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GEN. HAIG ATVIRAI PASAKĖ SAVONUOMONĘ APIE WATERGATE BYLĄ
VEIKSMAI BUVO NELEGALŪS IR KVAILI

WASHINGTONAS. — Senato ' -
užsienių santykių komitetas ant
radieni klausinėjo Aleksandrą 
M. Haig, pakviestą Valstybės 
sekretorium. Tai buvo ketvirto
ji apklausinėjimo diena . ir dau
guma klausimų buvo apie Wa
tergate bylą. Haig pareiškė, kad 
tai blogiausias dalykas iš taip 
vadinamos McCarthy raganų 
gaudymo eros. Ji buvo nelegali 
ir kvaila. Jis galvoja, kad šian
dien pats prez. Nixonas ją taip 
pavadintų. Haig negina ir ne
kaltina Uixono nė jo patarėjo 
Kisingerio: tai daryti gali kiti, 
istorija ir Dievas. Kalti yra ne 
tik Baltieji rūmai, bet ir bylos 
tyrinėtojui, peržengę teises ir 
teisingumą. Baltųjų rūmų štabo 
viršininku jis buvo 18 mėnesių, 
pradėjo tarnauti jau po įsiverži-

BERNARDINE DOHRN 
PASIDAVĖ

CHICAGO, Illinois — 38 me
tu Bernardine Dohm, Weather
man radikalios organizaijos ak
tyvistė, baigė slapstytis ir pasi
davė teismui. Antradieni Krimi
nalinio teismo teisėjas Fred G. 
Sūria Jr. ją nuteisė už muštynes 
ir nesilaikymą užstato nuostatų 
3 metų kalėjimo sąlyginai ir su
mokėti $1,500 piniginę baudą

Ištisą dešimtmetį jai padėjo 
slapstytis William Ayers, Com
monwealth Erison bendrovės 
vykdomojo komiteto pirmininko 
sūnus. i

■ ■ i
SALVADORE STIPRĖJA 

TARPUSAVIO KOVOS

Klaipėdos sukilėlių raitelių būrys

IŠDĖSTĖ NAUJUS RUSU ĮSAKYMUS PARTIJOS VADUI KANTAI,' P1NK0WSKIUI
VARŠUVOS TELEVIZIJA PARODE SOVIETE KARIUS 

VISIEMS LENKIJOS GYVENTOJAMS
VARŠUVA, Lenkija. — Var- . ■■ —~ ■ ■-

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Antradienį provincijose vėl 

| sustiprėjo _ kovos tarp vyriausy- 
■ bės kariuomenės dalinių- ir 
maištininkų.

Iš Washingtono atėjo žinia, I 
kad prez. Carteris yra pasiruo- 

V- Įšęs teikti paramą kovojantiems 
kariams.^ Aiškiai matyli, kad

mo į demokratų būstinę Water
gate viešbutyje.

— Gen. Haig gynė prez. Nixona 
ir jo administraciją už Šiaurės 
Vietnamo ir slaptų kelių, žino
mų Ho Chi Minh trail, bombar
davimą Kambodipje. Tie bom
bardavimai artino.laiką ir maži-į 
no Amerikos, kareiviu žudynes, i , s =

Labiausiai -gen. Haįpuolė dėl j Salvaįtore - didokas 
Watergate byls sen. P iii S. Sar- ~sll >r. Wsfeafe 
banes, demokratas iš Marylan- =‘us' Salvadoro kana, ne- 
do ir Massachusetts dem-okratas turės amuniajos, ta. Jie bus pri- 
Paul - E. Tsongas. Kai saK. Sar-

IRANAS SKUBA SPRĘSTI AMERIKIEČIU LIKIMĄ
PREZ. CARTERIS PAKARTOJO, KAD IRANAS NEGAUS 
,VNŠW4E\() DOLERIO, KOL NEPALEIS SUIMTŲJŲ '

versti pasiduoti maištininkams, 
u X-“ k,-< -Davus kariams reikalingus šo-banes pnmete nemoralumą bu- j . . . , . , .

1-vinius, šiandien- kiekvienam aišnant Baltųjų rūmų štabo virši
ninku, pakeltu balsu atsake’

— Aš esu nustebęs nualariniu 
kartojimu tų pat dalykų, k»r

. v . «- > . • • _riuos aš atsakiau trijų dienų ap- 
klausinėjųne šio. t komiteto. Ką 
jūs norite, kad aš pasakyčiau?

šuvoje buvo sudarytas rusų pa
vergtų Europos tautų blokas ir 
ten pasirašytas vadinamas Var
šuvos paktas. Visos ko’munisti- 
nės valstybės Varšuvoje buvo 
pasižadėjusios ginti viena kitą, 
jeigu susidaiylų pavojus iš už
sienio valstybių.

Pats Brežnevas tvirtina, kad 
Lenkijai ir visam Sovietų blo- 

(kiii susidaro rimtas pavojus 
Lenkijoje. Rusai yra įsitikino, 
kad Lenkijos darbininkų unija, 
suorganizuota be komunistų, 
sudaro pavojų visam Sovietų 
blokui. Rusai nori įtikinti len
kus darbininkus, jo'g komunis
tai, dirbantieji darbininkų uni
jose, nori gero darbininkams. 
Tuo tarpu Lenkijos darbininkai 
yra įsitikinę, kad komunistai 
stengiasi gauti privilegijas tik
tai sau ir savo šeimoms, bet ne 
visiems Mai’binmk^mš.

Praeitą antradienį Varšuvon 
dskrįdo Varšuvos pakto karo 
•ėgli viršininkas maršalas Vik 
ur Kulikov. Kartu su juo i Var 
•ava atskrido visa eilė karo va 
dų, įpri tarj ąnč i u ma ršalo Kuli 
to v vedamai politikai.

Ką maršalas Kulikov pasakY 
lenkaitis, tuo tarpu nežinia 
Maišalas, karių lydimas, kai- 
bėjtfei ‘su Lenkijos komunistų 
oartijos vadu Stanislaw Kania 
premjeru Joseph Pinkowski ii 
(-Vilkijos kariuomenės štabo vė 
Šininkų gen. V. Jaruzielskiu 
Pasitarime galėjo būti ir dau 
giaū Lenkijos karo vadų, bet 
tuo tarpu jų vardai dar nepa 
skelbti. 
* i

Trečiadienio vakare Lenkijo 
Revizija parodė Sovietų maiša 
lą Į\ulikovą, komunistų partijO' 

Uradą Kanią ir štabo viišinink; 
gen. Jaruzielskį. Jie pareiškė 
kad draugiškai aptarė visu.4 
Lenki jos ir Vai savos pakte 
valstybių reikalus. Visi pastebi 
’;ad po pokalbio su marš. Kuli 
:ovu, Lenkijos komunistų par 
ijos vadas Kania griežtai atsi 
;akė kreipti daug dėmesio į 
Lenkijos ūkininkų reikalavimą 
‘eisli jiems suorganizuoti pen
kis milijonus žemės ūkio dar 
bininkų. Nepatenkinti ūkinin 
kai pagrasino streiku: nepar 
duoti miestų gyventojams mais 
to produktų.

Maršalas Kulikov, grncroL 
faruzielskio lydimas, rengiasi 
aplankyti kelis lenkų kariuome
nės garnizonus. Kokius lenkų 
kariuomenės dalinius Kulikovas 
rengiasi aplankyti, nebuvo pa
skelbta.

Visus Lenkijos gyventojus la
bai nustebino Dancigo laivų 
darbininkų unijų vado Lešck 
Walesos mitai imas išskristi į 
Romą, kur jis tikisi susitikti su 
savo patėviu, o vėliau gal turės 
progoj pasimatyti su pačiu po
piežiumi. Romą paniekęs \Va- 
lesafpaTciškė, kad jis tikisi Ita
lijoje praleisti bent 6 dienas.

Wa!e$ą‘ pasitiko jo 
patėvis. Jiedu išsiskyrę prięi

ŠALTIS PAKENKĖ FLORIDOS 
VAISTAMS IR VAISMEDŽIAMS

Užėję šalčiai antradienio nak
tį sunaikino dvidešimt procentų 
Floridos vaisių ir daržovių Ta- 
lanassee-Miami srityje. Kai kur 
.temperatūra sumušė 1962 m. 
rekordą, o kai kur net buvo že
miausia šiame šimtmetyje. Imm 
ocale rajone sunaikintas visas 
pomidorų ir žaliųjų pipirų der
lius.

Harvey Heller, citrinų biznio 
viceprezidentas, pareiškė, kad 
ūkininkai prarado ne tik vaisius, 
bet ir medžius, nes tokių dide
lių šalčių nebuvo nuo 1962 me
tų. Visa tai atsilieps į- vaisių bei 
daržovių kainas.

Massachusetts gubernatorius 
Edward J, King, dėl energijas 
stokos, paskelbė visoje valstijo
je^ ypatingą padėtį; patardamas 
uždaryti mokyklas ir viešas pa
talpas bei kai kurias prekyvie
tes, kaip tai padarė Lowell mies
tas.

- - BANDO KGET.BĖTI 
GIOVANNI DURSO

ROMA, Italija. — Raudono
ms brigados nariams pavyko 

sučiupti kalėjimų viršininką G. 
j D‘Urso, o dabar jie terorizuoja 
j <isa šeima ir artimuosius. . f .

- . 7 .-

Komunistų paveikia Rjujioho-
JUGOSLAVIJA AMNES- 

TAVO ČIKAGTETĮ
CHICAGO, Ill. — Antradienį 

grįžo č kagon iš Jugoslavijos 
kalėjimo amnestuotas jugosla
vas, gavęs Amerikos pilietybę. 
Mirko Markoti, 29 metų- Akty
vus kroatų seperatistų judėjime, 
Markotic praeitų metų gegužės 
mėnesį nuvyko Jugoslavijon 
dalyvauti brolio vestuvėse ir ap 
lankyti sergantį tėvą. Jugosla
vijos policija jį areštavo už ne
draugišką veiklą ir nedraugišką 
propaganda užsienyje. Rugpjū
čio 28 d. jis buvo teismo nubaus 
tas 11 metų kalėjimo.

Daugiausia Markotic paleidi
mu rūpinosi sen. Charles K. 
Percy. Pasigėrėjimą pareiškė 
Valstybės departamentas ir pa
vadino Jugoslavijos elgiasi koris 
truktyviu.

Markotic Amerikon atvyko 
1970 m. ir apsigyveno Č.kagoje, 
lirbo bartenderhi.

—Nuo 1975 melų buvusi Oak- 
’ando, Calif., mokyklų super- 
ntendentė Ruth R- Love sutiko 
*varkyti Chicagcs viešųjų mo
kyklų tinklą. Ji pradės mokyk
las administruoti nuo kovo 25 d.

— Chicagos juodžio grupė la
bai nepatenkinta, kad švietimo 
taryba nepaskyrė jo pasiūlyto 
kandidato švietimo reikalams 
tvarkyti.

septynerius metus. Patėvis gyve
na Jersey City, N. L. bet j:s no
rėdamas su pagarsėjusiu Lešek 
susitikti, paskubomis Išskrido į 
Romą,

Walesa tikisi susitikti su po
piežiumi Jonu Paulium II. Abu 
yra lenką, tai galės daugelį da
lykų lasivai išsiaiškinti. Walesa 
netiki Sovietų valdžios grasini
mais, ir nemano, kad rusų ka
ro jėgos veržtųsi į Lenkiją.

g<TEHERANAS. Iranas. — Ira
no vyriausybė stengiasi galimai 
greičiau baigti spręsti suimtų 
52 amerikiečių likimą, bet iki 
šio meto nepajėgia klausinio iš-! nes j šią sumą įeitų ne tik Ame- 
spręsti. Irano parlamentas pri-1 rikos bankuose buvęs Irano 
.valo pravesti du įstatymus- Vie- valstybės, šacho išvežtas, auk- 

visus sas, bet ir prezidento Carteric 
šacho turtus, o antras įstatymas ’ įšaldytos Irano įstaigų ir pilie- 
liečia įšaldytų sumų atskaito-1 ėių vertybės.
mvbe. I

■ : ■■ ■> ‘ >

Bet blogiausia, kad į vadina
mo seimo posėdį antradienį ne
atvyko 12 parlamento narių ir. 
seimas negalėjo klausimo spręs-į 
ti. Protestavo ekstremistinė ti- 

kuri nenori 
Islamo j iš viso šio klausimo svarstyti.

I Mula Chomeini nenorėtų nusa- 
• vinti visų šacho turtų, nes ir ša- 

— Izraelio darbieėiai sutinka f chas Chcmeinio turtų nenusa- 
dešiniojo Jordano upės'vino, šachas kovojo prieš Cho- 

kranto gyventojams pasirinkti meinį. bet jis nelietė Chomeipio j 
tokią tvarką, kokio's dauguma (dvaro. Tuo tarpu dabar isla- 
norės. Darbiečiai tikisi laimėti i miškas parlamentas rengiasi

ku, kad laimės’kareiviai. Nega
vę amunicijos, jie privalės iš-jnas istatvnias nusaxina 
kelti rankas ir pasiduoti- j

— Irano kariai reikalauja 
amunicijos karui laimėti.

T . .. x • i i -x- -i • »šoviniu jie niekad nepajėgsJei. jus tunte ka pasakyti, leis- .. - J f, J , . . .... v, -j „Įsiimti Abadano versmių, kite mums tai girdėti. Klaidos (

Be 
at-

buvo padarytos ir ne aš jas pa
dariau. Aš nebuvau ten, kai jos 
buvo padarytos. Aš paveldėjau 
šią situaciją ir klaidų pasekmes.

