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VLIKO IR ALTO ATSIŠAUKIMAS
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę — 

Vasario šešioliktąją, mus gaubia gilus liūdesys, kad mūsų 
tėvų žemė Lietuva jau daugelį metų yra kolonialinio Mask
vos imperializmo auka.

Lietuva pavergta, bet ji tebėra gyva, stipri, kovojanti 
dėl laisvės. Mūsų ryžtingieji patriotai kalinami vergų dai-bo 
stovyklose Sibire, chemikalais nuodijami beprotnamiuose, 

f įvairiais būdais žiauriai persekiojami, bet jie pasilieka nepa
laužiamai ryžtingi žmogaus teisių ir tautai laisvės siekimuose.

Okupuotoje Lietuvoje kovojančių nuostabus ryžtas mus 
įpareigoja vieningomis jėgomis, nenuilstamu pasišventimu 
perduoti pasauliui pavergtos mūsų tautos laisvės šaukimą.

- Amerikos Lietuvių Taryba J. A. Valstybėse ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas visame pasaulyje jau penk
tą dešimtmetį vadovauja politinei mūsų laisvės kovai ir visus 
kviečia jungtis į šią gyvybinę veiklą. Mus remia galingiau
sioji pasaulio valstybė — JAV. Džiugu, kad JAV, V. Vokie
tijos ir eilės kitų šalių vyriausybės nepripažįsta Lietuvos bru
talaus. inkorporavimo. JAV Kongresas.savo rezoliucija skel
bia lietuvių tautos laisvo gyvenimo teisę ir reikalauja, kad 
okupantas atitrauktų savo įgulas. Madrido konferencijoje 
labai stipriai iškeltos lietuvių tautos teisės į laisvę- Šios pro
švaistės skatina mus dar daugiau burtis į VLIKo ir ALTo 
Vedamą laisvinimo kovą. Paremkime VLIKą įnašais į Tautc’s 
Fondą, o ALTą aukomis Vasario 16 d. proga. Ateitis priklauso

■ laisvei, bet ne kolonialinės vergijos nešėjams..

B-

Prezidentas Ronald Reaganas ketvirtadienį pa
tarė- kiekvienam piliečiui susirūpinti Amerikos 
finansais. . Jis pats rengiasi gerokai apkarpyti 
valstybes išlaidas. Ji$ nori, kad gyventojai pri- 

tartų jo taupymo priemonėms. ■

Dr. Kazys Bobelis, Dr. Kazys Šidlauskas,
VLIKO pirmininkas ALTo pirmininkas

Lčikaga; 198Lnr. sausio mėn. 31 d.. - f . ..

TEISĖJAS SULAIKĖ 
IRANO MILIJONUS

I DALLAS, Texas. — Teisėjas 
R bert W. Porter pareiškė, kad 
jis gali sulaikyti 20 milijonų do
lerių, priklausančių iranie
čiams. Teisėjas aiškina, kad 
Teisingumo departamentas nori 

’minėtą sumą perleisti Electro
nic Data Systems korporacijai, 
bet departamento reikalavimas 
nepatenkintas- Teisėjas spren
dimo nepadarė, nes departa
mento reikalavimas teisiniu at- 

1 žvilgiu labai silpnas. Teisėjas 
pridėjo, kad minėtą sumą jis 
gali laikyti, kol klausimas bus 

. tinkamai išspręstas. I
Prez. Carteris, norėdamas at- 

į gauti suimtus amerikiečius, įsa- 
] kė visus iraniečių Amerikoje 
) laikomus pinigus pervesti Fede- 
į raliniam Amerikos bankui New 
j Yorke. Visi tie pinigai turėjo 
Į po to būti pervesti į tarptautinį 
• banką, kuris turės spręsti pini- 
Į gų priklausomybę. Bet 20 mili
jonų dolerių suma padėta, kad 
j būtų sumokėta Rose Perots 
i bendrovei Dalias mieste. Advo
katai išaiškino, kad įstatymas

PRAŠO VISUS TAUPYTI, BET PATS - 
NORI GAUTI $50 BILIJONŲ

PREZIDENTAS RODĖ 1960 METU DOLERĮ IR PRA
NEŠĖ APIE SUMAŽĖJUSIĄ JO VERTE

WASHINGTON, D^C. — Pre---------------- ------
zidentas Ronald Reagan pasakė BĖDON PATEKO RESPUBLI*

EONAS, NE DEMOKRATAS
WASHINGTON, D.C. — Va

kar buvo pranešta, kad didelėn 
bėdon pateko naujai išrinktas 
Demokratų partijos Atstovų Rū
mų narys Jon Hinson. Vėliau 
paaiškėjo, kad Hinson yra res
publikonas.

Hinson neprisipažino prie kal
tės. Jis papasakojo, kad jis bė
don buvo įstumtas ir prašė teL 
sėją jį paleisti. Federalinis teisė-, 
jas William Thompson išklauso 
suimtąjį ir paskyrė gegužės 4 d. 
jo bylai nagrinėti. Vėliau Hin
son 
tinę 
nuo

prašėsi būti priimtas į vię- 
ligoninę, kur bus gydomas 
didelio nuovargio.

