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’ešai kelis kartus pakar’ KUmo ar^ myliu per \alan

Buvęs viceprezidentas ir New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefellers staigiai nuo širdies smūgio 

mirė savo name, berašydamas atsi“ i iraus.

Potvyniai ir uraganai 
Naujojoje Anglijoje 
čia žmonės skęsta sniege, 

ten vandens potvyniuose
BOSTONAS. Uragano smar-

ardė Okeano pakran 
r griovė pajūrio rezidenci 

jas nuoseklesnėse vietose visi 
Massachusetts ir New Harar 
sliįire pakraščiu. Vietomis bar
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Žmona rado Įį darbo kambaryje, berašantį 
savo atsiminimų knygą

NEW YORK, N. Y. —-Nelson RockefeJleris buvęs New Yorko 
gubernatorius ir JAV viceprezidentas, vakar mirė savo bute, dar
bo kambaryje. Rodos buvo sveikas, nieku nesiskundė, visur važi
nėjo, augantį turtą ad administravo. Apskaičiuojama, kad jo 
turtas siekia apie 200 milijonų dolerių, išmėtytas ne tik keliose 
JAV valstijose, bet ir Pietų Amerikoje. Jis paveldėjo dideles su
mas iš savo tėvo, bet jis pats savo kapitalus gerai padidino, pir
kdamas ir parduodamas vertingus Šerus.

Riksmas išgelbėjo
CHICAGO. — Henry Wag

ner, 67, gyvenantis savo namuo
se, 2350 W. Moffat si., su mo
tina, 91 metų amžiaus, prieš sa
vaitę buvo apiplėštas dviejų jau
nų banditų, kurie atėmė $230 ir 

rei-

Rockefelleris norėjo tapti 
JAV prezidentu, bet likimas ki, 
taip lėmė. Jis turėjo reikalingų' 
ginigų rinkiminei kampanij’ai, 
turėjo daug draugų, buyo New 
Yorko gubernatorius, bet kai atei 
davo laikas resbuplikonams pa
rinkti kandidatą prezidento pa
reigoms, tai jam nepasisekdavo/„ , .v - , , į vėl abudu atėjo daugiauKandidatu buvo išrinktas Nikso. 
na s, o Rockefelleris buvo vice-i a au k 
prezidentas. Savo pareigas jis at ] Kadangi Wagner santaupos 
liko gerai. Jis tikėj’osi, kad sekan buvo banke, banditai nutarė, 
čioje konvencijoje jam atiteks ]įa(i vienas pasiliks saugoti jo 
kandidatūra prezidento parei- motiną, o antras ginklu gracin
goms. Vietoj prezidento pareigų ’ damas lydės Wagnerj į banką 
Niksonas jam. pasiūlė eiti vHvL-,pinigus išimti. Aštuoniolikame- 
ceptezidęnto pareigas. Tada Ro-- -įįg banditas inokė Wngnerj ksip 
ckefelleris atsisakė ii* daugiau į pinigus, ir geriausiai jam 
pohtiką nesikišo. perduoti, grasindamas mirtimi

lis banditas Tuokė Wngnerjkaip

perduoti, grasindamas mirtimi 
jam pačiam ir jo motinai, bet 

jį banką įėjus Wagneris sušuko 
[“Gelbėkite! Jis grasina mane 
J nužudyti !”

/Didelės minios 
pasitiko popiežių

•MEKSIKa§^sostinė.:—j
žįųJ'ohą Pą^ių Antrąjį ^sąGkoį Tai išgirdęs banko sargas 
t^stantinės^Uųj^ęįųįų'^t^os* banditą spėjo' sulaikyti, kol po- 
kai .jo lėktuiąš, į^fcrl^Sį At-picija atskubėjo ir - jį- pasiėmė. 
lanto'vanderi^nąll^ėU^^utopšaiškinta, kad plėšikas yra Cal- 
Domingo s^ą ;E^(fcai ^)bpie-jvin Redmond. 18, prieš 5 mė- 
žiauslėktuv^ Meksikos J nesiūs paleistas iš Pontiac Pa- 
sostinę, tai jt> pą|^rakinl^'atvy-*tžisq Centro, atsėdėjęs 7 mene- 
ko ištitas •Įn^jonM^^nMn^ą.- Nie kius iiž. ginkluotą. apiplėšimą, 
kad; joks poĮįežiilfe ^ebu^o pas-.policijai .nuvežus Wagneri į jo 
tatęs kojos MdcsijOjfe/'-’p^dabar;namus, plėšiko “padėjėjas” bu
tinis popiežius pląiiūoja praleis- vo pabėgęs, o Wagnerio motina 
ti visą savaitę IM^tsikoje. Jis suraišiota ir antklodėmis apdė- 
atidarė Pietų Amerikos yalsty- fiziškai nenukentėjusi.
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Kalbės np e Lietuvą 
per radiją 

iVOPA radijo stot s, 
banga 1TM), ar. ra dieni, sausio 
30 d., 10 vai- 30 min. vakare per
duos anglų kalba paTka’bėpmą, 
su dr. Jenų Va’aičiu ir kun. d:-.* 
JuJzu Prunskiu apie ik prlkia.’u 
somybės atkūr ina ir ap e di-į 
bartinę aadėtį L:etuvo’e. Stotis! 
tam skiria pusę valandos. Pasi-j 
kalbėjimą praves Len Petruiis. 
Vėliau tai bus pakartota sekma
dienio rytą 5 vai. 30 min.

(ALTo informa.cija)

Kapitalizmas grįžtą 
į Kiniją

PEKINAS, K’nija. Kinijos 
vyriausybė leido biznieriams ir 
prekybininkams naudoti pačius* 
pagrind'nius kapitalizmo dėšniusj 
Iki šio meto Kmijos biznis bu. 
yo vedamas pagal komunistinius 
dėsnius, draudžiančius prekiau
tojams uždirbti mažą nuošimti. 
Vicepremjeras Teng Hsiaopin. 
gas jau seniai reikalavo leisti 

' prekybininkams uždirbti tam 
tikrą nuošimtį, jeigu nori, kad 

■ pagamintos .prekės greičiau ju
dėtų ir-Rūtų pakeičiamos ge'reš. 
nėmis., Jis' jau .kelis-kartus kar
tojo šitą klausimą ir ministerių 
taryboje, bet jie nekreipdavo 
reikalingo dėmesino. Dabar, va 
žiuojant į Ameriką, jis plačiau 
šiuo reikalu kalbėjo ir įtikino 
kitus kabineto narius panaikin
ti griežtą Mao Cėtungo padik
tuotą sprendimą.

ITALIJOS KOMUNISTAI REIKALAUJA
ĮLEISTI JUOS VALDŽION

biu vyskupų konfferenciją. Po
piežius, atidarydamas konferen 
ciją. priminė vyskupams, kad jų 
pareiga esanti užstoti neiurtin. Sniegą RUO namų Stogų

CHICAGO. — Miesto seniū
nai pataria namų gyventojams

Patariama pašalinti

guosius, kurtė dažnai esti išnau 
dojami. Pietų Amerikos vysku
pai geriau pažįsta vietos s^iy- Į patikrinti savo namu stogus, ar
gas ir žino, iš kur katalikų Baž (negresįa įlūžimas ar įlinkimas, 
nyčia gauna daugiau pritarimo. KTors §€inių namams, ku- 
Meksikoje popiežius yra pasiry statyti pagal miesto nusta-
žęs praleisti visą savaitę, kur 
turės progos ne tik išsikalbėti su

tytą planą, tokio pavojaus nėra,
- - , . . ... Ibet senesnės statybos namai ir

suvažiavusiais vyskupais,^ eve u| krautuvių ar sandėlių pastatų 
rėš informacijų ,a^ArC1°S| stogai pa tikri n tini, pasakė inži- 
padėti kiekvienoje va y je. injerj^ ^jungos vicepirmininkas

—.’Meksikiečiai delbia, kad!^0"1 Sae"’er’
Sostinėje popiežių Sutiko’ penki Į Pavojus stogo daliai įlinkti 
milijonai tikinčiųjų, bet jie pa-įar įlūžti yra, kai ant stogo vie- 
tys netiki tokiu dideliu skaičių*jaOs kvadratinės pėdos danga 
mi. Amerikoj žurnalistai apskai- sver,a 25 svarus, kas reiškia, 
čiuoja, kad galėjp būti apie kad snie«0 dan«a Yra daugiau 
milijonas. kaiP 3 ar 4 pėdų storumo.kaip 3 ar 4 pėdų storumo.

KALENDORIUS

Sausio 29: Barjxja, Konstan-U^ 
tas, Banguolė, Giricantas, Sant
varas.

Saulė teka 7:05, leldžidai 4:15.

Primenama nepilie- 
čiams registruotis

Nors nėra abejonės, kad visi 
svetimšaliai, kurie nėra Ame
rikos piliečiai, privalo kasmet 
sausio mėnesį registruotis užpil
dant kortelę, gaunamą Imigra
cijos ir Natūralizacijos įstaigo
je, arba pašto įstaigose, arba 
kai kuriuose bankuose. Tos pa
reigos neatlikę gali būti baudžia
mi* net deportecij a

baigti beprasmius šukavimus ir maištą
TEHERANAS, Iranas. — Mulos Chomeini ir ki*u tikvbiniu

■ fanatikų suagituoti maištininkai penktadienio popietę paleido
■ kelias kulkas į Irano karius, saugojusius tvarką ne sostinėje, bet 
i ir kitose vietose. Irano premjeras Bachtiaras tuojau sukvietė mi. 
j nisterių kabinetą ir paskelbė kelis labai svarbius nutarimus.

Pirmiausia vyriausybė už- 
i draudė bet kokias demonstraci] 
jas ne tik Teherane, bet ir visa- I 
me Irane. Tuo pačiu metu įpa-j 
reiso'o karo vadovybę daboti,J 
kad šitas Įsakymas, įsigaliojęs j 
nuo paskelbimo valandos būtų 
įvykdytas. Kabineto nutarimas 
buvo v’ 

i tofas Teherano radijo stotimis,, dą vėsulai su liūtimis die 
o karo vadovybė tuojau paskel- n<)in^s negailestingai daužė Nau 
bė įsakymą visiems karinome- josios Anglijos pakraščius, km 
nės daliniams pildyti įsakymą, j šimtus žmonių teko skubia 

j Įsakymas trumpas: demonstran evakuoti nu° potvyniu. Penkio 
tus ir triukšmadarius įspėti žo likos pėdų didumo bangos si 
džiu, paleisti vieną šūvį virš gal: įniršimu ardė Okeano pakran 
vų, o jeigu demonstrantas nebe- tęs ir griovė pajūrio rezidenci 
klauso, tai šauti vietoje.

Vyriausybės nutarimo ir ka-
i nuomenes įsakymo paskelbimas, t ■ v ..I , .... .' . v. ,. .1 gos. prasilauzusios per vieškeli,i sukrėtė ..visus iraniečius, ^snir-.~ j1 . - , . .: pylimus, užliejo vandeniu ph 

čius plotus, o vieškelius ir piei 
audros užgriozdė visoki

Milijons me|0ikiečiu oasitiko ir sveikino 
atvykusį popiežių Joną Pauliu II

ROMA. ITALIJA.— - Italijos komunistai pareikalavo, prem
jero kad Andreotti vyriausybė įleistų komunistu į ministerių 
kabinetą, jeigu nori gauti komunistų balsus parlamente. Komu
nistai žino, kad be jų balsų- Andreotti kabinetas negautų par
lamento pasitikėjimo. .Praeitos savaitės pabaigoje komunistai 
paskelbė pasiūlymą-visoje Italijoje suruošti naujus rinkimus į 
parlamentą. Šį šeštadienį jie pareikalavo pildyti prieš porą me
tų- Andreotti duotą vekselį. Jeigu Andreotti nesutiktų įsileisti 
komunistų į kabinetą, tai j o.vyriausybė negaus pasitikėjimo, nes 
komunistai už jo vyriausybę nebalsuos.

Andreotti nepraveda 
žemės reformos

Italų kataliku veikėjas And 
reotti tikėjosi daug padaryti, 
iki šio meto jis nepapėgė praves 
ti žemės reformos, kuri didoką

Af ganų lėktuvai 
puolė Kmet karius

BANKOKAS, Tailandas. — 
Pranešimai iš Kambodijos sako,- 
kad Afganistano aviącij a atėjo 
į pagalbą į Kambodiją įsibrovu 
siems vietnamiečiams, nepajė
giantiems užimti kelių Kmer 
karo jėgų laikomų pozicijų. Viet 
namiečiai turi tankus, artileri
ją ir šarvuočius transporto sunk 
vežimius, bet jie neturi aviaci
jos. Agfanistano aviacija pate
ko Į komunistų rankas, kai ka
riuomenės štabo viršininkas pa i skaičių žemės ūkio darbininkų 
darė perversmą, sušaudė prezi- padarytu žemės savininkais. At 
dentą ir valdžios atstovus ir per rodo, kad Andreotti nenori įsi- 
dave komunistų kontrolėn visą Į leisti komunistų į kabinetą, bet 
aviaciją. Aukštoji komunistų! jam neparanku ir rinkimus skel 
karo vadovybė Įsakė Afanista. J bti. Andreotti būtų laimėjęs rin 
no aviacijai nadėti vietnamie-( Rimus tuojau po Aldo Moro nu- 
čiams, nepaiėgiantiems išmušti žudymo. Italijos gyventojai bu- 
Kmer karo iėeų š kelių stra- v0 labai pasipiktinę komunis- 
teginių poz’cijų. esančių kalnuo tais, tuo tarpu šiandien visas 
se. tas reikalas kaip ir primirštas. 