Paklaustas, kodėl nerezigna
vo, gen. Haig atsakė, kad šiuo 
atveju nebūtu pas itamauta i . 
i -I • • i ' „• įleisti

— Įtakingas Irano parlamen
to mula Aziriri reikalauja visus j kybininkų grupė, 
amerikiečius atiduoti 
teisni ui.

kraštui ir pakartotinai pridūrė, 
jog jis nieko blogo nepadarė.

Užsienio santykių komitetui
liudijo sen. Lowell P. Weicker, birželio mėnesį Izraelyje vyk- nusavinti šacho žemes, o lai bū- 
liberalas respublikonas iš Con- siančius rinkimus 
neetieut. Jis patarė komitetui 
netvirtinti, kol nebus išklausyti 
gen. Haig pasikalbėjimai su Ni- 
xonu, užrekorduoti juostelėse.

|ų prieš musulmonų veikian-

— Kraujo tyrimai padeda gy
dytojams nustatyti vėžį, .bet ne- 

• visuomet. . ’

— Britai neleis .Jrano karo 
laivui išplaukti iš britų uostei, 

- kol .iraniečiai neišleis ameri
kiečių įkaitų.

KALENDORfiLIS

. Sąusio 15: Snieguolė, Mauras, 
Gąis<*a, Kantautas, Dailius.

’‘ Saulė teka 7:W, leidžiasi 4:45.
Oras* ii: i. iSl&ip&do$ -yandentiekio bokštas.

čius dėsnius.
Prezidentas Carteris apskai-j 

čiavo, kad iraniečiai galės; gauti] l1 bri«ada Pra(k‘j° dar>',i d,dd-' 
apie devynis bilijonus doleriu,pPau.limą į Italijos laikraščius, 

kad spausdintu atsišaukimus ir 
aiškinimus apie reikalą nubaus
ti mirtinai teisininką Giovanni 
D’Itso. »

Il Messages ir Genu vos Se- 
rolo pranešė, kad šie du laikraš 
viai, norėdami išgelbėti Raudo
nosios . pagrobtą
G. D^rTi*^o^ ateitNj'ė "Spausdins 
brigados paruoštą propagan
dą. Piedaktoriai gavo' rimtą briT 
gados įspėjimą apie Giovanni 
D’Crscr sušaudymą, jeigu 
paskelbti paruošti pranešimai.

Policija turi vilties sučiupti 

‘ rs— į pranešimų autorius. Įstatymų
valstybes pa- j leidėjai ruošia griežtesnius Įsta

tymus žmonių grobikams baus- 
, ti. Jeigu britai ir vokiečiai gali 

(baigti net ir jam pasitraukus.jgrobikus suvaldyti, tai privalo 
Prezidentas Carteris atmetė šį taį išmokti ir italai.
prašymą, nes iraniečiai žinojo 
apie šią problemą ir prezidentas j 
laiku iraniečius informavo.

Iraniečiai kreipėsi į Ronald j 
Reaganę. .Jie norėjo’ patirti, ar 
Reaganas laikysis prez. Carterio Penre*te, atsiskyrusi su savo vy- 

įsipareigojimų. Reaganas atsa-'t ru' kyšių ėmėju, viename bute 
■’kė; kad jis pradės viską iš nau-J ra^° $25,000.. Didelė dalis tų pi

jo. Carterio čekių jis nemokės, j buvo šimtinėmis, o kita da- 
Suimti amerikiečiai turėjo būti i mažesnėmis sumomis.

REAGANAS PRADĖS 
DERYBAS Iš NAUJO

Prez. Carteris pranešė Tranui, 
kad liko tik dvi dienos suimtu 
amerikiečių klausimui išspręsti. 
Prezidentas yra pasiruošę per
vesti Irano valstybės vertybes, 
bet jis nedarys nieko, jeigu ne
bus galimybės klausimui baigti.]

Alžiro ir Irano 1
reigūnai nori, kad prez. Carteris.1 
įsipareigotų šias operacijas]

pakisti pirmą konflikto dieną.
Parlamento 

pasiūlė visus 
duoti teismui 
skolas. Irano 
Sartr dengiau
reikalauja pinigų-

RITA JENRETTE RADO 
KYŠININKO PINIGUS

WASHINGTON, DC. — Rita

Trečiadienį buvo pakviesti 
FBI agentai, kad patikrintų, ar 
tų pinigų tarpe nėra FBI agentų 
pinigų, duotų kyšio sąskaiton. 

\V. Jen-

komisijos narys 
amerikiečius ati- 
ir užmiršti visas 
prezidentas Bani Kongresmanas John 
nieko nesako, tik rette, praradęs ne tik vietą At-

ir savostovų Bumuose, bet 
žmoną, dingo ir tuo.tarpu jd

— Puerto Riko maištininkai,' niekur nerandama. Iš FBI agen- 
sugadinę devynis JAV karo lėk-, to, vaidinančio turtingą arabą, 
tuvuš, tvirtina, kad J,AV siekia jis paėmė $50,000, kad gautų 
salą paversti kolonija, bet nieko jam vizų Amerikoje gyventi, 
nesako apie daugumą, norinčią; t .1A., Teisininkai nori dar kartaprisijungti pne JAV. .g __________ ! ištirti visą šį arabiškų vizų*

Salvadoro provincijoje kd- reikalą, nes negalima neteiaėto- 
Į vų’ metu iuva keli Kubos parti- mis priemonėmis {traukti žfh’o- 
I zanai ^ako iiokurr.ent&i. , t nes į nusikaltimus.



Gražus dr. K. Bobelio priėmimas
lietuviams ir tos veiklos vidujines ir išori

nes daibo sąlygas. Taip pat jis 
vaizdžiai nupasakojo savo įspū
džius iš Madrido konferencijos 
ir aptarė tolimesnes viltis mūsų 
pavergtai tautai- Baigdamas pra 
nešimą, VLKo pirmininkas ra
gino v su> remti VLIKo veiklą 
ir kreipėsi netik į ių susibuvimo 
svečius, bet ir visą plačiąją pat
riotiškai nusiteikusią visuomenę: 
“Jeigu jau dėl kurių nors prie
žasčių kam nors sąžinė neleidžia 
bendradarbiauti su VLIKu, tai 
bent netrugdykite!”

Juno Beach lietuvių gerai va
liai išryškinti ir savo solidaru
mui VLIKo veiklai patikinti bei 
Bobeliu viešnagei prisiminti Al
bina ir Vytautas Tomkai pabūvio 
metu VLIKo pirmininkui įteikė 

dovaną, skirtą 
visą tūkstantį

Flonda anksčiau 
buvo žinoma daugiau dėl savo! 
šilto klimato ir Šilto Atlantu, 
kuriame ir balčiausiais žiemos 
mr s v a malonu pasiplau- Į

Tačiau paskutiniu metu vis 
daugiau ir daug’au mūsų vien- 
renč'u traukia į Floridos mies
tus ir miestelius nuolatiniam ap . 
si gyvenimu i ir tuo pačiu auga 

i“ naujieji Fetu-,
viki tc-kin’ai. O taip pat ir šio 
k."a$tn KętivvVka veikla ir visuo 
^pnišk^s darbas pasipuošia nau- Į 
jo* gyvybės puošmenimis.

Net ir mūsų didžiosios organi
zacijos savo suvažiavimus vi> i 
dažniau ir dažniau bando orga { 
nizuoti Floridoje, štai, prieš ke
lis metus VLIK-o metinis sėt
inas įvyko St. Petersburge. c 
jau dabar to paties miesto lie
tuviai rengiasi priimti sekant’ 
Amerikos Lietuvių Susivieniji
mo seimą.

Ir iš viso St. Petersburgas vis 
daugiau ir daugiau bando tapti 
mūsų išėjimu “pasauline sosti
ne” ir paveržti šią garbę iš pa- 
jrrtažu nykstamos ir temstan 
cids Čikagos. Ypatingai St. Pe- 
tfersburgo lietuviu vardas pagar
sėjo. kai prieš porą, metų iš Či- , 
kagos čia atsikėlė ir įsikūrė d r. 
K-. Bobelis su visa savo gausia 
šėimh. Visi Floridos lietuviai 
nudžht^o. kad pagaliau ir šis į 
pensininku pasaulis -usilaukė. 
Savo lietuvio gydytojo ir. svar 
biaus:a. tokio žymaus medicinos 
rnbkslo žinovo.

Tačiau dr. K. Bobelis nesiten- Į 
kino vien senatvės suvargusiu 
lietuvių kimo pvdymu. Jis. pasi- 
t^ukes iš ALT-o vadovybės.

cnt;kn būti išHnktas VLI- 
T<o nirpiininku ir savo įgimtais 
nolit’ko gabumais 
fama energija šias pasemtas pa
reigas kantriai ir kūrybingai ne
ša.

Florida yra tolimas šios šalies 
užkampis. Tačiau dr. K. Bobe
liui tai visai nekliudo nugalėti 
tol-mus atstumus ir budriai va
dovauti VLIKo ištaigai Washing 
lone, atsidurti Europoje: Pietų 
Amerikoje ir visur kitur, kur tik 
k> atsilankvmas gab’ pasitarnau
ti bendrajam lietuviškam reika
lui ir svirimo kovai.

Šių didžiųjų švenčių proga jis 
mitarė anlankvti ir savuosius 
Flo'-idrs kaimvnus Saus;o m. 4 I d.dr. K. Bnbphs su ponia Dalia 
lankėsi Juno Beach žiemovietė- 
ie ir padėin šin I‘etuv;ško telki
niu pradininkui Vytautui Tom
kui atšvęsti vardines. I puikius 
ir erdvius Tomkų rūmus sugū-Į 
zėio gausus š;o^ apvlinkės lietu 
viu būrys. Pa>ibpi vus vaišėms, j 
VLIKn p’rmininka^ svečiams Į 
padarė plahi praregima, kuria
me plačiai nusakė VLIKo veikla 

neišmatuo-

Valio klaipėdiečiai!

štai užvirė kraujas narsiųjų karžygių,
Lietuva Mažoj: ėmės svarbių žygių. 
Pasauli, žiūrėki, jau mes nusikratom 
l'u, ką pančius kala, savo priešus matom!

šalin atėjūnai, nenorim vergauti!
Mes turime teisę ir laisvę atgauti!
Jaunuoli, šveisk kaidą, trimitas jau šaukia. 
Būriai bernužėlių į kovą jau įraukia'4.

Kas Klaipėdos kraštą kitaip pavadinlu.
Kaip Lietuvos žemė, tą kumštis Sutrintu!
Dar vienas narys sveiko kūno Tėvynės
Atgimė, kurs amžius nuo piklsašių gynės!

Sveiks drnts. mielas broli, nuo krašto Baltijms!
Mus riša, mus jungia nematomos gijos!
(f, Kaune, seneli, kodėl taip džiaugiesi !
Ar broliams vainiką uždėti rengiesi?

Kur jūra putodama krantą vis maudė, 
Ttn brolis lichfvnikas kardą suspaudė: 
Ranka ce'ežinė Perkūno trenkimas, 
Jau ten s Ji pinojo šaHes algintimaš1

Vą’io, brangūs broliai, va lie K lai pėdk^ia i! 
Mūs širdys su jumis, .nors liūdi Vilniečiai!

ryfas, ir Milžtas keisis: 
ėtviuja.

1!

kalbos jį šir-

savo asmenišką 
Tautos Fondui, 
doler’ų.

Po pirmininko
dingai pasveikino ir šeiminin
kams už toki malonų ir atmin
tina priėmimą padėkoje Vals- 
‘ iečių Liaudininku atstovas VL1v i
Ke J. Daugėla ir pobūvio sve-J 
Tas. P. Mikšys. Visą šio susiėji
mo pprogramą labai gražiai ir 
sklandžiai pravedė VLIKo val
dybos narys prof. Jokūbas S tu-

Iš viso, šis pobūvis buvo didelė 
Timo Beach lietuviu šventė ir J 
;au senai taip pakilioje nuotai
koje išgyventa puota.

Jau gerokai vėlai visi labai1 
nenoromis skirstėsi, bet tvirtai 
‘■’kėdarni. kad ši pirmoji dr. K. 
Bobelio išvyka j Juno Beach nė- 
"a paskutinė. Visi apleido Tom-j 
ku namus tikėdami, kad VLIKo ■ žosios Lietuvos Lietuvių Dr-jos 
pitm ninko apsilankymas jo jaut] 
rūs žodžiai ne vien tik paliks j 

prisiminimus, bet ir prasj 
kaidrins šios apylinkės lietuviu j 
kasdieninio gyvenimo nuotai
kas. J. Dęh

ST. PETERSBURG, FLA.
Palydini Lietuvos. Steigiamo

jo arba Konstitucinio Seimo 60 
metų sukaktį, prisiminsime 
1929 m. gegužės 15 d.. kada su
sirinkę demokratiniais pagrin
dais išrinkti tautės atstovai pir
majam posėdžiui Kaune, pirmi
ninkaujant rašytojai Gabrielei 
Petkevičiūtei, s e k reloriaujant 
mokytojai Onai Muraškaitei, 
išrinko' St igiamojo Seimo pir
mininką Aleksandrą Stulginskį 
(Krikščionių demokratų par-

Pirmas S eigiamojo Seijuo nu- 
tarunas buvo vienbalsiai pri
imta rezoliucija:

“Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant

Penkis šimtmečius vergavom, 
Savo priešus mes penėjom;
Kai jie lėbavo, puotavo,
Mas vcrkšlenom ir žiūrėje m !

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

Klaipėdos atvadavimo paminėjimas
vi. KLAIPĖDOS KRAŠTO AT-! Maloniai kviečiami visi lietu 
VADAVIMO metinės sukakties! viai gausiai dalyvauti. M. P.

3. Kūrėjas savanoris, ramovė- f 
nas ir Klaipėdos Krašto atvada-j 
v^mo kovų dalyvis p. J. TAMU
LIS skaitys pagrindinę paskaitą 
š. m. vasario m. 1 d. Čikagos jū
rų šaulių rengiamame Klaipė
dos Krašto atvadavimo sukakties 
metiniame paminėjime.