BEIRUTE PAGROBĖ JOR
DANO DIPLOMATĄ

BEIRUTAS, Libanas.— Anks
tyvą penktadienio rytą ginkluo
ti vyrai įsiveržė: į. Libano sosti
nėje esančią Jordano.'ambasadą, 
pagrobė ten buvusį Jordano rei
kalų vedėją, -nušovė vieną jo;as
meninį sargą ir sunkiai sužeidė 
Jordano ambasadą saugojantį 
policininką.

Jordano ambasada yra-Sirijos 
ginkluotų pajėgų valdomoje Bei
ruto apylinkėje. Penktadienio 
rytą atvažiavo pilnas automobi
lis ginkluotų vyrų. Jie sustojo 
abiejuose gatvėse galuose ir nie
ko neįsileido" į vidų. Kita grupė 
įsiveržė į ambasados vidų- As
meniškas diplomato sargas ry
žosi heįleisti ginkluotų vyrų, bet 
jis tuojau buvo nušautas, šau
dymo vieton atskubėjo Beiruto 
policininkas, ir jis buvo sunkiai 
sužeistas.
•t Ginkluoti vyrai pagrobė Jor
dano diplomatą Mueheiseną. 
Ambasadoriui išvažiavus į Ama
ną, ambasado's reikalų vedėju 
buvo paskirtas šis diplomatas. 
Jo likimas nežinomas. Spėlioja
ma, kad jis gali būti išvežtas 
į Siriją.

— Atstovų Rūmai sutiko leisti 
paskolinti federalinei valdžiai 50 
bilijonų dolerių apsaugos reika
lams ir kitoms išlaidoms.

SKRIDO KUBON,
PATEKO Į POLICIJĄ

SAN JUAN, Puerto Riko. — 
Puertotfkibtis Manuel Morales 
Torres įlipo į -keleivinį lėktuvą, 
parodę ginklą įr pąreikala.vo ka
pitoną, kad jį nuvežtų į Kubą 
ir išleistų J. Marti aerodrome.

Kapitonas pasikalbėjo su nau
ju keleiviu ir prižadėjo jį nu
vežti į Kubą. Morales kapitonui 
pasakė, kad jis bėga nuo Mafi
jos, kuri siaučia Amerikoje. Ka
pitonas apramino naują keleivį, 
išvedė jį, pasodino ir prižadėjo 
pranešti; kai nusileis Havanoje.

Vietoj Havanos, lėktuvas nu
sileido San Juan aerodrome- 
Niekas dar nebuvo išlipęs iš 
lėktuvo, kai trys FBI agentai 
priėjo prie sėdinčio Morales, jį 
pavadino vardu ir patarė jam 
sekti. Tiktai tada 26 metų kelei
vis suprato, kad jis nuvežtas ne 
į Kubą, kaip jis buvo reikalavęs.

PUERTO RIKO FALN TERORISTAI PA
REIŠKĖ TEISMUI DAUG REIKALAVIMU

’ : JIE ATSISAKĖ DALYVAUTU TEISMO PROCESE
MIRĖ ELLA GRASSO, .

BUVUSI GUBERNATORĖ
HARTFORD, Conn. — Ket-

veiksmais siekia

KALENDORĖLIS

Vasario 7: Romualdas, švitre- 
lė, Elka Vilgaujis, Ramutis.

Vasario 8: Dionizas, Jeroni
mas, Giedrė, Pašvaistė, Dor- 
gilas.

Vasario 9: Apolonija, Kurilas, 
Algė, Girvydas, Tilgaudas.

Saulė teka 6:_57,Jcidžiasi 5;14.
Oras debesuota^-.u-uv? i

Sekr. Aleksandras Haig pa
reiškė, kati dabartiniu metu
neutrono bombos dar nega
lima Europai duoti. Jis ne

pritaria krašto apsaugos ' 
selsrWenbQ-geriui.

CHICAGO, Ill.— Dirkseno fe- 
deraliniame dangoraižyje, 219 
S- Dearborn, JAV Drisi ik to teis
me, prasidėjo procesas prieš 10 
Puerto Riko tero'ristų už pasi
kėsinimą nuversti Amerikos val
džią ir už teroro veiksmus. Jie 
priklauso puertorikiečių nacio
nalistų FALN organizacijai,, ku
ri smurto
Puerto Riko salai nepriklauso
mybės, nors gyventojų daugu
ma balsavimu pasisakė už fede
racijos ryšius su JAV. Visi de
šimt buvo areštuoti praeito ba
landžio mėnesį ir kaltinami ne
legaliu glknlų laikymu ir kitais 
nusikaltimais. Dabar kaltinami 
dalyvavimu 28 bombų padėji
mu bei pasikėsinimu padėti 
bombas Chicagoj ir apylinkėse.