Vienur komunistai ginasi nuo 
.raudonųjų brigadų teroro, oki. 
tu.v dalykus žmonės jau primir
šo: Be to. komunistai jau prieš 
pora mėnesių pradėjo griežčiau 
kritikuoti premjerą Andreotti ir 
fo mmisterius. Andreotti laimė
tų daugiau balsų, jei komunistų 
neįsileistų į kibinėtą.

Pirma kovojo, 
o dabar vienysis

SEOUL, Korėja. — šiaurės’ 
Korėjos vyriausybė pranešė pie
tiečiams, kad prezidentas Pak 
Chung sutinka sutikti su Park 
Cheng ir pradėti pašitarimuš 
apie abiejų Korėjų sujungimą. 
Pietų Korėjoje yra didokas skai 
čius šiaurės Korėjos žmonių, at 
bėgusiu į pietus ir kovojusių 
prieš komunistų. Jiems reikės[>IarHn Jr„ juodžiu civilinis ly- 
paskelbti amnestiją, niekas netu įepi< ir binTS Rr.^x Urban

į League direktorius, ir 149 kiti 
newyorkicciai įsteigė Nacionali
nį komitetą senatoriaus Edwar- 
do7; M.- Kermedt • kandidatūrai 
skatinti- e v

Juodis už Teddy
NEW YORK. — Nathaniel

Kritikuoja pinigų 
keitimo įstatymus

SPRINGFIELD, DU— Illinois 
aukščiausiasis teismas pripaži
no. kad yra prieškonstitucmis 
toks įstatymas, kuris leidžia 
valstijoms nustatyti mokesčio 
ratos ribas pinigų keitimo kon
toroms (currency exchanges) už 
patarnavimą.

Aukštasis teismas pareiškė, 
k..d 1°77 metais išleistasis tsla- 
tymas negalioja, kadangi jame 
prasmingi standartai, kokiais 
turi vadovautis finansinių insti- 
tucių vaisi, direktoriai tas ra
tas nustatant. r

1977 metų aktas buvo išleis
tas ir gubernatoriaus pasirašy
tas kaip raktas, reikalingas pa
šalinti korupcijai Chicagos cur
rency industrijoje, nes tyrimai 
parodę, kad juo skurdesnis ra
jonas, kur gyvena daugumoje 
juodžiai, juo brangesnis mokes
tis už čekių iškeitimą ir pinigu 
perlaidas (money orders).

i pas sukrėtė demonstrantus, kai 
( šeštadienio rytą, centreline Te- Į t 1 1 QĮ hereno gatvė pasipylė didoka' " „ . _

• j * „-t > i laužu ir sanasomis- vien is IvI grupe demonstrantų, reikalau.! - ,
i dama parvežti mula Chomeini iri'ere‘ buvo iševa uol
leisti jam parinkti naujos w.200 žnionil-1’ Bostono šlaur' 
riausvbės narius, kurie turės pas;P^nas. jungiantis Nahant s 
kelbti Trano islamišką respubli-P0,1^'nen‘u- apsemtas daugis 
ka. Kareiviai isakė skirstytis ir Ra'P pėdos gilumo vandeni

c V

eiti namo, bet demonstrantai ne 
kreipė į Įsakymą jokio dėmesio, 
tai į juos buvo palesti šūviai, 
kurie gatvėje paguldę 25 maiš
tininkus. Karo vadovybė per sa
vo radiją ir per Teherano radijo 
stotis kelis kartus pakartojo įvy 
kį visiems krašto gyventojams.

Vyriausybė ėmėsi šio nutari
mo, kai patyrė, kad mula Cho
meini. kitų mulu lydimas, vis 
dėlto nutarė šeštadienį skristi į 
Iraną ir paimti maišto vadovy

bę i savo rankas. Paskutinis mu
los įsakymas liepia tikintiesiems

Didesnieji keliai Į Bostoną n 
traukti.

Į pietus nuo Bostono pakra 
>čius elektra aprūpinančiai i 
gainei sugedus, gyventojai Iii 
be šviesos ir šilumos, o Mou 
Washington kalne. Xew Ham 
shire, vėjas kartkartėmis šie’ 
iki 1 43 mylių per valandž. Gi] 
sniegu nuklotos visos JAV šia 
rinės valstijos.

Tuo pačiu metu Pensilvanij 
j vakaruose ir 
j Marvlande ir

daugelyje vic
North Caroli

x. , . _ . . J siautė sniego pūgos, o Nevesti dar griežtesne kova pries . . ' , . ,
„ , x. ' . ; a f i iorko mieste smarkios audi

.. f vėjo atgintas lietus sukėlė r rupescm . .- . , v tvvnius. apsėmė daug gaiviu 
namų rusių, išrovė medžius, 
vartaliojo elektros laidų stulpi

Bachtia.ro vyriausybe. Mula Cho 
merai kelia dideliu 
nrancūzų policijai.
babai nepatinka jo kalbos ir pa
reiškimai prancūzu spaudai.

Prie demonstracijų uždraudi
mo prisidėjo ir mulos Chomeini 
atstovai Teherane pareiškę, kad 
jie pradės žudyti Irane esančius 
amerikiečius, jie visi bus. išžu.'tors Co. 
dyti. Nei Irano vyriausybė, nei 
karo vadovybė negali toleruoti

rėš tesės jiems primesti bet ko 
kį nusikaltimą. Taip pat teks 
aptarti, kaip sujungos valsty. 
bės bus administruojamos. Kū
ris prezidentas valdys? Ą kar
tais nereikės pravesti rinkimųsi 
naujai atministracijai, udfed '

vardas pietinėje Bronx dalyje 
dėl jo ryžtingumo ir noro rody
ti savo susirūpinimą’’, pasakė 
N. Martin.

Iš Massachusetts demokratai 
savo Anjsistatymck oficidHai ne 
Skelbia.

GM auto darbininkai 
ruošiasi streikuoti

DETROITAS. — General Y 
L»~’>i įlinka i. apie 7,01 

- ■ vežimių <lirb‘ 
rė, kad Įmonės vai 

. J Pi' 
taisą, kuri paspaudus pagre

vės^
tokio žiauraus nutarimo. Kas at vvbe turi išgalvotą slaptą
sitiktų. jei Amerika Įsakytų iš
žudyti Amerikoje esančius 90.- narnas darbas montavimo (
009 iraniečių. Visiems iranie.Į 
čiams Įsakyta atiduoti gipklus 
policijai. ’ o : ’prtličijai ‘ Išakyta * su
imti kiekvieną maištirupką įr de 
monstracijų kurstytoją.

Tuo tarpu dar nežinia, kuo pa 
sibaigs mulos Chomeini sukel
tas maištas, bet atrodo, kad jis 
jau eina prie pabaigos. Jeigu 
Chomeini atskristų i Teheraną.' 
tai jis greičiausiai būtų suimtaą 
ištardytas ir atdiduotąs teismuu 
Jęigu dar ,bus jgal^Įį«keljo§Ū- 
yrai į miesto .tvarką-prižaūTih* 
Čius karius, tai maištininkai bus

Įseinbly line) skyriuje. Tas pr 
taisas įmontiiotas suporink 
dentų ofise; pavaro įuonTavii 
diržte tik tiek, kad per 9"Vąlj 
du |>amainą padaroma 25-nift 
temis daugiau normos, Ta* pi 
taisas panaudojamas jau j»er 

|šis mėnesius. Dabar vykstą < 
i'ybos tarp unijos ir adininist 
cijos dėl atlyginimo už |>rodi 
ciją per 25 minutes kaip už vi 
valandžius,

Nuoj^u atięhS^U':km*6’ tėtsmari 
Vietoje oaudžiami.

Bachtia.ro


WINNIPEG, MANITOBA
1

Laisvės, Alėja Kaune

NAUJAS NAUJIENŲ
skaitytojas

Naujas Naujienų skaityto’jas 
Juozas Butkevičius gyvena Win
nipego provincijoje, kur turi di
delį ūki BtiČ C.arberry, Man., 
miestelio. « x -

Lietuvoje buvo policijos vyr. 
vachmistru Viekšniuose- 1941 
niLvii .'iiu-uigOjO, rusams arti- 
liUitis p te Lų, pasitraukė 
j Scdu, kur ūvo sutelktas A ie- 
t'.njs Binkiinės pasipriešinimas 
ixrnis. Prieš Barstyčius už Se
dos, jau iš anksto paruoštus ap
kasus buvo užėmęs pik. Mąedc- 
ric vadovaujamas vienas lietu
vių artilerijos leitenantas, kuris 
savo kovas ir pasitraukimą jau 
gražiai aprašė spaudoje.

Arčiau prie Sedos vienam bū
riui vadovavo ltn. Aleksas Ja
kubauskas, kurio kovų eiga jau 
buvo aprašyta Drauge 1957 me
tų lapkričio 13 d»

Trečiam būr ui vadovavo ar
tilerijos ltn. J. Valaitis, kuri? 
pozicija buvo už ą.a. pulk. 
Aleksandre Plechavičiaus malu; 
no vienose kapinėse, dešinėje 
pusėje vieškelio, važiuojant 
link Ylakių. (Ltn. J. Valaitis 
gyvena V. Vokietijoje.)

Kitas būrys stovėjo Sedos 
miestelio vidutyje, kur buvo 

. eilė senų namų — krautuvių 
(turgavietės viduryje)- Daliniui 
vadovavo ltn. Ant- Kenstavičius, 
kuris buvo palaidas ir be tvar
kos išsimėtęs po visą turgavie 
tę. Prie jo buvę prisišlieję ir 
daug pabėgėlių. Pasakoja, kad, 
jiems ten bebūnant, iš Pievėnų 
bažnytkaimio dviračiu atvažia
vo kooperatyvo vedėjas Arlaus
kas, kuris nupasakojęs, kad. rau
donoji banga slenka tiesiai link 
Sedos, o prie Pašerkšnės malū
no, tik trys klm. atstu, nuo Se
dos, rusai išstatę artilerijos, pa
būklus, ir tuo. metu pradėjo 
kristi artilerijos sviediniai, į, Se
dos miestelio vidurį, kas sukėlė

didelę paniką, barimui vadova 
vęs Ant. Kenstavičips išvertę? 
maišus ir vieno ūkininko veži
mo, kuris jau vežęs namo su
maltus miltus, su vežimu din
gęs iš visų akių, bet dar paša 
kęs “Aš tuojau grįšiu”. Karei 
viai ir civiliai išsisklaidė po vi 
są miesteli, nes kilusi žiauri 
panika. Kovotojai ir civiliai be- 
go kur įmanydami. Dalis jau 
buvę sužeistų.

Kitoje pusėje Valduvos tilto 
stovėjęs lln. J. Valaičio artileri
jos dalinys stipriai priešinei. 
Vienas vokiečių kapitonas prie 
tilto stabdęs bėglius pereiti til
tą, bet jau, matyt, įsifiltravę ru
sų desantininkai (civiliniais rū
bais) ėmė. šaudyti į bėglius, o 
.ą vokiečių kapitoną vietoje nu
šovė, kuris įkritęs į vandenį.

Tuojau mieste pasirodė “Sta
lino vargonai” ir keletas tankų, 
kurie veržėsi link Ylakių. Ltn. J. 
Valaičio artilerijos dalinys porą 
lankų išvedęs š rikiuotės pasi
traukė link Barstyčių-

Ž.mc’nės ir partizanai puolę į 
paniką nešėsi keliais link Salan
tų, Kretingos. Židikų, etc. Netoli 
Salantų pabėgėliai sutikę Ant. 
Kenstavičių bevažiuojanti ark
liais, o iš paskos sekė eilės ka
reivėlių ir šiaip civilių, kurių 
tarpę sutiktas ir Mažeikių apsk. 
V-bos tarnautojas J. Benderius, 
Ylakių kooperatyvo tarnautojas 
J, šarapnickas ir daugelis kitų. 
Tai buvęs žiaurus vaizdas, ru
sams puolant Sedą.

Tai! teisingai savo rašinyje 
“Sedos Kautynės” vienas artile. 
rijos leitenantas ir rašo: “Dali
nyje buvę beveik visi atsargi- 

• niai, o kiti net visai kariuome- 
nėjp nętarnavę, kurie neturėjo 
jokio supratimo kautynėse...”

J. Butkevičius yra vienas ii 
gyvų liudininkų, kuris visa tai 

. matė savo akimis ir manau, kad 
1 tokią istoriją .smulkiau aprašys 

ir Naujienose, kurias jau šian- 
: dieh užsisakė. K. Strikaitis

L
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TAISOME KLAIDĄ

. Nųųjįęnų Nr. 289, 78 m., ket: 
virtame pusi-, kur yra patalpin
ta ijįl^B-nės Winnipego Apyl. 
v-bą, turi būti ne 1977 m., l>ei 
1974>-tų, nes 1977 metais valdy
bos pirmininku buvo .1. Deine- 
reckas, 1976 m. Br. Vaičaitis.

