
Nr. 58 4.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LXIX Chicago, III. — Ketvirtadienis, Tlwrsday, Mareli 25; 1982

PIETŲ AZIJOJE SOVIETŲ KARIAI 
NUNUODIJO IKI 10,000 ŽMONIŲ

DAUGIAUSIA NUNUODYTA ŽMONIŲ AFGANISTANE, LAOSE, 
• / KAMBOpiJOJE IR VIETNAME, SAKO CTOESSEL 
^WASHINGTON, D.G.— Vals- nuodytas Kambodžoje ir 3,012 
tybės departamentas - išleido 32 žmonės nunuodyti Afganistane, 
puslapių brošiūrėlę, kurioje yra 
nurodyti konkretūs duomenys 
apie Sovietų ginkluotų pajėgų 
yartojamus nuodus prieš be
ginklius gyventojus.

. Sekretoriaus pavaduotojo W. 
Stoėssel ramiai surinkta, patik
rinta medžiaga sugrupuota į vie-. 
ną vietą'ir paskelbta, prošiūrėlęj 
seturi ■ nė vieno' nepatikrinto ir 
nepatvirtinto žodžio. Visi- faktai 
apie-žmbriių nuodijimąTpafiSrin- 
ti'ne tiktai. Afgąnisfanej bet ir 
kitose- valstybėse.' --!- - ’ ’

Afganistane ■ nunuodyti žmo
nės kalnuose. Rusai manė; kad 
niekas apie jų vartojamas nuo
dingas dujas nieko nepatirs, bet 
sekretoriaus pavaduotojas Sloes, 

* sel surinko žinias, jas. patikrino 
kitais šąliinigis,' Sįgyo duomenis 

'' "^ žpie hiinncfdy tų'zSroiiių vardus, 
dienas ir valandas. ‘N

. šitas- sekretoriaus- pavaduoto
jo Sfoessel paruoštas dokurnen- 
tąs .privalo būti atidžiai. isstildi- 
juotas jr reikės imtis priemo
nių prieš panašų elgesį. Sovietų 
Sąjunga buvo pasižadėjusi ne-; 
naudoti nuodingų" diijif, b dabar 
paaiškėjo,- kad . ji tas
dująirrnaųdeja; prieš beginklius 
Ąfgėnistždo/ Vietnamo Lao
so’ įįyventojus.,‘v : <

Jeigu. Rytėtu Sąjunga' yra 
pasižadejūsi nuodingų dujų ne
vartotu o vis dėlto j as naudoj o, 
tai Teikia /būtinai ~ pareikalauti 
Sovietų Sąjungą ne lik pasiaiš
kinti,. bei ir ^teisme atsakyti už' 
tarptautinį-nusikaltimą. r : -

Walter Stoessel nurodo’, kad 
Sovietų Sąjunga jau kelinti me
tai naudoja nuodingas dujas ir 
niekas iki šio meto neatkreipė 
reikalingo dėmesio į šį Sovietų 
valdžias žingsnį. Rusai buvo tik
ri, kad Vakarų valstybės netu
rės tikslių duomenų -Sovietų 
valdžios tarptautiniam nusikalti
mui įrodyti, žinių rinkimas 
buvo sunkus, bet jis buvo atlik
tas ir svarbiausieji dokumentai 
paskelbti.

Svarbiausia, kad Sovietų gink
luotų pajėgų vartojami nuodin
gi chemikalai buvo gaminami 
Sovietų Sąjungoje ir kad jie 
buvo perkelti į Laosą, Vietnamą 
ir Kambodiją su Sovietų kariuo
menės vadovybės žinia. Sovietų 
valdžia negali primesti atsako
mybės kitiems, nes ji turėjusi 
informuoti kitas vyriausybes 
apie nuodingas dujas ir apie jų 
pasekmes.

Surinkti duomenys rodo, kad 
Laose ' nuodais užmušta 6,310 
žmonių, 981 žmogus buvo nu

Maskva paskelbė, jog tai yra 
‘‘purvinis melas ”, bet vien-tokio 
pareiškimo neužteks. Ji turės 
pasiaiškinti, kaip ji tas dujas 
persiuntė į nusikaltimo’, vietą.

“COLUMBIA” NETEKO
, - KELIŲ PLYTELIŲ 

"cAPfe CANAVERAL, Fla. — 
Erdvėlaivis “Columbia” praeitą 
pirmadienį pavėlavo vieną va- 

. landą, bet vėliau jis iškilo rei- 
kalingon aukštumon, įstojo į pa
geidaujamą otbitą ir pradėjo 
suktis aplinkui žemę žymiai 

: greičiau, negu daugelis' manė. 
- Bet- “Kolumbijai”- bekylant, 
didėlis oro spaudimas atlupo 
keliąs • plyteles, apsaugančias

> erdvėlaivį nuo karščio,. Matyt, 

prifipdytbš, rife'jos atsilnpo "er<3- 
vėlaMo priešakyje; Kai teks leis
tis j tirštą atmosferą, tai prieša
kinėms -vietoms bus didžiausias 
spaudimas. Jos teri degte degs.

Jeigu būtų atšokusi viena, ply
telė, tai dar būtų-buvusi pusė 
bėdošį?;bel- priešakyje ąisilupo 
plytai^ ~ plupšias,' 'r palikdamas 
didelė'juodą' dėmei . ' .

■ -į''--. ■■ .i ~ .

SUNĖIAI SERGA KONS- 
. ■ TANTIN KIRILRNKA '

; ; <* ■■■ ■
AĮASKVA; Rusija^'-Oficia

lus >, pranęšimąs iš SovįetųJ'yy- 
riaųsj-bėsi duoda žinoti/ką^Sun
kiai serga politinio biuro narys, 
70 metų- amžiaus Kotįstantinas 
Kirilęnka,. Ligoninėje' nustatyta, 
kad j.į smarkiai'spaudžia krauja
gyslių surembėjimas,’ bet nepa
jėgia- šio- proceso’ sustabdyti.

Paskutiniu dešimtmečiu Kiri- 
lenka buvo vienas pirmųjų L. 
Brežnevo sunkaus darbo pava
duotojų, bet dabar jau aiškiai 
matyti, kad Kirilenka nesudaro 
jokio pavojaus 75 metų sulau
kusiam Brežnevui.

Iš veikiančių politinio biuro 
nariu, dabar Brežnevo darba 
galėtų paveldėti 70 metų Kons
tantin N; Černenka, bet Brežne
vas dar gali ir toliau kurį laiką 
pats pasilikti partijos vadovybėj.

Kovo 25: Apreišk. šv. P. Ma
rijai, Aidė, Balgūnas, Stegė, 
Narimantas.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 6:06.
Oras saulėtas, vėfud.

Prez. Reaganas labai nepa
tenkintas, kad Bangladešo 
kariuomenės vadovybė nesi

laiko nustatytu terminų.
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Įsibrovėliai sprogdina autobusus, 
meta laukan nekaltus keleivius

KUBIEČIAI 5TA PASIRYŽĘ IŠARDYTI ŠIOS SAVAITĖS 
PABAIGOJ VYKSIANČIUS

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Pirmadienį Salvadoro sosti
nėje prasidėjo dideli neramu
mai. Visoje sostinėje, ypač jos 
priemiesčiuose, gerai ginkluotos 
jaunų vyrų grupės puolė auto
busus ir juds sudaužė. Vietomis 
išmetė žmones iš autobusų, ki
tose vielose ginkluoti vyrai iš
varydavo keleivius iš autobusų, 
o vėliau juos padėgdavo.

Blogiausia, kad Salvadoro vy
riausybė sehuvo pasiruošusi to
kiam užpuolimui. Jie turėjo ap
saugoti į tolimesnius priemies
čius važiuojančius žmones. Vž- 
puolikai kabinėjusi prie keleivių 
grupėmis. Vienur užpuolimąi 
buvo padaryti pačiame centre, 
o kitur užpuolimai buvo pada
ryti pasitraukus į priemiesčius.

Policija 
sukliudyti 
privalėjo 
kus, bet
policininkų skaičius. Gerai gink
luota užpuolikų grupė visuomet 
gali išardyti susisiekimą. Polici
ja ne visuomet gali sustabdyti 
užpuolikus, jeigu jie turi gerus 
automatiškus šautuvus.

Įsibrovėliams pavyko apardy
ti susisiekimą autobusais Salva
dore. bet sostinės kontrolės įsi
brovėliai nepaėmė. Vyriausybė 
ir karinė vaddvybė tuojau susi
orientavo ir ėmėsi priemonių 
susisiekimui atstatyti. Policijai 
pavyko kelis įsibrovėlius nu
ginkluoti, o kiti, pamatę karius, karagvos kariui.

nebuvo pasiruošusi 
užpuolikus. Pdlicija 

nuginkluoti užpuoli- 
turėjo būti didesnis

SALVADORO RINKIMUS . 

pasiryžusius ginti autobusų lini
jas, ilgai nesipriešino, bet pra
dėjo ieškoti vietos pasislėpti.

Policija ir kariai pamažu at
statė tvarką, kitus suėmė, atida
vė teismui. Sostinėje sukeltas 
maištas nepakenks rinkimams.

Vyriausybė yra pasiryžusi įti
kinti gyventojus dalyvauti š:o 
savaitgalio rinkimuose. Vyriau
sybei vadovauja Salvadoro krikš 
čionys demdkratai.

Kuba. Maskva ir kitos komu
nistų kontroliuojamos valsty
bės bijo rinkimų. Komunistai 
išvaikė steigiamąjį Rusijos sei
mą, nes jame neturėjo savo at
stovų. Dabar rusai bijo, kad ne
įvyktų rinkimai Salvadore. Jei
gu bus pravesti demokratiniai 
rinkimai, tai bus užkirstas ke
lias komunistų partijai. Nė vie
noje valstybėje komunistai ne
turėjo krašto gyventojų daugu
mas pritarimo. Jie neturėjo 
daugumos pritarimo Rusijoje, 
ar vėliau Sovietų Sąjungoj. Ko
munistai išsilaikė valdžioje tik
tai policijos, o vėliau kariuc’me- 
nės pagalba. Be kariuomenės 
Sovietų vyriaūsybė 
tų. Maskva nenori, 
dore būtų pravesti 
niai rinkimai, todėl
ardyti tvarką sdstinėje.

neišsilaiky- 
kad Salva- 
demokrati- 
ir pradėjo

— Gvatemalos karinė vadovy
bė yra pasiryžusi išvyti iš savo 
teritorijos visus įsibrovusius Ni-

GVATEMALAI VADOVAUJA GEN.
EFRAIN RIOS MONTT

ŠARVUOČIAI, TANKAI, AUTOMOBILIAI VAKAR BUVO 
IŠVESTI Į GVATEMALOS SOSTINĖS GATVES

j u krašto prezidentu. Pareigas 
jam turėjo perduoti prezidentas 
Borneo' Lucas Garcia, valstybės 
reikalams vadovavęs ištisus ke
turis metus.

• GVATEMALA, sostinė.— Ant
radienį Gvatemalos sostinėje | 
buvo sudaryta karių grupė, va
dovaujama gen. Efraino Rios 
Montt. Kariai išvedė gatvėn 
sostinės garnizono tankus, šar
vuočius ir kariškus sunkveži
mius, apsupo prezidentūrą, su
ėmė prezidentą gen. Fernando 
Romeo Lucas Garcia, pranešė, 
kad jis jau nėra krašlo prezi
dentas ir patarė jam su šeima 
išvažiuoti į užsienį. Krašlo va
dovybę perėmė kariuomenės va
dų grupė, kuriai priklauso gm. 
Efrain Rios Montt, gen. Horacio 
Maldonado Shad ir pulk. 'Fran
cisco Gordillo.

Daugeliui rūpėjo patirti, koks 
galėtų būti generolo Angel Ani- 
bal Guevara likimas. Jis kandi
datavęs prezidento pareigoms^ 
Vieniu tvirtino;- kad rinkimų me- 

dagiausia} balrtį?
Oficialiai buvoi paskelbta, k:d 
jis gavo daugiausia balsų, bet 
taip pat buvo įteiktas skundas pė yra pasiryžusi pastoti kelią 
apie nenormalumus balsų skai- bet kurios valstybės įsibrovė-

“ * . Ižams. Jiems neleis naudoti Gva
temalos t' ritorijos įsibrovimui

Kariai nenorėjo pasisakyti 
ape krašlo prezidentūros per
davimą, kol balsu skaičiavimas 
nebuvo patrjerintas. Turint gal
voje, kad priešas jau pradėjo.- 
siųsti užsieniečius į Gvatemalą, 
kad galėtų įsiveržti į Salvaddra 
ir kitas Vidurio Amerikos vals
tybes, karių grupė nutarė per
imti Gvatemalos vadovybę šiam 
neramiam laikotarpiui.

Visais Gvatemalos reikalais 
rūpinsis dabartinė Gvatemalos 
karių vadovybė, kurios prieš
akyje stovi gem Efrainas Rio's 
Montt. Gen. Guevara keturias 

.dienas jau praleido prezidentu* 
roję, Tt>et oficialiai ias pareigas’

būt1 perėmęs tik liepes-1 d.
Krašto vadovybę savo žinion 

perėmusi Gvatemalos karių gru-

eis vimo srityje.
Gen. Guevara buvo įsitikinęs, 

kad jis būsiąs patvirtintas nau- į Salvadorą.