Nors, kaip ir anksčiau, FALN 
teroristai atsisakė dalyvauti 
teismo procese, tačiau pirminin
kaujančiam teisėjui Thomui R. 
McMillen jie pareiškė eilę reika
lavimų:

~ Išimti televizijos priimtuvą 
iš celių;

• Leistr pasimatyti su advo
katu bet kuriuo laiku;

• Leisti skambinti telefonu;
- Duoti leidimus juos aplan

kyti giminėms ir draugams;
~ Kalbėti su teisėju grupiniai;
- Nuimti sargybas laike mau 

dymosi.
FALN nariai laikomi JAV 

areštinėje, esančioje Dirkseno 
dangoraižyje. Jų reikalavimus 
nerdavė teisėjui McMillen JAV 
maršalas Peter J. Vilkes. Jie 
save laikų karo belaisviais ir ne
pripažįsta Amerikos teismų ju
risdikcijos, Celėse yra įrengti 
ruporai ir jie gali girdėti teismo 
eigą bei procesą- ;

atšaldyti pinigus, bet neleidžia 
jam nusavinti pinigų. Preziden,- 

į tas neturi teisės pinigų pervesti 
' į Federalinį banką ir atiduoti 
J kiliems. Pinigai buvo atsiųsti- 
■į Ameriką skoloms mokėti,, feet i 
ne atiduoti iraniečiams. ’

STREIKAI SUVALKUOSE, 
BALTSTOGĖJE

VARšUVA, Lenkija. — Ket-
virtadienį Hartfordo ligoninėje'■ virtadienį pietų Lenkijoje strei- 
vėžio liga mirė buvusi Co’nnec-- kavo 200,000 Bielsko-Biala sri- 
tieut valstijos gubernatorė Ella (jes darbininkų, o penktadienį 
T. Grasso, sulaukusi 61 metų streikas persimetė į šiaurėje 
amžiaus. Velionė buvo^ pirmoji esančias Suy-alkų . ir fijtsfoges 
moteris, išrinkta gubernatorės srrtTs. 
pareigoms, tačiau praeitų metui 
gruodžio 1 d. dėl vėžio kepenvse !
atsisfatvdino, perleisdama par-Suvalkų darbininkų ir 
ei^as savo p—\v;i? Baltstogės darbininkų- 
liam A. O’Neill. 

Gub- Grasso 
antram terminui.
proga ji mielai priimdavo lie
tuvių delegacijas ir tą dieną 
paskelbdavo Lietuvių Diena. Ji 
buvo konservatyvi demokratė. 
Connecticut valstijos gyvento- 

” ir 
t re
bus
ni

val.

Penktadienį streikavo 12,()0o 
13,000 

pavaduotojui ĄVil- ‘ Baltstogės darbininkų. .. Renku 
valdžia šiais streikais buvo la-" 

išrinkta ^ai susirūpinusi, nes Suvalkai ir

jai ją mylėjo, vadino “Ella’ 
ruošėsi išrinkti gubernatore 1 
čiam terminui. Jos kūnas 
pašarvotas valstijos seimo 
muose sekmadienį nuo 11 
ryto iki pirmadienio 11 vai. ry
to, kada bus laiko'mos pamaldos 
šv. Juozapo katedroje, Hart
forde.

VĖL PRASIVERŽĖ ŠVEN
TOS ELENOS UGNIKALNIS
VANCAUVER, Wash.— Pra

eitą ketvirtadienį vėl prasiver
žė šv. Elenos ugnikalnis ir iš
metė 5,500 pėdų aukštumon 
pelenus, garus ir dujas.

Iki šio metd ugnikalnis tylėjo, 
bet ketvirtadienį vėl prasiveržė 
ir visą apylinkę aptraukė dūmų 
ir pelenų debesimis.

Pernai dideli ugnikalnio išsi
veržimai pridarė daug nuosto
lių ir kitose valstijose, kurias 
pasiekė tie dūmai ir pelenai.

buvo
Vaenrin 1G Baltstogė yra vadinamos Sovie- 

! tų Sąjungos pasienyje. Tikreny- 
bėję streikai vyko Lietuvos pa
sienyje, bei kadangi Lietuvą 
Sovietų karo jėgos ir policija 
prisijungė prie Sov. S-gos, tai 
didžioji spauda skelbia, kad ne
ramumai vyksta Sovietų pasie
nyje.

Buvo pranešta, kad Eielsko- 
Biaia srityje darbininkai atsiekė 
didelį laimėjimą, kai gubernato
rius sutiko priimti kelių parei
gūnų atsistatydinimo pareiški
mus. Darbininkai juos kaltino 
korupcija ir reikalavo, kad jie 
butų išmesti iš pareigų, kurias 
gavd iš komunistų partijos va
dovybės, nors jie darbininkų rei
kalais visai nesirūpino.

per Amerikos televizijos ir radi
jo stotis pirmą kalbą. Preziden
tas, pasitaręs su savo patarėjais, 
priėjo išvados, kad JAV ekono 
mija dabar yra pats svarbiau
sias ^klausimas ne tik krašto 

i gyventojams, bet ir vyriausybės 
j atstovams, pramonei ir užsie
niui. Vakarykščios prezidento 
kalbos klausėsi užsieniečiai, nes 
šiandien doleris yra tapęs svar
biausiu tarptautinės prekybos 
įrankiu.