Taip pat Naujienų Nr. 209, 
78 m., straipsnyje “Winnipeg, 
Man, Folkloramai 78 Praėjus’ 
yra, įsivėlusi klaida, kuria K. Be- 
niušis prašo pataisyti: "Tiesa, 
buvau užsisakęs tų “frontinin
kų’’ laikraštį “Pasaulio Lietu
vis’’, už kurį sumokėjau 3 dpb, 
bet, paskaitęs jaine nieko gero 
neradau, apart Gaidos, Barzdu- 
ko ir kitų gęngės leidžiamus 
šmeižtas...’’ Vietoję “Gaidos” 
turėjo būti LB JAV Krašto vai 
dybos p-ko J. Gailos,.

Ačiū už pataisymų. K- S.

— Indijoje traukinio avarijoj 
užimu ti 72 keleiviai, 200 sužeisti.

£ ’ •
PKAN AS PRANULIS- ‘AIŠKU KO SIEKIAMA■ TOKIAIS UŽMOJAIS
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ras tam nepritarė ir tas naujo
ves LB-nės vadukų išgalvotas 
atmetė. Minėtojo Centro vado, 
vybė yra priešinga, kad Detroi
te būtų ši šventė švenčiama ats
kirai. Mat, LB-nės vadukai ne
gavę Organizacijų Centro prita 
timo švęsti šią šventę nešablo- 
niškai su naujovėmis, ėmėsi ją 
ruošti atskirai. Dėl šio jų užmo 
jo Org. Centras paskelbė į lie
tuvis 
mą, kuriame jie skelbė štai ką: i , 
‘Mūsų supratimu, taip kaip kiek > 
vienam lietuviui viena yra Lie
tuva, taip ir Lietuvos Nepriklau 
semybės minėjimas yra vienas 
visiems, visų bendras, kuriame 
mes parodome saviesiems ir 
svetimiesiems vienybę ir solida
rumą už kenčiančią mūsų myli
mą Lietuvą, sunkią okupante 
vergiją, kenčiančius tėvus, bro 
Tųs, sėšėriš”.’Taigi' kuriam lie
tuviui patriotui šfd atsišaukimo 
mintys būtų svetimos ir nesu, 
prantamos? Bet kodėl LB-nės 
vadukams prireikė šią šventę Į 
ruošt atskirai? Aišku, tik to. 
dėl, kadangi., Org. Centro vado
vai nepritarė jų reikalavimui 
Vasario 16-sios šventėje aukas 
rinkti ne vien Lietuvos laisvini 
mui, bet ir Bendruomenės reika 
lams. Todėl jie šį minėjimą ry
žosi suruošti atskirai ir tai iš va 
karo, kai rytojaus dieną toje pa 
;čioje. salėje yra ruošiamą Dėti 
.oito Lietuvių Org,- Centras, ku 

,-is apjungia. 25,Detroito veikian 
•čias orgąnizaęijas, kas reiškia 
visą Detroito lięluvių, organizųc 
tą visuomenę, šio nelęipto dėka 
■tenka, paklausi LB-nės vaęįųkų. 
kas gi skaldp lietuvišką visuome 
.ne? Jei jau jie atsisako nęt Va7 

minėjimo metu bus renkamos au sario 16-sios minėjimą kartu at 
kos ne vien laisvinimo reika- švęsti, kurį 1 
lams. — Altai, bet, pagal aukoto- šimts, su viršum 
jo apsisprendimą ir LB-nei.

Iš jo' korespondencijos aiškėja, i r neiš\nęšintąs, bet išeivijai, yra 
kad Detroito organizacijų Cent aiškusr siekiama sugriauti Altą.

Esu ne Detroito, ne Cleveland© 
gyventojas, nuo šių minėtų mies 
tų. gan toli gyvenu. Iš spaudos 
seku betuviškos; išeivijos veik
lą taigi neišskiriant nei Detroi
to. bei CleveĮando. Mane ypač 
suįdomino ten pastaruoju lai
ku iškilę nesusipratimai, jų ra
šomos korespoĘtidencijos, bei skel 
biami atsišaukimai. Kas man. 
ypač įsmigo i. galvon, tai šiose 
lietuvių apgyventose vietovėse 
LB-nės veikėjai ėmėsi lietuvių 
skaldymo veiklos. Tiesa, tai ne 
naujas toks jų ‘veiklos’ padari
nys. Juk vienas vadukų Gaila 
atvykęs prieš kelius metus Cice 
ron, suskaldė., šių kolonijų lietu
vius. Toki skaldymo procesą, jie 
vykdo dabar ir Detroite, bei Cle 
velande. Ypač,^ąndien visu aš
trumu tai vyksta Detroite. Ma
tyt, tai paskaičius Jono Urbono

• kpr'espon'dėnčtją.'-' atspausdintą
> Drauge 1978 rii. ’gi-ttodžio mėn 28 
d. laidoje. Ją skaitah. galvoji, ne 
jaugi, šis rašėjas, taip rašyda
mas. nepagalvojo, kad jis rašo 
.netiesą ir žarsto degančias žari
jas. Kodėl jis '-nuslepia tą. ko 

.LB-nės vadukai1 siekia savo 
reikalavimais. Ir nejaugi jis, 
taip rašydamas, net nepajuto 
nei kiek atsakomybės už klaidi, 
nimą lietuviškos išeivijos.

- Jo korespondencijos tikslas 
iškelti viešumon nesutarimą, 
rengiant. Vasario IlB-sios šventę 
su Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centru. Rašo jis, kad LB- 

. nės vadai yra sugalvoję šią šven 
tę atšvęsti naujovėmis, nešablo- 
niškai. Bet, gi tos jų išgalvotos 
naujovės. Ogi štai kokios: Vasa 
rip 16-sios paminėjimas, bus su
plaktas su kita .šventę, ir kad

America tner place that, is made„ 
jut of (freaniA’ And, ILS. Savings 
Bondfl have been helping Unmake 
happy dreams come true tor,yearn 

Now, Bonds mature in leks ’tlia'ri 
<ųi year». That means your dreams, 
ai coffaf true fester than ever before.
"You can btiy share® in yotir parti- 

-ular dream by joining the PayrpU, 
Sayings Plan where you work, or the, 
dondra-Montb plan wngrey*»u h^nk.

Before yen: knnw it., your Aqienc&n

lOOOOOX'noQ

Now E Bond* pay 5’»% in terrat when held to 
rr a cun tv «f 6 >**-"*. 10 tnnrflha <<f*5 tho first J 
yf*r}. Ronca are t*plwed if imu, wio’en, • - 
<Wtr<yed. When* needed they oar be cached ♦ 
•t ybor Hinl‘ iMefort rt not mf*'*ect to *»t» V

Take stoęfcp An^xica. .>.
t, uoua joais.
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Ju B)3nymu kad tai bus viena plakti su Karaliaus Mindaugo 
iš sėkmingiausių priemonių ją 
susilpninti finansiniai, nes kai jį 
negalės savo uždavinius atlikti, 
tai savaime turės susilikviduo- 
ti. Bet tokie jų kėslai nepatar
nauja mūsų kovai dėl tautos lais 
vės.

Būdinga ir kiekvieną verčia 
nustebti, kad Jonas Urbonas sa
vo korespondencijoje LBmę pris 
tato kaip JAV laisvinimo veiks 
nį, kaip tolygų Altai. Kas gi dar 
to nežino, kad LB-nė JAV nė
ra laisvinimo veiksnys. Ji yra 
tik eilinė organizacija, kaip ir 
visos kitos išeivijoje esančios 
organizacijos. Ji neatstovauja vi 
sų lietuvių, o be to, JAV yra sus 
kilusi. Tat ji joks laisvinimo 
veiksnys. Ji gali tik padėti lais 
vinimo veiksniams, kaip pade
da vienokiu ar kitokiu būdu ir 
kitos mūsų organizacijos saky
sim, šaulių, ramovėnų ir kit. Jei 
LB-nė būdama eiline organiza
cija padaroma laisvinimo veiks 
niu, tai tokių “veiksnių” JAV 
būtų gana daug. Nes tokių or- 

j ganizacijų gerai organizuotų ir 
} nesuskilusiu yra ne viena.

Be to, pasirodo, kad Detroito 
I LB-nės vadukai nori Vasario 16- 

sios šventę sumenkinti. Ją su 
plakti su kita švente. Būtent su 
karaliaus Mindaugo karūnacija. 
Prieš tokį Vasario 16.sios supla 
kimą ir jos sumenkinimą buvo 
spaudoje griežtų pasisakymų.

• TodėlDetroito Org. Centro tokio 
LB-nės vadų pasikėsinimo atme 
rimas yra sveikintinas, nes šios 
šventės suplakimas su kita šven 
te yra politinė klaida. Kas to
kia idėja LB-nės vadams yra 
įpiršęs paaiškės tik laikui bė-

; gant. Nejaugi juos paveikė tai.

karūnacijos faktu. Todėl Detroi 
to Organizacijų Centro Vadovy
bė laikosi teisingai ir ji užsitar
nauja pagyrimo ir padėkoj kuri < 
LB-nės vadų tokiems užmojams 
nepritaria, nes suplakimas šių 
minėjimų į vieną yra politiškai 
nedovanotina klaida.

WASHINGTON. Juodųjų 17 
kongresinanų sambūris (Cau
cus) ketvirtadienį pasmerkė 
prezidento Carterio biudžetų 
kaip “nemoralų ir neteisingų” 
krašto beturčių ir galimybių 
neturinčių (disadvatągfid). at’ 
žvilgiu. Karštesni kalbėtojai 
smarkiai atakavo biudžeto yie 
tas, kur tik numatyti kokie iš
laidų kaupimo pertvarkymai . 
socialinės globos srityje, pagra 
sinant, kad įvairių socialinių 
programų sumažinimai gali 
privesti iki neramumų mies
tuose.

— Chicagos gyventojų 60 nuo
šimčių labai bijc’si ygžinč.i 
miesto susisiekimo C1A greitai
siais traukinėliais ir autobusais, 
parodė Chicago-Cook apskrities 
specialios komisijoj praėjusią 
vasarą padaryti tyrinėjimai.

WISE

iŠ,kL _eiVS į1’! kai šiandien okupuotoje Lietu-
vo]e.*^kupantas ne tik neleidžia 
^Vasario- 16-sios .švęseti, >bęt net 
jos vardo paminėti. Jis ją šunie 
kino ir išbraukė iš Lietuvos is
torijos. Tat, neaišku, kodėl ir 
LB-nės vadai gyvendami laisva
me pasaulyje ją siekia bent to
kiu savo užmoju aptamsinti?

Niekas negali prieštarauti ir 
dėl Karaliaus Mindaugo, karūna 
cijos paminėjimo-. Bet nėra rei
kalo Vasario 16.sios faktą su-

VUN 
UI

Limit use.otidiswashęr. 
taonceąday, ąt|^W 
evening.mėąĮ, and cut v ? . 
excessiveuse of water. • 
and electricity. 1' ’ -
Don’t be a Bpm.Ląsėtrjt5 1
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SUSIVIĖNIJJMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviųį-fratemalinė qrį 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau p.ęr. Sį^metiis, 3?

SLA—atlieka kultūrinius darbus, gelbsti, ir kitiems, kurie tuįs 
dąrtįuą dirbą. - -

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. MILIJONUS ' dolerių' 
nariams, J .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
riąmsį. pątąrpąuja. tikį savišalpos?, pagrų^ų,

Kiekvienas lietuvis ir. lietuviu draugas gali 
Susiyiejnjįme. apsidrausti ila $lU,OQ(h- -

SLA —apdraudžia, ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyyėpimo pyaažiaį, "

SLA — vaikus apdraudžia, pigia termipujta apdrauda:. už- 
SI,000 apdraudos sumą temoka tik' ?3Į.O0 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių -kolom j ose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums ‘ 
mielai, pagelbės, i. SLA iširašyti; " -i -

Galite kreiptis, ir tiekiai įĮ SLA^ Centrą: _

L,THU.^NJĄN^ allią^cą ofu WttJCA, 
New York, NL.Y. 100QI '

307. W, 30th St. 
Tel. (212) 563-2210

ruošia net dvidę- 
i organizacijų. 

Bet toks jų užmojo tikslas nors
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Naujosios Zelandijos vaizdelis

V. KAROSASVLIKO SEIMAS
(Tęsinys) .

Atsidūrusi kiėtame apsupime, 
Maskva bus priversta atsisakyti 
nuo save agres:ngų planų ir ims 
paniažii trauktis iš užimtų po
zicijų.

Jei dabartinė vedamoji i!be-| 
ralų pasaulinė politika sulauktų | 
tolimesnių laimėjimų, atstu- 
mianl Maskvos agresiją ir suke
liant plačius disidentinius sąjū
džius 'visoje Sovietų imperijoje 
tai VLIKui tektų prisiderinti 
prie šios politikos, arba nega-i"' 
iint, užbaigti savo egzistavimą.