4. š. m. vasario m. 1 d. įvyks
iančiame Klaipėdos Krašto atva 
davimo metinės sukakties minė-1 
jime meninę programą atliks į 
dainininkė Irena Patrauskienė' 
ir Vytauto Didžiojo šaulių rinkti : 
nės tautinių šokių šokėjų grupė, 
V. Watkinson* vadovaujama.

5. KLAIPĖDOS KRAŠTO AT 
VADAVIMO ir prijungimo prie į 
Didžiosios Lietuvos metinės su-’

paminėjimas, kurį rengia Gen. 
T. Daukanto jūrų šauliu kuopa, 
įvyks š. m. vasario m. 1 d., sek
madienį, 2 vai. p. p. Šaulių na
muose. Kviečiamos patrijotinės 
organizacijos su vėliavomiš-Lie- 
tuvos kūrėjai savanoriai, ramo- 
vėnai, birutininkės, šauliai, Ma-

jūrų budžiai. — ginta- 
dačioji Čikagos lietuvių

nariai, 
rėš ir 
visuomenė dalyvauti. Progra
moje -akademinė ir meninė da
lis. Po minėjimo — bendra da
lyvių kavutė. Įėjimas nemoka
mas. • • ' . . j

2. Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Dr-jos pirm. Jurgis . ANYSAS 
talkina G^i. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos rengiamam Klai
pėdos Krašto atvadavimo sukak
ties metiniam paminėjimui, ku
ris Įvyks š. m. vasario m. ld. 2 
vai. p. p. šaulių namuose.

k :;į) demokra-
. tnogr i- inėmis 

sienom s ir laisvą nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su. kitomis valstybėmis”.
Tai buvo Vasario 16-osios Ak-1 

9 patvirtinimas, jo Įvykdymo

\ als

m o
’na

’a avimas.
Lietuvos Steigiamojo Sei

fai metu sukakties minėji- 
ruesia: Minėjimui rengti su-

* šv. ATš os atnašauju mos už 
mirusiuosius šv. Vardo bažny
čioje. 19X1 m. sausio m ė n. IX d. 
1 vai- popiet.

Paskaitą skai’ys -bmas Dau
gėla, o menine programą atliks 
solistė Juzė Krikštolaitylė-Dau- 
gėlienė, sausio mėn. 21 d. (tre
čiadieni) 7 vai. vakaro, Lietu-’
\;ų Klubo 
burg, Fla.
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LIETUVIAI MIUNCHENE
Bavarijos sostinės LB apylin

kė savo inteligentinėmis pajėgo
mis neužsileidžia Romuvos apy
linkei, kurios ribose veikia Va
sario 16 gimnazija, o narių skai
čiumi ją ir pralenkia.

VLB Miincheno apylinkės vi- 
| suotinis narių susirinkimas įvy
ko lapkričio 22, pirmininkaujant 
R. Hermanui, sekretoriaujant E. 
Juodvalkei. Perskaitytas praė
jusio susirinkimo protokolas, pri 
imta darbotvarkė, atsistojimu 
pagerbti mirusieji apylinkės na
riai. Apylinkės veiklą apžvelgė 
pirmininkas R. Hermanas, Kon
trolės komisijos aktą perskaitė 
kontrolierius V. Paškauskas. 
Perrinkta apylinkės valdyba: 
pirmininkas inž. R. Hermanas, 
sekretorė Alina Grinienė ir iž
dininkas Mečys Landas. Kontro
lieriais išrinkti V. Paškauskas ir 
P. česūnas. Pageidauta, kad va
dovybė jungtų į veiklą jaunus

Vokietijos LB Tarybos rinki
mų komisija 1980 gruodžio 1 
visų rinkikų į VLB Tarybą ži
niai išsiuntinėjo aplinkraštį Nr. 
5. Jame sakoma: — VLB Tary
bos rinkimų komisija praneša 
visiems rinkikams, kad p^gal 
1980 lapkričio 29 balsų skaičia
vimo davinius kiekvienas kandi
datas gavo po sekantį balsų skai
čių:

Kunigas Vaclovas Šarka gavo 
320 balsų, kun. Alfonsas Berna-

j tonis — 306; mok. Andrius 
Šmitas — 306.; mok- Vincas Bar
tusevičius — 303; gimn. direk
torius Jonas Kavaliūnas 297: 
inž. Jonas Valiūnas — 2X6; mo
kytoja M. Dambriūnaitė-šmitie-

j nė — 269; dipl. teisiu. Justinas 
Į Lukošius — 2’16; prof. Gerhar- 
Idas Bauras — 221; Eugenija 
< Luciehė (tarnautoja) — 221; 
Į inž. Juozas Sabas — 204; stud.

Mečys Landas — 201; stūd. Ži
vilė Vilcinskaitė — 199; stud. 
Kęstutis Ivinskis — 195, ir Ar
minas Lipšys (tarnautojas) ga
vo 172 balsus.

Studentas Manfredas šiušelis 
gavo 172 balsus; Teresė Lipšie- 
nė (šeimininkė) — 168; žurnal. 

j Kazys Baronas — 165; dipl. bib- 
‘ kakties paminėjimo mėtų, kuris] liotek. Petras Nevulis — 162, 
pyks š. m. vosario m. 1 d., sek-J ir Algirdas Vitkus (tarnautojas) 
madienį, 2 vai p. p. Šaulių na- 

į muose bus pagerbti atvadavimo 
! kovose žuvę ir atžymėti minėji

me dalyvaujantieji gyvi tų ko
vų dalyviai.

6. Gen. T. Daukanto jūrų sau- i 
Hų kuopos Čikagoje rengiamas 
KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVA
DAVIMO ir prijungimo prie • 
Didžiosios Lietuvos Metinis Pa-I 
minėjimas įvyks š. m- vasario 
m. 1 d. sekmadienį, 2 vai. p. p.. 
Šaulių namuose. Kviečiama lie
tuviškos visuomenė, jaunimas iri 
patrijotinės organizacijos su vė
liavomis dalyvauti. Visi šauliai 
kviečiami dalyvauti uniformuo
ti. : 
kavutė. Įėjimas-nemokamas. i

Ed. Vengianskas I

L

~ .... . . i t - J nu, slovaku, ukrainiečiu ir veng-Po minėjimo bendra dalyviu* fc t » - . T>. ..... , J " ru Ratukas pašoko Kepurine,■niro OTTY'noc r> am n L’o -m o e * ■*■ x

žmones ir pratintų juos į visuo
meninį darbą. _

Svarstytas Mūuncheno lietu
vių dalyvavimas Baltijos dieno
se. Visi pakviesti atsilankyti į 
Latvijos nepriklausomybės šven 
te lapkričio 29.

Kalėdų švenčių proga apylin
kės valdyba paskelbė šešių pus
lapių bendralaiškį- Turiny: V. 
Frankienės patriotinė Kūčių va
karo legenda partizano tema 
‘‘Gimtinės miškely’’, dr. K. Če
ginsko apylinkės susirinkime 
skaitytos paskaitos apie lietuvių 
pogrindžio spaudą santrauka l^ei 
susirinkimo aprašymas ir kro
nikos žinutės. Iš jos patiriame, 
kad vadovavimą RATUKUI Į 
savo rankas perėmė jaunimas: 
šok ams vadovaus dvi Kristinos

Pauliukevičiūtė ir Žutautai- 
tė. M. A. — Dreslerienė, orkest
rėliui ir choreliui — A. Herma
nas, iždą tvarkys stud. R. Lan

Nauja Vokietijos LB. Taryba
menės tarybą išrinkti bendruo
menės nariai nuo eil. Nr. 1-15 
imtinai; kandidatais į VLB Ta
rybą išrinkti nuo eil. Nr. 16-20 
mitinai. (Pirma ir antra grupė)

Per penkias dienas nuo bal
savimo davinių paskelbimo kiek 
vienas rinkikas gali paduoti Rin
kimų komisijai skundą dėl Rin
kimų komisijos veiksmų, suve
dant balsavimo davinius, ir dėl 
išrinktų VLB Tarybos narių są
rašo bei kandidatų eilės. (RN 
par. 33). r '

Rinkimų komisija, baigdama 
savo darbą, dėkoja visoms apy
linkių vadovybėms ir visiems 
rinkikams už malonų bendra
darbiavimą.

Pasirašė: R. Hermanas, Rin- 
kimųkomisijos pirmininką J.

J. Barasaitė, sekretarė Rinki
mų komisiją sudarė inž. Ricrar- 
das Hermanas stud. J. Barasai- ' 
tė, Petras Česūnas, Vyt. Paškaus 
kas ir Jurgis Pauliukevičius. Už 
tvarkingą rinkimų pravedimą 
jai nuoširdžiai dėkoja VOKIE
TIJOS LB VALDYBA.

Vokietijos LB. Injormacija

— 156.
- Mokytojas Algirdas Palavins- 

kas gavo 155 balsus; radijo tar
nautoja Eglė Juodvalkė — 153; 
dipl. chemikas, dr. Vilius Le- 
aertas — 150; ekonom. Marius 
Dresleris — 121, ir mokytoja 
vanda Simon gavo 100 balsų.

I Vokieeijos lietuviu bendruo- 

das. sekretoriaus ir informaci
ja rūpinsis R. Bu i vylė, vadovas 
— M. Landas.

“Haus der Begegnung’’ lap
kričio 15 ruoštame renginy “Ry
tų Europa dainuoja, groja ir šo
ka, šalia armėnu, latviu, ramu-7 v’ v;

Žiogelius ir Rugučius.
Ate.nančiais metais vaiku dar

želį iš A. Grinienės perima Ra
munė Buivytė, porą metų su lie
tuvių vaikučiais dirbusi Balti-j 
merėje. => >S'Ji aūpymo eonus
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FLORIDOS ŠAULIŲ VEIKLA

Š/M sausio 29 d. 2 vai. Flori
doj, Miami, Lietuvių Klube, sau 
iiu kuopa, Aušra, ruošia savo vė
liavos šventinimo iškilmes. Pra
lotas J. Balkūnas (šaulys) tars, 
tai dienai pritaikintą žodį ir paš- 
ventis šaulių vėliavą. Bus me
ninė dalis — koncertasc. Po to 
bus vaišės, kurios bus paruoštos 
vadovaujant Dr. Norvaišienei.
Prašome šaulius ir visus lietu

vius atsilankyti iškilmėse. Auka 
5 dol. ' ’

Apie dalivavimą^rtsome pra
nešti iki sausio 27ra. K. Koda- 
tienei, telf. 8663044, Miami, O. 
Rudaitienei, telf. 943-9935, ar K. 
Pautienių!, telf. 782-0395. Pom
pano Beach Florida.

Valdyba

— Chicagos Peoples Gas pa
davė- teismui Chicagos centrine 
pašto Įstaigą dėl netvarkingo 
dujų tvarkymo.



J. KAIRYS " ; -----

Tik liberalų dėka valdė dešinieji 
ir valdo kairieji

' Per šiuos rinkinius ir krikš
čionys ir socialdemokratai run
gėsi už absoliučią daugumą par
lamente. Bet nepasisekė nei vie
niems, nei kitiems gauti ją. Be 
to, šį kartą krikščionys neteko 
net septyniolikos vietų ,nors ir 
toliau sudaro didžiausią grupę 
parlamente, o socialdemokratai 
tepriaugo tik keturiais atstovais. 
Proporcionaliai imant, daugiau
sia priaugo liberalai, šį kartą jie 
laimėjo keturiolika naujų vietų, 
nors prieš rinkimus kai kas pra
sitardavo, jog gali visai nepa
tekti į parlmentą, kaip kad pas
taruoju metu jiems pasitaikyda
vo' su rinkimais kai kuriuose 
kraštuose į tenykščius parla
mentus.

* 5ŽS

Beveik iki dabar rinkimų pra
laimėtojai ir laimėtojai nagri
nėjo savo ėjimus rinkimų metu, 
ieškojo priežasčių dėl neišsipil
dymo turėtų užsimojimų, darė 
atitinkamas išvadas ir net svars
tė jau ėjimus per sekančius rin
kimus, įvyksiančius po keturių 
mėtų.

. Socialdemokratų tarpe teko 
nugirsti priekaištų saviesiems 
aktyvistams, kad jie rinkiminę 
agitaciją vedė perdaug akade
miniu stilium, kuriš nebuvo vi
siems rinkikams , suprantamas. 
Neva reikėjo kalbėti paprastes
ne kalba ir pan. Bet atrodo, kad 
dėl šitų rinkimų socialdemokra
tai neturėtų nusiskųsti, nes. jie 
net priaugo. Kaip demokratiškų 
kraštų politinio gyvenimo patir
tis rodo, juose valdantieji daž
niausiai per naujus rinkimus 
arbą opozicijos pakeičiami, 
ba surenka mažiau balsų, nei 
pirmiau turėjo.

Kas kita su krikščionimis. Jie 
ir po dešimties metų ne vien 
kad nesugebėjo pakeisti valdžiu
siųjų, bet'nepajėgė net priaugti. 
Iš kitos, pusės būtų tikras ste-

buklas, jei jie būtų nugalėję mi
nėtą agitaciją prieš jų kandida
tą į kanclerio postą ir prieš 
juos pačius. Tik dauguma Ba
varijos rinkikų nepasidavė jai, 
anai agitacijai, čia Strauss’as' 
surinko virš penkiasdešimt sep- Į 
lyąis nuošimčius balsų. Kai ku-' 
riose • atskirose vietovėse už jį ■ 
balsavo pa šešiasdešimt ir net po 
septyniasdešimt nuošimčių rin
kikų.