NUVERTĖ BANGLADEŠO
PREZIDENTĄ SATTAR

NEW DELHI, Indija. —
Bangladešo ateinančios žinios jėgdamas suvaldyti protestuo-

IZRAELIO KARIAI NUŠOVĖ ■
17 M. PROTESTUOJANTI ARABĄ į;

ARABAI PROTESTUOJA, RUOŠIA STREIKUS. REIKALAUJA
ATŠAUKTI IZRAELIO KARIUS Iš MIESTELIŲ

JERUZALE, Izraelis. — Pir
Is madienj Izraelio' karys, nepa

atstatyti.
Izraelio kariai pastebėjo, kad 

vyresnieji gyventojai nenori 
Jie žino, kad taikossako, kad Bangladešo karinome-1 jančių ir triukšmą keliančių triukšmo.

, arabų jaunuolių, paleido į Bir i klausimas nebus išspręstas n:ra- 
A T 1* a * ’ — Z . . _ . . 1 - - 1 _ ■  - ~   •   _ _ J  T * _ _

i -nės štabo viršininkas gen. H. M.,;
Eršad trečiadienį nuvertė krašte^ Maniar kaimelio jaunuolius ke- 
prezidentą Abdus Sattar.

52 metų gan. Eršad visame tų Mohamed I lamed.
krašte paskelbė karo stovį, o ka- Į Prieš Bir Mamar kaimelyje 
ro stovio administratorium pa- kilusį protestą, Izraelio kariai 

" ' ėmėsi griežtų priemonių ir ap
ramino visus apylinkės arabus. 
Protestavo prieš Izraelio karius 
12 arabų. Jiems buvo įsakyta iš 
siskirstyli ir nesiimti jokių prie
vartas priemonių pri š Izraelio 
karius. Nušautasis tuojau buvo 
nuvežtas į karinę Ligoninę, kur 
buvo konstatuota jo. mirtis. Kiti 
triukšmavusieji jaunuoliai išsi
skirstė ir. daugiau ■ nebeprotes- 
tavd. - , _ .

Sargai patruliu c ja 
Izraelio miestus

Izraelio’ karinės jėgos patru
liuoja Ramala, Al Blra ir Nab- 
lis. Izraelio karinė vadovybė jau 
šeštadienį sustiprino visas svar
besnių miestelių ir kaimų sargy
bas. Neužtenka patruliuoti visas 
svarbesnes gatves,»tiltus ir silsi
si, kimo centrus, bet reikia tu
rėti jėgų, kuries galėtų padėti 
ten esantiems karūnis tvarka

skelbė save.-Buvo susidaręs įspū
dis, kad pats gen. Eršad pasi
skelbs prezidentu, bet jis nedrį
so to daryti.

1981 m. gegužės mėnesį buvo 
nužudytas prez. Ziaur Rahman 
ir tada kariuomenės štabo vir
šininkas Eršad daug prisidėjo, 
kad krašte nekiltų didesni nera
mumai. Tada prezidentu buvo 
paskelbtas gen. Sattar, bet da
bar iš tų pareigų jis pašalintas.

Valstybės departamentas ap
gailestauja, kad Bangladešo pa
reigūnai nepajėgia prisilaikyti 
nustatytų dėsnių krašto' reika
lams tinkamai tvarkyti.

lias kulkas, nušaudamas 17 me-

PREMJERAS M. BEGINĄS 
ANTRADIENĮ PASITRAUKĖ

JERUZALĖ, Izraelis. — Ant
radienį Menachem Reginas, ne
gavęs pasitikėjimui reikalingos 
balsų dsugumds, atsistatydino, 
bet jo nutarimas pasitraukti 
buvo atmestas.

Beginąs yra sudaręs labai 
kristų kabineto koaliciją, 
menkų dalykų buvo iškeltas į 
pasitikėjimo Begino vyriausi 
klausimas dėl vis didėjančios 
įtampos dešiniajame Jordand’ gė premjerą įtikinti, kad at- 
upės krante, kur imtasi prieš šauktų savo atsistatydinimo pa
gyventoje labai griežtų repre- reiškimą. Beginąs sutiko.

savimo priemonių. Buvo balsuo
tas nepasitikėjimas, bet balsai 

‘pasidalino lygiomis — 58 balsai 
pasitikėjimų ir 58 prieš. Bė

gtinas pasiūlė kabinetui atsista
tydinti, bet jo šalininkai pajė-

mumų metu. Klausimas būs 
sprendžiamas posėdžiuose.

Izraelio valdžia ruošiasi 
neramumams

Izraelio karinė vadovybė ruo
šiasi neramumams. Arabams 
pradėjus nerimauti ir protestuo
ti, Izraelio karisi tuojau užėmė 
pagrindinis pozicijas, patruliuo
ja kelius ir saugoja pagrindines 
įstaigas, tiltus ir sankryžas.

Neramumai prasidėjo šešta
dienį. Karki manė, kad šventa
dienį jų nelies, bet karo vado
vybė nekreipė jokio dėmesio i 
žydišką šeštadienį. Ji įsakė ka
riams pasiruošti kovoms ir lie
pė išvažiuoti į kalnus, prie tiltų 
ir sankryžų.

Izraelio kariai ištisą sekma- 
d'enį ir pirmadienį skubėjo į to
limesnes pozicijas, o vėliau pa
traukė į mi stelius. Izraelio ka
riai turėjo parodyti palestinie
čiams, kad jie neatssakys nuo 
savo pareigų. Izraelis yra pasi
ryžęs palaikyti tvarką. Tvarkęs 
ardytojai turi būti priversti 
brangiai už viską mokėti. Išėjo 
*r eina karo meto įsakymai.

— Gvatemalos kariai buvo 
priversti išsiųsti generolą Rom o 
Lucas Garcia į užsienį, nes jis, 
neturėdamas teisės, kaitaliojo 
rinkiminį įstatymą.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $328.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS |l
’mis virėjų knygomis, kur pą-

Dėsto DON PILOTAS ar tie kiaušiniai turi būti fcėpti | 
ar virti! — skundėsi jauna žmo
nelė savo nustebusiam vyrui.

šoka kaip varlė prieš dalgį.
— Nekišk pirštų tarp durų.
— Boba iš ratų, ratams leng

viau.
— Žiūri, kaip šuo į dešras.
— Be žvakės ir dangui tamsu.
— Tinka kaip šuniui balnas.
— Atitiko kirvis kotą.
— Mesk kiaulę ant šuns, kad 

buvo parodytas teismo j nepiauna.' 
sprendimų ir raportų nuorašuo- 
se. panašiai, kaip senuose aktuo- grįstas.
se, kad žymėdavo malkas buvus 
medinėmis, — negaliu išvystyti, dienos, 
nes, kaip nemokytas, ir neban- I 
džiau žurnalisto’ titulą sau užsi- ' 
skaityti. Bet visvien, nors mano dą kaičia, 
laiškas ir menko stiliaus buvo, Į — Kas daug žada, tas maža, 
galėjotau pakabinti Magaryčių duoda.
kertelėje kaip ženklą, prime-

Prie laiško Tėvui
Kur nudėjotau manį> laišką, 

kurį buvau rašęs tau ir Maiklui 
apie šaulių iškyla, kurion, kaip 
viešan piknikan Jr aš. sekdamas 
pino Petrausko viešą laišką, ne 
šaulys norėjau patekti? Supran
tama. aš tokio klasiško stiliaus, 
koks

— Gerais pažadais pragaras

Laukia lyg gervė giedrios

— Sulig Jurgiu ir kepurė.
— Dar voverė medy, jau pud-

— Būk mandagus su priešais, 
nantį sudegusių medinių malkų nuolaidus su draugais, atsargus 
išblėslančia malonią prisiminimų : su visais.
šiluma.

Paieškoki tau. Jei laiškas susi
raukšlėjo kišenėje — padėkite 
ant Naujienų preso ištiesinimui. 

ž. iš M.

LIETUVIŲ PATARLĖS

— Geros akys dūmų nebijo.
— Sveikam ligos neįkalbėsi.
-- Atsikirto kaip dalgis į ak

menį.
— Ne galvoj kiaulei paršai,- 

<ai ją pačią svilina.
— Visą jautį suėdęs, uodega 

užspringo'.
— Kuprotą oželį tik vilko 

dantys pataiso.
— Lašas po lašo ir akmeni 

.štašo.
Parinko Don Pilotas

KELINTA VALANDA
■■ CTA autobuse vienas jaunas 
vyriškis mandągiaųąįši klausia 
senyvo pono ar žmogaus: “At
prašau, gal tamsta būsite retoki 
malonus man pasakyti, kelinta 
dabar valanda?”

Senyvas ponas ar žmogus pra
deda:- “Ne, ne, ne, nesakysiu! 

jEiukiąi. iš anksto; žįnąu, kup tai 
foaigsis. Aš ..tamstai pasakysiu, 
kelinta valanda, tamsta man pa

dėkosi. Pirmieji ledai pralaužti.
j — Kopūstais nudegęs, ir pro I pras£ciės draugiškas pasikalbė- 

A-opūstų daržą eidamas pučia, /jimaš. Sykiu išlipame iš autobu-
Skcstantis ir už šiaudo gi ie-/so Tamsta mane pakvieti į pir-

biasi.
— Žmogaus gyvenimas už le

dą slidesnis.
— Liežuvis be peilio paplauna.
— Išlindo lyg yla iš maišo.

’ — Blo'gas išknaiso, o geras 
sutaiso.

— Iš guolio nekepsi ragaišio.
— Kaip pasiklosi, taip išsi

miegosi.
. — Nesigailėsi anksti kėlęs, 

jaunas vedęs.
— Kas ars nepavargs, kas 

vogs — nepralobs.
— Kas nedirba, tas neklysta.
— Ką gali padaryti šiandien, 

neatidėliok rytojui.
~ Ką pasėsi, tą ir piausi.

- Nakties darbai, dienos juo
kai

—Kur mūsų nėra, ten veršiai 
midų geria.

Veršiu nebliovęs, jaučiui 
nebūsi.

mąjį pasitaikiusį barą. Aš jau
čiuosi įpai’eigotas tamsią kvies
ti į savo namus, o namie jauna 
graži dukrelė, kuri įsimyli į 
tamstą, o* tamsta į ją... Tams
ia prašai jos rankos, o aš... Pra
smek, jeigu aš atiduočiau 
dukterį žmogui, kuris net 
rodėlk) neturi!”

* X

KADA TAI BUVO?

Dvi filmų žvaigždės skrenda 
iš Hollywoodo į Prancūziją. Vie
na ir klausia savo draugės:

— Kaip seniai paskutinį kar
ią buvai Paryžiuje?

Užklaustoji, kiek pagalvojusi, 
atsako:

— Tiksliai sakant, reiklų 
skaičiuc'ti, bet bendrai tatai 
vo prieš keturis divorsus.

* ♦ *

Aš labai nepatenkinta to- eities.

Svečiuos^ j
šeimimnkė: — Kodėl tąip ma-' 

žai valgai? Pabandyk dąr Losi 
žuvų sriubos lėkštę.

Jonukas: — Ne, kad nebe
noriu, ačiū.

šeimininkė: — Nora dar bent 
šaukštelį.

Jonukas: — Jei jis sidabrinis, 
tai galėčiau pasidėti į kišenę. 

■ » * ■ •
AR SVEIKA BUČIUOTIS

Dvi jaunos merginės, susėdu
sios į tramvajų, neturi nuo ko 
pradėti kalbą.
- Elzytė: “Laikraščiai rašo, kad] 
bučiuotis, esą, labai nesveika”/

Elenutė: “Aš tuo netikiu. Aš 
dar nei karto. ..”

Elzytė: ‘^<ori pasakyti, kad 
nesibučaiva/jier^arfo?” -

Elenutė: “Ne,' :"nė'i k'ar 
sirgau”. 

¥ « *
NESUSIKALBĖJO

Vakarietis turistas užsuko I
Lenkiją. Užsiviešėj^. Varšuvoje' 
vėlai vakare jią.nutarė sugrįžti|

, į viešbutį ir kreipėsi, į pirinąjįj-----Reikalas toks. Matai,

šoferio, ar laisvas.
— Ne, — atsakė šoferis, — 

aš esu lenkas. \ _-į?_ x
* « •»

Tramvafį^ j

šalia susėda du smarkūs auto
mobilistai.

Vincas;' 
daryti ger;
$1,000 trims -mėnesiams”.

Jo <
aulomobilįĮ: 4*Gcriąu tu papra
šyk mane 3 dolerių tūkstan
tiui mėnesių!*^ . < x ■- . .

- PAS GYDYTOJĄ
Ateina žmogelis ir skundžiasi

> artritu.
Gydytojas (labai susirūpinęs):

. — Kanoje vietoje tamsta pir
miausia pajutai .skausmą?

Ligonis (stengdamasis prisi
minti: — Pirmiausia pajutau... 
prie Mausi ūko karčiamos.

savo
laik-

pa-
bu-

ne

■— V&rgas su ta gera širdžia. Turėtum, sakysim, rau
menų kąsniuką ir pakaktų. Bet kur čia tau. Pamatai 
žmogus, kad vienas yrą geras, kitas dar geresnis, na ir 
dingteri Į širdį —o kuo aš blogesnis? Taip sykį dingte
rėjo man, Jonui, Onai, Baltrui, Mikei ir Marikei. Mes ii 
pamanėm sulošti labdaringą vakarą.