VLIKo padėtį komplikuoja dar 
tas faktas, kad jį sudarančios 
parti jos ir są j tulžiai t’.po sunai
kinti krašte. Jų vieton išange, 
visai skirtingose sąlygose, nau
jos kartos ir nau ji sąjūdžiai, ku
rie prarado sąlytį su praeitimi. 
Iš jų tarpo iškilo tokios asme
nybės kaip Simas Kudirka, To
mas Venclova, A. Štromas, E. 
Finkelšteinas, Viktoras Petkus. 
Nijolė Sadūnaitė ir daugelis kitų, 
kurių balsai pasiekė pasaulį, kai 
tuo tarpu paties VLIKo vos 
girdimi.

VLIKui paliko lik pagalbinė 
rolė, padėti pasireikšti naujai 
kylančioms jėgoms Lietuvoje, 
bet ir tam reikalinga turėti aiš
kų niLsistatynią. Tik dabar pra
dedama pamažu suvokti, kad 
neturima išeivijoje paruoštų to
kiam uždaviniui kadrų, kurie 
galėtų užpildyti susidarančią 
politinę ar idėjinę tuštumą.

(KOMENTARAI)
• Ar įstengs VLIKas šiuos sun- 
Ikumus nugalėti, ar ats stos ant 

p tvirtų demezratinių kojų, ar pa
šalins iš savo eilių diktalūrnih 
kus, ar atgaus pasitikėjimą pla
čioje Amerikos lietuvių išeivijo
je, tai vis klausimai- į kur.u< 

| sunku rasti atsakymus.
Šiame se nn daug kalbėta ap: 

pasiruošimą Madrido konferen
cijai, bet kyla abejonės ar VLl- 
Kas gali pakeisti ALTą šiame 
svarbiame uždavinyje. VLlKas 
neturi diplomatinio pripažinimo 
ir oficialaus Lietuvos atstovo 
statuso. Į pasiųstus memeran- 
duinus nebuvo kreipiama dėme
sio. Nuvvkes asmeniniai VLIKo 
pirm. K. Valiūnas į Helsinkio 
konferenciją grįžo be nieko. 1 as 
pats ištiko kun. K. Pugevičių, 
pasiuntus VLIKui atstovu j Bel
grado konferenciją. Kokia via 
garantija, kad Madrido konfe
rencijoje bus kitaip?

Viskas, kas iki šiol buvo lai
mėta Lietuvos byloje, tai buvo 
laimėta Amerikos lietuvių išei
vijos spaudimu ir pastangomis, 
nes jie sudaro integralinę JAV 
dalį ir yra įrodę savo pilną iš
tikimybę demokratijos idealams.

Tai turint omenyje, net atstu , 
čius VLIKo demokratinį veidą 
ir išrinkus dr. K. Bobelį valdy
bos pirmininku, tektų pagalvoti, 
ar diplomatiniais ir politiniais 
sumetimais, neturėtų vykti Ma<F 
ridan ALTo vardu, tuo labiau, 
kai yra išrinktas tos organizaci
jos garbės pirmininku ir jam

(Tęsinys)

Kelias nuo Lala Dor iki Porto
•hv tarp žaliuojančios avižų, 

miežių, jūros nubanguojančios 
iki horizonto, daugiau nuvaly
davo žmogų, atjaunindavo dva
siškai, negu visos jogų medita- 
c’ios. Toli kairėje pusėje kyšojo 
lazurko spalvos jūros lopinėliai, 
dešinėje žvelgė kalnelių ilgos 
keteros, ir tame milžiniškame 
plote pasijusdavai lyk koks va-! 
balėlis, šliaužiąs plačiuoju k 
Ii u.

|s

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KI55 IN THE DARK, pikantišku ii inivela nuuiyKi
iymal, paimti U gyvenimo. Lengvas itlliia. gyva raibti. įšilai išleiitz

I Or. Juciai S. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijų 
santrauka nuo. pat senųjų amžių, iki pokario metu, Vidutinio formato. 14J 
osi.. Kamuoja $2.00. ‘' ' , ■ i

Or. Juwm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0ū.

Dauguma šių knygų yra tinkamo* dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygai galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki *’ 
piniginę perlaidų. >

1739 BeitM Hxlited Strati, CMeage, HL S85B5

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gu***n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1906 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas Ir susi-
$$,06

Or. A. J. Guuan— DANTYS, jų priežiūra, įveikiu ir grcSi
Kietaii ririellai*, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Hlakštab vfrššHals tik --- ---------------------------------------

Or. A. J. 0<BMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionė! po Europą įipfičffiąt Dabar tik ----------------

Tattm* taip pat oWutytl paštu, atiluntui £»kl arta money ardarf, yri#
■wadytw kaina* pridedant 56c. panlvntlm* išlaidom*.

$3.66
KM

$166

Su šių melu pradžia nariu pa
sveikinti senus bičiulius, kurie 
gyv*. het jau paiii’ršti. 'l ai buvo 

galėjai darbštūs, kaip bitelės, Lietuvos 
u. Pr< bemos klostė-.Įajsvinjinuj jr įvairiems organ!*- 

įzacijoms, tai buvo nuoširdūs, 
Juozus 

i^s, Fe- 
1 aiinila, 
ir dar ..

Bc.slono 
Pilvelis. .Mv.

p’i mos d i e n o s
galima pasinerti Į ■ JJekv ” ’ įt

-atima pasinerti 1Į Uksas ZMUckas. Jonas 
j a(I vy ga Tu! iri vi< i ?nė 
vienas k tas. T? buvo 

| apylinkėje; Jin

ko’ų bangų plakimą 
kurti, galv
si be pastangų Į darnų vienetą 

Grįžus ir 
bus
d enes bus 
darbą, 'lik del to grįžimo . . 
Painios aerodromas prisigrū-' 
dės žmonių, re'inka tokioms * 4-
miiroms. Jokiu kontrolių, ėiu. k c 7
pinėjimų. net nes’domėta pasu.

j Gabenk ginklus, grobk lėktuvus, 
jei turi nore. Iš dešimties iš
skridusių lėktuvų pastebėjome.'

i kad tik į vieną buvo tikrinamai 
Lygiai kelias tarp Gala Fer- žmonės.

rera iki Lala Ilor.a dėl savo di- kad ir 
d ngų besikeiėianč u v a i z d ų galėjai <

■ vertas kartoti, ypač į vakarą.
Girdė ome, k?.d saloje nėra 

bedarbiu, ūkiai gražiai tvarko- 
mi, darbininkei namo grįžta 
motociklais, visi gražiai 

; įrengę, ir tai turistų nuopelnas, 
j Jei viešbutyje ir vakare daž-
■ nai trenkė muzika, žėrėdavo 
‘ šviesos, tai apartamento veran
doje, susisupęs į tylą ir tamsą, 
įsiklausęs į beveik čia pat prie

galimumai. Mums nuo teoreti- 
. ., _, . - , . . -v niu samprotavimu tenka susi-jzunia butų pasisakiusi pries or*. - 

iganizavimą partizaninio karo* / *.] Nors šie komentarai, savo ap- 
..... . . iimtimi ir keliamu problemų ap-pralanneiinia ir skaudžias pa-i . , , . . . . • .* ;. , . . . . K i • tarimu pralenkia viską, kas ik:sekines lietuviu tautai. Pralai-- . , , 1 ,* • ■ šiol buvo’ rašyta apie įvykusi

■ ’ L-x-7 •• ' -i-,. -/"■ VLIKo seimą, bet toli gražu ne
pasuks pa- ht:kai savaimiai įskiltu i pir- . ,. . .. . . ... pasiekta pilnumos, o kai kas tiku- niaviina opozicija, kurios nusi- 1 . , ‘.v. . ’ j _V1

‘ k-L x-a-i ' ' ..v paviršutiniškai paliesta. įskeltu statymas butu atitikės pasireiš-j r ... . .i ■' j- -j f • * --j-- - problemų visapusiske.s nagnne-kusiam disidentiniam sajudziuilf. - ., , x v ,T . , . * pinas pareikalautu zvmiai dau-
giau darbo ir laiko, ir išaugtų 
į pilną studiją.

Tam kartui man rūpėjo per.

palikta aktyvi rolė jos atstovą, reikšti opozicija. Sakysim, nia-
vinie.

Iš čia seka išvada, kad išla 
kymas pliuralistinės veiksnių nes iš anksto būtų numačiusi 
struktūros yra politinė ir gyve- ] 
nimiška būtinybė, tuo labiau, sekines lietuvių tautai. 1 —
kad niekas tikrai negali paša--mėjus daugumos vedamąja! po
kyli kuria kryptimi ] 
saulinė politika, kuri apspręs ir 
veiksnių veiklos būdą ir gali
mumus.

■ razija, Vincenta Kic.ienė * 
Woicesleryje; 1 .eonas Stasiul’s,: 

. p^nai Alekna** Jadvyga Yanku- 
įvienė, Jonas Kasmauskas gyve
na Floridoje. Ponia Stasiuliene 

Prie tokios tvarkos.: pranešė inums kad SUIlkhli su. 
nesumokėjęs už bilietai^ jos vyĮ..is , eoaas įr fan_ 
risidurti Libijoje ai Pafijasj ligoninėje. Mūsų nuoširdus 

(.astro svečiuose. I. . ■' ,l troškimas, kad greit pasveiktų.
Jau pakilęs i orą, Žvi’klerė-Į švenčių išvakarėse nuo Chica- 

jau į tą Viduržemio jūros gėlę j e gyvenančių Kaz.o ir Lilės 
Miliorc; . Netrukus saulės kar-į čių, taip pat nuo Alenos ■ 
štiš iščiulps bujojančias rožes,pr •Jurgitos Zimavičiūčių gavo

me gražiausią gyvų gėlių puokš
tę, prisiminimui mūsų 60 metų 
vedybinio gyveninio. Didelis, 
nuoširdus ačiū už tas gražias 
gėles, kurias atsiuntė panelės 
Alena ir Jurgita- Nors yra vedę, 
dėl atpažinimo, kad Lietuvoje 
rišo giminystės ryšiai. Ačiū 
labai!

nuleips žydintieji krūmai, dal
gės išklos pilnus aromatų laukus, 
ir vietoje to" vėjas nešios odos 
prakaito, kremų, pudrų kvapus, 
pakrantėse išsirikiuos ilgos- ei
lės gražių ir mažiau gražių kū
nų. negyvai spoksančių į dan
gų. Ak, gyveninio pavasaris 
toks trumpas . . .

(Pabaiga)Worcester, Mass Taip pat didelis dėkui SLA 
viceprezidentui Aleksandrui ir 
Eleonorai Chaplikams iš South 
Boston už didelį glėbį įvairių 
dovanų. Dar karta ačiū.

Jieva ir Juozas Jasinskai
Mieloms Naujienoms prisiun

čia $5 už 1979 metų kalendorių. 
Didelis nuoširdus dėkui už pri- 
siuntimą. Pradedant šiuos 1979 
metus linkime Naujienų štabui 
sveikatos, sėkmės ir ilgiausių 
metų, kad Naujienos augtų ir 
bujotų, po platų pasaulį žinias 
nešiotų.

— Gen. Tengas atsiveža į A- 
nieriką kelis karo, ūkio, finan 
sų ir teisės specialistus, kad pa 
sitarimų metu galėtų jį tiks
liai informuoti apie aptaria- , 

mus klausimus.

Reikia stebėtis, kad šiame sei
me susirinkę politinių partijų 
veteranai, kurie kalba apie de
mokratinio VLIKo atstatymą, 
nesupranta šios fundamentalinės 
tiesos ir nubalsavo už diktatū
rinės veiksnių struktūros suda
rymą.

Dar liko neaptartas klausi- čiais įterpiamos demokratinės 
ar žmogaus, teisių gynimo reto
rikos, lieka .autoritariniu orga- 
nu.J\. kaip. ■ .(Ssideiitiniam į išdėsčiau skirtingas pažiūras
sąjūdžiui Lietuvoje gali atliktivisaip klausimais ir palie

ku skaitytojui savo protu iš
mąstyti patiektus faktus ir min
tis bei sudaryti savo asmeninį 
sprendimą.
Chicago, 1979-1-4 d.

(Pabaiga)

Deja, VLIKas, nežiūrint , savo 
partijų ar sąjūdžių daugiario- 
pos sudėties, veikė vieningo nu
sistatymo principu, neto’leruo-J duoti skaitančiai lietuvių išei
damas ir net 'pasmerkdamas]vijai kuo pilnesnį VLIKo seimo 
opozicinį pasireiškimą, šiame!vaizdą, prieš kokias problemas 
seime priimtos rezoliucijos aiš- buvo pastatytas, kaip sprendė 

.pkiai įrodo, kad nežiūrint retkar- iškeltus klausimus.
Savo keliu, kaip įprasta ma

no' komentaruose, nepasitenki
nau viena kita kritine pastaba,

mas, ar VLIKas gali pakeisti 
savo rezistencinės kovos meto
dus disidentine veikla, tarp ku-

} rių, kaip matėme, yra esminiai 
skirtumai ir vienas antram 
prieštarauja.

Jei VLIKo seimas būtų buvęs 
perdėm vakarietiško tipo parla
mentariniu organu, tai jame 
nuo' pat pradžios turėjo pasi- yra-žinomos,sąlyygoę 'iri yčiklos

meškos patarnavimą, -šiuo ne
paprastos, reikšmės klausimu 
turėtų, pirmon eilėn, -pasisakyti 
atvykę iš Lietuvos disidentai ir 
rezistentai, nes jiems geriausiai

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

s RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI^ • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

_______  . z - z < - • • *"*

For your headache get - ■ ■ 
extra strength and safety, too. -

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used-as ’ 
More strength than any reg- ; 'directed.*But‘Anacin givęsjy.oū' r 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular'strength headache 
with safety. ę tablet. Gives you safety .you --r

Like all leading headache expect with extra strength you ’ 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. Thafs common sense. That's Anacin.