Šiaip, atrodo, krikščionys pra
laimėjo Vak. Vokietijoje dėl ne
turėjimo naujų rinkikų. Pasta
raisiais buvo ir yra jaunimas. 
Kiekvieno parlamento kadenci
jos metu jo priauga po kelis j 
milijonus. Praėjusį kartą tokių į 
rinkikų buvo bene v 
virto milijono. Be to, Į šią kate
goriją bene tektų dar priskailyti’ 
ir užpraeitc's kadencijos jauni
mą. Todėl praeitam kartui jų 
galėjo būti nemažiau septynių 
milijonų. Bet, kiek tenka patir
ti, beveik visas jaunimas yra 
nusisukęs nuo jų, krikščionių. 
Pagal kartą per radiją nugirstą 
komentarą, 91% jaunimo yra už 
pakeitimą dabartinės visuome
nės bei jos tvarkos jėga. Taigi, i 
ir be komentarų yra aišku, ką • 
toks jaunimas rinko bei rinks- 

* *
Socialdemokratai su liberalais 

dar prieš rinkimus buvo susita
rę vėl sudaryti koaliciją. Bet 
kalbų apie bendrą programą 
greičiausiai tada dar nebuvo. 
Todėl po rinkimų šis klausimas 
sunkokai sprendėsi ir, atrodo, 
dar nėra visai baigtas. Viena, Į 
kad jiems valdant, valstybės- 
skolos sparčiai šoko bei gerokai; 
pašoko; be to, jie-ir toliau ne
gales be naujų išsiversti. Antra: 
didėja infliacija ir nedarbas, 
brangsta pragyvenimas, rytų i 
politika, vesta atoslūgio šūkiu, 
sugniužo i Maskvos laikysena. .. . i v,'. ..'Įjossu jos vairuojamais kraštais, li-ę

Puvis de Ghavanncs “žvejo šeima'

PASKUTINĖ DOVANA

,xrš puskc t- j ir, atrodo, drąsiau išsi- glemžtieji kad ir turim laisvuo-

Į kiša su savo reikalavimais ir t.t
į Todėl kartais tenka nugirsti, politikų bei valstybininkų, bet 
i jog dabartinė koalicija turės ‘ 
į griūti dar prieš savo kadencijos
pabaigą. Gi socialdemokratuose 
neva pasitaiko užuominų apie 
sudarymą didžiosios koalicijos
— jų su krikščionimis. Ir pas

Į krikščionis išsprunka balsų apie
bendrą gelbėjimą krašto iš sun
kumų. Kiti iš jų nukalba prieš

{tokią koaliciją. Girdi, privirė
- j košės, tegul patys ir ją

kraštuose gerų prietelių tarp

gi dėka Maskvos daro’mų viso
kiausių machinacijų ir prieš jų 
pačių kraštus, visi jie yra per
krauti savaisiais reikalais. Ypač 
šitaip yra su. Vak. Vokietija, 
kurios šokdimmui Maskva turi 
daugybę priemonių. Todėl mums 
ir toliau reikalinga turėti gal- 
,v0Je> jog laisvinimo naštą ir atei
tyje reikės pirmiausia patiems

vieną dieną iš ryto motina man 
sako:

— Žinai ką, mažyte, aš jau
čiuosi šiandieną kiek stipresnė, 
eisime į miestą ir tau nupirksiu 
laikroduką, nes matau, kaip tu 
labai nori tą laikroduką turėti. 
Vėliau, gal oras bus dar blobes- 
nis, pradės atšalti ir lyti. — Ne
žinia, gal motina jautė ką kitą 
taip sakydama. *

Mano džiaugsmui nebuvo ga
lo. Pdarėjau skubiai rengtis, bet 
nesisekė, širdis smarkiai plakė, 
rankos drebėjo, batikų negalė- j 
jau susirišti, nesuradau tinkamų ’ 
rūbų, sagu neužsisegiau — vis
ką sujaukiau.

Įsikibus motinai tvirtai į ram 
ką, lyg nrėdama ją vesti, iš lė- 
ką, lyg norėdama ją vestinis lė
to ėjmoe Biržų miesto gatve pas 
laikrodininką. Krautuvininkas 
parodė visokių laikrodukų; man 
□atiko tik vienas, sidabrinis, la
biausiai blizgantis, kurio kaina 
buvo 25 litai. Matyti motinai ši 
suma buvo prieinama, nes man 

i ji tą laikroduką nupirko. Užsidė- 
! jau ant rankos ir tyčia norėjau 

. . . . . , • .,x. , j! visiems rodyti, kad turiu laikrO'-kiai sirgo ir nebuvo vilties, kad , _ . r. .. a .v. . . •. * .k, x • I duka, kaip jis .gražiai blizga :irpasveiktų. As tuomet seimos na-j ... , ' -. . . laika rodo.

• .Kiekvienas iš mūsų savo gy
venime turėjome kokį nors sti- 
presnį išgyvenimą, kuris paliko

i visam laikui atmintyje. Taip ir 
‘ man, sidabrinio laikroduko isto- 
! rija lydėjo mane visur.

Vieną šaltą, niūrią, rudens die 
ną Biržuose’ mano motina vos 

» kiek sustiprėjusi išėio su mani
mi i miestą ir nupirko man si- 

' dabrinį laikroduką. Tai buvo jos 
Į r>ask”ti"ė dovana man, nes po 

to už keletd mėnesių pasimirė.
Sidabrinio laikroduko istorija 

mane sekė daugelį metų. O bu
vo tain. Aš būdama dar gimna- 
z'ste labai norėjau turėti laikro
duką. Man nebuvo svarbu, koks 
tas laikrodukas turėjo būti — 
sidabrinis ar auksinis, nes man 
jo vertė nerūpėjo ir nebuvo 
svarbi, svarbiausia tik, kad tu
rėčiau laikroddu.ką.

Anais, laikais- mergaitei turėti 
laikroduką buvo didelis pasidi
džiavimas. Ko tik tėvai iš mei
lės savo vaikams nepadaro, jei 
jie ko geidžia, kaip aš anuomet 
to sidabrinio laikroduko.

Mano motina tuomet jau sun-

to ir užjautė ją ligoje. Man tas 
vaizdas pasiliko atmintyje ir jo 
nepamiršau. Vėliau, po motinos 
mirties, kaimynės man pasako
jo, kad šunys buvo atėję atsis
veikinti su savo šeimininke, ku
ri juos visuomet maitino.

1927 metų žiema buvo ypatin
gai šalta. Gruodžio mėn. 17 die
ną motina jau buvo nustojus są
monės. Mes visi tą naktį nemie
gojome, budėjome prie jos. Apie 
6 vai. ryto, dar buvo tamsu, tė
velis prisiartinęs prie manęs ta
rė:

— Bėk, mažyte, atvesk kuni
gą-

Aš taip išsigandau, kad bėgda
ma pamiršau užsidėti net paltą, 
isiaviau basnyčia į vailokiukus, 
išbėgau į gatvę. Kunigas gyveno 
keletą kvartalų nuo mūsų. Nuo 
tada pradėjau suprasti, kad grei 
tai neteksiu mamytės.

Kai kunigas atėjo, mamytė 
'au neberodė gyvybės ženklų. 
Palaidojus motiną, grįžus namo, 
namas atrodė toks tuščias, šal
tas, tylus ir nejaukus. Jautėsi 
kažko trūksta. Kambaryje bijo
jau viena pasilikti. Net ir vaka
re bijojau per koridorių pereiti’ 
į kitus kambarius. Jaučiau dide
lį ilgesį, norėjau išgirsti motinos 
balsą, ją matyti, pamyluoti, kdįp 
buvau įpratusi anksčiau' tai da-

srebia- nešti. Kad ja, Šita našta, pasie- 
; šitiek apie naujausią rinkini’- Į kus kiek galima geresnių rezul- 

nį nusidavimą Vak. Vokietijoje, j tatų, tai visi turim dirbti sutar-'j 
.i.. tinaj} bendrai bei vieningai iri 

pagal sutartas darbo sritis. Pa- Į 
galiau jau seniai reikėjo mesti 
taip vadinamo diplomatijos “še
fo” prieš keliasdešimt metų 
pradėtą ir vėliau įinpdintą savo

kuri yra stipriausia valstybe 
Europoje,

F

-Taigi, turint galvoje šios die
nos Boną ir Maskvos pavergtas 
bei jos hegemonijoje esančias 

j tautas, tenka pasakyti, kad lais- 
;lld’: vinimo reikaluose ir toliau nie- 
. “ j ko naujo. Ypač nieko naujo bal-

beralai jaučiasi stipriau prieš 
dabartinį partnerį, socialdemo-

tiečiams. Bet ir kitų laisvųjų 
valstybių politikai, jei dar ir 
užsimena kiek apie Maskvos 
tarptautinį kriminalą, tai pir
miausia, apie jos kriminalą, pa
darytą prieš Afganistaną. Apie 

i kriminalą prieš Lietuvą, 
Latviją ir Estiją jie arba visai 
nutyli, arba vien prabėgomis 
užsimena. Taip daro greičiausiai 
bene todėl, kad nei pačiuose

j prie jįj dar nesimaišė ir nesi- 
Į maišo nafta bei ' privažiavimo 
prie jos. Be to, šios valstybės 

. nėra niekam ir kariniai pavo
jingos. Kas kita su Maskvos ko- 
lonialine imperija, siekiančia 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas atskirti visus laisvuosius nuo 
* ■ ... . naftos šaltinių bei pajėgiančia

jau ir militariniai smogti jiems.
Bene naftos klausimas neut

ralizavo visą laisvąją. Europą ir 
prieš Irano barbariškumą JAV 
pasiuntinybės žmonių reikaluo
se. Ji reikiamai neparėmė JAV 
pirmiau, neremia jų ir dabar- 
Pasirodo, jei šiuo metu gyventų 
Gėtė, tai jo Fausto Mefistas 
greičiausiai pasakytų, jog ne 
vien auksas valdo pasaulį, bet ir 
stiprus kumštis.

Taigi, nors mes ir kiti Mask
vos pavergtieji ar kitaip pa-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 

s ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati’ 
nimo vajaus talką!

Prenumeratoj pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1733 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

aaniiHiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiHiiiiiiHiiim^

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai ______________________________________
Adresas _____ __ -..... -___________ .____________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė Ir vardas _ ___________________
Adresai ----------- ------------------------------------

, kuris

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė ----------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą fa 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas ------------------------------------- ---- —-—— 
Adresas ----------------------------------------------—----- ---------------

9 Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardas -

- - ••• — - ..i ■ - - .

rio mirtį dar . nevisai gerai su
pratau, nes niekuomet nesitikė
jau, kad kas nors iš namiškių. kokį brangiausią daiktą, kad ne
galėtų mirti. Man tuomet rūpėjo* 
laikrodukas ir rūpestis, kaip jį i 
galėčiau įsigyti, o mano motiną 
vis ramindavau sakydama

— Tu, mamyte, greitai pas
veiksi ir eisime drauge pirkti lai
kroduko, kurį man jau taip se
niai buvai pažadėjusi.-

Dienos ir mėnesiai slinko, na-
. . , . . . • . i muose pradėjau pastebėti pris-asmemmų bei grupiniu ambici-i,. , > —, , -‘ . v . , legta nuotaiką. Mano sesuo du

ju statvma virs pavergtos tau-1 & ' . . .
los reikalų, kas trukdė ir tebe-!Y° T1““ ,r. genau suf“T°

, j ; šia tragišką musu seimos pade-trukdo tikriems patriotams dirb- * v 7 ;- / . y f ±. T . , , . . . j , ti. As kartais, kai pagalvodavauti Lietuvos laisviMimo darbą.! . L . . . . ,
rr t ‘ y - ’ . . \ _ i apie motinos ^mirtĮ, tai prisimm-Kremhaus vampyrai ir be musu , \ ,* “ davau tik pasakose skaitytą apie

pamotę .raganą, kuri skriaudžiau 
ti vaikus našlaičius. ■ ¥ -

Mintis apie laikroduką manęs
? nepaleido: nejaugi mamytė ne-

pasįtaisys ir laikrodukas liks ne-

talkos sugeba čiulpti jų paver
gime likusių tautiečių nekalta 
kraujų bei kitaip kankinti ir nai
kinti juos. 'į

__ . a ea t j paouaiojo ix xcixrkxDetroito nau jienos nupirktas; aišku, aš apie tai-nie-Į 
J į. \ kam neužsiminiau, bet tą mintį ’

t a)DETROITO LIETUVIŲ ORGA-, nešiojau su savimi. Pagaliau,! 
NIZACIJŲ CENTRO POPIET^: . ų ...... ......... .

Popietė įvyks sausio 25 juozas Prunskis? Paskaitoje 
vai. Šv. Antano Parapijos kavi^- { 
nėję. Maloniai kviečiami visi' 
DLOC valdybos ir Revizijos ko
misijos nariai, organizacijų ąts-. apžvalga.

“Kas per praeitus metus ALTo 
nuveikta ir kas numatyta nu
veikti” ir Madrido Konferenci-

tovai, Vasario 16-sios proga tau
kų rinkėjai bei svečiai. Progra-;
moję DLOC valdybos pirm. Dr. ’ njaĮ Detroito ir apy-
A. Barausko ir kitų valdybes atsilankyti.

Paskaita įvyks Dievo Apvaiz
dos Parapijos patalpose. Malo-

Saugojau?jį nepaprastai, kaip

pamesčiau. Net einant‘gulti ne
norėjau jo nUo. rankos nuimti.

Motinos sveikata greit blogėjo 
ir 1927 metais gruodžio mėn. 17 
dieną, sulaukusi vos 37 metų, 
atsisveikino su šiuo pasauliu ir 
mumis. Viską atsimenu gerai, 
kaip šiandieną. Mes tuo metu 
gyvenome pas Koškulienę prie 
Dagilio aikštės kampo. Tėvai 
turė;o išnuomavę visą namą. 
Apačioje buvo “Piliečių Klubas”, 
o viršuje mūsų gyvenamieji kam 
bariai. Kieme turėjome du vilki
nius šunis, kuriuos tėvas naktį 
paleisdavo.