Mane tuojau apšaukė režisorium ir aš beveizint 
susivedžiau savo būrelį Į miesto teatro sceną pabandyti 
repeticijų. Įsikarščiavę visai buvom pamiršę, kad šią 
gadynę ir labdaringumas yra amatas, o labdariai amati
ninkai yra susimetę Į kietą profesinę sąjungą, su kuria, 
kaipo tokia, jau ne taip lengva konkuruoti

pagalį. Taip ir buvo. Mums besikomedavojant, čia trys 
patentuotos labdarės drykt! drykt! į estradą, ir tiesiai 
Į manę:

— Taį ko čia žargotės? — sako.
— Tai mat, tamstos, tamstytės, lošiame labdarybę, — 

Į jas pasižiūrėjęs rezoningai atsakiau.
— “Kol pirogi načniot”... — pradėjo deklamuoti pir

moji labdarė Birutėlė su ląbai gražia skrybėle.

— Kur buy^ai, Maifci? As tadęs 
ieškojau?

- Koks reikalas,^ tėve?
> . . r f

pasitaikiusį Laksi, klausdamas ra^p užėjo norąs vykti į į airišių

— Baikos! —atsakiau,— veršiu nebliovęs, jaučiu ne
baubsi. — Mano širdy kažkas krustelėjo.

Supratau, kad ši panelė mane tyrinėja, dėl to norėda
mas išvengti tragedijos, ūmai permainiau toną:

— 0 gal tamstytė čia drauge biskĮ pasi...? — sakau.
— Mums staipytis nėra laiko nei noro, — vis dar 

karingai trempė pirmoji panelė.
— Tai kol gi? — paklausiau švelnėdamas.
— Matai, tamsta, mes posėdžiaujam, galvojam, ir 

posėdžiaujam, — išsitarė trečioji visų gražioji.
— Tiesa, tiesa, ir dar tiesa, — pridaviau, — kam gal

voj darbas, vėjams ten nėra vietos. Kas dirba rankomis, 
kas kojomis, o kas ir galva.

— Na, na, na gana tos limonadiadoš! Bąjsiai^ne- 
mėgstu komplimentų. Prašau tai įsidėmefit^vėl užpyko 
Birutėlė. ų-t.

— Gana, kodėl čia vėl, -^šiurštelėjau ir aš per 
nervus.

— Tamsta, status, stambus; — tamstą^^nudai- 
lintas, — pyko panelė* su gražiąja skrybėle,' kitos dvi 
nuolat mynė jai koją ir akelėm kažką mirksėjo;

Bus peklos, pamaniau, ir bematant permainiau toną.
— Ko taip širsti, širdele? — paklausiau.

■ -; ~t Tamsta esi... na, netinki Į komedijantus, visiškai 
netinki!

Tuo tarpu antroji ir trečioji panelė dai’ stipriau jai 
užmynė koją.

— Lipkit žemyn! — nei iš'šio, nei iš to nukoman- 
davo labdarių vedėja.

— Nagi lošiam labdaringą komediją. Taip šitaip ne-

Čfiiš r‘Katdą”Aa. Neveckas (iš 
Worcesterio) leido “Dilgėles”. 
Karui baigiantis, komunistinė 
“Laisvė!’ nusikėlė. Į Brooktyną. 
Tautininką remiamas, gyvavo 
Gabijos choras. Buvo daug vai- 
cljnimų. parengimų ir dar dau
žau prakalbų.

miestą?
— Kokį miestą?
— Nagi, ten, kur tu , girnai 

|žįriąi? i- *
< —I Bostoną! - i

— Mataį, Maikusi, tj^ę ®ętų 
mudu gyvenome ScMth Sosto 
ne “Keleivio” name, kurį kad 
kas vadino socialistų rąudon- 
dyariu. < »

— Dabar tu ten nieko iš savo 
draugas (irgi sudaužęs J pažįstamų nemsi. Ten gyvena 

visi naujieji ateiviai lietaviai. ; 
. — Aš žinau; Bėt fnan visdėlto 
norisi- ipavaikšeiįfti' -po Broad- 
'way,'nueiti įki <3jty''Point,'tvir
tovėje pavaikščioti,?- jūra pasi
grožėti. Naujieji tateiviai daugu
moje gyvena' prie Thomas Park 
kalnelyje, ten kur seniau gyve 
no kompozitorius Mikas Pet
rauskas. prie " fĘast Darches- 
ter ir Broadwaiy- buvo Įreng 
ta socialistu salė. Kiek I :\ < a■ ’ t
viena vakki-a lerf-’rinkdavosi V -c. •
si jaunimas pasiklausyti Telžiū- 
no pienino skambinimo ir pasi
šokti- Ir aš ateidavau su jauni
mu pasilinksminti. Salė buvo ne j 
labai plati, bet ilga- 
niuoe buvo- ilgi suolai. Kaitą 
ten įvyko nei šiš> nei tas. P le 
Ona Žvilgelailė poetui Smelsto- 
riui pirštus tarp ^suolo ir b.enos 
prispaudė. Buv^ juoko. Net j 
Kanklių choro repeticijos buvo' 
pertrauktos, kuriam tada vado
vavo Simanavičius ir latvis Šu- 
geris. Aš žinau, kad Lietuvių P 
liečiu salė ir dabar tebevei"kia.- 
Ten mes ir vaidindavome dra
mas ir komedijai. Adv. Fortu 
natas Bagdžius buvo ne tik gar-' 
sus kalbėtojas, bet ir geras ak
torius. Tada ir prakalbos buvo

nas dabar kaip ir užmirštas, tė
ve? '

m man pa-, ■

MUZIKALUS ŠUO
Tėvas turėjo sūnų, kuris mė

go smuikudti, ir tokį šunį, kuris 
vos smuiką išgirdęs pradėdavo 
staugti.

— Ar tu negali griežti ko nors 
tokio, ko tas šuo nemoka akom
panuoji? - nebeapsiklausyda- 
mes sušuko tėvas.

’ VALDIŠKI KLAUSIMAI

Vinoje valdinėje įstaigoje
Uiip buvo išpildyta anketa.

— Gimęs — taip.
Lytis — tvarkoje.
Vedęs — neturėjau kitos iš-

— Taip. Jeigu ne J. Kapo 
piąu leidykla, tai gal nieko ii 
nežinotume ąpie tenykščius lietu 
vips. Atsįznenu svečius iš Lietu
vos konąp. St. tįimkų ir kitus 
kurie rinko aukas atsikurian
čiai Lietuvai. Vaistininkas K. 
Šidlauskas buVO iždininkas. Bos 

lietuviai d2111? sūdė 
jo Kaip paprastai, bė gerų da
lykų, buvo, ir blogesnių: lašinių 
skutimo biznis, Lietuvai skirtų 
miltų skandinimas St. Charles 
iipėje ir kt. ' Kur tu čia viską 
atsiminsi. Prakišau ir aš 20 dole
rių, kai bostonrškiai sugalvoję _ 
pirkti laivą į Lietuvą važiuoti galima, tamstą, — bandžiau protestuoti.

| Sakė būsią pigiau ir patogiau.Bei 
š to laivo nieko neišėjo, nenu
pirko... “Keleivio” name, kui 
mudu gyvenome, <

— Žiūrėk, kad jūsų komedija nesibaigtų tragedija, — 
Įspėjo visos trys, kaip viena. — Po pirmo, turit turėti

dažnai ianky j labdaringumo patentą, išdirbtą firmą, arba šiaip pasi- 
davosi garbingi svečiai: dr. šliu. j žymėjusi vardą. Be to, turi tamsta neužmiršti, kad mūsų

Inas, ‘-‘nezaliežninku” vyskupas’ ’ 1 1 ‘
j Mickevičius iš Lawrence ir 
daug kitų. Kartą buvo užėjęs ir 
’run. Kemėšis, nežinau, kokiais 
reikalais. Dr. Šliupas Bagocius. 
žinodamas, jo silpnybę, pavai
šindavo stipriąją. Bagocius pa
prašė Vincą Gegužį išvirti ka
vutės svečiui. Bet Gegužis ne- 
ipsižiūrėjęs, vietoje kavos, išvi 
ė Shoe Polish. Kai Šliupas pa 
agavp. tai išpurkštė tiesiai ant 
stalo.. *) Vieną šaltą žiemos va-i 
stala. Dr. šliupas atsikėlė nuc 
sakė: — Ką, jūs mane už dur
nių laikote?—šliupas leido “Jau 
noji Lietuva” žmalą. Aš turiu

madoje. Dabar iAChkagoje pra j.io žurnaj0 v}eną kopija 
kalbų niekas nerppgia. i * ' ’ r

— Al€, tu tėveį*ir turėk tokią ! Vieną šaltą žiemos
atmintį, viską atsjmeni! | karą Bostono socialistai surengė

— Kaip neatsiiiUsi, tiek įspū- į prakalbas Piliečių salėje. Buvo
•džių pergyvenęs.į- Buvo rnušty- į pakviestas kalbėti vysk. Micke-
nių. su ąirišiukatf. Sankryžoje ■ vič-ius iš Lerence. Vyskupas at-
Broadway ir Dęrchester airi I vykę laiku, bet labai peršalęs, 
šiukai pastodavo' kelią lietu | Michejsonas atnešė jam butelį

vyskės. Vyskupas vienu ipu iš
gėrė pusę butelio ir išėjo pra
kalbas sakyti. Mes visi laukėme 
■v^čio ir gausiai susirinkome 
Net iy šv.. Petro ir Povilo para
pijos- keletas žmonių atėjo pą- 
silęlaųsyti. ..

— Na., ir fcąip prakalbos pasi
baigė. tėve?

. — Žinai, nekaip. Gerai, kad

viams. Praeinančius pravar
džiuodavo “luganais” įr užkabi
nėdavo. Vieną vąjrarą aš suda
riau būrelį žemaičių ir,- sripriv;- 
aukštajčių. Apn^adflavorne gu 
mnūais .vamzdžįbis, pasikisomc

\Va-

kai susirinko^ pradėjo Apauki- 
tuką” užkabinėti, tai kad dayė-. 
me jieqhs pirtį, tai nuo to vaka
ro nevienas airiflukas ten ne-J ^uvo etilas pastatytas, tai kal- 
pasirodė.

— Labai įdomu* tėve. Pasa
kok daugiau. *;

— Tu tada povai -darT mažąs 
vaikas, tai irpezipai Uj.ląijįo gy; 
vehimo. ~ Buvo ^eli lietuvižk* 
lajkraščiai Keleivis’; “DartS* 
ninkas”. antroje pusėje Broa<5- 
węy, “Ateitis", vėlėm Sandara, 
kurią redagavo vaist. A. Tulys 
ir kt, (rodos# Rimka

Iečchy žurnaliuką ir f*. TBagtr-

J bėtojas graigstėsi už stalo, kad 
nesugriūtų,.. Vis dėlto jis kamš
į iškėlęs šaukė: Rašykitės prie 
^>ci^i#tjįJTai geriausi žmonės... 
Otdb>nką"paplojo svečiui kalbė- 

į
— Mačiau ĮJetųvių Tautinėse 

kapinėse a. ą. vyskupo Mickevi
čiau kapą. Ąnt paminkle iškal
tas jo atvaizdas bažnytiniuose 
rūbuose. Rodos^lcun. Giniotis ir 
kiti tautiniai kurtijįai buvo jo į

! mieste labdarybės monopolija priklauso tik mums, tik 
vienoms mums!

— “Buržuiskije predrazsudki” — tariau, iš naujo 
pradėdamas miklinti kojas, kad darniai laiko neleidus: 
— Kaip gerai komedija nusiseks, bus ir firma, ir patentas.

— Paskutini kartą pastebiu tamstai, kad netrep
sėtum, kada su tamsta kalbu, o tuojau užleistųm man 
sceną, — ultimatingai prabilo mano graudentoji.

— Na, ir jau... — ėmiau ir aš urzti: — noriu, trep
siu, nenoriu — netrepsiu.

— Tamsta atsisakai nusileist geru, prisieis pavartot 
pajėgą, man pažįstamos visos sferos, — pabrėžė pirmoji 
panelė ir iš susijaudinimo numetė pirštinaitę. '

Pirštinaitę paėmęs nuo žemės, kaip tikras “kavalię- 
ras” Įteikiau savininkei ir prisiruošiau Į dvikovą. Tik čia, 
skrybėliuotos išsitiesė Į rindą ir išmarširavo pro duris.. 

Ką tai reiškia? — nusistebėjau, Įgaudamas nuo
voką: — Iš tokio užsiniaukimo, tiek maža lieteliaus.

— 0, man tokios štukos nenaujiena, — iškilmingu 
tonu nubaigė teatro sargas: — tik be reikalo tą pirštinę 
pons įdavėte; jos būtų dar sugrjžusios.

Aki as matė (Iš “Magaryčios”)

• Padėkos žodžiai yra tik žie
dų lapeliai, kuriuos vėjas išne
šioja. Tikras būdas pareikšti dė- 
k in gumą — tai darbai.

• Vaikais Ijfiflanij, iš- 
mcAstamc kalbėti, licl tylėti ne- 
išmCkstame net ir suaugę.

mokiniai, tėve. Nevažiuok, tėve 
į Bostoną. Tu man jau papasa
kojai ką atsi menei

— Gerai. Maiki. Lik sveikas-
ATSIPRAŠOME

,Praeitą kartą pagarbiai pavą- 
dfcme gerb. žemaitį ii Mąžraį- 
dS “GUJU!”. Indų kalboje šis 
žocfc reiškia išminčių - filoso
fą. bet ne rusršką keiksmažodį. 
P-as žemaitis turbūt užmiršo in
dų kalbą?