1
Taupykite dabar
pas mus

£310

I7S> St. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W808

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklui. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1.X AutuitilfyH - Vilčl0nl*n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

X Jurpft Baltrušaltli, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.

J. Butkv Juii, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
• 4. Vincai Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 165*
psl. Kaina $3.00.

8. Kleopai Jvrpollonli, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolllui Kalryi, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nidai Raitanti, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nidai Raitanti, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis’’, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stary* Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
11. Sta«y« Saitvarat, AUKOS TAURĖ, 5-U lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petrai Sagatai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petrai Saoatai, PLAUK, MANO LAIVELI. HlėrsšHal, 112 psi. $1.00.
14. Eu0»nl|ut Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. liana Tumi arta, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alton*** Tyruell*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Joną* ValaHli, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

65 p*L $1.00. ‘ '
18. Adoma* Jani, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kttss knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

rištine arba išsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini order}.

il„ $1.00

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

viu gwbuvia, privalo jusi pažinti su žemiau firardintoml! knygourii. 
Čia numinėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juonį KipoCInilni, SIAUBINGOS DIENOS. Atsimlainuti aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 paL kietais drobė* viršeliais raina 4 dot

Juonį Kipažlmkair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yn Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai llru- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. -LKTUV©*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. NaudaMnose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 96 pd. $1.30. Yn taip pat 
Išversta 1 anglų kalbą. 7

M Žoščmiko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GĖLIŽINĖS UŽDANGOS. A» 
tariaus pastabumą neapgauna Intmristo Ir agitpropo propaganda M 
užmaakavlmaL Abi knyga* parašyta* lengvu, granu itlliumL

Prof. P. Pikarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVA1KO1

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VINGI
Chicago, III. 606081800 So. Hahttd St

Federaliniai patvarkymai reiks, 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

TUKINTI DIDELES .ATSARGAS
T< 411-8070

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

Įrtalfta 1KS matai*.
l*talffoc platvoM Uarcn** awwaaoMllAma pastaH,

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

RSA L
1786 So. HalMtd Street, Chicago, UH n obi 80608

Vincą* tarnaftl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FARAfTĖJB. 
p*L Kalni UJO, « * ♦-atJBflt

tia ir kiti laidiniu yr* gavusi

NAUJIINOSB, I73S Sa. MALSTID IT., CHICABO, ILL. MM

HtHaaAaM tfarS* *a)an4*aN* arka aSaakanf po*ta Ir prMa4a«t 
lak} ar ptafeia* paH>M<

I MABJlMEOą caiCAGO t, ILL, Monday, January 29, 1979
- ~ ................. — į- -i —   i
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-n* tam* <3(1 »¥»

nesuprantantieji neprivalo būti kviečiami VLIKo konfe- 
rencijoms paskaitų skaityti.

Dar aršiau įvyko su priešpaskutiniu VLIKo seimu. 
Ten didžiausieji politiniai perėjūnai, pajėgę prąyesti ke
lias rezoliucijas, kurių iki šio meto Letuvos reikalais su
sirūpinusi Amerikos lietuvių visuomenė dar nežino. Re
zoliucijos buvo priimtos veik vienbalsiai, bet kai reikėjo 
jas paskelbti, tai atsirado gėdos jausmas, jas visai su-

r^oo stabęs. Ten taip pat paskaitai skaityti ir rezoliucijoms 
f 3 00 tvarkyti buvo pakviestas atstovas, visą dvidešimtmetį

$33.00
$18.00
i 350

$34.00
$18.00
I 400

Naujienos eina kasdien. fAskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago. { 
Hl -r*W 421-8106

‘ Orderiu kir -ZxjLkyr*-

NAUJIENŲ rištinė atdirs. kasdien, išskyras sekmadienius, nuo 
S ▼*!. ryto iki 5 vai vakaro Šeštadieniai* — iki 12 vai

Iš VLIKo laukiame rimto darbo
Nenorime kelti viešumon paskutiniais' metais Vy

riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybės ženg
tų kreivų žingsnių, bet visi Amerikos lietuviai nori, kad 
jie pradėtų dirbti rimtą darbą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas buvo 
sudarytas Lietuvoje. Ji sudarė pagrindinės ir pačios di
džiausios nepriklausomos Lietuvos politinės partijos, no
rėjusios vėl atstatyti nepriklausomą Lietuvą, pačių lie
tuviui valdomą. Kad visi Lietuvos laisvės ir nepriklauso-

, ieškojęs priekabių ne tik į 
kingesnių jo asmenų. Toki 
privalo kartotis.

VLIKas buvo suck 
čia žinias ELTos vardu, e 
gų žinių apie okupario 
laisvame pasaulyje gyvenančių lie 
nelaimėn patekusiems broliams ir 
niu metu pradėjo nemokamai garsinti knygas grupės, 
kuri net ir Lietuvos nepriklausomybės nelabai nori pa
brėžti. Tai buvo bereikakngas pinigų mėtymas ir lais
vės darbu susirūpinus?/. žmonių bereikalingas erzinimas. 
Anksčiau paruoštas ELTos žinias spausdindavo visa 
lietuviška spauda ir paskaitydavo lietuviškos radijo va
landėlės, tuo tarpu suaukotais visų pinigais tuščių 
frontiningų propogandą mesdavo į gurbą. Jeigu kuris 
VLIKo vadovybės naiys norėdavo paskelbti jam atro
dančią svarbią žinią, tai privalėjo naudotis jam prieina
mus privačius informacijos šaltinius.

Reikia pripažinti, kad didžiausią klaidą darė kelios 
Politinės grupės, į VLIKą deleguodamos dabartinės tau
tų vedamos kovos nesuprantančius žmones. Keliems in-! 
drigantams ir žonglieriams pavyko įsistiprinti pačiame ’ 
VLIKe, kontroliuoti jo operacijas ir leisti VLIKo vardu Į 
nesąmones

■ties VLIKo, bet ir įta- 
i.i VLIKo seimuose ne-

‘r. tarnybą, leidžian- ; 
os gana daug naudin-

' oje Lietuvoje ir 
u,.ų pastangų padėti 
sesėms, bet paskuti-

a Mm

Mi.

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

VI. BARONAS

£ ’cLSlcLOOS 1-au lOiO ■ '

Klaipėda prie Baltijos — Klaipeda prie Pacifiko
Mūsų tautos istorinis Įvykis k-ašto į'ldžią perima į savo 

— 1923 m. saus'o 15 d. Klaipėdos ankas. Ir tikrai, kad valdžia 
. - - ... i sukil’mo laimėjimas — per Los saus'o 15.tos dienos sukilimo

-ivllgantų gadynė turėtų pasibaig ir VLI- Angeles lietuviškąjį radiją bu- laimėj’mu lietuvių buvo perini
mo gyvenimo siekiritieji lietuviai būtų įtraukti į šį didelį {Kui grąžinti reikalingą rimtį. Į VLIKą turi gri ;ti ta ko- vo paminėtas atatinkama muzi 
darbą, buvo padaryti keli kompromisai, sutartas kovos vos dvasia, kuri buvo lietuvių tarpe didžiausios nelaimės* 
už. nepriklausomybę sąlygos ir stengtasi apjungti visus, metu. Lietuva dar nelaisva, lietuvių tautos kova dar ga- 
siekusaus to paties’tikslo. Lietuviai, savo daugumoje, no- na sunki, todėl negalima eiti kreivais keliais ir sėti lie-!

a ir Klaipėdos kraštas po 700 
ha ir tokiais žodžiais š; m. sau [ —etų vėl grįžo prie Lietuvos, 
šio 13 d. lietuviškosios radijo j Man'festą pasirašė Mažosios Lie 
valandėlės metu: i

Mūsų t_u'os dfnius Vincas! kus, Jurgis Brūvelairis, Vilius 
; Lėbartas ir

ir klestinčiu Baltijos 
tu,, .nes tai buvo vienintelis Lie
tuvos šėj'mas į plačiuosius pa
saulio vandenynus, kuriuos Lie
tuva tuojau ėmėsi išnaudoti — 
uostą dididant, steigiant savą 
tau-inj laivyną ir didžiąją Lie- 
"vos eksporto —importo dalį 

■'ukre'p ant per Klaipėdą, kas 
ki tol reikalavo lankstymosi 

sveri rrr’ems kraštams — per ku- 
-luos ta prekybinė transakcija 
to tranzitu, mokant stambius 
važmos mokesčius svetimie-

jūros uos

-I , 1 1 • • J • • XT* • X • c u kz/i ‘i . XX IQ V mvaoį JXtXO, U U. i X->^U.V

rėjo demokratinės Lietuvos, bet buvo padarytos kelios, mvių tarpe pesimizmą. Visi žinome, kad tai yra nepa7 • Kudirka nė be reikalo himno; šauknskls, Jurgis
politinės nuolaidos, kad ir autoritarinės tvarkos šalinin
kai būtų įtraukti į kovą Lietuvai išlaisvinti.

VLIKą suorganizavo Lietuvos politinės partijos, o 
VLIKo vadovybę sudarė minėtų politinių partijų skirti 
žmonės. Kol politinės partijos skirdavo pačius gabiau
sius savo partijos narius, tai ir VLIKo vadovybę suda
rydavo visuomenėje pasitikėjimą turintieji žmonės. To 
negalime pasakyti apią tą laikotarpį, kai politinės Parti
jos pradėjo siųsti į-VLIKą mažiaus besiorientuojančius 
ir sugebančius šį rimtą darbą dirbti atstovus. Gabesnie
ji į VLIKą eiti vengdavo, bet buvo įsitikinę, kad su nenu- 
sivokiančiąis žmonėmis nieko rimto nebus galima pada
ryti. Paskutiniu metu VLIKo bėgamuosius reikalus 
reikalus tvarkė žmogus, kuris jokiai politinei partijai 
nepriklausė. Jam buvo duotas aukštas titulas, nors jokia 
politinė partiją jo ten nesiuntė, o su buvusios savo par
tijos buvo susiėdęs veik su kieki venų apreigūnu. Jis nuo- 
davo nurodymus, sakydavo kalbas, reiškė dideles pre
tenzijas. Nepajėgęs susitarti su savo buvusia partine gru
pe, ji

prastai sunki kova, bet turime ją tęsti iki pergalės.
Sovietų Sąjunga didelė, josios karo ir policijos jėgos ‘ 

galingos, bet iki šio meto dūmais nurūko visos galingos 
oasaulio imperijos. Dūmais nurūks ir dabartinė sovietų 
imperija. Pagrindinių žmogaus teisių praskelta k’birk-: 
štiš uždegi ’ t: . Josios dūmai jau’pr 
■mau'ž": . y imperijos užkampi
'irr-: _ ,gė rusų tautą ii prir
pavergimo idėją komunistų iliuzijų pagalba. Tos iliuzi. 
jos stumia kovon dalį susižavėjusio jaunimo, bet kai tas 1 * • « -I • • 1 • . •« -•« • I

lemą, '
tis. G

tė paskaitas ir aiškino kitiems, ką : laisvinti ir komunistinės vergijos 
?ats nepajėgė susitarti su savaisiais, 'stengiasi okupanto primestą ’’’G\
Helsinkio akto interpretaciją, jis ti ir galimai didesnį intric: 

i? tusi daryti ir kaip suprasti prob- apsivalyti nuo intrigantų. 
; nesuprato. Toki dalykai turi baig- Blogas oras ir sutrik 
į nesuvokiantieji ir politinės eigos priemonės iki šio meto sutrik’k

E. JASIŪNAS

įspūdžiai iš australuos
v

(Tęsinys)

Ilgesnius pokalbiu sturėjau su “Mūsų Pas
togės” redaktorium V. Kazoku, ir su J. Kedziu, 
anglų kalba leidžiamo žurnalo “News Digest” 
redaktorium, šis žurnalas jau yra leidžiamas iš
tisus 17 metų, ir yra taikomas angliškai skaitan
čiai višūomenėi. Išeina kas trys mėnesiai, po 64 
psl. dydžio. Pagrindinės temos — demaskavi
mas So v. Rusijos kėslų ir jų pavergtų tautų rei
kalai. (Iš Australijos išvykstant, P. Kedys man 
padovanojo visą 1978 m. to žurnalo komplektą).

j. Kaip žinome, P. Kedys pereitais metais il
gesnį laiką-lankėsi JAV-se, aplankydamas dau
gelį liet, kolonijų ir liet, laikraščių redakcijas. 
Jo lankymasis Amerikoje buvo plačiai aprašy
tas spaudoje, ir visiems paclarė labai gerą įspū
dį. Ir as’pokalbio metu susidariau nuomonę, kad 
jis yra vienas iš labiausiai apsiskaičiusių ir pa
saulinėje politikoje geriausiai informuotų lietu
vių išeivijoje.