Viso pasaulio bankininkai ži
nojo, kad Amerika prisispausdi- 
no labai daug dolerių, todėl ne 
tik dolerio vertė yra nukritusi, 
bet doleris jau ir neturi tos pa
čios galios, kurią anksčiau tu-1 
vėjo. Doleris yra visos eilės vals
tybių valiutas pagrindas. Nukri 
tus dolerio vertei, krinta l-r už 
sienio valiutos pagrindas. Kartu 
su doierįtr krinta ir pranvūzų

[vokiečių, japonų, Saudi Arabi 
jos ir visos eilės valstybių valiu
tos. Užsiniečiams dolerio 
mas tiek pat rūpi, kiek ir 

.Jrikieuiams.
ž U Prezidentas Reaųana.% 
’ durnas pąVęiktiUausytojus, pa 
įsakė, ka-d’dolerio vertė via žv 

nuai su maze i tįsi. Nuo Pirmojo 
Pasalilinio karo dolerio verti’ 
kiekvienais metais mažėjusi, 
šiandien doleris liek susitraukė 

. kad jis labai mažai brangesni- 
Juį buvusį “kvoterį”. Tiksliai 

apskaičiavus, doleris šiandien 
yra vęrtas tik 27 centus tos vei 
rėš, kuri bdvtf tuojtiii po Pirmo 
jo Pas. karo.

Piezidentui, matyt, ir į galv 
neatėj^ mintis, kaip pasijut 
ijĮŽąi^nio bankai, kurie savo va 
liutos pagrindai! yra padėję do
lerį. Daugelis pasaulio banki 
savo valiutos pagrindą n yra pa 
dėję tiktai dolerį. Kiti turi dal 
aukso, o kitą dalį sudaro dole 
riai. Dar sunkiau yra Sovietu 
maršalams ir pulkininkams, ku 
rie visą laiką gaudė Amerikos 
tūkstantines ir šimtines. Dūle 
rių jie neėmė, urs sunku pa 
slėpti mažiausius amerikiečh 
pinigus- Kiek\ ienas Sovietų pul 
kininkas, įskaitant ir maršalus

— Irano teismas Teherane 
teisė Amerikos žurnaliste Cvn- 
thia Dwyer, bet sprendimo ne-» 
paskelliė. Ji prie šnipinėjimo 
neprisipažįsta.

‘GHicagoj'e mirė geologas C. ftoi žinomas.
Rcrtz, mokslininkų tarpe pla-

kriti 
am

norė-

— Daug Irano moterų labai 
nepatenkintos CLdmeinio grą
žintais islamiškais patvarky
mais moterims vergėmis lai
kyti- “

— S. Paulauskui buvo praneš
ta, kad II. SakadJlskis nesakvs 
kalbos vasario 8 d. Cicero ALTo 
ruošiamame Vasario šešiolikto
sios minėjime.

Daltimorės gydytojai tvirti- 
jog kai kuriuose atvejuosena, jog J 

»pera^ija, galvos gyslelėje išven
gia širdies priepuolio.

— Kai kurie ekonoTnistai tvir
tina, kad prezidentas Reaganas 
savo kalboje ketvirtadienį be 
reikalo ėjo į smulkmenas, bet 
nepakankamai aiškino didžią 
jas : kolas-

— Ugniagesių vadovybė pra
šo Čikagos miesto taryba, kad 
pravestų pa tvarkymą įvesti van
dens purkšlius visudse daugia
aukščių namų butuose. Purkš 
liai yra tinkamiausia apsauga 
nuo gaisro.

— Prisiekusiųjų teismas pri
pažino neseniai iš šiaurės Viet
namo grįžusį mariną Robert 
Garwood kaltu už bendradar- 

’ biavim^ su JAV priešais.

Hm

Guofcpgas nebus tei-Ilua 
siamas, nes jis padėjo^nu- 
malšinli “Keturių Kinijos 

gengsterių” i uosiam# 
perversm|.-i

gaudydamas Amerikos dolerius, 
rizikuoja. Jeigu valstybinis sau
gumas patirs, kad jis prisirinkęs 
dolerių, tai pateks didelėn bė
don. Jie turės aiškintis valsty
bės saugumo agentams. Dauge
lis stambias dol rines išsaugojo 
iki šių dienų, kiti atidavė jas 
;avo anūkams, patardami slėpti 
nuo valdžios agentų. Ketvirta
dienį jie patyrė, kad jų taip stip
riai saugom* s tūkstantinės yra 
praradusios daug vertės, nors 
vis tiek daug geresnės, negu 
nieko vertas rublis. Be to, jie 
mano, kad prez. Reaganas mo2- 
kės atstatyti <h>krio vertę.

Prez. Reaganas pareiškė, kad 
šiomis dienomis jis paskelbs 
valstybės ’patvarkymus finan
sams tvarkyti. Jis sieks visų 
pirma apkarpyti išlaidas. Rea
ganas stengsis rasti būdus, kaip 
sumažinti dabar mokamus di
delius nuošimčius, jis bandys 
biudžetą subalansuoti. Prezi
dentas atvirai kalbėjo ir prašė 
\merikos gyventojus suprasti 

ekonominės padėties rimtumą 
ir būti pasiruošusioms priimti 
reikalingus patvarkymus padė
čiai tvarkvti. •

Ir '



JAV R. L3-nės žodis Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį minint

MIELI LIETUVIAI!