Medkis



PRISIMINIMAI
šaulių reikalai

gėsi visą laiką taip paruošti da- 
’.yką, kad sugautų stambius įro
dymus, kad suimtų į bučį visą 1 
organizaciją. Dėl to jie vengė 
neparuoštų kratų ir smulkių 
gaudymų. Medžiojant lokį, žvirb-‘
ių mšaiuloma, kad nėišbaidytų
lokio. Mes visomis išgalėmis rĄ- 
pincniės neduoti į jų rankas
“faktų”. Žemesnioji policija bu- ‘ 
vo apmokama. O nuo šnipų apj 
sauga vvko tokiu būdu, kad a!> 
soliučiai kiekvienas, kuris ne

K. PUMPUTIS ;

ŠAULIŲ KLAIDINIMO ĮRODYMAI

gtr.159-. LŠST vyriausias Centrinis oreanjas yra Sąjungoj Pirmi- * 
c pinkas ir Centro Valdyba.Svarbiam1 reikalui esant ..Centro

valdyba cali kooptuoti ii* kitus šaulius pilnateisiais 
nariais,tačiau kooptuotieji jieęali būti Išrinkti Sąjungos 
Pirmininku/vicepirmininku d.r iždirainku.

Skyrius Vi ir . ‘ , r

bet

kaip 
visą 
Šau-

Vladas Putvis
i (Tęsinys)
i • - * \ V • -

Taip pat turi būti paminėta 
Idalija Višomirskienė, mano’ 
pusseserė, smulkioji dvarininkė, 
gyv. Palendrių dvariuke, Kel
mės valsčiuje. Vienu laikotar-

dalyvavo “darbe”, turėjo būti 
tiek pat vengiamas, kaip ir šni-j 
pas, nes niekada negalėjai tik
rai atspėti, kuris žonigus tikras, 
a kuris prisimetėlis.

Teko viską daryti, slepiantis 
įuo visų, pirmoje eilėje nuo na- ( 
miškių. Šitaip darant, galima; 
buvo nebijoti, pavyzdžiui, visą 
laiką laikyti dvi slaptas mokyk
las ir t-1. <r

Šitoje plotmėje kova ėjo visą 
laika. Susitinkant su žandarais, *• 1 
buvome iš abiejų pusių labai 1 
mandagūs, nors žandarų akys 
degė vidiniu įniršimu.

1) Straipsniai 172^iki 202,kalbantieji abiė LŠST Garbės Teismą,visai . į 
J iŠ Etątuto išbraukti.

- - - - ’ 4 --------------- -— • ’ '■ ”1
n Pagrindas; ’ .
J ^-Garbės ^eismas neturi jokių specifinių pareigų ar-.§ąlxps

• « „ ir jis.-atlieka tik dublikaėimo darbą dalinių ir Centro-val- 
dybos.K.a.Sąjun^op statute pramatyta aukščiausia nariams 
bausmė-pašaliriimas iš Sąjungos narių •tarpo.Tokia pat baus
me turi teise: nubausti dalinio valdyba arba Centro- valdyba 
/Ziūr.str.25/.Centrb valdyba £ra ir apeliacinė instancija 
/Žiūr.str.24/. ' j

Be to;,garbės teismų nębjjvo ir. Nepriklausomos Lietuvos Sau
lių Sąjungoje, taip pat jų nėra ir šio’ktašto,amerikiečių 
organiz.acijos^. ;;44’ - >. ' ’ .

41 - į f _ * '

i/) Str.202. Šaulių Žvaigždės Ordenb Tarybą sudaro Sąjungos pirninin- 
J ' kas,Centro valdybas nutariau',paje^iesdapas.į ją penkis -Šau

lių žyaigždėg o.rdęnu; apdovanotus Šaulius,kurie iš savo tar
po išsirenka pirminink^,

I j T ‘ . 4. T 1 s • L l

po išsirenka pirmininku

tr valėsi nuo neskląndumų
1 nesantaikų.

O svarbiausias dalykas, 
tose knygose yra surašyta, 
laika buvo dabojama, kad

* Jių S-goje būtų stiprus ir auto
ritetingi, o taip pat neutralūs ir 
pagal priimtą teisę veikiantys 
S gos Garbės Teismai. Todėl ir 
dabar iškilę nesklandumai nėra 
koks naujai iškilęs reiškiny s,bet 

i tik tų nemalonių pasireiškimų 
tęsinys mūsų organizacijos veik 
los istorijoje, kas šiame Suva- 
žiax<me turi būti sutvarkyta.

Man, kaip elektros kontrak- 
toriui dirbančiam pas lietuvius 
ir išsikalbėjus apie šaulių veik
los negeroves teko gerokai nu
stebti, kad turime ir tokių su- 

• klaidintų narių, kurie kaltina 
S-gos Garbės Teismą, kodėl jie 
kreipėsi į amerikiečių teismą ir 
patraukė C. V-bos pirmininką 
atsakomybėn.

Tada aš atsakiau su šitokiu 
pavyzdžiu: savo namuose šalia 
vienas kito gyveno du lietuviai. 

‘ ! Jie ilgą laiką gyveno gražiai, 
į kol vieną dieną tas kaimynas 
! paleido srutas ir pamazgas į ki- 

. j to kaimyno kiemą. Tada kreipė-

si Į kaimyną, prašydama*, kad 
jie tų pamazgų ir srutų neleistų 
į jo kiemą. Tačiau visi prašymai 
buvo veltui. Kuomet ir raštiš-^* 
kas reikalavimas nieko nepadė
jo, tada kaimynas kreipėsi j vie
los amerikiečių teismą ir išėmė 
teis'mį draudimą (injunction), 
kuris griežtai draudžia 'versti 
pamazgas ir srutas j kaimyno .. 
kiemą. Po ilgo bylinėjimosi, , 
kuomet kaimynas pralošė bylą 
•r jam buvo uždrausta versti 
srutas kaimynui, jis pradėjo 
kerštauti jam, skleisdamas apie 
ji visokius šmeižtus, apkalbas ir 
juodinimus: jis ėjo po kt. 
kaimynų namus ir šaukė — ma
tote, koks tąs mano kaimynas 
yra žulikas, niekšas! Jis nesigė
di savo tautietį ir dar kaimyną 
valkioti po amerikiečių teismus! 
Ar gražu letuviams bylinėtis - 
dėl kokių niekų amerikiečių tei, 
imuosė! čia yra tikras lietuvy
bės smukdymus; tas žmogus dir-. 
ha prieš Lietuvos laisvinimo pa
stangas.-. Kaimynai, padėkite ir 
ūs man kovoti už lietuvybės iš
laikymą., 
kius. ,■

! Sutvarkykime to-

Bus daugiau) ’

piu, kada žandarai ypatingai 
siautė, į jos dvariuką buvo per
keltas punktas literatūrai laiky
ti. Naudojomės juo kone vienus 
melus.

Šiauliuose pristatyta literatūra 
išeidavo iš mūsų žinios ir atsa
komybės*. Ji tenai išsiskirsdavo 
ir keliaudavo traktais. ,kiek-gir
dėjau, su Zubovo bravoro alaus 
Statinėmis. . ; \ 2
\ Mums buvo patariama neva
ryti smulkaus literatūros, plati
nimo darbo, kad nevaisingai ne
pražudytame “pašto”.. Sako, va
nagas neturi medžioti arti lizdo. 
: Nė vienas transportas beveik 
per dešimt metų nebuvo sugau
tas. Nė viena knygelė nebuvo4 
pauiesta,viiežuvo. į

A. Janulaitis specialiai mokė
davo paslaptį; laikyti. Jis; mokė-: 
jo ją jungti su drąsa. Aspkritai 
buvo daug dėmesio? duodama at-i 
sargumui. Visa buvo taip suor
ganizuota, kad žandarai beveik 
beturėjo galimumo mus sugauti. 
Tai nereiškia, kad jie nebūtų ži
noję. Jie buvo gerai painfor
muoti. Tardymo metu, kada bu
vau suimtas jau ne dėl knygų, 
pasirodė, kad jię; viską žinojo, 
net smulkmenas. Buvo surinkta 
200 su viršum liudininkų ir šni
pų įrodymų. Visą laiką buvome1 
“apstatyti”.

Bet žandarams^ niaža įtarti. 
Viešpataujant rusų ’ valdžioje 
administracinei sauvalei, vis dėl? 
to buvo ir teisėtumo, o be to, ir 
nepasitikėjimo’ ž e m esniaisiais 
savo agentais. Jiems reikalingi
buvo įrodymai.. Dėl to jie stcn-

Negaliu nepamiršti, kad 1905 
metais, kada buvau suimtas, 
buvo sudarytos dvi didelės po
litiškos bylos iš dviejų apskri-į 
čių: Raseinių ir _ šiaulų. Žan- j 
darmerja ir prokuratūra turėjo 
smulkiausių įrodymų, bet vis 
tiek tardymas nesugebėjo nie
ko įrodyti, tarp kitko, kad ir dėl 
“pašto”, nes trūko “faktų”, ir 
neišlaikę Jmane pusmetį, turėjo 
paleisti.

Mūsų paštas augo ir sėkmin
gai dirbo iki 1904 metų, t. y. 
spaudą atgavus. Tuo. laiku su li
teratūra keliavo šiek tiek brau
ningu.

Mūsų atkaklumą ir jėgas ža
dino supratimas, kad čia nė 
vien - btėratūros • transporto rei
kalas, bet kartu ir kova dėl 
spaudos. Prieš , spaudos atgavi
mą, mes jutome, kad draudimas 
visai nepasieksią savo tikslo ir 
daro rusų valdžios ideologijai 
daugiau nuostolių, negu naudos/

Kiek teko girdėti, kaimynų: 
traktai — Gargždų ir ypatingai 
Suvalkų krašto — taip pat pui-‘ 
kiaušiai plėtėsi.

Atgavus spaudą, mūsų “pas-’ 
tas” •. pasidarė, nebereikalingas;. 
Pasidarė lyg liūdna, lyg gaila; 
mesti taip ilgai varytą darbą. į ; t

Atsimenu, tuo laiku ginčijau-- 
si su P. Višinskiu- Jis įrodinėjo, 
kad spaudą atgavus: bus gėriau. > 
Bet man rodėsi, kad cenzūra; 
padarys daugiau žalos, n£gu: 
spaudos leidimas naudos. Gatąšl 
ir būčiau buvęs teisingas, kjd 
ne revoliucija.^ * ‘

LEST Statuto 
papildymo

pakeitimo i 
Komisija,Į '

.we^įians«as’
Jeknlįpuduš

'•’9

(Tęsinys)
1

9. Užbigiant šiuos ’, šąmpb^ 
tavimus, liekasi . šitokios • išva- 
dos: j ... - U V

Iš dr.J.Matuso (parašytį Sau
lių istorijos, o taip pat ir'iš “VI.

. . L »' .C..'“ ;

(Bus daugiau)

| x SIUNTINIAI Į LIETUVA
į ' > MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

| 2608 West 69th St,’Chicago, UI. 60629 ♦ TeL 925-2781

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
9 u *■ . - t' 1 -1
| M ARDA NOREIKIENt a . .
g

| . SIUNTINIAI Į LIETUVA g

!
 ' f Cosmos Parcels Express Corp. t

-•MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE I

2501 W. 69th SL, Chicago, H 60629 ♦ TeL 925-27$! |

: V. 'XlIrANTINAS ' z į
i 1

1 .. V.Iarąnažti, 
... yicepirqiodnka

l.Lvi

Pūtyįo k gyvenimas ir raštai” 
knygų, visi žiąppie, kad. įvairus 
nų^onių^skišfiunaį, < ndsklatį- 

, durna*, ir ’ąesusįprsdinjdi. šaulių 
'Srgos gyveųjme ’iškildavo -be- 
vėik visą- laiką. Įš" |vajriu aprė- 
šymif. žinome, kad?ir N^pĖikĮau-

.'• . X.'- <■' ■■■■ a.,- ■'

LIETUVIŲ' TAUTINIŲ NAMU 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

š. M. kovo 20 d. nuosavuose 
namuose (6422 So. Kedzie Avė.) 
įvyko Lietuvių Tautinių Namų 
narių metinis susirinkimas. Su
sirinkimą. atidarė ir pirmininka
vo valdybos pirmininkas Jonas 
Jurkūnas. Sekretoriavo Alek
sandras Traška. Praeitais metais 
mirę nariai: Aleksandras Kras- 
nickąs, Petras Linkus ir Vilius, 
Žirguliavičius pagerbti minutės 
susikaupimu. ‘ ■

Pirmininkas Johas Jurkūnas,
<sqnįdje^-Ūietuvięje^Ijylinėjosi tar« pasveikinęs--- susirinkusius, pra- 
•pirsavyjė net aukšti š- S-gos pa ; kad. praeitais metais pada-
' reigu^ai, profesoriai, rašytojai, I §iems namams pagražini-
karininką iy kt., bet tos bylos^ mai ir-pątai^yniąi: įdėtas paująs 

, ■ S^bingai išrišamos, nes įiHnias, naujai peržengtas' sto
viu skaitėsi ir gerbė savo šauliš | , -nudažytos patalpos lubos,
kus tejsmųs, o S-ga progresavo- j§yą)ytos' ūžuoląidos \ir;/daug"kP

Ambrose, /

. * 7 • If?-' J - •> ‘L

paruošė,ŠTkį^ii'.' geriausią
. - ' ■ U - v . J . v ’ ■ t. . 'i,.'-, t'-. - •*. - / . . ’ '. . "*v. z ■

Reiškė susirūpiiiirųą, ? kad 
jaunimas mažai domisi ?.Tauti-. 