ŠIEK TIEK ISTORIJOS
Kai viduramžiais buvo suprasta, kad žemė 

yra ne plokšvm, bet apvalaus rutulio formos, tų 
laikų geografai kažkodėl spėjo, kad, šiaurės

j tu vos patriarchas Martynas Jan stems.

Nežiūrint ilgus šrttrrečius 
vc-kee’ų viešpatav’mo tame 
krašte — Tetuvybė nebuvo su- 
na’kjnta, nors to k’'?žu^ .T'rtuvių
------ ----

z ■ ja užėr ė į vie-
‘ą. Dėlto, ypač’aį dvas nis kraš
to -r didžiosios L’e'uvos apsijun 

mas vyko gana lėtai, nes tam 
'■■o-p’-'Si'ai priešmos’ jnet’k.k ’aš 
o vokiečiai, bet ir Irek V?jl:au 
atsigavusi Vokietijos valstybė, 
ypačiai po 1933 m. kai'Vokieti
joje įsigalėjo nacionalsocializ- 
mas — kuris Klaipėdos krašto 
vokiečių palaikymui sugebėjo 
oalenkti netik moralinę savo pa 
r amą bet ir visą trečiojo Reicho 
nol;tinį svorį, ko pasėkoje Klai
pėdos krašto gyvenimas buvo de 
moi alizuojamas galiausiai Lie- 
'uvai grasinant jėga — kraštas 
vėl buvo atimtas nuo Lietuvos 
ir prijungtas prie Vokietijos.

(Bus daugiau,

į eilėsria įrašė žodžius, kad “iš pra Jurgis, Strekys, To . manifest) 
Tavo sūnūs te stiprybę nasirašymu Komiteto nariai pa-r t es

'’Tirt” M~su ‘še’v’fos gyvenime' 
-’ant’s galima-’ ilgiau išlai- 

yti 1 e uvybę ir meilę gimta- 
?.m kraštui — viena priemonių 
’■-a minėj mas istorinių Lietu-

■ įvyk ų, kurių vieną, turime 
. e gos paminėti ka’p tik šios 

; valandėlės proga. Tai būtų Klai 
1 pėdos krašto atvadavimas prieš 
■ 56 metus — 1923 metais sausio 

jaunimas pamato pasaulį ir komunistų skelbiamus me-1 -ėn. 15 d.
lūs, pradeda galvoti ir siekti laisvės kartu su visa žmo-1 Tų metų sausio 9 dieną vienai, 
nija. Dabar sporadiškai reiškiamas nepasitenkinimas di- j me Klaipėdos krašto apskrities 
dėlėmis komunistų partijos nariu privilegijomis ir bai-! n/-Tte — JlluteJe — buvo pa_ 

i , - • ,.. *■ 'skelbtas VvTiausioio Mažosiossiu darbo žmonių išnaudojimu. ;
VLIKas privalo atidžiai sekti komunistų pavergtų 

tautų kovos nuotaikas ir paruošti lietuvius’ prisidėti prie 
pavergtųjų išsilaisvinimo kovos. VLIKas Privalo žinotu 
kad Kapsuko įpėdiniai neruošia kursų lietuvių tautai iš- 

aštai sumažinti. Jie 
dar labiau sustiprin- audros negalėjo pasiekti Chicagos. Atrodo, kad šaltis 

padidinti. Reikia šiek tiek atleido ir sniegas nekrinta tokiais dideliais kie
kiais. Linkime suvažiavusiai tarybai sėkmės. Tarybos 

kos susisiekimo nariams patariame ryžtis ir tuo pasiryžimu visus lais- 
L Jo tarybai susior- Vojo pasaulio lietuvius užkrėsti.

G P toli-■ 
‘kai.
;’.o

rriė kaip nepaprastai ryžtingi 
'>vū~ krašto Tetuviai, nes 

v o tada v’sai nesunku supras . 
kas su manifesto signatarais i f 

oūfu atstike, j e’ sukiTmas ne-l_- 
"'•u p-vykęs; nežiūrint, kad 
io la ku, bent formaliai, krašį 

o valdžia buvo prancūzų žinio
je, kuriems tas autoritetas atite 
ko vokiečiams pralaimėjus pir
mąjį pasaulinį karą. Sukilimas 
pavyko, Klao.pėdos krašto isto
rijos ratas buvo pasuktas Lietu 
vos kryptimi ir netik kraštui, 
bet ir visai Lietuvai prasidėjo

■ Lietuvos Gelbėjimo Komiteto' naujas istorijos laikotarpis — 
Manifestas, kuriuo krašto gyven' jūrinė era, iki tol mūsų istori- 
tojams ir visam pasauliui buvo | joje beveik neminima. Klaipė- 
paskėlbta, kad’ taš komitetas dL pasidarė sparčiai augančiu

ganizuoti. Kitų kolonijų Amerikos lietuviai dėl sniego

Žibalo versmės saugojai-
Irano kariai atleidžia i., 

darbo visus tuos darbininkus, 
kurie ateina dirbti, bet visą pro
dukcijos procesą lėtina.

tieji

pu&iuLuiiu zenuų a v erini ui, uei pusiausvyros ir 
pietuose turėtų būti žemė, kurią jie iš anksto pa
vadino Terra Australis Incognita (Nežinomoji 
Pietų Žemė). XV amžiaus pabaigoj, prasidėjus 
naujų vandens keiių ir m i er ių ieškoyųiui, 
Kolumbas atrado Ameriką.

. 1606 m. olandas Wm. Jansz, išplaukęs iš Javos 
salos, atrado ir žemėlapy atžymėjo apie 200 my
lių ši aurinės Australijos pakrantės. XVII m. vi
duryje olandai ištyrinėjo vakarinę Australijos 
žemyno dalį, pavadindami ją Naująja Olandija.

Rytinį Australijos pakraštį atrado anglų ka
pitonas James Cook, 1770 metais apiplaukęs N. 
Zelandiją ir išmesdamas inkarą įlankoje, kurią 
dėl augmenijos nepaprasto gražumo ir įvairu
mo pavadino Botany Bay (Botanikos įlanka), 
prie dabartinio Sydnėjaus miesto. Iš Čia jis plau
kė šiaurėn, pakeliui žemėlapyje tiksliai atžymė
damas pakrantę, kurią pavadino New South 
TVales (Naujoji Pietų Valija). Kapitonas <k)ok, 
betyrinėdamas Havajų salas, 1779 m. buvo vieti
nių gyventojų nužudytas.

1776 m. Jungt. Amerikos Valstijoms laimė
jus kovas prieš anglus ir paskelbus savo nepri
klausomybę, anglams reikėjo ieškoti kitos teri
torijos, kurion galėtų gabenti savo kalinius ir 
tuomi patuštinti perpildytus kalėjimus. 1788 me
tais pradėjo kalinius vežti į Australija ir, iki ve
žimo sustabdymo jų buvo a 'ri; apie
160 tūkstanč kaliniai ■ v;e

ną aevmtaaan Austranjos gyventojų.
Pirmoje XIX a. pusėje šio kontinento Pakraš

čiuose anglai įsteigė naujokynus, kurie vėliau iš
augo į valstijų sostinees. Sostinės keleto paskuti
nių c’ešimtmečių bėgyje išaugo į didelius ir mo

dernius niiestus/kurių didžiausias yra Sydnėjus, 
su virš 3 mil. gyventojų.

Devyniolikto ąiftž. pabaigoje keletas Anglijoj 
gyvenančių lietuvių šeimų persikėlė į Australiją. 
Yra žinoma, kad jau 1888 m. Adelaidėje veikė 

įlietuvoų stiklo fabriko darbininkų klubas. Arti 
Brisbanės buvo įsikūrusi lietuvių ūkininkų kolo
nija. Būta lietuvių ir apie Melburną. 1929 m. įs
teigta Australijos Lietuvių draugija, turėjusi 
apie 100 narių. Iki II Pas. karo pabaigos lietuvių 

iškaičius Australijoje neviršijo 1,000
APIE AUSTRALIJĄ BENDRAI

Australija yra laikoma didžiausia pasaulyje 
sala, arba mažiausiu kontinentu. Beveik 8 mil. 
kv. kilometrų plote gyvena tik 14 mil. gyventojų, 
taigi išeina tik apie 2 žmonės viename kv. kilo- 
me^rui. Tai vienas iš rečiausiai apgyventų žemy
nų. Sr.vo plotu Australija prilygsta JAV-ms, be 
Aliaskos teritorijos. Dėl kračto didumo, yra net 
trys laikrodžio zonos.

Valdymosi atžvilgiu Australija priklauso 
hr? r k ;runai, bet yra gana savarankiška, pana- 
” r' ’ — ir mūsų kaimynė Kanada. Australiją 

f valstijos ir 2 teritorijos. Sostinė Can

berra, labai gražus ir moderniai išplanuotas 
miestas. Parlamentas turi senatą ir atstovų rū- 
mus- Man_ svečiuojantis, per TV buvo paminėta, 
kad yra planuojama statyti naujus parlamento 
lūmus, kainuosiančius apie 120 mil. dol. Tokios 
ir panašios žinios mokesčiais apkrautuose pilie
čiuose automatiškai iššaukia reakciją — pasipik
tinimą valdžios netaupumu. Pastebėjau, kad kai 
tik jų valdžia padaro kokią klaidą, laikraščiai 
apie tai paskelbia didžiausiomis raidėmis pir
mame puslapyje.

Australai beveik be išimties yra europiečių 
I kilmės, bet gatvėse mačiau ir daug indų, japonų. 
I Atrodo, kad tai buvo turistai. Juodžių problemos, 
kokių čia turi Amerika, ten nėra.Senieji ir tikrie
ji Australijos žmonės yra aborigenai, akmens ga
dynės palikonys, gyveną daugiausiai šiaur. Te
ritorijoje apie Darviną. Medžioklei jie dar tebe- 

i ”artoja strėles, ietis ir bumerangus. Kadangi į’e 
i yra gana tingūs, tai australai juokiasi, kad ir 
bumerangą aborigenai išrado vien todėl, kad iš- 

I sviedus nereiktų eiti jo ieškoti ir parriiiešti, jis 
nats sugrįžta Tokių bumerangų yra pih- krau
tuvėse, pardavinėja juos kaipo suvenyrus uris- 
tams. Aborigenų tėra išlikę pora šim'’- -■-kstan- 
čių ir, panašiai kaip mūsų juodukai ir i^d^a^ 
-e yra valdžios ypatingai rerhiami ir gloWmi 
^krūtiniais mėnesiais į Australiją yrą ahį’yke 

gana daug pabėgėlių iš Vietnamo.
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINb L NIKU KG) J A 

. 6449 So. Pulaski Rd. (Crowterd ’ 

.Radical BuUolnfl), T«|. LU, £4446 
Prnma. xtgomps Pagal susitapsig. 
jei įieaj&ųiepifL skambiau 374-8004.

LR. C. K. BOBEėJS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CniRURGIJA 
5uz5 central avė., 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. tti4)-j<M-au20

OK. PAUL V. OAKG1S 
aroriujAS ir chirurgas 

Wes>criesier community kuniKos 

meuacmos aireKionus
1*4* b. /vui..nc-m rvd., Wcd.chestw, IK 
VAlAADVO; 4--- ib UgUDO UicUOlLUS IT

Kas anuą sesutmeių o—J vai.
I eh; 3ox~xsx/ area ^ox-x/zo

TEL. — BE 3-5o93

Clilcagcs srities taupymo

J . 4 lu. as ( ^tai) per 
. <* h S m .s ptd ill- 

gtju lr> na * W 1 $23.8 bi- 
EJqPP. Taupytojai, p; gal Chica- 
ges TaupyiiU) Bendrovių

’ Tarybos ap^ltaięiąyiinų, pelnė 
'bendrai dąiųjiąu kaip $1.1 bili
jono ibvidęųdais. Visos santau
pos viršija $A.2-b;lijonp, Per vi- 

jsų^ praėjusius išduota
i payięnių šeinių, nariajų^ pirkti 
! rekordinę paskolcins suma — 
\ bilijonai.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Dievas yra šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra Mti 
kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytu jūsų gerus dar 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esanti danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, NY. 10“

UYMHUJA5 IK LHiKUKVpmS 
specialybe akių ligos 

3997, West 102rd Street 
Valandos, pągąi susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
dEtpMĖTRlSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 71 SL Tėl. 737-5149

Tikrina akis. Pntaiko akinius 
“contact lenses”’ 

V£L a^al. susitatimį Uždaryta

Kalifornijos pakraščiuoseKLAIPĖDOS SUKAKTIES MINĖJIMAS
ir

tree.