Vasario 16-ji Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės akto pas
kelbimo diena. Ji nusako mūsų 
tautos laisvės ilgesį, jos siekimą.
kančias, kovas ir geriausių sūnų, 
dūkių gyvybės aukas sudėtas 
am tėvynės Lietuvos laisvės au
kuro. Tai svarbiausia ir reikš
mingiausia diena mūsų tautos ir 
valstybės istorijoje.

Vasario 16-tos šventės minėji
mo sukakties proga, R. L. B-nės' 
Vadovybė nuošrdžiai sveikinai 
brolius, seses pavergto1 e tėvynė
je Lietuvoje, nešančius sunkią 
vergijos naštą: sveikina kartu vi! 
sus tremtinius Sibiro taigose, ru-j 
su-korrunistu kalėjimuose ir vi
sus laisvajame pasaulyje sėk-j 
mingai veikiančius, kovojančius! 
už tautinį išlikimą ir pavergtai j 
Lietuvai laisvės atgavimą.

Vasario 16-tos šventės kasme
tinis minėjimas atnaujina, susti
prina laisvės idėją, jos siek'mą.. 
pasiryžimą tai idėjai dirbti, au- 
ko-is ir už :ą iki pergalės kovo
tu

K:ekviena samontėtuko 
y"ą šventa ir kilni pareiga daly-' 
vriuti Vasario 16-tos šventės mi-į 
renine. o savo auka prisidėt;. 
prie pavergtos L: et u vos laisvi-! 
nimo ve klos-

Vasario 16-tos šventės minėji
muose aukas rinku, bei jas skir-j 
ti kitoms institucijoms, būtą są j 
moįringas kenkimas ir trukdy-’ 
rnas pavergtos Lietuvos laisvini-' 
mo veiklai.

R. LIETUVIU BENDRUOMENĖS VEIKLA t-
Cice^o apylinkė, vadovauja-, 

ma pirmininko ST. Pranckevi-į 
ei aus. vys: o gana aktyvią veik- ’ 
1a, veik kas mėnuo šaukia vai-j 
dybos narių posėdžius, aptaria 
veiklą. visi draugiško‘e nuotai
koje dar ir pabendrauja prie ka
vos puodelio.

Šiais metais pirmasis- posėd’sĮ 
įvyko sausio mėn. 25 d., valdy
bos nario A. Dumčiaus namuo
se. Smulkiai aptartas metimo na Į 
riu susirink’mo reikalas. Susi
rinkamas numatytas sušaukti š. 
m. vasario mėn. 22 d. parapijos- 
ąalėje, tuoiaus po vidudienio pa
maldų, 11:30. v. d. Narių pato-: 
gurnui nar o mokestis bus ren-! 
karnas nėr du kartus, kad nebū-Į 
’tu surigrūdimo. Nario mokestis • 
bus renkamas vasario mėn. 8 d-. J 
nuo 8-ios v. ryto iki pirmos v. į 
p. p., parapijos mažoje salėje ir j 
prieš susirinkimo metu. Vado-, 
vaujantis Reorganizacinės L. t 
B-nės statutu. susirinkime bal- J 
suoti gali tik tie asmenys, kurie 
yra sumokėję nario mokesti.

VLIKo, ALTos ir L. B-nės Va
dovybės yra nuo senigi susita
rusios ir aukų rinkimo vajaus 
laiką pasiskirčiusios sekančiai: 
oagrindiniam Amerikos Lietuvių 
Tarybos aukų rinkimo vajui yra 
paskirtas pirmasis metų ketvir
tis: antrasis ketvirtis VLIKui, o 
trečiasis — L. Bendruomenei. 
Susitarimų nesilaikymas bei jų 
laužymas skaldo mūsų visuome
nę. kelia nesantaikas ir nesutari
mus. Tai tik sąmoningas talki
ninkavimas Lietuvos okupantui.

R. L. B-nės Vadovybė prašo 
visus tautiniai nusiteikusius lie
tuvius dalyvauti Vasario 16-tos 
šventės minėjimuose ir savo au
ką skirti tik Amerikos Lietuvių 
Tarybai, nes jau virš 40 metų, 
ka;p ji vykdo pavergtos mūsų 
tautos valią, rūpinasi ir deda vi- 
’as pastangas, kad Lietuva grei
čiau atgautų laisve ir nepriklau
somybę. Kviečiame laikytis su
taptos darbo padalos, nesibrauti 
į kitu veiksmų darbo sritis, rem 
H vieni k tu veiklos pastangas ir 
dirbus. Bendro darbo dvasia te-į 
jungia^, teragina mus visus pa-1 
vengtos tėvynės Lietuvos ir. mū
sų tautos greitesniam išlaisvini
mui.

i 
Andrius Juškevičius,

R L. B nės Tar. Prezidiumo 
P-kas.