. niais Namais. Prašė- narių jni- 
ciatyvos, kad daugiau; jaunimo 

. j -Sa vo ta rpą įtraukus. ' ,’r;
' 7' Dabartiniu laiku? yra ‘ 345 
: ,riai.--:. ĮfernaaSęu T-skąįpitis.
1 jšk'žiavd arižihyben;':Kai.į
<.mirusių'šeimos nariai.šėrus?grą-; 
j T aŪtiniąrnš'NantamSŽo. ^ifi
' pervedė ^lik^iėmę.’ šeimos ?: wi
ll riamš-. Ttalis.anirę'naTių. ^avayšė-'

rus niekam nepaskyrė ir net ne
žinoma, kur . tie serai randasi. 
Susirinkusiųjų prašė (pagalvoti 
ir nutartį, ką tokių šėrų klausi
mu reiktų daryti.

Be to pranešė, kad šiais me
tais Tautiniai Namai paskyrė po 
1,000 do J. Generalinei konsulei 
Čhicagbje ir Lietuvos atstovu 
bės Washiugtone .rūmų remon
tui. ' S

Kasininkas Juozas And rasi ū- 
nas (pranešė, kad praeitais me
tais padarytas, namų ’ remontas 
ir pagraziriijnas kainavo apie 
13,000 dol Pelno' gauta apie 11.- 
0OO dol. Banke yra- 81,000 del. 
Išlšids sumps galima jau skolas 
ir. šėfininkąms pilnai apmokėti, 
(ai hąmas liktų be skolų. Be to, 
paaiškino smulkesnes pinigines 

..operacijas, kurios, ipanąu, skai
tytojui nebus įdomios.

Direktorių vardų kalbėjęs Al
gis- Visockis, pasakė, kad nors 
apyvarta ir sumažėjo, i bet? Na
mai- išsiverčia su pelnu. Dėkojo 
Vridįkri prižiūrėtojui
•ųž.’ .iupestų^ $ų . prięžiūr%, Pa- 
gesdavo-,' '^daugiair įfrau^p: į - Na- 

• pąta-jiariųš valdybą ijąuni-

(Nukelta j .šešta puslapį)

į>-iy
Mihlęštf vilkeliai.
.>/:■£•:U.‘x- .^ereiuritimas'-^r.^I;-r •-? -1-

’' 1^67 metais išieido Amerikos piėturiiį.Istorijos Draugija

• u

/z’ > '
i i ■

--:y .
Įnž, UODAS i

50 metų studijavęs, kaip v

... < 75Z? ' 'J-i .

parašė 700 puslapių knygą, kurioj, atidėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur,' bet kuria kalba buvo paradyta 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.

Į “ — - Kilni ps. Kitu rlrMiL PritM Ū“ ~i'

'flP*- .NĄVJIg'NOS ' ' ■■ :
1739 S. Hateted St, Chicago, IL 60608 '

y.

, 1954'm.;mėėašt^;J*xne'yn>vei^^riiėkuomėt riesenstą, Vise* 
.Krėvės, Igno Šapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoš,
J. Raukčio, dr. Kario-Griniaus, taip mtt K.. Matusevičiau* ir V.

M. K. čhiriionlo, M. šilefklo, V. Kašubo*, A. Rūkltelte Ir A. Variui

® DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir ta«- 
tinlų šokių pirmūnės Juozėa Vaičiūnienė* atsiminimai apie dainų 
iventes 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.

- 1: ‘ ’ -t

# - V LKNIŠO ŽMOGAUS G Y V fciNlAf AS, Antano Rūke aprašy
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to 1afk<rtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. ?• <

7 • LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai.{domūs kiekvienam 
HetuvluL Leidinys fllustruotaa paba^į^je duodam*
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai { vokleHų''Kalbą. Laba! 
naudingoje 535 pūsi knygoje yra Rytprūaių Žemėlapis. Kaina |g.

> KA LAUMES EIME, rašytojos Petronėlė* Orintaltėi ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje fr plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. , '

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje: tik B* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų j{ galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

M BAI 1K1NI5 NOVklSS, H. Zcgčenko Hryba, 7. Valričte 
vertimai. knygoje yra 10 ^EjoJagų noretių. Krina

Knygos ’VQD.-?rao£ 17^ Bo. HaJsIpS St, Chicago
IB iwFIz — *.

- ■ -------------- «■ -. -z^, - Į- ;---- r----- .
1 — Navjtatoa. Cbtaago, f, EL Thw*3*y. llarcb 35,-19*2
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Lietuvių partijos turi savo “graborių”
Bronius Kviklys kovo mėn. 11 dieną Drauge atspaus

dino vedamąjį, kuriame jis mini, kad artėja JAV LB-nės 
30 metų sukaktis ir jos rinkimai.

Apie Bendruomenės rinkimus neseniai rašė ir Jonas 
Kuprionis. Dėl jo padarytų pareiškimų, Naujienų dien
raštyje buvo jam suminėtos priežastys, kurios ardo lie- 

r tuvių išeivių solidarumą.
B. Kviklys, sekdamas aukščiau minėto rašėjo pareiš

kimus, savo vedamajame nepalankiai atsiliepia apie tuos, 
kurie įrodinėja, kad LB-nė buvo įsteigta lietuvybės puo
selėjimui. Jis LB-nę Draugo skaitytojams pristato kaip 
tvirčiausia lietuviška instituciją, kuri yra peikiama ir 

■ net koneveikiama. Toks, jo priekaištas parodo, kad jam 
visai nerūpi objektyvioji tiesa’. Juk niekas LB-nės, kaip 

’ tekios, nei peikia, nei koneveikia. Toks jo skelbiamas ne
objektyvumas patarnauja mūsų išeivijoje kelti erzelį, 
ją skaldyti, nes jis nuslepia tą faktą, kad LB-nės vadai 
pakeitė jos pagrindinį tikslą, būtent — lietuvybės puose
lėjimą, ir ėmėsi politinės veiklos. Jis LB-nės vadų sukeltą 
erzelį pateisina tuo, kad B-nės uždavinys yra kova dėl 
Lietuvos. Tiesa, kovoti dėl Lietuvos laisvės yra kiekvieno 
lietuvio patriote pareiga, bet tai nereiškia, kad kiekvie
nas paskiras lietuvis vyktų Washingtonan ir ten vars
tytų JAV valdžios duris. Mes turime tam tikslui Vyriau
sia Lietuvos Išslaisvinimo Komitetą ir Amerikos Lietu
vių Tarybą. Gi, VLIKo įsteigtosios LB-nės uždavinys — 
puoselėti lietuvybę. Ir argi šio jai skirto uždavinio vykdy- 

_ mas nepatarnauja Lietuvos laisvės kovai?
Sunku suprasti, kodėl B. Kviklys taip primygtinai 

sumenkina didžiųjų valstybių politiką mažųjų, atseit — 
Lietuvos, valstybių atžvilgiu. Mes žinome, kad šiuo metu 
yra tik dvi didžiosios valstybės, kurios savo karine galybe 

- dominuoja pasaulyje ir kurių politika paliečia ir pavergtą 
Lietuvą. Jos visiems yra žinomos: JAV ir Sovietų Rusija. 
Argi JAV-bių politika Lietuvai nedraugiška?

Be to, jis sarkastiškai pašiepia tuos, kurie gina pa
grindinį LB-nės tikslą. Būk, jie LB-nei leidžia eiti tik 
kaimo seniūno pareigas. O laisvės kova rūpintis palie
kama baigiantis išmirti mūsų buvusių politinių partijų

likučiams ir kerta šaką, ant kurios bando sėdėti tautos 
dalis išeivijoje.

Tiesiog nesuprantama, kodėl B. Kviklys prie kiek
vienos progos niekina ir jau sefiiai gieda partijoms “Re
quiem aetemam”. Nejaugi jis būtų įsisavinęs šią pa
kasynų giesmę iš Lietuvos okupanto samdinių “reper
tuaro”, kurie niekina Lietuvos praeitį ir jau 40 su viršum 
metų, choru šaukdami, marina mūsų partijas ir vadavi
mo veiksnius.

Man rodos, jei tos partijos būtų jau beišnykstančios, 
tai B. Kviklys Draugo vedamuose turėtų aliarmuoti, kad 
jos nenumirtų, kadangi demokratinio krašto santvarkoje 
politinės partijos turi didelės reikšmės ir jų bakui ski
riamas didelis dėmesys. Partijų reikalingumą niekina, 
jas marina tik totalistinis Maskvos režimas. Nejaugi 
B. Kviklys, Draugo redaktorius, pritaria tam Maskvos 
režimui, nes jis kiekviename savo rašinyje lyg ir su pasi
tenkinimu kartoja mūsų visuomenei apie mūsų politinių 
partijų išnykimą.

B. Kviklys skelbia ir tai, kad LB-nė yra griežtai de
mokratinė. Taip, ji buvo tokia, kai ją Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas įsteigė. Bet jos demokratiš
kumą suniokojo, kai ją užvaldė frontininkai, kai jie rin
kimuose falsifikavo balsuotojų balsus, kai jie “išbalsavo” 
tuos, kurie gynė demokratinę Bendruomenę.

Tenka tik juoktis, paskaičius jo rašinyje tokį pareiš
kimą, kad LB-nė nėra susirišusi su jokia politine parti ja 
ar su “politikierių” grupe. Tiesa, ji nėra susirišusi su 
jokia partija, kadangi jai nėra reikalo susirišti' nes ji 
pati yra partija, kuri nepakenčia jokių ne tik demokra
tiškų partijų, bet ir organizacijų ar veiksnių. Jos vadai 
siekia visas partijas bei organizacijas absorbuoti, jas vi-' 
sas sugrūsti po vienu stogu ir ant jų uždėti vieną bend
rą kepurę.

B. Kviklys, kaip ir Jonas Kuprionis, prisimena prie
žastis, kurios lietuvius sulaiko nuo balsavimo. Jo žo
džiais tariant, nerangumas, neaktyvumas, apkiautimaš. 
Jei taip yra, tai aiškus ženklas, kad B-nės vadai ją nu
gyveno, jei po 30 metų balsuojant vyksta tokie liūdni 
reiškiniai. Tokio nugyvenimo pati pagrindinė priežastis 
yra ta, kad jos vadai pakeitė VLIKo jai skirtą paskirti, 
todėl tūkstančiai lietuvių prarado norą būti jos nariais ir 
domėtis jos rinkimais. Labai gaila, kad Bv Kviklys spau
doje išskaičiuoja jos atliktus, nuveiktus“ “milžiniškus” 
darbus. Deja, spaudoje taip, bet tikrovėje yra kitaip.

B. Kviklys negalėjo užbaigti savo vedamojo, neuž
kabinęs RLB-nės. Jis jos narius, įspraudęs į svetimženk- 
lius, nutyli, kad šie yra tikrosios nenugyventos B-nės na
riai. Taip pat, jis pabrėžia, ją sudaro nedidelis skaičius. 
Man rodos, jog B. Kviklys turėtų žinoti, kad tiesos gy
nėjų skaičius visada yra negausus, o griovėjų — priešin
gai. Bet tiesos gynėjai visada laimi.

Tiesa, LB-nei kuriantis JAV buvo diskusijų dėl jos 
uždavinių šiame krašte. Ir kai buvo išsiaiškinta, kad ji 
rūpinsis lietuvybės išlaikymu, diskusijos liovėsi.

Jis tyčiojasi, kad, girdi, B-nės skilimas prasidėjo, 
kai “registruotų” kandidatų neįstengė pravesti, todėl 
atsisakė ir rinkimuose dalyvauti. Bet trd, ką B. Kviklys 
skelbia, yra gryna netiesa. Matyt, jis melą laiko tiesa. 
Jis nuslepia nuo Draugo skaitvtoją. kad ne “regis+ruo- 
tieji” B-nę suskaldė, bet falsifikuoti rinkimai ir Mar
quette Parko bei Cicero valdybų pakeitimas frontininkais 
bei jų rėmėjais. Juk tada dr.r nebuvo “registruotų”. Jis 
džiūgauja, kad “registruotieji” nepakenkę B-nei. Tiesa, 
jai nepakenkė, ją tik gelbėjo. Bet kažin ar*jie nepakenkė

ANT. PLEŠKYS

IR. PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

J To>je recenzijoje, tai pat- buvo 
užsimenama apie kostiumų nė-, (Tęsinys) t \

jes vadams, ča jau kitas klausimas. _ sEsSIk
B.‘ Kviklys Draugo skaitytojams skelbia' liiflcsmą 

“sensaciją”, girdi, jau ėmė bėgti iš “skęstančio laivo”. 
Tenka jam tik-tiek pareikšti,'kad tas, kuris myli tiesą, 
tokios sensacijos neskelbtų. Jo galvoje turimas “laivas” 
neskęsta ir niekas iš jo nebėga. Tik patyrus, kad tų ke
leivių tarpe yra tokių, kurie gina bendradarbiauto jus, 
tuos, kurie vyksta per “Vilnies” organizaciją apsilankyti 
okupuotoje Lietuvoje ir kurie bando tokius “keleivius” 
įsodinti į tą “laivą”^ arba kurie ten nuvykę padalo su 
bolševikiniais pašnekovais tokius pasikalbėjimus, kurie 
yra naudingi okupantui, kurių veido nuotrauka papūo-; 
šiama bolševikinio šlamšto “Gimtojo Krašto”, .viršelis, 
jie labai mandagiai paprašomi tą laivą apleisti, juos įspė-’ 
jant, kad šis laivas nepalukia į okupanto propagandos 
“vandenis”. ' . ' i

Man rodos, kad B. Kviklys turėtų žinoti, o ne nie
kinti tuos kuriuos ir okupantas niekina, juos vadina 
ekstremistais. Bet ar derėtų B. Kvikliiii įsisavinti oku
panto niekinimo būdą? Juk tai ne tik negarbė, bet ir 
moralinė atsakomybė. Klysta B. Kviklys, jei mario, kad 
tokie jo vedamieji patarnaus vienybės atstatymui ir bus 
akstinu lietuvius privilioti rinkimams. ’

A. Svilonis

klaidinga ir neteisinga’. . „/.