Porą dienų prieš motinos mir
tį šunys labai staugė. Tą staugi
mą dar ir šiandien girdžiu ir net 
dabar nejauku darosi, kai gir
džiu šunis staugiant. Jie tada 
taip draskėsi, kad .nukando vir
ves,. kuriomis buvo pririšti. Pa
tekę į laisvę užlėkė į antrą aukš 
tą kur gulėjo motina. Prie durų 
krapštėsi, kad įleistame į vidų- 
Subėgę į. kambarį, atsigulė prie 
motinos lovos. Vienas iš jų įsi
drąsino ir priėjęs prie motinos 
pradėjo laižyti jai ranką. Tą pa
tį darė ir kita^ vizgindamas uo
degą ir cypdamas žiūrėjo moti
nai įakiš. Atrodė, lyg jis supra-

Kada jau buvau suaugusi Mr 
laikrodukas po tiek metu nešio
jimo man daugiau nebetarnavo, 
tačiau jo išmesti negalėjau. Lai
kiau dėžutėje prisiminimui. Žiū
rėdama į jį prisimindavau jo įsi
gijimo istoriją.

Tik po ilgo laiko supratau to 
laikroduko sentimentalumo rei
kšmę. Jis keliavo, kur keliavau 
aš, lyg būtų man-talismanu, lai
mės nešėju. Visas apsitrynęs, 
nebeturėjo to blizgesio, po stik
lu pridulkėjęs, skaičiai sunkiai 
įžiūrimi, tašiau buvo toks mie
las ir artimas...

Užėjus antram pasauliniam 
karui, išvažiuojant iš Lietuvos, 
vežiausi ir seną sidabrinį laikro
duką. Man atrodė, kad jis pri
klauso prie mano vertingiausių 
daiktų. Per bombardavimus, beg 
dama į slėptuvę, nešdavausi su 
savimi maišelyje su kitais man 
brangesniais prisiminimais, nes 
galvojau, kad jis mane apsaugos 
nuo žuvimo. Taip .ir buvo/

Austrijoje, Vienoje, dirbau 
prateryje privatiškoje ligoninė
je, visai prieš geležinkelio .sto
tį,' kuri buvo kelis kartus per 
dieną bombarduojama. Kai ei
davau į slėptuvę, visuomet nu-

(.Nukelta į šeštą puslapį)

narių pranešimai. Po trumpos 
apžvalginės programos, užkan
džiai ir lengvi gėrimėliai.

Rengėjai — D. L. Organizaci
jų Centro Valdyba.
D. L. ORGANIZACIJŲ CENT

RO POLITINĖ POPIETĖ

Atvyksta į Dtroitą iš Čikagos 
vasario 8 d. 12:15. 30 vai. Ame
rikos Lietuvių Tarybos informa
cijos skyriaus vedėjas dr, kun.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IR

< SŪTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas
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Išėjuri U tpaudoa ir galinu gauti knygų rmkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių puztau- 
gas daryti jtako® | krašto politiku. 102 psl. Raina |1^J.

Knygos bua lidųsto*, jd UJiO čekfa irb* Money Orderif 
bui p°.*lųsta» tokiu *dre*U!

NAUJIENOS,

1980

Rengėjai — D. L. Organizaci
jų Centro,Valdyba.

BALFo ŽINIOS

BALFo 76-to skyriaus
m. piniginė rinkliava, priskai
čius vėliausiai gautą Dariaus ir 
Girėno Klubo 20 dol. auką, davė 
604.00 dol. Nario mokesčiai ku
riuos - surinko Česys Šadeika — 
475 dol. Viso aukų ir mokesčių 
— 6.079. dol.

— Į BALFo Valdyba nuoširdžiai dė 
Į koja visiems aukotojams ir au- 

J kų rinkėjams.
= į Ant. Sukauskas

c

This remarkable 
tablet gives
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset. ’ n •

Ecotnn
DUENTRlC COATED ASPIRIN

arthritis

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

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

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

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.
* SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 

vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 

IL 6060&. Užsakant paltu, pridėti dolerĮ persiuntimo lllaidnma

S — Naujienos, Chicago, 5, DL Thursday, January 15. 1981
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Maskvinis savaitraštis ir vėl be Bimbos
Praeitais metais Antanas Bimba, važiuodamas senu 

savo automobiliu, kirto į stulpą ir sudaužė paskutini 
automobili. New Yorko policijai teko paskubomis nuga
benti Bimbą Į artimiausią ligoninę, nes buvo pavojus 
jo gyvybei.*

Kol Bimba taisėsi ligoninėje, tai Laisvę redagavo 
Ieva Mizarienė. Redaktorė iš jos silpna, bet išlaikė, kol 
Bimba atsigavo ir vėl grižo Į komunistini Ifetdviu savaiti- 
nuką Savo laikų Laisvė buvo socialistų: Įsteigtas dien
raštis. bet B.imbą^ diėnraštį nugyveno iki savaitraščio. 
Atrodė, kad su'Bimbos šonkaulių aplaužymu galės pasi
baigti jo darbas maskviniame lietuviškame laikraštėlyje. 
Mizerienė ištvėrė Kol Bimba sustiprėjo ir vėl grižo prie 
Laisvės. . ; .

Bimba yra savamokslis. Jis Amerikon iš Rokiškio 
atvyko visai bemokslis. Amerikoje jis pramoko skaityti 
ir rašyti, ko caro valdomoje Lietuvoje jis negalėjo pra
mokti. Amerikon jis atvažiavo 17-tus metus eidamas. Jis 
gavo darbe, susitaupė pinigu ir pradėjo laikyti pirmąsias 
Valparaiso, Ind., klases. Ten turėjo indus plauti ir mo
kytis. 

■ * I

Mokėti jis mažai, vos porą metų, bet-Valparaiso 
Įgytų žinių jam užteko, kad Vilniaus Kapsuko universi
tetas duotų jam istorijos mokslų daktaro laipsni. Laips
nis jam buvo duotas už pajėgumą visą laiką ginti lietu
vių darbininkų teises. Valparaiso Bimba tapo internacio
nalistu. Jis Įstojo i Amerikos komunistų partiją. Vietoj 
eiti su lietuviais, Bimba nuėjo su amerikiečiais. Su lietu
viais jis nedaręs jokios karjeros, tuo tarpu Amerikos ko
munistų tarpe jis. tapęs didelis “liudininkas”. Benjamin 
Gitlow apie Bimbą rašo, kaip apie “didelį darbininkų 
liudytoją”. Vėliau tas Gitlow nuvažiavo Į Rusiją, savo 
akimis pamatė, kas Rusijoje darosi, grįžo namo ir nusi
suko nuo leninistinės linijos. Jis savo akimis matė, kaip 
patys rusai nusisuko nuo Lenino. Įtakingiausiu Maskvoje 
tapo Stalinas, o Gitlow Įsitikino, kad Stalinas nekovojo 
už joki komunizmą, bet kovojo dėl valdžios. Svarbiausia, 
jam rūpėjo išsikovoti galią pačių komunistų tarpe. Kraš
to gyventojai jam nerūpėjo.

Stalinas įsistiprino čekoje, o vėliau ir rusų komu* 
nistų partijoje. Gitlow išėjo iš partijoj ir aprašė visas 
sovietines baisenybes, o Bimba nuėjo su Stalinu. Joks 
komunizmas jam nerūpėjo. Jam buvo svarbu turėti So
vietų valdžios paramą. Jis tapo ne tik įtakingiausiu 
maskvinių lietuvių tarpe, bet jį padarė net “istoriku”, 
davė “daktaro” laipsnį ir viską darė, kad išeitų jo reda
guojama Laisvė.

Kažkas turėjo jam atsitikti, nes nuo sausio pradžios 
Bimbos straipsniai vėl dingo iš Laisvės. įį kartą Laisvės 
leidėjai Mizarienės jau nebekvietė Bimbai pavaduoti 
Amerikoje atsirado R. Baranikas. Jis atvažiavo ne tuš
čiomis kišenėmis. Jis apėjo visus lietuvius, pažįstančius 
Amerikos lietuvių, gyvenimą, prisirinko iš jų straipsnių 
ir ėmėsi Laisvės redaguoti. Jis parašė Bimbos visą gyve
nimą, redaguotus “Krislus”. Plunksną vedžioti jis moka, 
jis rašo lietuviškai, bet ne bimbiškat Bimbos lietuvių 
kalba amerikietiška. Bimba Į lietuvių kalbą yra įvėlęs 
tiek daug Brooklyne gyvenusių lietuvių anglicizmų, kad 
Baranikas be Margelio žodyno tos kalbos nesupranta. 
Jis šitaip “Krisluose” labai gyvai aprašė vieną lietuviš
ko gyvenimo epizodą: • . .

“Naujieji metai visuomet sukelia prisiminimus.
Štai dabar, kai tik pradedu priprasti prie “81” vie
toje “80” parašymo datoje, prisimenu, kaip buvo sun
ku priprasti parašyti “31”, vietoje “30”, kai sėdėjau 
pirmojoje Anykšičų progimnazijos klasėje. Tai irgi 
buvo metai, kai pirmą kartą girdėjau apie dienraštį 
“Laisvę”. Atsimenu, kaip nustebau, skaitydamas 
liaudininkų “Lietuvos žiniose”, kad' “Amerikos lie
tuvių kairiečių dienraštis ‘Laisvė’ komentuoja- 
apie.Dienraštis?”' ' ■ " ' t. V L

Parašiau savo dėdei Į Ghicagą, prašydamas, kad 
jis-man prisiųstų bent vieną “Laisvės” numerį. Po 
kelių savaičių gavau didoką voką ir mandagų laišką: 
Tada mano konservatyvusis'dėdė rašė:

“Mano smalsusai, jaunas prieteliau! ‘Laisvė’ yra 
raudonas lapas, ir jeigu cenzūra jį ir Įleistų, as tau 
jo nesiųsčiau, lygiai kaip nesiųsčiau čia pat Chica- 
goje leidžiamos “Vilnies”. Siunčiu tau “Naujienų” 
numerių”. (Laisvė, 1981 m. sausio 9 d., 1 psl.)
Baranikas bando sudaryti Įspūdį, kad šiandien Nau

jienas galima siųsti rusų pavergton Lietuvon. Keli seni 
amerikiečiai tęlefonavo Naujienoms, klausdami, ar tei
sybė, kad galima siųsti Naujienas Į dabartinę Lietuvą, 
bet jie tuojau patyrė, kad rusai jokios laisvos spaudos 
Į pavergtą kraštą neįleidžia. Dabartinė Sovietų valdžia 
nei vieno laisvo žodžio neįleidžia ir Į pačią Rusiją. Ru
sijoje gali skaityti tiktai rusišką komunistinę spaudą. 
Rusai gali dalytis su rusais tiktai “savizdatais” — pačių 
rusų paruošta slapta spauda. Amerikos komunistams la
bai nesmagu, bet rusai ten laisvai neįleidžia ir bimbinės 
Laisvės. Neįeina laisvai Į pavergtą Lietuvą ir Vilnis, bet 
ji neina dėl visai kitų priežasčių — todėl, kad ji labai retai 
pasirodo: porą kartų į mėnesį, kada kai kurie atbėgėliai 
ją paruošia. Baranikas galėjo to nežinoti, todėl ir paleido 
žinią apie Laisvę ir Vilnį.

Bet jis sąmoningai paleido žinią apie galimybę pa
siųsti ryšulėlį Naujienų Į rusų okupuotą Lietuvą. Rusai 
labiau bijo Naujienų, negu bet kurio kito lietuviško laik
raščio. Naujienos buvo uždraustos siųsti Į Lietuvą nuo 
pirmos rusų okupacijos dienos. Bet šiuo atveju rusams 
labai daug rūpintis nereikėjo. Tautininkai buvo uždrau
dę siųsti Naujienas Į Lietuvą.

Naujienos buvo Įleidžiamos Į Lietuvą tiktai trumpu

PRANEŠIMAS APIE MADRIDO 
KONFERENCIJĄ

Baigus daryti pranešimą Ar
tūrui Mičiūdui, tolimesnį -prane
šimų tęstinumą darė ALTo in
formacijos veddėjas kun. dr. J. 
Prunskis. Pastarasis pasisakė, 
kad ALTo ir VLIKo suorgani
zuota lietuvių delegacija Ma
drido konferencijos metu išnau
dojo .visas progas^, padarė ką 
gal ėj cP pądaryĮi*kM ąpįe Lietu
vos, pavergimą ir Maskvos nešit 
laikymą jokių žmogaus teisių 
būtų paskleistos susirinkusių 35 
valstybių delegatų tarpe. Kaip 
A Mičiųdas,. .taip ir J. Pruns
kis pasidžiaugė ir pasididžiavo, 
kad nepaprastai daug lietuviš
kiems reikalams, pavergtos Lie
tuvos žmonių žmogaus teisių 
laužymui iš Maskvos pusės, pa
sitarnavo. Vladas šakalys, kuris 
į Madridą-atvyko VLIKo, BAL- 
Fo ir ALTo pastangomis.