Dr. Vytautas Dargis.
R. L. B nės Centro Valdybos 
P-kas-

Tad valJybą kviečia visus na
riu* sumokėti nario mokestį ir 
pačiame susirinkime gausiai da- A O
lyvauti.
. Apylinkė^ iždininkė D. Liepie- 
rė pate kė iždo pranešimą. Pasi
džiaugė. kad pereitų metų ru
dens balius davė pelno ir ne ma- j 
žan nors ir kiek mažiau nei anks ; 
tesni tekio pat pobūdžio baliai į 
yra Javo.

Nutarta finansiškai atsiskai-. 
tyti su* Centro valdybos ir apy
gardos iždu, atiduodant apylin
kės nario mokesčio toki nuo--I 
rimti. koks pagal statutą reika
laujamas.

R.'L B DABARTINĖ CICE-1 
PO APYLINKES VALDYBĄ j 

SUDARO:
et. Pranckevičius —pirm.. Ir. 

Petrauskienė — vicep.. L,. Du j 
Kcnskienė sekretorė. D. Liepie-’ 
r ė — ržTninkė. A. Dumčius 
vai. na\ys. Ap. Skopas — spau- j 

dos atstovas.
Valdyba veikia »planingai.
JAV. LB. (R) CICERO Apy-1

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės vadovybė (iš deš. 
į kairę): Ignas Petrauskas, Jonas Bagdžius, Teodora Serapinienė, Jonas Vaičiūnas, J.

Vaičiūnienė, Jonas Kreivėnas ir Sebastijonas-

MŪSŲ VEIKLA IR PASAULINIAI ĮVYKIAI
Žiupsnelis žinių iš Centro valdybos veiklos

šių metų Centro valdybos po-į A. Kačinskienė. Cetntro vai. 
sėdis įvyko- sausio mėn., 28 d., Į iždininkė, pate kė iždo praneši-
Marquette parke. Dalyvavo ciau_ i 
giau trečdelio narių,, tad posė-j 
dis ir jo, nytafStaai ?teisėti. I 
Pirmininkavo dr. V. Dargis, kaip 
visuomet, buvo geroje nuotaiko
je. Sekretoriavo A. Repšienė. Ji 
perskaitė'r praeito posėdžio pro
tokolą. kuris buvo priimtas be 
pataisų. Poniai A. Repšienei bu
vo padėkota už išsamų ir tiksliai naujai įkurtą Reorganizacinės L.
parašytą protokolą. . Į B-nės apylinkę St. Petersburg, i 

A. Juškevičius, Tarybos pre-j^LA. Valdyba užgyrė. pirminiu- | 
zidiumo pirm., pateikė išeivijos: Ko ir gen. sekretoriaus pastangas . 
veiklos apžvalgą. Jis konstata- J įkuriant skyrių. :
vo Politinių Veiksnių ir L. Ben- Į jg serapįnaSj c. v. gener. se- 
tiruomenės tarpusavio nedarnos • kretorius referavo apie C. valdy- 
apverktmą padėti, nurodė ir pa- j ^os nariu sąstatą; pranešė kad 
grindinę priežastį, pareikšdamas, | keR i§krito 1 susirgo, kiti 
kad dabart mai esami L. Ben-. Chicagos. Nutarimas,
druoaoenės vadovai yra Fronto ■ papildyti nepadarytas, nes esa- 
Bičiuliu vedamos partinės politi mas narjų skaičius yra pakan- 
kos žmonė m si kian ieji primes- ■ kamas pasakė, kad jis yra iš- 

i savo dtk a ū'inę val.ą ir galią sjuntes daug informacinės me
tisai iše Vjai. Tad demokratinio i džjagos Reorganizacinės L. B- 
nusiteikimo ir veikimo žmones. į nės reikalu n;iujai ^eigtos apy_i 
<aip tai ALTos. ir VLIKo vado-į dnkgS pirmininkui į St. Peters- 
vai ir negali su diktatūrinin-J burga 
ka:s sustar'i. Tad ir vyksta ap-j ‘ * ■ .
r-ailė ip-s išfiviics minimas ir j Z. Juškevičienė. “VAGV” re’ 
a'inimasis. vie'oie sutartinai dir’ daktorė Naujienų dienraštyje.
bus pozityvu darbą... A. Juške
vičius pare škė v Itį, kacl esamą j 
padėtį gali pataisyki tik skubos* 
keliu besirutuliojantieji. besikei- 
čiantiej: pasauliniai įvykiai, ku
rie atatinkama; palies ir išeivi-} 
os pasaulį.

1 r kės 
1981:

1 —

valdybos veiklos p’.anąs: 
i 

. . 1 
Visuo'mas na iu susmn-t

kimas vasario mėn. 22 d.:
2 — Kultūrinė jaunimo popie

tė balandžio mėn. 26 d-;
— Tautos šventės M’nė’imas 

rugsė o mėn. 20 d.;
— Rudens balius >paiių mėn.

24 dieną.

mą. Iždas nedidelis—yrakeletas, 
tūkstančių dol. kurie laikomi 
banke. Iždininkė pasidžiaugė, 
kad daugumas apylinkių jau yra 
atsiskaičiusios — jau susimokė
jusios statutinį nario mokesčio 
nuošimtį.