Mindaugas IHerttys-. "Mano 
klaeartraas būtų, kodėl jūs 4U- 

i pu? beturiu l^krašciams aukš- 
rental avimus regu ame-

te pavyzdžius U amerikiečių 
paudos, pavyzdžiui iš politikos 

ir ekonomikos, kr klausiate, lyg

buli riies klausimus apgudin
ti. Reikia apgailestauti, kad 
titrai taip nė^a. Sakysime, iški-

an>er4kieti krjrespGn,- 
Serrtą, Ui beveik jis nieke ne- 

sp^e S«jppty S*4e. nors jis 
fr sifkine tą dalyką

dabar pavydžiu!

’•ašė Trfoune arba Šun-Times, 
lyg jis būtų žinomas. Bet toks 
jis visai nėra. Dauguma kores
pondentu nei jie' politikos, nei 
ekonomikos nestudijavo, o tais 
klausimais rašo.. Dabar kyla 
klaUšimaš, kodėl ttlės turiftiė-iš 
jų mokytis. Tiesė, yra kurie tais 
klausimais rašo, bet jau tos sri
ties žinovai, kaip Milton Fried
man. IŠ jų galima pasimokyti, 
bet iš kohrmništų ir reporterių, 
beveik nieko...”

J. Šoliūnas atsako, kad, gitdi, 
tokie kolumnistai pasinaudoja 
kitų tos srities žinovų straips
niais ir pažymi jų autorius. Ir 
tuoj pat prikimba prie Vytauto 
Meškausko (Dirva.)-, kad' j'rs fie- 
pažymiš iš kur žinios palintOs, 
lyg jis pats tėti būtų buXms, įvy-

viškoji spauda turi. kal
tais ir nfenUrodo žinių šaitinlų, 
bet jc tos žinios yra teisfngos ir 
buvo praneštos žinių agentūrų, 
tai čia jokio prasižengimo /tie
sai ir spaudos etikai nėra. Nie-

biai žr už^aufenįSaį • Wp daž
nai daro p. j. šoiiūnas, net ‘pai- 
čiame simpoziume. ■ • ’'■ /

Juodelis': “Viši trys; prelegen-

maeiją. taikydami mūšų -tietu- 
višfcai spaudai, -bėt aš ne^irdė- 
jaa nė vieno pasisakyYnd; kad

tautinės {kultūros puoselėjimą, 
kur turėtų būti kaip nors mato- 
mas tas reiškinys: taip pat švie
timo, taip pat’ ir lietuvybės iš
laikymo. - y

(Bus daugiau

— Specialistai tvirtina, kad 
“Columbia” nusileis tvarkingai.

ANDRIUS MIRONASSusipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Tais metais ištisais sunkvežimiais kaktusai 
buvo išgabenami iš tos vietos, kur susitinka Mo
jave ir Colorado dykumos, t.y. iš dabartinio Jo
shua Tree Tautinio Paminklo apylinkių. Buvo 
suorganizuota draugija dykumos augalams ap
saugoti, o jes veikėjai pasiekė net ir JAV Kon
gresą. Prezidentas Rooseveltas 1935 metais pasi
rašė dokumentą, paskelbiantį Joshua Tree Vietovę 
Tautiniu Paminkhi, ir 825,000 akrų buvo šiam rei
kalui paskirta, bet netrukus sumažinta iki 575,000 
akrų atiduodant likusius kasyklų savininkams.

Joshua, arba mūsų kalba Jozuė, buvo Mozės 
įpėdinis, gerai pažinęs dykumos gyvenimą seno
vės Palestinoje, todėl botanikai pavadino jo vardu 
kaktusinės padermės medžius su pagrindinėmis 
dviem šakomis, kurios iš toliau atrodo lyg iškėlęs 
maldai rankas Jozuė, klaidžiojęs dykumoje. Jo- 
zuės Medžių Tautinio Paminklo tyrinėjimas su
teigs lankytojui daug žinių iš istorijos ir geolo
gijos. Čia gyveno po ledlaikio pirminis žmogus, 
‘"•rs naudojo kažką panašaus į ietį, medžiodamas 
anes ; i J ’erns. Vėliau Šios vietovės buvo gyve
name; ” , genties indėnų, o baltasis žmogus 

erm s galvi ■ ir artų bandomis apie 1870 me-
A?v rinkėse t avo atrasta aukso apie 1895 m.

Prieš 10,000 metų šie 6000 pėdų aukščio kal
nai buvo stipriai žemės virpėjimų sukrėsti ir iki 
šiol sudaro uolų ir akmenų netvarkingą masę. Per 
amžius apaugę yucca ir Jozuės medžiais, kaktu
sais, pušaitėmis ir kitokiais augalais,, ši dykynė 
ilgai slėpė žvėris, vėliau indėnus, o dar vėliau 
arkliavagius ir plėšikus. Kuo Salton Sea viršūnės 
galima aiškią dieną pamatyti tolimus Meksikos 
kalnus.

Dabar šiame rajone įrengtos stovyklavietės 
automobiliams statyti aikštelės ir net kai kur 
stalai ir krosnys užkandžiautojams. Daugelis 
Los Angeles, Riverside ar Palm Springs gyven
tojų lanko šį T. Paminklą ne dėl istorinių žinių 
ieškojimo, o paprastam poilsiui gamtos prie
globstyje. Uolų įdomios formacijos teikia Įvairu
mo, 0 jaunimui slapstytis tarp uolų labai smagu

YUCAIPA
Nemažai senųjų lietuvių ateivių yrą apsi

gyvenę San Berfrardiho apskrities vietovėj?, 
Yucaipoje apie 20,000 gyV.), kuri netoK 
lands miesto. Bet Ir dabar naujieji stein visi ban
do kurtis šiame augančiame mieste ir je apylirs* 
kėse. Prieš 130 metų tūlas Diego Sepulveda pa
sistatė dvaro namus San Bernardino kalnų pa
pėdėje ir įsteigė Yucaipos kaimelį. Dabar :š 
greitkelio 10 pasukama įYucaipos išėjimą tai n 
Redlands ir Beaumont miestų. Pagrindinis Yu- 
Yucaipoje (apie 20,000 gyv.), kuri netoli Ral- 
greitkelio 10 pasukama j Yucaipos išėjimą tarp

Redlands ir Beaumont miestų.
Pagrindinis Yucaipos gyventojų verslas buvo 

obuolių auginimas šioje ramioje vietoje, paslėp
toje tarp kalnų. Tarp rugsėjo ir lapkričio mė
nesių čia atplūsta obuoliauto jai, atskiros Šeimos 
‘r verslininkai.

PagriiMinė Yucaipos gatvė dabar virto jau 
JfAmerciniu įmonių dviguba eile, bet šoninės gat
vės vis dar slepiasi vaisinių medžių pavėsyje. 
Apie Oak Gten yra keliolika ūkių su obuolių so
dais. kuriuos apie 50 metų karta iš kartos au
gino vietinės šeimos. Vienas iš sodų plačiai ži- 
pemas Johnny Appleseed Ranch vardu parduo
da obuolius čia pat ir eksportuoja į didesniųjų 
miestų krautuves. Kitas ūkis, Los Rios Cider 

♦Mill, gamina obuolių sunką, o lankytojams turi 
įrengtą piknikų vietą.

Kaimo gyvenimą mėgstantiems čia bus labai 
malonu apžiūrėti forelių kūdrą, mažą zoologijos 
sodą su stirnomis, paukščiais, arba paragauti 
Theresa Law obuolių pyrago. Svarbiausia, ne
reikia pamiršti pasikrauti į automobilį obuolių 
arba butelių su obuolių sunka.

DIDYSIS LOKYS
Iš Yucaipos visiškai nebetoli San Bernardi

no aukštieji kalnai, į kuriuos pakyla vingiuotu 
ir labai įdomiu 38 keliu, šiose apylinkėse yra ir 
tos Angeles lietuvių skautų pirktasis miško 
sklypas, ktir įrengta stovyklavietė. Užkopus 

I aukščiau, kelias sukasi j vakarus ir privažiuo

jama Big Bear ežeras. Tai visų metų laikų po
ilsio vieta didiriieščių gyventojams. Tačiau Di
džiojo Lokio ežero ir apylinkių istorija neriia> 
žiau įdomi. ' . - '

Dabar dažnai čia patriukšmauja jaunimas, 
bet prieš daugelį šimtmečių čia tikrai viešpata
vo ramybė ir taika. Tik du kartus metuose in
dėnai atvykdavo į kalnus surinkimui shina au
galų ir pušų riešutų. Jau iŠ-jo Šimtmečio pra
džioje nuo pajūrio meksikiečiai ir anglosaksai 
ėmė veržtis kaiAų lihk ir steigti gyvenvietes. Iš 
baltųjų pirmasis atradęs Didžiojo Lokio slėnį 
ir ežerą buvo Don Benito Wilson, apie 1845 me
tus. Besivydamas indėnus, tik ką apiplėšusius 
mažą San Bernardino miestelį, pakilo j kalnūs 
ir užėjo daug lokių apie didelį ežerą. Ne tik rne- 
džiotojai, spąstų statytojai, bet ir galvijų au- 
giBtojal ėmė ktitfe į šią. vtetą, n6£ tolč ' bu
vo puiki, o ganyktes ėfdvids. Mėdtro hpdifU- 
mo pramonininkai verslininkai ir net įVainrSs 
vagišiai čm redo tikrą rtiją *Tūlaą William 
comb, besivydamas sužeistą lokį, užtiko aukse. 
Medžiotojo vardu dabar vadinamas upelis, o taip 
pat ir stems tarpukalnėje. Nūo tada užplūdo 
aukso ir nuotykių ieškotojai. Pakaruoklių mi
rtis vienu metu tunėjo keturis pakartus plėšikus. 
Seniai išnykęs Belleville miestelis kadaise.vąt- 
žėsi dėl apskrities miesto titulo su San Bernar
dino miesteliu ir pralaimėjo vos dviem balsais.

\ (Bus daugiau)



A. TAMULYNAS

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

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

IR POLITINĖ VEIKLA
(Tęsinys)

DR. PAUL V. DAKG1S
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ

MMidaat *r»*T*riu*

TM.I MZ-X717 an. M3-Z7S

TEL. 233-5893

DR. Ą. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3967 Watt 103 rd Street 

Valandos pagal ei nutarimą

Lietwiy Pensininku S-gos nariy 
metinis susirinkimas įvyks kovo 24 d., 
treėadienį, 2 vai. popiet Saulių Na
muose, 2417 W. 43-cia gatvė. Bus ren
kama nauja valdyba ir revizijos ko
misija. Nariai, kurie dar nesumokėjo 
nario mokesčio už 1981 metus, pra
šomi sutekėti. Priešingu atveju nega
les dalyvauti rinkimuose- Valdyba

— Astronautai anksti pavaka
rieniavo, kalbasi laserio telefo
nu su šeimos nariais ir rengiasi 
gerai išsimiegoti.

Bet jei taip vystysis ir to
liau reikalai kaip dabar, tai at
rodo, greit reikės aukoti pini
gų organizacijų vadovams, kad 
galėtų tarpusavyje bylinėtis 
Amerikos teismuose, nes bylos 
nesibaigia — tęsiasi keletą me
tų, kas gi norės būt? pralaimė
toju!

Rimtai žvelgę į gyvenimą, 
matysime, kad ir senais laikais 
Lietuvoj, kada dar mergelės 
jaučius ganė, “kriaučiai" dra
bužius (drapanas) siuvo, “šiau- 
čiai” — “čeverykus” irgi buvo 
tarp žmonių nesutikimų, ginčų. 
Bet tai natūralu. Juk žmogus 
ne akmuo. Jis gyvas, be to ir 
protingas, greit supyksta. Bet 
visos šios ypatybes yra natūra
lios, prigimtos, kaip sakoma, 
oaties Dievo duotos ir visokio 
‘uomo žmonėms. Tik seniau 
Įmonės neidavo į teismus, ne
darydavo išlaidų. Tarpusavio 
nesusipratimus greit ir papraš
ai išspręsdavo. Ir reikia pasa

kyti, kad toks jų bylų sprendi
mas ir mums gana patinka, juk 
net ir šiandien noriai apie dvie
jų, žinoma, dar ir neeilinių, bet 
visam valsčiuje gerai žinomų 
asmenų bylą dainuojame. Tik 
paklausykit ir prisiminkit:
“Šiaučius kriaučiui yla dūrė, 
Kriaučius šiaučiui per kepurę, 

[per kepurę burnt’’.

TUVIŲ DIREKTORIUS

Taip greit ir paprastai byla

DABARTINĖS MŪSŲ 
VEIKLOS VAIZDAS

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —
Kiekvieno lietuvio pareiga 

rūpintis išlaikyti tautinę gyvy
bę ir siekti Lietuvai laisvės, pa- į 
dėti pavergtai tautai. Tautos 
gyvybė reiškiaei ugdant tauti
nę kultūrą, rūpinantis lietuvių 
kalbos ir papročių išlaikymu. j 
Ypač mums labai svarbu išlai-1 
kyti jaunąją kertą ir ją įtrauk
ti lietuvių veiklon.