Ispanų televizija pakvietė še
šis atstovus: žydą, rusą, lenkę, 
lietuvį, armėną, ukrainietį ir 
Krymo totorę. Čia buvo Edv. 
Kuznecovas, A. Ginsburgas, P. 
Grigorenko, B. Torunčik, A'

Seitmuratova ir mūsų Vladas 
Šakalys. Visi kalbėjo apie geno
cidą, apie Helsinkio grupių per
sekiojimą, kalinimą. Vladas Ša
kalys kalbėjo apie Molotovo- 
Ribentrofo sutartį, kuri ir buvo 
II pasaulinio karo priežastis. Už 
to nusikaltimo iškėlimą rusai sa
vo žmones areštuoja ir kalina, 
tremia Į sunkaus, darbo stovyk
las. Kada surengė pabaltiečiai 
spaudos konferenciją, tai šaka
lys, pilnoje Tarptautinio spau
dos klubo salėje, kalbėjo apie 
Europos saugumą, kuris išlaiky
ti neįmanomas be tautų laisvės. 
Kokia gali būti kalba apie žmo
gaus laisvę, jei visa tauta pa
vergta?

Savo kalbomis, pasirodymais 
Šakalys Madride labai išgarsėjo 
ir delegacijai sukėlė rimto rū
pesčio, kad kas nors su juo nėr 
atsitiktų. Madrido gatvėse mai
šosi minioje visokiausių'teroris
tų, yra nemažai ir Maskvos sla
ptų agentų. Teko vaikščioti ne 
pavieniai, bet didesniu būreliu 
arba poromis ar po tris, kad ap-

dr. Kazio Griniaus koalicinės valdžios laikotarpiu. Per
tuos kelis mėnesius daugelis amerikiečių užsakė Naujie
nas savo giminėms Lietuvoje. 1926 metų gruodžio 17 die
ną Naujienų siuntimas buvo sustabdytas, kai Kauno paštą 
užėmė frontiniai ateitininkai, o Kauno karo komendantu 
tapo iš kalėjimo išimtas pulk. Plechavičius.

Baraniko giminės pasiuntė jam pluoštą Naujienų 
tiktai iki perversmo dienos. Kai atėjo rusai, tai Nau
jienos į Lietuvą nebuvo įleidžiamos. Kaip prieš 50 metų 
Naujienos nebuvo įleidžiamos į Lietuvą, taip jos neįlei
džiamos ir šiandien. Lietuvą valdantieji komunistai no
rėtų paskaityti Naujienas, bet rusai šio dienraščio Į Lie
tuvą neįleidžia.

Neapdairius Laisvės skaitytojus Baranikas apgau
dinėja. Kas buvo' prieš 50 metų, jis primena šiandien. 
Taip gali daryti tiktai Baranikas, norėdamas apgaudri 
nėti savo skaitytojus.

saugojus Šakalį nuo Maskvos 
agentų už jo . kalbas atsikeršiji
mu. Nors ir permažas buvo 
atvykusių lietuvių skaičius į 
Madridą, bet ir tas padarė ir pa
sitarnavo savo pavergtam kraš
tui kiek galėjo. Jeigu į Madridą 
būtų neųuvykusi nors ir maža 
lietuvių delegacija, būtų nedo’ 
vanotinas ir griežčiausiai smer
ktinas nusikaltimas, neatitaiso
ma ir už pinigus nenuperkama 
klaidą, . .

i Priminė Prunskis, kad jis bu
vo pas česonį užėjęs į viežbutį, 
bet jautė, kad jį varžo tam tik
ros taisyklės delegacijos na
riams, kuriuose yra ir Česonis. 
Nieko neminėjo apie pasižymė
jimą Venclovo, nors pastarasis 
Madride buvo. Tik Mičiūdos dė
ka apie jį parašė straipsniuką ir 
įdėjo jo paveikslą viena Madrido 
žurnalas. Ir Prunskis, ir 
čiūdas, dr. K. Jurgėla, dr. J. Ge
nys gavo žurnalistų kredencia- 
lils ’ ir galėjo^laTsVai i salę įeiti. 
Konferencijos salė buvo stipriai 
saugojama kariuomenės ■ vyrų.

Atsakinėjant į klausytojų 
klausimus apie česonio pastan
gas, kun. Prunskis šakė, kad ti
kima, jog Amerikos delegacijos 
vadovai jo patarimais pasinau
dojo ir salėje savo kalbose pa
minėjo Lietuvos disidentų pa
vardes. Šiaip dalyvauti konfe
rencijose, demonstracijose, Če
sonis vengė, nes jeigu būtų po
licijos areštuotas, galėjo turėti 
nemalonumų. Visų lietuvių tar
pusavis sutarimas buvo geras 
ir glaudus, nes buvo tik 9 as
mens. Latviai pasirodė gražiai 
ir stipriai. Jų dalyvių skaičius 
buvo arti 100, o gal ir daugiau. 
Matėsi nemažai jaunimo, pasi
puošusiu tautiniais rūbais. Joms 
buvo lengviau prabilti konferen 
cijos į susirinkusius delegatus 
ir priminti Latvijos pavergimą 
ir Maskvos žmogaus teisių lau
žymą;, Helsinkio' susitarimų ne-

(Nukelta į penkta puslapi)

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
(Tęsinys)

Kaip žinome, tą pianiną gavo M. K. Čiur
lionis dovanų iš kunigaikščio Oginskio, kai baigė 
Varšuvos konservatoriją. Su dideliu džiaugsmu 
jis atkeliavo į Druskininkus, ir čia nuo ryto ligi 
vakaro skambėjo jo skardus balsas. Visa Čiur
lioniu šeima pakaitomis juo grojo, ir pats M. K. 
Čiurlionis improvizuodavo arba kurdavo savo ne
mirtingus kūrinius.

— Kur tu, mano genialusis drauge? — de
juoja apleistas pianinas, ir iš skausmo viena po 
kitos trūksta stygos, nuspengdamos klaikiu ilge
siu nakties tyloje.

Mes tyliai stebime apdulkėjusi ir pasenusį 
pianiną.

Mes tylime. Nedrįstame patys savęs paklaus
ti, — negi neatsiras M. K. Čiurlionio pianinui gar
bingesnės vietos? — Juk yra Čiurlionio muziejus. 
Vis dėlto M. K. Čiurlionio pianinas turėtų atrasti 
tenai vietos arba grįžti Į savo senuosius name
lius, kur praskambėjo genijaus globoje jo jaunys
te ii -’ir turėtų būti atstatytas M. K. Čiurlio
nio muziejus.

Bita bus? — Ir mes paliekame ap- 
ieis4;r „.eniiau draugą su skaudama širdimi ir vil- 
ri vi k S t'?da tauta galės tinkamai pagerbti 

i’ao ;■ ti;n ir jo palaikus.

Temsta. Dairomės, kur apsistoti. Bičiulė lin
kusi grįžti atgal Į Vilnių. Per daug išgyvenimų iri 
prisiminimų. O sunykusi tikrovė negailestingai' 
žiedžia praeities skaidrius atsimniimus. Kur pa-^ 
sisuksi, visur kalba netolima praeitis ir vaidenasi 
M. K. č-iurlionio šešėlis.

Užeiname pas vieną likusią jaunystės drau
gę. Mus pasitinka apvali ir šneki moteriškutė. 
Stebisi ir džiaugiasi po tiek metų susitikusi. O 
kažkada buvo mažos mergytės su kasytėmis ir 
žaidė lėlėmis.

Mus priima ir vaišina lietuviškos šeimininkės 
dosnumu. Išsikalbame.

Būtų galima pas ją porai dienų apsistoti. Bet 
mano Bičiulė nenori varžyti jaunystės draugės, 
be to, tiek sukilusių atsiminimų prislėgta ir su
jaudinta, nori greičiau grįžti į Vilnių ir pailsėti.

Nesiryžtu prieštarauti. Nors man -- dar tik 
pradžia mano apžvalgos po Druskininkus. Reikia 
įsigyventi ir pajusti, kaip čia gyveno žmonės. Tiek 
įsigyventi, kad eidamas pajustum ir krūpteltum, 
ar nesutiksi einantį M. K. Čiurlionį, kurio šešėlis 
apgaubia visus Druskininkus. Juk čia jo tikroji 
tėviškė, gyvenimo ir kūrybos vieta. Jo gyvenimas 
kitur — Žemaitijoje, Varšuvoje, Leipcige, Vil
niuje, Peterburge — tai tik išvykos trumpesniam 
ar ilgesniam laikui. Jis visas — Druskininkuose,, 
ir čia reikia jo ieškoti, praskleidžiant laikotarpį, 
užneštą laiko sluoksniais.

Bet tuo tarpu tenka atidėti. Mano Beatričei 
po aną pasaulį perdaug aštrūs išgyvenimai, ir 

reikia atsikvošėti. Be to, ir oras toks, kad nėra 
kur dėtis. Lietus po lietaus. 0 mudu, atvažia- 
yome visai nepasiruošę, tarsi pusvalandžiui pa
viešėti.

Gaila, kad mes anksčiau tos kelionės neatli
kome. Būtume daugiau ką sutikę iš Druskininkų 
praeities, kurie atsimena M. K. Čiurlionį. Bet jau 
gerai taip, kaip yra, — sakydavo M. K. Čiurlio
nis. Pro griuvėsius, gal būt, geriau matyti didin
gas praeities vaizdas.

Sutariame, kad po kiek laiko vėl atvažiuo
sime Į Druskininkus. Prašome moterėlės parū
pinti kokį nors kambarėlį, kad galėtume apsistoti. 
Ji prižada, tik nežino, ar pavyks jai sulaukti kitą 
kartą mus Druskininkuose. Lieka tiktai sunkiai 
atsidusti. Atsisveikiname ir išeiname.

Kada vėl mes aplankysime Druskininkus?,

GrjžUme j stotį. Tamsu. Lynoja. Prisimena
me paskutines Čiurlioniu dienas Druskininkuose.

Tai buvo 1914 metais, kai prasidėjo karas, 
i Vasarotojai, pagauti panikos, bėgo iš Druskinin
kų. Kai kas ir vietinių rengėsi iškeliauti. Vis ar
čiau buvo girdėti prasidėjusio karo kanonada.

čiurlioniai nežinojo, ką daryti, šeima iškri
kusi po visą Lietuvą ir už Lietuvos ribų. Namie 
tiktai tėvas, sunkiai sergąs astma, močiutė, Valė 
ir jauniausias sūnus Jonukas, Varšuvos konser
vatorijos studentas. ,

Karas vis artėja. Patrankos griaudžia jau 
apie Druskininkus.

Rugsėjo 8 dieną miršta tėvas. Seną vargoni
ninką palaidoja su bažnytinėmis iškilmėmis Drus
kininkų kapuose.

Tuojau po laidotuvių prasidėjo Druskininkų 
bombardavimas. Sviediniai krito į patį kurortą. 
Vienur kitur užsidegė vilos. Panikoje bėgo pas
kutiniai vasarotojai Pariečės link. Kelias buvo 
pilnas pėsčių ir važiuotų.

Čiurlioniu moterys paskubomis ruošė daiktus, 
o Jonukas išėjo Į Neravo kaimą ieškoti vežimo. 
Bet, važiuojant Į Druskininkus su vežimu, pradėjo 
vėl bombarduoti, ir ūkininkas nesiryžo važiuoti 
Į apšaudomus Druskininkus ir grįžo atgal. Jonu
kas vienas parbėgo namo. Bet jau namie nieko 
nerado. Nei motinos, nei sesers. Tig gyvenama
jame name suversti visi daiktai.

Palaukė ligi pavakarės ir pats išėjo keliu į 
stotį. Krito su trenksmu sviediniai. Aplinkui žė
ravo gaisrai. Kareiviai paskubomis traukėsi ir 
piovė telefono laidus.

Dešimtame kilometre sustojo prie būdelės.
— Neisiu, — tarė. — Pažiūrėsiu, kas čia to

liau bus.
Visą naktį griaudė kanonada. Tik paryčiu 

atsisuko iš kitos pusės. Tada Jonukas nutarė 
grįžti į Druskininkus ir pažiūrėti, kas ten atsit>k<«.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. Chicago. HL, thu's«tej, January 15. r.Wl



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
“Ji« jūrinio juo* | vijtą, kuri hebraiškai vadinama Armagedon" 

~ (Apreiškimo 16:16)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORfl

CHARLES STASUKAITIS
3. Magedo apylinkėje įvyko didelės Palestinos kovos. Tenai Gi- 
deonas su savo 300 karininkų išvaikė ir sumušė midianitus. Toje 
pačioje vietoje pilistinai nugalėjo karalių Saulių.

Biblijoje vartotieji simboliai yra labai panašūs tiems, su ku
riais pasaulis yra susipažinęs. Pavyzdžiui, Biblijoje vartojama 
žvėris atvaizdavimui karalysčių arba valdžių; panašius simbolius 
vartoja pasauliniai. Pasaulis kalba taipgi apie žymesniuosius 
kovų laukus. Kuomet amerikiečiai sako, kad kariuomenė pateko 
į “Waterloo”, jie' reiškia, kad nugalinčioji kariuomenė pagaliau 
buvo staiga užpulta ir sumušta. Žodis **Waterloo” yra kilęs ir 
pagarsėjęs nuo to laiko, kai Napolednas buvo nugalėtas toje ko-; 
vos vietoje.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, LL 60632

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

DR. PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa«*ch«atar Corununlty klinika* 
MadUnoa direktorius

19M S. Manhaim R< Wastctoa^r, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis i.

DR. A. R GLEVECKA> 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ L1GQ-’ 
WMt 103rd 5tre« 

ValandM pagal fuaitanm*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMSTRISTAt ! 