Š.m. sausio 21 d. Mažosios Lie-j akademijos daktaras ir profeso- 
■tuvos lietuvių draugija Arte- rius, parašė mokslinę knygą 
;sian restorano patalpose minėjo “Pietryčių Pabaltijos etninė pra- 
Klaipėdos krašto 56 m. sukaktį!eitis”, šioje knygoje teisingai

:prie Lietuvos prisijungime. ]
; Minėjimą atidarė šios draugi- kilmę ir labai palankiai lietuvių

— Chicagos Meno (Art) Ins
tituto saugumo di: aktoriumi 
paskirtas Steven R. Keller, 31, 
buvęs Federalinės Rezervų Ta
rybos Washingtone saugumo 
viršininko asistentas, iš kurio 
tikimasi, kad įves geresnę meno. 

parašė Mažosios Lietuvos etninę-į.Qrjnįų apsaugą- iš muziejaus 
i neseniai buvo pavogta $3 mili- 

t. vertės meno kūrinių: jų

— Belgijoj ’r Olaadijps svei
katas ministerijos, gavo, “Arabų 
Revoliucinės Aą-ipijoij.” persjiė- 
jančius laiškus. Ka4; Izraelio 
ekspor,uojauų; vaisiai, ip daržo
vės? y-’a apnųoęlytį, panašūs 
aiškai gauti visose Ęuropos 

BendfOsic- Rinkos valstybių vie
šosios sVvxXdaOu ..^taigose, Skan- 

, dinavijc's kraštuose ir Rumuni
joje. Tikrinant įvairiuose 18 
kraštų, kai kur rasta gyvsidab
riu (merktini) apterštų citrini
nių vaisių.

TREMENDOUS TBIELEf
THE FOUR SECONDS 

THAT DECIDED A 
WORLD CHAMPIONSEEP

Mažeika Evans
Laidotuvių "oriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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DK.kEOiNAS SEIBLTIS JOS]pirmininkas Jurgis Anysas. atžvilgiu. Knyga buvo atspaus- jonų vertės meno kūrinių: jų 
Ansas dmta Maskvoje ir išleista, bet. Įarpe įryS Cesanne darbai, ku- 

■ remontą, . .f ’ 7
• antrojo 

dė. Keletas egzempliorių vis tiek aukšto sandėlyje, c į tą sandėlį 
■ laisvąjį pa- pavieniui.įeiti raktu;, turėjo apie 

čiais, bet nežiūrint tų šimtmečių šaulį. Dabar jau Rusijoje rašo- 300 asmenų Instituto tarnautoju, 
’ma, kad Mažoji Lietuva buvusi’Kai kurie nebetarnauja, bet rak- 
perdėm 
Dabar ši 

ir

INKSTŲ, FUSL<Š IR 
PROSTATOS CHIRŪRG1JA 
2656WEST 63rd STREET 
Val. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
..Ofiso telef.:. 776-2880 

Rejiflencijos telef.: 448-5545

Maldą sukalbėjo kun.
I Irakis. Sekė pietūs. Algio Regio rusai po kurio laiko susigriebė: rje darant Institute 
paskaita. Jis savo paskaitoje ir tc's knygos platinimą sustab buvo padėti Instituto 
minėjo, kad Klaipėdos kraštas, dė. Keletas eg: 
nors buvo 700 metų po vokie- Į pateko į Vakarus —

ji
Įminėjo, kad Klaipėdos kraštas,

turėjo apie

išliko lietuviškai Mažosios Lie- 
i tuvc's veikėjai: Dbneiaitis, Rėza, 

DR. VYT. TAURAS į Vydūnas, ir daug kitų, buvo tie, Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

slavais apgyvendinta.'tus. tebeturi. Kas 
knyga išversta į angių

kurie palaikė ir kurstė lietuvis-
Sandra praktika, sp*^. MOTERŲ itsc±. ką ugnelę Mažojoje Lietuvoje. 

.lBe to, papasakojo, kodėl Klai- 
] pėdos kraštas priklauso Lietu-

LrecmtL T . . . . _ v. fj ai ir vargus bei ų-upescius vyk- 
i dant-r.uošiant sukilimą. Prie Ma- 
i žosios Lietuvos sukilėlių daug 
' prisidėjo .ir iš Didžiosios Lietu-

tie kūriniai, randas 
greitai pasirodys riir rasti, gaus $100,0J

įrodys, kur 
r padės su-.
radybų.

Ofisas 2652 WEST 5yth SiR'JET 
Tai. PR 8-1223 

JFISU VAL.; pxrm.- antiad, 
r penKl; 2-4 ir 0-B val. vak. Swtaaie- ■ 
uais . 2-4 vaL popiet ir k_tu laiku!

pagal suąi tarimą.

'P. ŠILEIKIS 6 P lvc's kil? VW; Baigdamas kai- 
mas« «iks- 

, Aparatai.-"Protezai. M4a. bau- nius lr kiekvieną lietuvį įsijung-
L dažai. Speciali pagalba tjįom*.;ti į aktvvia veikla, aiškinant pa- 

varch^Upporu, ir t t. '' L - r r- r • Fšauliui kokią skriaudą mūsų tau-
«50 w«t 6^1 sttįhiMsc. ir L 60629 tei Padarė rusai. Veikti, kad ne

T«l«E3'^Ro*Bict s-5084 ’tik Lietuva, bet ir Mažoii Lie-T«1«V»^PResį^ct 8-5084

' perkrapstymaT

Leidifriai — Pilna apdrauda
’ . XEMAKAJNA 
•lį. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy artstumy. 
ANTANAS. VJMMĄS. 

Tel. 376-1882. arba 376-5996

tik Lietuva, bet ir Mažoji Lie
tuva, imtinai su, Karaliaučiumi, 
būtų sujungta j. vieną, valstybę 
— Lietuva.

Baigus A. Regiui kalbą. Jonas 
‘Anysas smulkiai:papąsakoj o .apie 
•patriar.ęho, Martyno Jaukaus ir 
ikitų sukilimo dalyvių, veiklą. 
Paminėjo, kad-aktyviai prie su
kilimo prisidėjo ir Naujienų re- 
‘dakcijps. štabo narys Juozas 

! Pronsk us.

minėjimo vyko šios drau- 
metinis susirinkimas. Su/žjus Jonas Paulius II Argentinos

—• Vatikano žiniomis, popie-

kalbą 
koje.

Po 
gijos 
sirinkimą atidarė pirmininkas pr Čilės prašomas tarpininkauti
Jurgis Anysas. Kasininkas Jo- jų ginče dėl teritorijos, esančios 
nas Anysas pranešė apie kasos-Pietų Amerikos kontinento pie- 
stovj. ši draugija kiekvienais' tiniame smaigalyje. Ligšiol tar- 
metais 16 vasario gimnazijai pininkavo Italijos kardinolas1 
Vokietijoje skiria $250 pašalpą. • Samorc. Popiežius sutiko, 
šiais metais nubalsavo' skirti; ------ ------
$300; Be to, prąnesė, kad Drau-Į — Svetimšalių įsteigtų kem- 
gija turi 35 aktyvius narius,' PamjŲ skaičius JAV-bėse 1975 
jeigu skaityti ir. neaktyvius —lr 1976 metais kiek padaugėjo, 
būtų per 100 narių. Mirė 11 na-;bet Amerikos ekonomijoje pasi- 
rių. Žymių klaipėdiečių, veikėjų liko menkas falktorius. Svetim- 
gestapąs nužudė 1.1-asmenų. Ka-i^aHų kompanijų JAV 1976 me- 
cetuosė kalino 31 asmenį. Kiek' iais buvo 636 ir- metais vėliau 
rusai nukankino ar kacetuose! 1)UVO 057. Kanada turėjo dau- 
kalino, aišku, duomenų nėra.

Vilius Trumpjonas kaip revi
zijos komisijos pirmininkas pra
nešė, kad kasa vędaina tvarkin
gai. A; Regis pastebėjo, kad 
klaipėliečių tarinės, nyksa ir jas 
reikėtų užfiksuoti, juostelėse,

j giausia, 
'jas, ją 
kom.ua.

būtent: 126 kompani- 
sekė Britanija su 115 

■ 'unija 85, svei
kąją 47, Prancū- 

Lc'jjūųa 30 ir Švedija 29.

Vincaą žj^paiįi^. pranešė, kad, kafL paliktų, ateities kartoms, 
. Povilas Kjišnęrjs, gini^ 1889 m.

SOPHIE BARČUS j 
R^PJjp; iEW$, VALANDOS | 
v**?K prpgrtmoj IĮ WOPA,

Lietuviy kilbt: kasdien nuo pir- 
madieniq, iki penktadienio 3:00 
—3;30,VaL popiet*A Šeštadieniais 
ir sekmadięm*i*.nuQ.8^0.iki 9:30

Vtdi|< Aldona Davkvs 

TaltLt HEmlock 4-241$ 

7151 So/MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 60629

A ‘-Lietuvos Aidai’ 
JS. ...^AZė BRAZDŽIONYTĖ 
—J! _. Progr»mos vedėja

niais 9;0Q^-9:30 val. vak. 
Penktadieniais 9:30—Ip vai. vak. 

Šeštadieniais 7—8 val vak.
Visos laidos iš WOPA stoties,

St Petersburg, Fla,, 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga. - Ami A X ' -* « » X" jfc .

2646 W. 7-Lat Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef, 778-5374

EUDEIKISmined the world heavyweight box* 
xng title when Champion Gene 
Tumey went down for the “long 
count”—14 according to boxing 
history—and came back to defeat 
Jack. Dempsey sad retain his chan> 
pionship.

It was the night of September 
22nd, 1927. A rabid crowd had 
paid $2,658,000—the largest in 
fight history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the. new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds^Tunney 
was on the defensive w -th 
pounding him, try in v 
down his guard. The •/ 
Dempsev change tact.cs, 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the dbunt of nine- 
fourteen seconds after the. knock
down—Tunney had regained ha, 
feet ____

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out-; 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring., 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the, 
“long count” but boxing fans .still 
whip the controversial bout into 
fiames at the mention of the. Ma
nassa Mauler and the Marine. Par-, 
ticularly remembered is Dempsey# 
whose disregard during loxir pre
cious seconds of the new ruling re
sulted his* failure to regain the 
heavy*^ht boxing champinMhy

Dempsey 
?o break 
. n*h saw

GAIDAS ■■ DA1MID
SE?<1AUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO. ĮSTAIGA

4605-07 SO* HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Y1ODERNIŠKOS 4IR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-

2533 W. 71st Street

PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TĖVAS IB SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

(RYS MODERNIŠKOJ KOPLYGO
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PAST.V

urna pritarė. Mirusieji nariai 
pagerbti minulės ats’stojimu.

nes jaunimas jau nebekalba sa-į puošė l ilžės. ir Klaipė- 
Įdos miestų herbai bei Mažosios 
Lietuvos vėliava. Minėjimas ir 
susirinkimas užbaigtas giesme 
Lietuviais esam mes gimę.

Stasys Juškėna-s

| Gardine, miręs 1968 m. Mask- vo tarme, beL naudojasi bendra i 
yoje, žynius^ Maskvos mokslų, lietuvių kalba. Jo sugestijai dau-

Anything less than a. 20-pound turkey -s-ould be an tnralt to 
your mother’* holiday feast With two favorite couples eomtoe 
for dinner this weekend, be grateful foe her gift package of Jeft- 
•yer turkey. Store Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds It Birds Eye 5- 
mlnute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all you

TUKKEX A LA KING WITH S L TA KING KING 
lyackace (Cot) chicken 3 raps diced cooked UxrfcsT

1 ran (1®% ra.) condensed 
creskTDL of moMhroom

> tahlcsrpcMXMi pUnJento idrips

- Jjm Žiflpte, aameoi*, kurie 
Naujienas, pra- 

šom^. atsiųsti jų adresus. Me* 
Jiems Siusime Naujienas dvi «a

« wwter

X d® <*** rach)
<-ndntite ėook frowM

f *9T«t green pras

Prepare etufflnr mix ui directed on packace. usln< V& eopa
wuter. Gently press Into a greased 4-cup ring moU; keep virau 
Meanwhile, prepare peAs ai directed on package; keep virau 
Combine turkey, aoup. plmiento, wine, and. U cup of the pen fa 
a naucepan. Cook and sUr, until mixture just comes to B boCL 
Vnmold stuffing ohto aerrlng plate; spoon turkey mixture aro<m4

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto- 

' mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, son-. ' t> ee 
million cubic feet of gas per montiL-or 36 milii _ v- ,;c

Chiexfcx 
Aetsvių 
-aKotnviį 
Jirextori^ 
AMOCiacijOe

TURIM* 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdx 7-3401

BUTKUS - VASAfHS'
144b So. uOin Ave, Cicero, HL Phone: OLympit Z-lUV*

PETKAS BIELIŪNAS
bo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE, F.. RUDAILNAS
.. su. UTUAN1CA 1VK TeL. YAr*» M138-1131

STEPOAA> I LACK UR SŪNŪS,
uaCKAWICI)

VVLiB’l oJHjs oIKjvjbt.- tMvpaDUc 4-121*

2314 WEST 23rd PLAC1 Vhjink 7-M7)
.U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hill*. UL 274-U1K

P. J. RIDIKAS
.,564 »e. HALSTKD STREET Phene: TAM* 7-1H*

I __ MAUJIIXCM, CHICAGO <, u_l M^udav?Januaiy 29, 1979

kom.ua


Jurgio Mačiūne Įtaka Eksperimen- tintam Amerikos Menui
Sun-Times duos

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

tekį Clevekinde
juoką humorą

K'aiisiimis; Kas atsiliko su
sniegu šią ž emą?

Atsakymas; Visą išpylė airefe

San Francisco, jau nekalbant

W*1
> ■

A. Schurdt išfi’dė kompozici
jas J. Ma -iiinJ garbei. Detroito 
eksperimentiniai menininkai die-, 
vilių Jurgi Mačiūną ir prisilaiko 
jo nurodymų. Tas pats ne vien

Liūdėdami dėl Jurgio Mačiū- 
n a kstyvos mirties, džiaugia
mės didėjančia įtaka meno 
nasaulvie- Saulius ŠimoEūruf-

į

CICEROdėl pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui visiems.