D. V. Dargis, Centro vai. 
pirm., padarė pranešimą apie 

padarė spaudos — informacijas > 
pranešimą. Ji pasidžiaugė kas 
pavyko padaryti ir pasiskupndė 
spaudos talkininku stoka, pa
reikšdama, kad rašančiųjų yra 
daug, bet raštu — straipsnių ma
žai gauna, ypač trūksta žinių iš 
apvlinkių veiklos. Apylinkių vai 
dybos privalėtų jausti pareigą ir 
atsakomybę painformuoti savo 
spaudą apie apylinkės veiklą. 
Redaktorei buvo duota ir X’isa
eilė paklausimų. Į kai kuriuos 
jų ji atsakė ir gana plačiai. Pir-

i miausia pastebėjo, jog saugoda-
I ma organizacijos prestižą ne vis

ką ka gauna gali talpinti “VA
GOSE. dėl ko ats’prašė. Apgai-j 
testavo atvejį, kai “VAGOS”!

rei sudaro sunkumo ir nemalo
numo prieš skaitytojus, kurie 
kaip tik tokių žinučių laukia ir. 
jų pasigenda. O kaltė, priekaiš
tai — tenka VAGų redaktorei. į 

Dažnai pasitaiko ir toks atve
jis, kaip “VAGOMS” skirta me- ‘ 
džiaga nesutelpa tituliniame j 
pusapyje ir tampa nukelta į vi- • 
dūrinius, be parašo, kad nukel
ta į kitą puslapį. Bet tas tik ne- * 
klysta, kas nedirba. ■ Į i 
. Šį pranešimą išklausius, buvo 
konstatuotas faktas, kad, nežiū-: 
rint pasitaikiusių sunkumų ir. 
negalavimų, VAGOS atliko ir 
atlipa didelį informacinį užda
vinį: plačiai išryškina Reorgani
zacinės L. B-nės idėją, sugru
puoja veiklos . medžiagą, tad ir 
ateičiai, 'išeivijos istorijai bus 
kas palikti.

Redaktorė paprašyta savo pa
reigas eiti toliau.

Einamuosius reikalus svars
tant, buvo gana ilgai stabtelpta 
prie naujagimio” — Chicagos • 
apygardos naujai išleisto biulete 
nio reikalo. Šiuo reikalu buvo 
karštai ir gana griežtai pasisa- * 
kyta. Daugumas pasisakė prieš! 
tokio biuletenio laidimą ir pa- j 
teikė visą eilę įtikinančių, stiprių . 
faktorių prieš.

Nutarta surengti specialų ren- * 
gini, skirtą pinigui’telkti ir sko-• 
loms mokėti; išrinkti ir šio ren- !• 
ginio organizatoriai, su ponu. 
Ig. Petrausku priešakyje. | 

Gvildenant painius organizaci
nius reikalus, kan. V. Zakaraus-j 
kas, C. v. Vicep., visada parodo 
daug išminties ir šalto takto, pa. J 
lengvina sprendimą ir palaiko 
taikos dvasią. Pagarba jam!

Tenka pastebėti, jog posėdis 
užsitęsė gana ilgai — net ketu
rias valandas. Nežiūrint to, po- 
sedžiautojų veiduose nuovargio 
nesimatė, nes buvo posėdžiauta 
prie kvapnios kavos vaišių Sta
lo.

I

Tenka pastebėti, kad dauguma 
pageidavo žymiai trumpinti dar- 

kratjos keliu.
Naujos apylinkės steigimo 

iniciatorius. yra vietos gyvento
jas sėkmingas biznierius, tvirtų 
tautinių principų žmogus, P. Po
cius. Jo iniciatyva buvo sušauk 
tas ir steigiamasis apylinkės su
sirinkimas. Išrinkta ir apylinkės 
valdyba: P. Pocius — pirmin., 
A. Vidutis — sekretorius, K. Da- 
knys-iždininkas, E. Daknienė — 
valdybos narė.
Šio sąstato vaidyba yra užsimo 

jusi padidinti valdybos narių 
skaičių, nes yra pasirengę veik
lą vystyti stipriai.

Naujai įsteigta St. Petersbur- 
go apylinkė jau yra užregistruo
ta valdžios įstaigoj e, tad yra tei
sėtas juridinis asmuo. Apylin

Marquette Parko apylinkės veikla
1981 metais sausio mėn. 25 

dieną, Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje, 11 vai. 45 mi
nutės įvyko metinis narių susi
rinkimas. Susirinkimą pradėjo 
valdybos pirm. Ignas Patraus- 
kas, pasveikindamas narius su 
Naujais 1981 metais ir linkėda
mas nariams daug džiaugsmo. 
Kartu apsidžiaugė, kad atsilankė 
mūsų garbės svečiai: garbės 
pirm. Dr. Danilevičius, tarybos 
pirm. Juškevičius, Valdybos 
pirm. Dr. V. Dargis, rikiti-

Perskaitė mirusių narių sąra
šą, kurie buvo pagerbti minutės 
susikaupimu. Toliau pirm, pra
nešė ir linksmesnę naujieną, kad 
1980. metais įstojo 17 naujų na
rių. Nežiūrint, kad Marijonų 
dienraštis mūsų organizaciją 
įvairiais vardais pravardžiuoja 
ir niekina, bet žmonės to melo 
neklauso.