Pats svarbiausias ryšys, koks 
tik gali būti, yra lietuvių kal
ba, kuri jaunąją kartą — jau
nimą įjungia i lietuvių gyve
nimą. Nemokėdamas lietuvių 
kalbos, jaunimas Nutolsta nuo 
lietuvių, jiems lieka lietuvių 
reikalai svetimi, nesuprantami, 
nes jie lietuviškos spaudos ne
skaito. Taigi, viena iš pagrindi
nių sričių mums svarbiausia 
yra kultūrinė veikla, ypač lie
tuvybės išlaikymas, idant lietu
vybė neišnyktų su senesniąja 
karta.

Bet, deča, mūsų kultūrinė 
veikla gerokai apleista ir kas
dien eina žemyn: kiek mažai 

■ lietuvių vaikų lanko lituanisti
nes mokyklas lietuvių kalba 
kalbančiųjų skaičius mažėja ir 

, su lietuvių kalbos nykimu kaž
kur daigstą ir jaunimas. Su
rinkimuose tik senieji dalyvau
ja, bažnyčioj tik seniai. Chorai 
sumažėjo — juos galima 
vadyti apytikriai pensininkų 
chorais- Kur dingo mūsų jau-' 
rūmas, ar jie užaugo be bal- 
-iais? O jcaip būtų gražu, jeigu 
mūsų parengimuose pasirodytų

1729 South Halsted Street, Chicago

EUDEIKISIjaunų veidų shorai. Juk daina 
priklauso jaunimui.

Liet. B, visi, kurie galėtų šiek 
tiek daugiau padaryti 'kultūrinėj 
veikioj, grūdami j politinę veik
lą. Kultūrinė veikla, kaip sako
ma, paliekama liaudžiai. Dar 
laimė, kad turime pavienių žmo
nių, kurie šį darbą dirba ir pa
deda lietuvių jaunimą ilgiau iš
laikyti lietuvišką. Tai, tautinių 
šokių grupių yaddvai, kurie 
dirba tyriai, be pigios rėkiamos, 
o jų atliktais darbais kartais 
pasigarsina kilį, žinoma, tai 
lengviausia ir pigiausia priemo
nė “svetimomis plunksnomis 
puoštis’’.

Taip pat dar turime ir dai
nuojančių žmdnių — chorų, nors 
apgailėtinai mažai ir tik iš se
nesnės kartos dainininkų, kurių 
galvas puošia balti klaupai, o 
daugelis ir tų neturi.

Paskirų dainos mėgėjų — va
dovų dėka dar vienur kitur tu
rime chorą ar oktetą, feet blo
giausia, kad jaunimas neįtrauk
tas j šią meno šaką.

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I,
l

■

Oif. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

;— Irano ginkluotos pajėgos 
praeitą naktį puolė Irako pozici
jas ir atėmė vieną kalvą. Neat
rodo, kad karas galėtų greitai 
baigtis.

— Irako kariai turi geras po
zicijas ir labai lengvai atmuša 
iraniečius. Svarbiausios naftos 
versmės yra irakiečių kontrolėj.

Dr. Jonas F. Mažeika
DjDS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71tt St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leases”.

PERKRAUS  TYMAI JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

*

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

let XATO» /-!>!•

Tel: Y Arda 7-1138 HM

T"
.■•■į

> Naujienom, Chicago, 8, TU Thursday, March 25, 19R2

amsulamso 
patarnavimas

fURIMi 

KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSI.

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daulcut 
Talafu 778-1543

Chicago, IUin<Ms 60623 
Tekt 778-5374

Laidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R, iERJĖNAS. TaL 925-SOa

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla.. 12:30 vaL P P- 
iš WTTS stotie*. 1110 AM banga.

Šeštadieniais ir sektnalieniais' 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parka.

P. J. RIDIKAS
8. HAl-'TĖĖ SlKĖt'J

r-—:---------------------
jį “Lietuvos Aidai”

KAZi RRAZO2K>NYTt 
Programom veda|«

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ.

! M O V IN G _ 
Apdraustu perkraustyrMa 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 376-5996

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710
Y TeL (813) 321-4200

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic Z-19W

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dr. LEONAS SEIBUTlb
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 tiL v&k.
Ofiso telefonas; 776-2830, t 

• Ra&deadlMtotetū 448-5544

SEPTYNIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PAULINA ŠILEIKIENĖ 
Pagal tėvus Jatulevičiūtė

1975 metais kovo 23 dieną po sunkios ligos mirė mano 
mylimdji žmona Paulina.

Gimė Lietuvoje, Biržų aps., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Priklausė lietuvių organizacijoms.
Liko dideliame nuliūdidie vyras Mikas, Lietuvoje daug 

giminių, taip pat ir Amerikoje, draugų bei pažįstamų.
Mes Tavęs, mylimoji Paulinyte, niekuomet neužmir

šime. Tu pas mus nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar 
vėliau a teisime.

Ilsėkis Tamybėje, mano’ mylimoji gyvenimo palydove!

Liūdintis vyras Mikas ir visi giminės.

1 VINCUI MARKEVIČIUI
Ui Lietuvos Savanoriui-Kūrėjui mirus Chicagoje, vasario 
H mėn. 21 d. ir palaidotas vasario niėn. 25 d. Šv. Kazimiero 
H Lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiausia j>adėka visiems draugams ir pažįata- 
|»mienis, dalyvavusiems šermenyse, atsisveikinime ir laidotu- 
|H vėse. Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles ir pareiš- 
Knusiims užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais.

Nuoširdžiai dėkojame Lietųvds Savanoriarus-Kūrėjams 
9>r Vytauto Didžiojo šaulių kuopai už garbės sargybą kuply- 
Hčioje, bažnyėKjje ir už nuįydčjimą į kapines.
H Dėkojame atsisveikinina<J žodį tanisiems: Lietuvos Sava
ip norių Sąjungos atstovui p. Tamuliui, Vytauto Didžiojo šau- 
Bdų kuopos atstovui p. J. Mackoniui, Lietuvos policijos klubo 
H“Krivuiė“ atstovai p. A. Reivyčini-

Ypatinga padėka solistei Romai Ąfąs|i6?ci už giedojimą 
«gedulingoje Mišiose. Padėka kanaun. Zakarauskai uzj 
Hmaldą koplyčioje ir kun. V. Mykolaičiui už atlaikytas gedulą? 
® Mišias, pamokslą ir nulydėjhną į kapines.

t . —

jį malonų patarnavimą. 
B 
B

I’adėka lardottrvių direktoriui C. Lack ir Sūnuips už 
ų palamaviiną.

Nuoširdžiausias ačia visiems, visiems padėjusioms mūsų E 
skausmo valandoje.

, Liūdintys:
Sūnūs, Duktė ir Vaikaičiai su šeimomis.

Brangiai Motinai
ONAI ŠIDLAUSKIENEI 

mirus,
jos sūnui, Amerikds Lietuvių Tarybos pimiininkui, 
dr. Kaziui Šidlauskui su šeima šioje skausmo valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

L’KLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

Aikštės automobiliams pastatyti

DR. KAZYS ir DALIA BOBELIAI

PAULINE CERMAK
(PAGAL TĖVUS POCIUS)

Gyveno Brighton Parke, Chicagoje.
Mirė 1982 m. kovo 22’d., 5 vai. popic, sulaukusi 85 metų 

amžiaus. Gimasi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuriūdę: dvi dukterys — Elaine Gagle ir Viola 

Forster bsi jos vyras Charles, trys anūkai — Richard Gagle, 
jo žmona Joyce, Pamela Kavanaugh, jos vyras Robert ir 
Charies Forster, Jr., trys proanūkės — Jdy Lynne, Jill ir 
Susan Gagle, pro-proanūkė Melissa Gagle bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Post #271.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So. 

California Ave.
Ketvirtadienį, kovo '25 d., 10 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a#. Pauline Cermak giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, proanūkės, pro-proanūkė.

laidotuvių direktoriai — Dovydas Gaidas ir Geraldas 
Daūnid. Tcl. 523-0140. y

JucAgoa

Jotuvių

Lidot avilį 

direktorių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACMAWICfcj

6434 WEST btfin Sl'KKKl KŽ^UDIM; f'lZll

• SOUTHWEST HIGHWai, raio* Hilu, 11L 874-441*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayett* 1-3571



CICERO 1

Kovo 21 d. įvyko visuotinis 
metinis RLB apylinkės narių 
susirinkimas, kurį atidarė pirm- 
A. Skop;is, pristatydamas daly
vaujančius svečius — CV gen. 
sckr. A.Repšienę, Brighton Par
ko pirm. Pocių su ponia, žurna
listą Marmą ir kitus- Minutės 
tyla pagerbta 1981 metais miru
sieji nariai, ypatingai prisime
nant J. Skorubską. o susirinki
mui pirmininkauti pakvietė mo 
kytoją Antaną Tauginą.

: A.Tautginas prisiminė liūdną 8 
metų sukakti, kai skilo Cicero 

-.lietuvių bendruomenės apylin- 
kė Perskaitė dinotvarkę; ji pri
imta be pataisų.
Valdybos pirm. A. Skopas pra

nešė, kad 1981 m. bėgy’e valdy
ba turėjo 10 posėdžių, buvo su

drengta kultūrinė popietė, aktin
gai dalyvavo ALTos parengi
muose. Pavergtų Tautų demon
stracijoje, surengė Tautos šven- 

- tės minėjimą, kur kalbėjo žur
nalistas A. Pleškys, o meninėje 
dalyje dalyvavo solistė Eglė 
Rūgštelytė- Spalio mėn. buvo 
parengimas Vyčių ir metinis 
balius parapijos salėje. Glau
džiai bendradarbiaujama ’ su 

‘ ALTa, BALFu ir šauliais.Iš apy
linkės į Centro Tarybą įeina A. 
Juškevičius ir A. Tauginas, o į 
Valdybą Z. Juškevičienė.

* Kasininkė Liepienė pranešė

1981 m. pajamų ir išlaidų apy- 
skritą. Kontrolės komisijos pra- ’ 
nešimą padarė A. Tauginas ir 
kasininkei už pavyzdingą parei- [ 

pareiškė pade-gų atlikimą 
ką.

Diskusijose 
džiaugė 
pirm. dr.

gebantis tvarkingai vesti pinigi
nę atskaitomybę. .

B

Hū«4I. l»mi ~ Perdeslmvi 
AMAL k STATI FOR SALI

Namai, Žam* — Per4arlwi 
RIAL (STATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . „

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

U12 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747

1 į

i ;; £

— Dr. Slasys Skapirukus, bu- į ‘ 
vęs Vokietijoj Watenstedto lie-} 
tuvių stovyklos gydytojas, mirė’ 
praeitą mėnesį Australijoj, ku-! 
rioje buvo išgyvenęs vbš 30* 
metų. sj. j

— A.|A. dali. Zenono Kolbos 
10 melu mirties sukaktį minint 
šv. mišios bus atnašaujamos ko
vo mėn. 23 d., 7:30 vai. ryte, 
Šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marquette Parke.

i Šeima. (Pr.)

— Padėkime Atstovybes rūmų 
remontui. R. LB-nės Marquette 
Parko apylinkės narių susirin
kime buvo įsteigta Atstovybės 
rūmų remonto fondas, atidarant 
Midland Savings Assn., 2657 W. - 
Lithuanian Plaza Court, einami 
sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant $240.

rinkimas priėmė stipriu rankų' Visi lietuviai prašomi prisidėti 
prie mūsų Atstovybės rūmų re
monto. . Visi psiridėkime pagal 

ir 1 savo pajėgumą. Aukas prašome

A. Repšienė pasi- 
naujuoju prezidiumo 
Pliopliu. Brusokienė, 

apylinkės valdybą už 
veiklumą.

{ valdybą, atsisakius toliau
kandidatuoti A.Zumerui, išrink-į 
ta S. Palionienė, o A. Dumčius; 
perrinktas sekančiai kadencijai. 
Į revizijos' komisiją palinktas. 
B. Novickis.

Pirm. A. Skopas patiekė 1982 
m. veiklos tokį planą; IV. 18 d. I 
parapijos salėje kultūrinė po- j 
pietė. V. 16 d. gegužinė Vyčiui 
salėje, IX. 5 d. Tautos šventės 
minėjimas parapijos salėje (kal
bės kan. Zakarauskas), o meni
nėje dalyje pasirodys solistė K. 
Buntinaitė ir muzikė šliterytė,' 
X. 10 d. parengimas Vyčių sa— į menės šventės ruošos apyskaitą. 
Įėję, o XI. 6 d. \ '

<— parapijos salėje.
Visos šeimininkės, Pranckevi- 

čienei vadovaujant, sutiko dirb- padaręs,' viskas’ turi būti ken
ti ir 1982 metais. Baigus susi- trolės komisijos be pastabų pri
rinkamą, pirm. A. Skopas pa-j imta, o jei nebus taip padaryta, 
prašė prie vaišių stalo, kur bu- kaip jis nori, tai pasikviesiąs S. 
vo galimybės padiskutuoti įvai- Janušonį kasos patikrinimui- pa- 
riais klausimais. . J darvti.

S. Pa?zZaizskas j Tada kontrolės komisija pa- 
I reiškė, kad yra daug neaišku- 
! mų tiek kasos pajamose, tiek ir 
1 išlaidose, ir paprašė iždininko 
| paaiškinti. K. Galdikas nesutiko 

ir paliepė kontrolės komisijai, 
nebaigus daryti patikrinimo’, iš- 

tvirti- Išvarė-ir ten buvusį “Ra- 
Esant i movės” skyriaus pirmininką J. 
komi-į Alohderi.