— Feliksas Eidimtas, visuo
menės veikėjas, Lietuvos kariuo
menės kapitonas ir Klaipėdos

Praeitais metais Bostone mi- Jis mirė nuo vėžio ligos 1978 
rč dailininkas, eksperimentinio metais gegužės mėnesi. 1 ariau 
uKTio. puoselėtojas 
torius, mano 
ninkas

’ ; ir organiza- jo Įtaka vis daugiau ir plačiau 
draugus ir talki- jaučiama tarptautiniame ekspe- 

Mačiūnas. New riinentiniame mene. Praeitą ru- 
m-no žurnalai, denį Detroito meno muz ejuje 

mirti, o l’e'.uvių 
buvo beveik nf,pa- 

buvo todė’, kad 
M :u iūnr.s daugumoje 

gyveno ir velkė tarp svet.iman
čių, nors jU geriausias draugas 
.buvo Jenas Mekas, Kuris irgi vi
są savo la'ką praleidžia ameri
kiečių aplinkoje. Bet tai ne:u ; 
mažina jų įtakos lietuvių meni
ninkams, o tarptautiniu mastu 
menuose jie yra garsiausi iš di
pukų.

pranešė 
spaudoje 
stebėtai.

ir 
jo

I960 metų pradžioje 
Yorke Jurgis Mačiūnas is 
meno galeriją, kurioje jis norėjo 
turėti visu menu festivali. Tai 
buvo labai ambicinga programa 
mažai meno galerijai ir galeri
ja greitai bankrutavo'. Tačiau 
Jurgis Mačiūnas buvo labai ga
bus organizatorius ir geras iliust
ratorius, išleidęs eksperimenti
nių menininkų knygą An An
thology, kuri davė pradžią me
no Įvykiams happenings, papli- 
t ilsiems per visą pasauli. 1962 
metais Jurgis Mačiūnas išvyko 
Europon atlikti meno Įvykius, 
kad sutelkti pinigų periodiniam 
leidiniui Fhixus. Už poros metų 
grįžęs New Yorkan Jurgis Ma
čiūnas pradėjo organizuoti gara
žų rajone Soho meno galerijas. 
Šiandien tas rajonas yra meno 
tarptautinis centras.

Chicagos.
Chicago Sun-Times skelbia: 

Jei esate vienas iš šios žiemos 
aukų (okas nėra?) s?kimd eniu 
(s:»us o 28 d ) 
jums patarimą, ka:p išgyventi 
blogiausią žiemą vso_'e žmoni
jos istorijoje. Išmoksite ka;p 
ant ledu ve I šžioti, kaip įlipti į 
Č I A trauk ui ar auKbusa, kaip 
vairuoti automebi į, kaip nešti 
maišus su pirkiniais ir kaip par
griūti 
straipsnis esąs geriausias vado-' 
vėlis sušalusiems miesčionims.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNJAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas ‘ ~

212 VV. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-774?
k sėjo Michael Miner’o ___________________________

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus melus veikiančio) įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St Tel. 43fi-787b

1 .. " 1 — ---- .

0 GERIAUSIAI ČIA

— Ponia Elzbieta Bachunas.
Geneva, Ill., vykdydama savo | krašto sukilimo dalyvis, staiga 
šeimos bei giminės tradicijas—j mirė sausio 17 d. Klevelande, 
remti lietuvišką spaudą ir rū
pintis savąja tauta, kartu su 
prenumerata atsiuntė $8 
kalendoriui. Dėkui.

auką

Fair-— Anthony Padvek iš 
view Heights, Ill., be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $5 au
ka. Jc’ana Mikalauskienė ir Vin
cas Karnočius iš Cicero atsiunti 
po. $2. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 3 mėn. tin- 
kamesniam susipažinimui, to-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

sulaukęs 74 metu amžiaus. Liū
dėti liko žmona Eugenija, taip 
pat dukterys Eliutė ir Liucija.

— Korp! Neo-Lithuania Los 
Angeles skyrius ruošia korpora
cijos 56 m. sukaktuvių banketą 
vasario 17 d. 7:30 vai. vak. Tau
tinių namų salėje- Vietas rezer
vuoja H. Balcerienė, D. Gudaus- 
kaitė, V. Ruokytė ir R- Mulokas.

— žiburio lituanistinės mo
kyklos Detroite Tėvų komitetas 
ruošia balių vasario 3 d. Stalus 
bei vietas rezervuc'ja Regina Gil- 
vvdienė ir Antanas Grigaras.

1

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skaT j 
iytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsu bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus*' 
iutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. į , j ISSfeĮF

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.
i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytoje reikalam* 
pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAOJIRNOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60401

» B anksto be raginimo pratęsiu saro prenumeratą, taupydamas laiką ir 
susirašinėjimo išlaidas. Priede .- dol,_________

Favardė Ir Tardai --------------------------------------------------------------------- -

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas _________________ -__

kuris

Adresas 
L

SponsoriauA paardė, vardas ir vietovė

Ralfo 14 skyriaus rudeninis 
aukų vajus pasibaigė, gerokai 
viršydamas pereitų metų derlių. 
Tai įvykd dėka nepavargstančių; 
aukų rinkėjų ir duosnių auko
tojų, kurių tarpe yra net 11 šim
tininkų, būtent: dr. Pranas ir]

rogramoje dalyvaus Galinos Go-1 vadovybei Įteikta $4,405.00.
bienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė “šilainė”.

— Užgavėnių Blynų Balius 
Los Angeles jaunimo šokių gru
pės “Spindulys” bus vasario 

124 d., šeštadienį, šv. Kazimiero 
parap. salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Jaunimas duos gražią pro
gramą, bus gera vakarienė su 
blynais ir puiki muzika. Visi 
kviečiami dalyvauti. Dėl infor
macijų skambinti vadovei O. 
Razutienei 661-0041.

*
• Vyčių ruošiamas, Lietuvos 

AtsimWmu banketas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
paminėti bus vasario 4 dieną, 
Martinique salėje, 2500 W. 94 
Place, Clticagoje. Jarne bus pa
gerbti lietuviai skautai. Skau
tai atliks ir meninę programą. 
Šokiams gros Wally Tanclinger 
orkestras. Susipažinimas prasi
dės 4:30 vai. po'piet; vakarienė 
5:30 vai. Kaina 17.50 dol. asme
niui. Dėl bilietų skambinti Emi
lijai Pakalniškienei tel. FR 6- 
6-189, Algirdui Rraziui 598-6193, 
arba V. Samoškai, 521-4558. Vy
čiai tikisi, kad lietuviškoji vi
suomenė gausiai jame dalyvaus-

(pr-)-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _ dol.

Pavardė ir vardai

Adre«i ---------------------------------------------------------------
‘ *--------W

• Platinimo vajam proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipa.
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas i 
i

Pavardė ir vardai

Adresas

F i/ardė Ir vardai

i iroaai
——

Duobės vieškeliuose
CHICAGO. — Nors ši žiema 

pridarė daug problemų su vieš-’ 
kelių apledėjimais ir sniego pus
nimis, bet dar didesnė laukia 
pasirodyti pavasarį, tai prave
žęs ir duobės, sako Transporta- 
cijc's sekretorius John Kramer. 
“Pinigų (plentų išlaikymui ir 
remontui) nepatikėtinai mažai

i tebėra”.
Praėjusiais metais Transpor.1 B D D R A j T j s REALTY 

tacijos departamentas pravedė
030 milijonu programa visame Iva’ri apdrauda INSURANCE 

‘ BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600. j

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga

ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centra]'ni« šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų

šildymas - vėsinimas, 
namu apylinkė.
$53,900.
mūro namas ir 2 auto

$6,C00 pajamų. Nau-
2 AUKŠTŲ 

garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
Hjette Parke.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

; Marquette Parke.
Joana Budininkai, dr. Justinas Ilinojuje, kur žiaurioji žiema 
Dėdinas, Petras ir Rita Dūdos, J->uvo palikusi xieškeliuose daug; 
Juozas F. Gribauskas, dr. Fer- Plutos iškilimų ir suskilimų. Jau; 
dinandas V. ir Vanda Kaimai, kelių problemos iššaukė 
dr- Algimantas Kelertas, dr. Pet- Į (laug kritikos, o šįmet pi oble ( 
ras ir Stefa Kisieliai, dr. Auta- nios neniažesnės, bet vieškelių 
nas ir Alina Lipskiai, daktarai departamento biudžetas toks lie-: 
Jolanta ir Šarūnas Peckai, dr.jsas’ kad jau svarstomas pasiūj 
Benediktas ir Gabrielė Ročkai bmas pakelti gazolino mokesų 
ir muz. Antanas ir Valerija P° 
Skriduliai.

Aplankyta ar laiškais kontak
tuota per 400 asmenų. Narių 
yra 310. Iš viso gauta ir Ralfo

r* Vv afm i hD —— MAL& 
O»rb;ninx«‘ Saiki*

PRODUCTION

cento galonui. : Grinder needed for O.D. and

Koks žiemos skirtumas
Illinojuje ir Suomijoje
Kas Chicagoje vadinama “bai-, 

šioji žiema”, tas Helsinkyje- 
“vienas malonumas”, pasakė
Suomijos sekretorius Eiki Va-:No. experience necessary We will 

. ..... . . . : train. Ask for Mr. AUSTIN.
I Phone 581-0334

Please call 
628-2300

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

XLSCTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mieste teldimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose jrMt, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tel. 927-3559

Vasario 16 gimnazijos 15-to 
būrelio rėmėjai sudėjo' $410 sa
vo nario mokesčiais, bet ši su
ma į vajaus aukas neįeina. Ci- ara> atv5rkęs Į Chicagą daiyvau-;
cero ir apylinkių lietuviai šalpos 
reikalams yra labai jautrūs: au
koja Balfui taip pat ir rūbus, ir 
dovanas gegužinių “Laimės šuli
niui”, tik ne visi nusiteikę pa
aukoti ir laiką dalyvauti nors1 
ir nedažnuose skyriaus susirin-; 
kiniuose. O. Z

PRAGARO TIKROVĖ

Ar iš tikrųjų yra pragaras?
Ir jei jis yra, tai kur ši amži

nų kančių vieta randasi?

Ir dar daugiau klausimų at
sakysime iš šventojo rašto, Tė
vo duoto's žmonėms tiesos, šį 
antradieni 9:15 vai. vak. radijo 
banga 1490-AM per Lietuvos 
Aidus.

Parašykite p a r e ikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

CHICAGO IR SNIEGAS

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

ti simpoziume. Chicagoje jis: 
jaučiąsis kaip namie. Jis pažy-į 
niėjo: “Šiandien oras čia visiš’I
ka, ka p Helsinkyje , bet sunko, w0MAN NEEDED
kad Chicagoje žiemos šaltesnės

•• • > 1 day a week, vicinity Lake Shore Dr.kaip pietinėje Suomijoje, kur & Irving Park. Occasional cooking 
dauguma suomiu gy vena. preferred but not required.

i Recent references.
------------------ I CALL 525-1456.

KELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy Reiki*

D £ « 2 5 5 O
>2—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

TI?rM jsuimočlirf atrtomoblHt 
.Utility apdraudime#

Kreiptis

sį6A5 9e. ASHLAND AVI.

'k.

— Mulos Chomeini šalinin
kams įsakyta išžudyti visus Ira
ne esančius užsieniečius. Mano
ma, kad pirmieji smūgiai, eis. 
amerikiečiams, nes jie siunčia 
degalus Irano kariuomenei. Ci
viliai negali naudoti automobilių 
dėl degalų stokos. 1

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 

; paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Los Angeles Times paskelbė

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterj pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

ENERGY
WISE,

1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARU A NOREIKIEN1

IMS Wed IMJi SU CUca<o, HL W«2t • TeL WA B-XW 
DMolIa paalrlnklmat «*ra« rOilea fvairly rtaktv. 

AAAIXTAS 11 EUROPOJ EANnELIU.

limo

Buy a oar no larger or 
more powerful than youCosmoj Parcels Express Corp.

MARQUITTI GIFT PARCELS SERVICE 
U41 W. SPtb K, Chicot. IIL W4T9. — Tat WA Don't b« a Bom Lonorf

NAMŲ REMONTAS

DIRBU VISOKIUS DARBUS, 
DURIS, LANGUS, LAIPTUS. 

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA, 
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687, Chicago, IL.

Šaukti vakarais MIKAS M.

UUKRCOŽIA1 Ir ERANGENY1EJ 
pydavirrun ir Ttiiyzaa* 

£*44 WSST 49th STREET 
Teiaf.! RElwAlIe MW

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh«r Av.
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

J. VENCKAUSKAS

REMODELING

Atlieka Įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

ii

i

Graži, lengvai skaitoma 
Įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

ir

M. ž I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4257 5. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

IEST THINGS IN LIFE

»t Fraok Zspolfs 
W.TSttt St.

GA

twi r*tM

IMSVBAMC^

State FarmįUfe Insyranca Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate# 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams. 
----------- -------------*

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

NAUJI INO*, CHICAGO t, IU, Monday, January 29, 1979