KALBA LUSTUVI8KA1 
2*11 W. 71 St. ToL 747-5145 

riknni axu. imuiXo ašinius u 
"contact lensM"*

VaL a*pu susuanma. Jldaryia uec.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, &pįe Čėsonį netiesioginiai bu-| žygiuoti visiems ir šaukti pa- 
vo jaučiamas nedarnumas LB j sau^'u’ aP’e tautos nelaimę ko 
ir pavergtos Lietuvos laisvinimo lektyviniu balsu. Pavienio tau-' 
veiksnių VLIKo ir ALTo, nors

_____________________ savo atsakymui panaudotų žo-, 
džių kombinacijoj ir buvo ban- dimimškai vieno vilko stau- 

rfhzKiKibj U. r. doma tas nuslėpti. S;me turi aidėti šimt0
Kiek atviriau ir aiškiau tas bu- S3-- Žinome, kad musų šauksmas 

- rrotex&i. 3s.&a-otn l ,...... , ............................... vo netiesioginiai jaučiamas VLI- •
Ko Argentinos atstovo A. Mi- ?rjaus- kaip bibliniame Jeriche, 
ciudo pranešime. Kada jis buvo 
prispirtas atsakyti viešai, atsi
prašė ir pareiškė, kad su paklau 
sėju pasikalbės asmeniškai. Di- 
džiuokimės ir gerbkime Vladą 

j Šakalį, kuris nebijo jam asme
niškai gresiančios grėsmės, sa
vo pareiškimais garsina pasauly
je Lietuvos pavergimą ir žmo
nių kančias, kurias vykdo Mas
kvos diktatūra ir rusiškas impe
rializmas.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rezidencijos te lėtu 448-5545

-rča at *. »

GiicJt*. įfi.

DR. C. K. BOBELIS

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

11 11 " ■
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS, TaL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vijos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
relei.: HEnWock 4-2413 

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

DENTURE WEARERS
i A major «- 

advancement '

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application hoWs 
donMorrabtv uo m 4 

_____ t—__________________________________ i

M “Lietuvos Aidai”
Laidotuvių Direktoriai

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

ir

PRANEŠIMAS APIE MAD
RIDO KONFERENCIJĄ

(Atkelta iš 4 psl.)

silaikymą. Latviai suruošė 
priėmimą — balių, kuriame da
lyvavo nemažai suvažiavusių 35 
valstybių delegatų, žinoma, iš
skiriant Maskvos ir jos satelitų;

j delegatus. Iš Prunskio atsakymo mūsu pačių pastangų- Reikia

K. Vainotas

JAUTRI IR POETIŠKA 
LIETUVIŠKA DVASIA

Taip, kaip ir daugelis kitų 
Lietuvos kankinių, tik neseniai 
iš Sibiro grįžo apyjaunis aukš
taitis. Koncentracijos stovyklos 
pagriaužta sveikata nebeatlaikė, 
buvęs kalinys mirė prieš pat 
praeitas Kalėdas. Jo dukra, pra
nešdama apie tėvo mirtį gimi
nėms, štai kokį eilėraštį at
siuntė. Tas eilėraštis buvo dalis 
laiško, atsiųsto iš Sibiro prieš 
kelerius metus.

“Jaunametei dukrelei...

Tu dar neištari žodelio, 
Daiktų dar neskiri bemaž... 
Tau prieš akis dar visas kelias, 
Kurio nė nejauti. O aš — 
Apkeliavau jau pusę žemės, 
Nemiręs pragarą mačiau!... 
Žinau jėgų kur žmonės semias, 
Ir kiek jų reikia mum, tačiau—

£
v

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINt

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 ’

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ' 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilla, HL 974*441*

TeL TArd. 7-1311

Klaipėdos sukilėlių raitelių būrys.

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans

MŪSŲ SPAUDOJE
GULBĖS, VĖŽIO, LYDŽIO MARATONAS 

IR PABĖGĖLIAI

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

Gulbės, vėžio, lydžio marato- 
' nas ir pabėgėliai Tėviškės Žibū- 
irių 1 nr., naujų metų pradžioje 
! vedamajame rašoma apie suak
tyvintą veiklą: vilties maratoną. 
I Paskutinis skirsnelis yra toks:

ŠIAIS, 1981 metais, turime at
naujinti savo vilties maratoną, 
gerai suprasdami, kad jis bus 
dar ilgas ir sunkus. Jame turi
me dalyvauti visi, jungtis į or
ganizuotą veiklą, nes tik ji gali 
būti veiksmingiausia. Neužten
ka pasyviai gyventi viltimi ii 
laukti, kad kas kitas už mus žy
giuotų ir laimėtų maratoną bė

tiečio balsą mažai kas girdi, neš 
yra persilpnas. Šaukti- reikia ge^ 

sovietinės vergijos sienų nesu- 

tačiau taip pat žinome, kad stip
rus šauksmas pažadina pasaulį 
jo laisvės jėgas ir sugėdina pa
vergėją. Ir kai tas šauksmas pa
sidaro maratoninis, kai jin įsi
jungia minios, prasideda ir kon
kretūs veiksmai laisvei laimėti- 
Tai mūsų vilties maratono ke
lias, kuriuo turime žengti šiais, 
1981 metais, nes sueina lygiai 40 
metų nuo masinių sibirinių trė
mimų Lietuvos ir kitose paverg
tose Baltijos valstybėse. Ta pro- 
^a mūsų šauksmas turėtų sus
tiprėti ir pasireikšti kokiu nors 
didesnio masto žygiu, Ištisi me
tai tam turėtų būti skirti, kad 
visos išeivijos mastu pasigirstų 
?edįminiškas balsas įvairiais pa
vidalais bei renginiais”.

Tačiau sekančiame numeryje 
jau nėra to entuziazmo ir rašo
ma apie liūdnesnį dalyką, apid 
jaunimo pasišalinimą iš lietuviš
kos veiklos ir visuomenės: s

Tai gana grėsmingas reiški
nys. Džiaugiamės mokyklomis^ 
esamomis lietuvių jaunimo or
ganizacijomis, bet ir jų dilės ne- 
gali sukliudyti pabėgėlių. Nea
bejotinai reikia specialios inicia*

Nors didelis tas mano stažas,
Jį perduot aš bejėgis Tau...”
Tad pagalvokime: ar ne skau

džiai kenčia lietuvis okupacijoje 
dar ir šiandien?

Steponas Karvelis
Michiana, Michigan 

tyvos bei dėmesio šiai problemai ■ 
spręsti. Žvelgiant į pirmosios rū 
sies pabėgėlius, aiškiai matyti, 
kad jų nutolimas nuo lietuviš
kos bendruomenės, pradėtas 
vaikystėje, yra gana gilus ir ne
lengvai nugalimas. Visdėlto ir 
č.a atsiranda asmenų, kurie pa
tys randą kelią atgal į lietuvių 
bendruomenę. Reti tai atvejai, 
bet jų yra. Tada, kai jaunuolis 
ar jaunuolė subręsta tiek, kad 
pradeda jieškoti savo tapatybės 
šaknų, palengva atranda kelią į 
lietuvišką bendruomenę, o per 
ją — į lietuvių tautą. Žymiai ge
resnių rezultatų galima tikėtis 
iš antrosios rūšies pabėgėlių. Jų 
nutolintas nuo lietuviškos ben
druomenės nėra toks gilus. Jų 
ir lietuvių kalbos mokėjimas bū
na visai neblogas, trūksta tiktai 
ryšio su’Tetųvišlta veikla. Patys 
to ryšio jie nejieško, bet jei at
sirastų iniciatyva iš kitų ryšinin
kų, galimas dalykas, galėtų nau
jai Įjungti pabėgėlį į lietuvišką 
bendruomenę. Dėlto aktyviosios 
lietuvių veiklos jėgos turėtų at
kreipti dėmesį į tokių pabėgėlių 
grąžinimą. Čia nemažai galėtų 
pasitarnauti ypač jaunimo orga
nizacijos, dainų bei šokių sam
būriai. Jie turėtų imtis iniciaty
vos kviesti į savo eiles nuoša
liai stovinčius pabėgėlius, įjung 
ti savo veiklon ir tuo būdu lai
mėti juos lietuvių bendruome
nei.

Dėlko taip yra? Mano supra
timu ir giliu įsitikinimų tai yra 
dėlto, kad lietuvišką gyvenimą

JONAS ARDICKAS Į
Gyv. Chicagoje, McKinley Park apylinkėje

Mirė 1981 m- .sausio 13 d., sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Vilkiškio parapijoje.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eleonora, gimusi Stankaitė, dvi 

dukterys — Elena švedas ir josios vyras Raymond. Valerija 
Banys su šeima; du sūnūs — Jonas Ardickas ir Vytautas 
Ardickas su šeima; Lietuvoje liko sesud Ona Ardickaitė, se- 
jsers vaikai — Liudvika ir Petras Bukauskai; Amerikoje 
liko sesers vaikai — Olėja šunodonis, Uršulė Mikučis, Ona 
Kirsten, Anelė Bliujus, Kazys ir Vincas Bukauskai; kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Phillips-Labanausko koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Ave., Chicago, III.

Penktadienį, sausio 15 dj, 8:30 vai. ryto bus mišios šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, prie 33-os ir Lituanica gatvių, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero’ Lie
tuvių kapinėse.

Visi a-a. Jono Ardicko giminės, dl-augai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

•l Nuliūdę lieka: žmona ir vaikai.
I^iidoluvių direktorius Tomas T^abanauskas.
TeL YArds 7-3101.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: IArd* 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, DL TeL: Olympic 2-1003

MUSMIRIAI VIETOJ LSD

Tel. 226-1344

E-UDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

.. SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523*0440

perilgai tvarkė svetimiems tar
naują asmenys — tutininkai ir 
bendradarbiautojai bei pseudo- 
politikieriai, šoką pagal jų bir
bynes. Jie dabar yra sulindę į 
LB ir frontininkų organizaciją, 
norinti vadovauti visam lietu
viškam gyvenimui iš Los Ange
les ar Cicero miestelio. Savo stu 
dijose jie yra indoktrinavę, kad 
reikia kreipti dėmesį tik į jau
nuomenės elitą, o tiltininkai 
kraipė jų veidus “į tautą”, suk
dami užpakalius išeivi j on...

K. Petrokaitis

Pranešama, kad vienas Švei
carijos gamtininkas, chemijos 
profesorius dr. Eugster ir netru
kus po jo japonų tyrinėtojai iš
tyrė, je’g Europos miškuose au- 
gantieji musmiriai turi savyje 
tam tikrą “psichotropinį” nuo
dą, kuris chemiškai yra panašus į. 
į .LSD ir iššaukia panašius psi- j I, 
eilinius pakitimus kaip LSD.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NORĖČIAU BŪTI AŠ 
PLAŠTAKE

Norėčiau būti aš plaštake, 
Skraidyt po pievą sau linksmai. 
Ir atsipūsti ant žiedo 
Pailsint sparnelius ramiai.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Plasnoti visa miela diena 
Nerūpestingai ir laisvai, 
Pasveikint gamtą, saulę, .pievą, 
Stebėt kaip plauk laukuos nigiai.

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

Telef. 476-2345

Ir rugiagėlių nepraleisčiau, 
Paglamonėčiau jas visas, , 
Bet baltą, mielą ramunėlę 
Paklausč, ar mane myli kas?

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Elena Jablonskienė

Chieagoe 5
Lietuvių )

^aidotuvių S

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*1x38 - 113S

!
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MIESAU MIESTE
VLB Miesau apylinkė yra vie

na jauniausių (a. a. Juozo Ve
nio įkurti), bet viena tvarkin
giausių apylinkių. Jos visuotinis i 
narių susirinkimas įvyko lap
kričio 22 pirmininko J Nevulio' 
bute Miesau 2. Dalyvavo 15 na- b 
rių ir 5 svečiai.

* Į
Atsistojimu pagerbtas prieš j 

sava.tę palaidotas Vokietijos Į 
LB Tarybos prezidiumo pirmi- j 
ninkas, mokslininkas ir rašyto i 
jas dr. J. Grinius. .1

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Nevulis, sekretoriavo Ant. Ba
naitis. Perskaitytas praėjusio 
susirinkimo protokolas ir ka-os 
tikrinimo aktas, teigiantis, kad 
atskaitomybė vedama tvarkin-f 
gai. Per pusantrų metų apylin-j 
kė turėjo 623, 15 DM pajamų ii ! 
408,94 išlaidu. Kasoje — 214.2] į DM. ' I

u run

Apylinkės vadovais perrinkti j 
tie patys asmenys: pirmininkas į 
Juozas Nevulis ir sekretorius be'j 
iždininkas Antanas Banaitis. 
Kontrolieriais išrinkti Birutė 
Baltrukonienė ir Algirdas Pet-j 
rašūnas. Numatyta ateinančiais 
metais surengti vasaros šventę 
— Jonines, o dėl minėjimų pa- J 
ves vadovams tartis su kaimyni 
nėmis apylinkėmis. Pirmininkas 
atkreipė visų dėmesį į reikalą 
paremti Vasario 16 gimnaziją.

Paskaitą tema “Žydai ir lietu- 
jviai 1941 ir mes šiandien’’ skai
tė dr. Stasys Sereika. H. Zakie 
mė paskaitė lietuvių ir žydų 
pasisakymįus jų santykių klaupi- į 
mu lietuvių spaudoje. Po prariė5 ' 
Šimo vyko ilgesnės < diskusijos I 
Susirinkimas baigtas Lietuvos 
ir vokiečių himnais.

M. Nevulienė ir dr. St. Serei
ka pavaišino susirinkusius, suda
rydami gerą progą ir nuotaiką į 
bičiuliškiems pašnekesiams.

Pažymėtina, kad apylinkės į 
pirmininkas J. Nevulis stropiai* 
platina lietuvišką spaudą. Jis 
yra žurnalo KARYS atstovas 
Vokietijoje., j

HUTTENFELD i

Visuotinis VLB Romuvos apy
linkės narių susirinkimas įvyko 
1980 lapkričio 30 Vasario 16 gim 
nazijoje Moterų klubo .svetainė
je. Nepaisydami žvarbaus oro. 
susirinko per 20 narių ir keletas 
įvečiu. Susirinkimui pirminin
kauti išrinktas inž. J. Sabas, sek 
retoriauti pakviesta mokyt. D 
Grybinaitė.