./.u. Kontrolės komisijos vardu,
atskaitomybė vedama J “Ramovės” skyriaus pirminin-

sijai kilę daug neaiškumų, kodėl’ kė skyriaus sekretoriui J. Vyš- 
nebuvo dirbama kontakte su 
skyriaus valdyba darant Kariuo-

metinis balius ■ Kazys Galdikas pakeltu to
nu kontrolės komisijai pareiškė, 
kad ką jis, Kazys Galdikas, yra

NEPATEISINAMAS “RAMOVĖS’’ SKYRIAUS 
IŽDININKO ELGESYS

(Tęsinys)

j Kontrolės komisijai pakvietus 
•J. Alonderį ir paklausus kodėl 
■perduodamas ižd.’ K. Galdikui 
aukų; lapą, sumoje 82 dolerių, 
neatsiskaitė, J. Alondsris tvirti
no, kad surinktas aukas pagal 
aukų lapą atsiskaitė su ižd. K.

ŠAULIU ŽINIAI
Prof. dr. V. A. MANTAUTO pavedimu, prane

šama šaulių žiniai, kad šaulių Atstovų Suvažiavimo 
■ proga, LŠST Garbės Pirmininkas prof. dr. Vaidie- 

vutis MANTAUTAS skaitys suvažiavimo išvakarėse 
šaulišką paskaitą “Kuriuo keliu, šaulių Sąjunga?”

Nors 3-jų asmenų delegacija prof. dr. V. A. Man- 
tauto vardu dėl salės gavimo kreipėsi į šaulių namų 
administraciją, bet šaulių salės negavus, ši informa
cinė šauliams paskaita Įvyks Vyčių Salėje (2455 West 
47th Street, Čikagoje) š.m. kovo 26 d., penktadienio 
vakare, 6:30 vai. Į šią vakaronę su šaulių Sąjungos 

- Garbės Pirmininku yra kviečiami visi šauliai, o ypa
tingai Suvažiavimo Atstovai ir Atstovės. Po paskai- 

i tos seks klausimai ir atsakymai, o po to — kavutė 
, ir pabendravimas.

Galdiku. K. Galdikas vis 
no, kad pinigų negavęs, 
tokiai padėčiai, kontrolės 
sija pareiškė ižd. Galdikui, kad} 
piniginė ;
netvarkingai, kažkur dingę du! kui J. Alonderiuį patariau išsi- 
aukų lapai, Kariuomenės šven-1 aiškinti su ižd. K. Galdiku dėl 
tės ruošos apyskaita surašyta. £2 dolerių, nes ši suma turi būti 
netvarkingai ir kontrolės komį.-} įnešta į skyriaus kasą.

Į “Ramdvės” skyriaus metinis 
j narių susirinkimas įvyko š.,m. 
Į sausio 17 dieną Tėvų pranciško- 
' nų patalpose. Kontrolės komisi- ’ 
; ja susirinkime padarė tik raštiš- 
j ką pranešimą, nurodydama ko- 
į dėl nebuvo' galima padaryti pa

tikrinimo pas ižd. K. Galdiką; 
nurodė vijSas pastebėtas klaidas, 
suklastotas sąskaitas, dingusius 

i aukų lapus ir rekomendavo vy- 
Į riausiam brganui — visuotiniam- 
Į narių susirinkimui priimti nuta- 
’ rimą, įgaliojant seną skyriaus' 
I valdybą (pagal Kanados valdžios 
i išduotą čarterį turime teisės su
šaukti senos valdybos posėdįj 
paruošti išsamią Kariuomenės 
šventės ruošos apyskaitą, išsi
aiškinant su K. Galdiku dėl din
gusių aukų lapų. Jei jų nebus 
galima surasti, tai jų vietoje 
padaryti naujus, įrašant ne tik 
skaitlines, bet ir aukotojų pa
vardes. Kontrolės komisijos re
komendaciją daugumo balsų 
buvo priimta.

Ižd. Kazys Galdikas, susida
rius tokiai nemaloniai padėčiai, 
iš gėdos net susirinkime nebe- 
dalyvavo. Netiksliai parašytą 
pranešimą ižd. K. Galdikas įtei-Sąjungos Garbės Pirmininko 

iškvietimo ir priėmimo 
komitetas

------------------ --------

-------- -—

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimns.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________ _ ______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Giusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

18.00

M.00 
83.00

*2.00

ITJf 8«. EXISTED ST., CHICAGO, IL IO<|f

niauskui, pridėdamas prie jo pa
reiškimą, kad iš ramovėnų pa
sitraukia. Kiekvienai organizaci
jai narys yra brangus, bet Ka
zio Galdiko pasitraukimą susi-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■—11 ,-==■ 1 — — 

plojimu.
Nežiūrint, kad “Ramovės" 

skyriaus narių susirinkime 
buvo nubalsuota ir įgaliota se- įnešti į einamą sąskaitą Nr. 
noji skyriaus valdyba sutvarkyti 3974-9. Tarnautojai sutiko kiek- 
buvusio ižd. K. Galdiko netvar- • vienam mielai padėti.
kingai vestą piniginę atskaito
mybę, K. Galdikas nenorėjęs 
klausyti.

Vėliau, K. Galdikas apsigalvo
jo' (nusigando, kad gali būti, 
įstatymais remiantis/ nubaustas J

Valdyba (Pr.) r“ *

SOUTH BOSTON, MASS.

S.L.A. 308 kuopos narių susi- 
j rinkimas įvyks kovo 27 d. 7 vab 

ligi 2,000 dol.) ir sutiko leisti ■ vajcare Lietuvių Piliečių klube, 
reivizijos komisijai padaryti ynarįaį kviečiami atsilanky- 
pas jį kasos knygų patikrinimą, j nes rinkimaj į s. L. A. 
Per tą reviziją atsirado ir dingę i Centro valdyba trijų metų tęr-i 
du aukų lapai. Pagal keturis j minui. Kartu vyks ir kuopos 
pus buvo 118 dol. aukų. 1 Valdybos rinkimai. Bus renka-

Po revizijas, pinigai ir visi j delegatai į S.L. A. Seimą J 
juos liečiantieji dokumentai kurįs įvyks liepos 1 d. 1982 m., 

^yo perduoti naujam iždininkui * Florido j. Malonėkite dalyvauti-
A. Andriu/ronijv...

Kuopos pirmininkas

l

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miestą

PARDUODAMAS 
TAVERNOS BIZNIS

71st St. ir Washtenaw Ave. 
Laisvas nuo siu mėtų ge- 

gūžės 1 dienos.
Skambinti: 476-4811

a

/<
ELEKTROS ĮRENGIMAI .. 

PATAISYMAI ’ *
Turiu Chieagos miesto leidi®!. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are. 
TeL 927-3559 ?

fMI1 ■ —
DĖMESIO J 

62-^J METŲ AMU VAIRUOTOJAI 
Tikti i $120 pusmečiui automobltic 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:v

A. LAURAITIS ♦
So. ASHLAND AVI.
TeL 523-5775 ‘

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717
P. Gabrėnui.

Po š.m. sausio mėn. 13 dienos 
“Ramovės” skyrius jokių veik
los darbų nebevykdė ir skyriaus 
valdyba posėdžių nebeturėjo. 
Bet buvęs iždininkas K. Galdikas, 
dar sava valiavo ir be jokio’ pa
grindo dar parašė $12 sąskaitą 
ir be valdybos.nutarimo’ pinigus : S: 
pasiėmė. Kas svarbiausia, kad. Iltiniuose 
saskaita parašyta 1982 m. sau-i^^2^ ^ve., Chicago, Ill., 6-to 
šio 17 d. data, kada ta diena jau ‘ attikto kongresmano Henry 
buvo išrinkta nauja “Ramovės” j Hyde ir 7*to įnikto atstoves 
skyriaus valdyba ir pirmininkas. į dudY Baar Topinka jų 11-kos 
Be šios sąskaitos, dar yra ir kita ! metu- tarnybos pagerbimui pie- 
sąskaita sumoje $23.75, kuri jo- ■ *us- . . v. i
kiame' skyriaus ‘valdybos pošė-j Lietuvių - amerikiečių Res- 
dyje nėra užprotokoluota. . P^ikonų Lyga visuomet pa-

Buvusioji kontrolės komisija' §erbia tuos valstybės pareigū- 
vis' gauna paklausimų iš “Ra- nus’ kmie nuoširdžiai^ padeda 
movės” nariu, kam Tekio K. Gal- etn,n’U organizacijų žmonėms, 
dikui savavaliauti, žeminant iieTns siekiant teisiu- Ame' 
“Ramovės” skyriaus gerą var-. r‘kos p^vemme.
da. Du skyriaus -nariai pareiškė,1 Topinka bus pagerbta už jos 
kad tokie pasireiškimai, kaip K. Piestą vaistijoje jezoliucrą, 
Galdiko, numuša ūpą pasiauko
ti skyriaus veiklai ir tęsti šau- 
liška darba.

Būkime tikri, kad šiais me
tais “Ramovės” skyriuje tokie 
nesąžiningumai su pinigais ne
pasikartos, nes naujasis skyriaus 
iždininkas yra sąžiningas ir .su-

LIETUVIŲ — AMERIKIEČIŲ 
RESPUBLIKONŲ FEDERACI

JOS INFORMACIJA •
Š. m. balandžio mėn. 17 dieną 

Federacija ruošia Lietuvių 
Namuose, 6422. S.

tus.

1

I

IM
yn senUuslA, OldžiMirii Ir turtingiausi lietuviu traternalin* ar- 

txnixaclji. lietuviams Ištikiaul tarnaujanti jau per 92 metus.

— Blieka kultūriniu/ darbuz, gelb^ tr kitlžma, karta tool 
darbui dirba.

SLA —fibnokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleriu 
apdraudę savo nariamt-

SLA —apdrauffia pigiausiom^ kainomli, SA pelno, m-
rUrcti patarnauja tik sarišalpos pagrindtL

Klekriena* lietuvtg Ir lietuviu draugai nU 
Surivienljime apsidrausti iki $10.000.

aR^A — apdraucfili ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui cekiančiaas 
aukštojo mokslo Ir Ju gyvenimo pradžiai

SLA —nflrui apdrandila pigia terminuota apdnuda: ui 
apdraudoi rūmą temoka tik S3.00 roetamu

SLA — tuopų vyra riaewe lietuviu kolonijom-. Kreipkite 
J Ravo apylinkės SLA kuopų nikėjui jie Jtrmi 
mielai pagelbės i SLA Uaakytt

G*Hte trelptU Ir tfedai I SLA Ontrr

LPTHUAMAN ALLIANCI OP AMIRICA

99T w. Mt* H. 
Ta*. (HQ

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

A. T V E E A S
INCOME TAX SERVICE

Our Tax preparer has taken the 
H & R Block course twice.

(1975 & 1981)
* Federal short form $10
* State form $5
* Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(% block west of California)
For. appt, call 523-3685

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

Ptrdavimax ir Taisymą* 
2646 West FHh Strwf 
Tat. REpvbllč 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avenva, 
Chicago, IIL 60632. Tai. YA 7-59M

LIUCIJA” •r

darant pastangų išvaduoti iš 
rusų kalėjimo lietuvio Vytauto 

į Skuodžio (Ben Scott), gimusio 
Amerikoje, bet gyvenusio okup. 
Lietuvoje. Topinka yra čekų 
kilmės. Rusijos imperijos pa
vergtų tautų organizacijose To
pinka yra mėgiama už jos ben- 

l dradarbiavimą, siekaint tų tau
tų laisvės.

Smulkesnių' informacijų apie 
ruoši a muštų dviejų asmenų pa
gerbimo pietus' galima gauti, 
kreipiantis į Mr. Milunas, 440 
Roe Court, Downers Grove, Ill.r 
60516.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

, (Atkelta iš 3-čio puslapio)

• Namų prižiūrėtojas Bronius 
Kasakaitis pranešė, kad praėju
siais metais susirinkimų ir kito
kių pobūvių skaičiai sumažėjo. 
Sumažėjo pobūviuose ir daly
vių skaičius. Be to, pranešė, kad 
prie namų remonto ir pagraži
nimo, neimdami jokio atlygini
mo, daug dirbo Antanas šošė, 
Simas Paulius ir Vilius Hofma
nas. Be paminėtų asmenų namo 
remontas būtų daug brangiau 
kainavęs.

Nominacijų komisijai pasiū
lų^

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. š J M K U S G r į
Notary Public ,

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

šymai ir kitokie blarkaL

HOMEOWNERS POLICY

Rk

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje,

• Sunkiau dirbantis vyras rei
kalauja 50 nuoš. daugiau mais
to, negu dirbanti moteris.

dviejų metų direktorių termi
nui išrinko šiuos asmenis: dr. 
Juozą Bartkų, Aleksandrą Traš 
ką, Nardį Juškų, Stasį Virpšą, 
Kazį Pocių ir Vytautą Uznį.

Įdomesnių diskusijų nebuvo. 
Pirmininkas, padėkojęs už atsi
lankymą, susirinkimą uždarė ir 
paprašė vakarienei, už kurią 
patys nariai apsimokėjo.

Sėkmės Tautiniams Namams.
Stasys Juškėnas

406*2, . <2*465*

F. Žabelis. A#ent
W. 95* S*

Stale fdirr, Fue and Casualty Ccw'?/

Advofcttju
GINTARAS P. CEPtNAf

Darbo valxodoc nuo 9 tiL ryte 
Iki 6 vai vak. SežUdieni nne 

9 vaL ryto Dd 12 vai d. 
Ir pagal cngĮtaHTrui

T< 776-5162 ari* 776-5111
*64* Wert 63rd Street

CMeacv, ID- W«2>

PLUMBING ANO HEATING 
(Vandentiekis ir Illdymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines open or no charge. 

Free estimates.
735-6361

piRKrra <av taupymo bonus