LB apylinkės pirmininkas R. 
Tendzegolskis perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą. Savo 
pranešime jis nurodė, kad tiek 
apylinkės vadovai, tiek ir dau
gelis narių paveikiai prisideda

todėl pati apylin- 
jų teruošia. Iždinin- 
ei'šelis pranešė, kad 

nuo to laiko, kai jis perėmė ka
są (1977. 1.3) surinkta narių so
lidarumo įnašų 1.631.50 DM ir 
kitu pajamų gautą 2.223,11 DM, 
iš viso 3.354.61 DM. Išleista 
3.371 03 DM. Kasoje — 433,53 
DM. Nusiskundė, jog kai kurie 
nariai uždelsia solidarumo įna- * 
šų mokėjimą.

Kontrolierius inž. J. Sabas 
konstatavo, kad atskaitomybės 
knygos vedamos tvarkingai. Pa-* 
neidavo, kr d pateisinamieji do-' 
kumentai atitiktų visus forma
lius re kalavimus. Per diskusi- 

pirm. R. Tendzegolskis paaiš 
kino, kaip buvo daroma piniginė 
’pyvaita. Keletą metų visiems 

nariams gimtadienių proga buvo 
nasiuinčiami pasveikinimai, bet 
oaskutiniu laiku nuo jų atsisa
kyta. Buvo siūloma viešai skelb
ei solidarumo Įnašu nemokan
čius narius, bet siūlymas nera- 
?o v;suotinio pritarimo. Atkreip
tas dėmesys, kad nevisi moki
niai, sukinkę 18 metų, ir net mo
kyt oki. o taip pat dalis gimna
zijos ūkinio personalo yra įsira
šę i LB. Pageidauta, kad jie įsi
rašytų, o taip pat, kad į LB bū
tų verbuojami naujai iŠ Lietuvos 
atvykstantieji repatriantai.

Į nauja valdybą išrinkti ir dar 
Lą pačią dieną pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Arminas 
Lipšys, iždininkė Lucija^Riterie- 
nė, sękrptorė Marija Šmitienė- 
Daiririį&aitė, kandidatas Ri
kardas Tendzegolskis. Kohtrolie- 
Hai: inž J. ’SabąsjpintanąsVer
gelis, senj., kandidatas jmokyt. j 
Vytautas S vilas. . j

A. Šmitas pranešė, kad pra
ėjusią n ak 
kietijos LB Taryba. Išl5-kos josi 
narių 8 yra Romuvos apylinkės1 quette~T’arko7ž 
nariai-

Susirinkimo pirmininkas padė
kojo buv. vadovybei už j jos są
žiningą darbą, o naujai palinkė
jo veiklumo ir sėkmės, Po susi- j 
rinkimo Ženia ir Ričardas Ten-J 
dzegalskiai pakvietė visus kavu
tės su pyragėliais ir gėrimėliais. 

Vokietijos L.B. lnf.

•:.-.-Nx6^įk

Klaipėdos uostas 1931 metais
(Teofilių Petraičio piešinys)

—Penia Sofija Martin iš Gulf
port apylinkės, St- Petersburg, 
Fla., atskiru laišku atsiuntė 
Naujų Metų linkėjimus visiems 
bendradarbiams ir darbuoto
jams, o Naujienoms paremti 
paaukojo *$15. Dėkui.

— Dėkui dr. Emilijai Cigas, 
Lakewood, Ohio, už ankstyvą 
prenumeratos pratesimą, gerus 

ti išrinkta nauja Vo-i linkėjimus ir už $10 auką.
— Stasys Jurkūnas iš Mar- 

žinomas biznie
rius ir patriotinės spaudos rėmė
jas, žiemos metui išvyko į St. 
Petersburg Beach* Fla. Dėkui 
už penkinę, atsiųstą keičiant 
adresą.

— Juozas Daržinikas i.š Pen
silvanijos atvyko gyventi į Det
roitą.

— Anna Velienė - Schwager, 
Brookfield, Ill., pratęsdama pre-

! numeratą, atsiuntė 88 auką. Po 
$5 atsiuntė: Jonas Žemaitaitis iš 
Brighton Parko, J. Palsis iš Mar-1

— Jonas Krištolaitis. Cleve
land, Ohio, dažnai paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už ankstv- 
vą prenumeratos pratęsimą ir 
už $20 auką. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui už Naujie
nų ir jų platininio vajaus palai-

prie Vasario 16 gimnazijos ir kymą užsisakant dienraštį treč- 
Vokietijos LB Valdybos rengi- daliui metų.

u _ i hvy €<jLI ii
The Overnight Wonder
Are you uncomfortable with your laxative? Then me** ! 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just j 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s i 
own natural rhythm. Overnight. So in the —— ----- 1
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”?
I r^-Lax" Pills. That’s right-- pills from 
Į lx Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

morning, you’re

8

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTA S IR DARBAI, 259 psi., 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. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

AT XX. M A xu XI vy k?,

17.39 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

(fuelte Parko ir Juozas Bielskis 
iš Oklahoma City. . Dėkui vi

rose Parko Lietuvių klubo pir
mininku, Jonas Černius ir Adol
fas Garbeliauskas — vicepirm., 
Kazys Tautkus — sekr., Kazys 
Valis ižd-, Jonas l tara — fin. 
sekr., Pijus Pažerūnas — tvark
dariu. i

— Marquette Parko Lietuviu 
Namų Savininkų Organizacija 
šaukia visuotinį narių susirin
kimą š.m. sausio mėn. 16 dieną 
7 vai. 30 inin. vakare, parapijos 
salėje, 6820 S- Washtenaw Ave. 
Susirinkime bus svarstomi svar
būs visai apylinkei reikalai, to
dėl visiems nariams privaloma 
dalyvauti. Tuo pačiu prašc’ma 
visų narių apsimokėti nario mo
kesnį. A. Patackas i

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie šventąjį Bars
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą’’, 
371 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma

į kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
Į 5421 S- Mozart Ave., Chicago, 
j IL 60632. (Pr.)
1

Paskutinė dovana
Atkelta iš 3 psi.

K»m*l, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL3

_ Mamai, Žam4 — Pardavlmci 
REAL ESTATE FOR SALE \

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0K±JIMAI3.

u£I VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas
2Ž’2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774J

» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
> 1

* LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f 
namu ir Įrengimais Marquette Parko < 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
« 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms Į
šeimoms.
® MARINIS BUNGALOW Brighten L 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar- 
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

eidavau paskutinė, nes turėda-; 
vau klinikoje atidarinėti visus 
langus, kad trauka neišmuštų 
stiklų. Tą dieną, kaip visuomet 

j nuėjau paskutinė- Sargai ma
nęs neįsileido, nors ir verkdama.. 
prašiausi, sakydami, kad slėptu-
vė pilna žmonių ir požemyje • Hr|_p WANT-D _ FEMAL£ 
trūksta oro. Maciau čia pat _ e . , .

. v ; Darbmmkiv reikiapriešų lėktuvus atskrendant. ■ 
Prieš lėktuvinė taip šaudė, kad 
atrodė dangus su žeme maišėsi. 
Bėgau keletą namų į priekį ir 
prašiau ' mažo namelio savinin
ko, ar jis negalėtų mane įsileis
ti apsisaugojimui nuo sviedimų

— archyvo vedėja, Irena Žibąs T skeveldrų. Tuo metu išgirdome
— parlamentarė ir Liucija E į švilpimą ir stipru smūgį, kad 
Satkoff — sarsinimu direktorė Į net mūsu- namelis susiūbavo, šei-

mininkas mus visus nuramino 
tardamas:

— Bomba sprogo čia pat, bet 
ne mūsų name.

Bombardavimui pas ibaigus,

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas įvyks sausio 
21 d. 11:30 vai. ryto Papachinc 
restorane, Oak Lawn, Ill. Vieš-' 
nias priims ponios Patricija 
Traub ir Bernice Yanas. Susi
rinkime dalyvaus nauja valdy- | 
ba: Irena YOnaitytė — pirm., I 
konsule Juzė Daužvardienė -- 
garbės pirm., Aldona Daukus — 
vicepirm., Vilhelmina Lapai 
— ižd., Dorothy Jakubs — fin- j 
sekr., Bernice Dodge ir Juliji | 
Pupelis — sekr., Maria Rudis j

Satkoff — garsinimų direktorė I
— St. Rita aukšt. mokyklos 

kai kurie senjorai gavo kolegi
jos užskaitas. Tarp gavusių yra: 
William Kirkolis, Vytautas Lis

Tel. 436-7878 arba 839-5568

CLERK-TYPIST
Modern loop office. Congenial co-‘ 
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAID vacat on.

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

j GENERAL REMODELING ” 
i • Alumin, langai, durys, medžio 
' apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 
i mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETING’S CONSTRUCTION 

7152 So. Ksdzie Avenue 
Tel. 776-8505

; DAŽYMAS IR REMODE- 
— LIAVIMAS

! Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenu* 
Tel. 523-0383

— Masažistė (atlieka ir gim
nastika), pakviesta aplanko ser
gančiuosius namuose. Reumatiz
mu arba artritu sergantieji pa
skambinkite jai tel. 275-2151.

kūnas, Vytenis Markevičius iri
Albertas Sudžus |vos Sa^ma buvo išeiti Į lauką

į per lentgalius ir įžvelgti per dū
mų debesį, kaip tik toje vietoje, 
kur buvo vieša slėptuvė ir ma
nęs neįsileido, nors prašiausi 
oer ašaras, sprogo bomba ir už
mušė du tūkstančius gyventojų. 
Mano įsitikinimu, mane apsau
gojo sidabrinis laikro’dukas.

Antras atsitikimas, kuris nu
lėmė laikroduko likimą. Bai
giantis karui gvvenau Insbruko 
mieste, prie kalnų. Vieną dieną, 
stipriai bombarduojant miestą, 
began į kalnų slėptuvę. Minia 
žmonių stumdvdamosi grūdosi 
per tiltą ir man iš rankų išplėšė 
maišelį, kuriame buvo laikrodu
kas ir kiti daiktai- Bėgdama pa
mečiau batus, nuo galvos nu
traukė skarelę, suplėšė rūbus. 
Uždususi vos įbėgau į slėptuvę. 
Aplinkui girdėjosi lik sprogi
mai ir degė namai.

Man labai buvo gaila dingu
sių daiktų, bet labiausiai sidab
rinio laikroduko, kuris saugojo 
mane nuo nelaimių. Tačiau ra
minau save, kad karas jau pasi
baigė, baigsis ir nelaimės.

Taip praradau karo metu laik
roduką, mano motinos paskuti
nį prisiminimą, kurį labai bran
ginau, nes tai buvo jos pasku
tinė dovana man.

Aleksandra Valsiūnienė 
(Iš “Mūsų Sparnų”)

— Otte Mejeris išrinktas Mel-
HELP V/ANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkių

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
T«l. Republic 7-1941

JaAHUA 1N0EE1KEEN8
5į 1638 VrM 5fth SL, Ciūcajs, UI. Š0S23 © T-si. WA
į Didėti pAatrinkimii geros r0žl®5 Įvairių prekėj.

MAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ-

SIUN^flNIAI Į LIETUVA 
t Cosmos Parcels Express Corp, 
r ZARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Į !501 W. SSth St., Chkago, BL 40629. — Tel WA 5-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia liefc’viu traternuhnė or- 

ganEacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiema, kurie turn 
darbus dirba.

SLA. — išmokėje daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

> > ' ' " V "U %
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 

riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdrp.udos suma temoka tik $3.00 metanu.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytt

D>-

Gallte kreiptis Ir tieski 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N<w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
TH. Oil) 343-WE

PADĖKA Už DOVANĄ

Skulptorius Vytautas Kašubą 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čių proga padovanojo Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui, New 
Yorke, vėliausią savo kūrinį — 
VYTAUTAS DIDYSIS 1392- 
1430.

Generalinis Konsulas Anice
tas Simutis nuoširdžiai padėkojo 
skulptoriui už papuošimą kuk
lių Lietuvos Generalinio Konsu- 

į lato patalpų vertingu kūriniu.

PENSININKAI ir vyresni kaip 
55 mėlti amžiaus, jau 15 savai
čių esą be darbo ir kuriu meti
nės pajamos nedidesnės kaip 
$3,790 (ar vyro ir žmonos kariu 
ne daugiau $5,320 per metus), 
gali .gauti nepilno laiko valdžios 
Įslaigų apmokamą darbą ALTe. 
Kreiptis asmeniškai 2606 \\. 
63rd St., Chicago, tel. 778-6900.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

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

■R

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

UDAR0M1
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonat 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos”' 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formontK gauna 
ma Naujienų administracijoje

Chica 
$3.00.

1759 South ITalsted St., 
go, ILL. 61X508. Kaina

Teisingumas
palen

ui ano sūnau?
- Klausau ,ponc

Pulko vadas: — Ar tu 
kintas valgiu

Naujokas: 
vade!

Vadas: — Ar negauna vie
nas didelę, kitas — mažą mėsos 
porciją ? j

Naujokas: — Ne. pone vade, 
kiekvienas gauna lygią mažą 
porciją.

M. ŠIMKUJ
McUry Public

INCOME TAX SERVIC2 
4259 S. Maplawood. Tel. 254-74S8 
faip pat daromi vertimai, gimini? 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

tvmai ir kitokį blankai.

OMEOWNERSP0LICY
F. Zspoti«, A pent 
3208% W. 95th St 
Evarg. Park. 111. 
40642, - 424-8654

t------------------- --------- —%
ADVOKATŲ DRAUGIJA

I V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
j 2458 W. 69th St.
; Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 

šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 
arba pagal susitarimą. 

Telefonuoti 778-8000

Advokate*
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai- ryto Ori 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

T«2. 776-5162 arba 776-516J
2649 Weal 63rd Street

Chicago, m. 60629

8 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, January 15, 1981