Susirinkimui pravesti pakvie
tė p. Justiną Šidlauską, o proto
kolą surašyti paprašė ponią D. 
Tričienę. Susirinkimas rankų 
nuplojimu tai patvirtino.

Ponas Justinas Šidlauskas pers 
kaitė dienotvarkę ir tęsė susi
rinkimą. Trumpu žodžiu susirin
kimą sveikino tarybos pirm. p. 
Juškevičius. Praeitų metų, su
sirinkimo protokolą perskaitė p. 
J. Tijūnas- Protokolas vienbal
siai priimtas. Apie valdybos vei
klą išsamų pranešimą padarė 
valdybos pirm. Ig. Petrauskas. 
Šiais metais padaryti gerai pasi
sekę šeši parengimai. Su vėlia
vomis dalyvauta: Parapijos šven 
tė;e, Šiluvos atlaiduose, Dariaus 
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OKI PUOTOS LIETUVOS POGRINDŽIO POI^ZIJA

Tautiečiams

kės registracija, jos įpilietinimas 
i yra atliktas Centro valdybos ats

tovui, inž- St. Dabauskui tarpi
ninkaujant.

Naujai įkurtoji apylinkės val
dyba jau pradėjo ir veiklą vys
tyti: pasiskelbė spaudoje, pasi
siūlė į talką Floridos pakraščio 
lietuviams, Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą rengiant. Kas 
svarbu, tai kad valdyba nedel
siant dekleravo viešai spaudoje, 
kad šios šventės surinkti pini
gai, žmonių aukos privalo būti 
atiduotos kam priklauso ,— tik 
ALTAI.

Tad tenka tik sveikinti tokius 
drąsius patriotus, aiškiai, tvirtai 
pasisakančius už teisę ir tvarką. 
Pagarba jiems! Vietinis 

ir Girėno minėjime prie pamink
lo Marquette Parke, pavergtųjų 
Tautų savaitės iškilmėse Chica
gos miesto centre. Iškilmingo
mis dienomis, prie parapijos 
bažnyčios pakeliamos vėliavos.

Parengimai davė nemažai pel
no^ Centro valdybai pervesta 
$1,100.00 ir aukoms išdalinta 
$425.00. Po 100 dpU^Įiota Sibiro 
tremtinio knygai' išleisti ir Bū
relio muzikinei vadovei. Centro 
valdybos leidiniui paskirta $75. 
Spaudai ir radio valandėlėms už 
pranešimus ir aukoms išmokėta 
$395.00.

Ponas K- Povilaitis perskaitė 
revizijos komisijos aktą. Komi- - 
sija rado, kad apylinkės apys
kaitos ir knygos'vedamos tvar
kingai ir prašė susirinkimo apys 
kaitas patvirtinti.

Į valdyba darinkti šie asme
nys: J. Jasiūnienė, Viktoras Ko 
žica, Pranas Adomaitis, Veroni
ka Statkienėnė ir V. Kudirka.

Einamuose reikaluose, susirin
kimas pasiūlė specialią, prieš Va
sario 16 dienos šventę, rezoliu
ciją, kuri vienbalsiai buvo- pri
imta. Ta* rezoliucija jau atski
rai spaudoje buvo paskelbta. Ap 
tarus dar keliatą iškeltų klausi
mų bei sumanymų, susirinkimas 
baigiamas Tautos himnu. Susi
rinkimui vadovavęs Justinas
Šidlauskas savo pareigą atliko 
pasigėrėtinai.

Po susirinkimo, žmonės prie 
kavutės dar ilgai šnekučiavosi, 
dalijosr įspūdžiais ir nuotaiko
mis. Dalyvis

V.iri.L n>il>iruskas ' M.’(Lugo Kratas .

skirtos informacinės žinutės tam 
pa nukreiptos į vidurinius lai-

į kraščio puslapius, kas redakto- 
I

botvarkes.
Koresp.

Reorganizacinės Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė St. Petersburge, Floridoje

Reorganizacinės Liet. Bend- 
| ruomenės nariu ir jos idėjai pri- 
1 tariančiųjų žiniai tenka praneš-Į 
I ti malonią žinią, kad Lietuviui 
j Bendruomenės Reorganizacijus 

idėia plinta: Įsteigta nauja apy
• linkė Atlanto pakraštyje. St. Pe* 
j terburge, Floridoje.

Oficialus šios apyl nkės stei-1 
I giamasis svsrrin. įvyko 1980 m..l 

gruo. 15 d.. Petersburgo LietU-1 
, viu klube, dalyvavo apie pen-1 

kiasdršimt asmenų. Į šį naujo> ‘ 
l apylinkes slegiamąjį susirinki*

mą buvo specialiai atskridęs ir 
Centro valdybos pirmininkasj 
V. Dargis. Ji's nušvietė reorgani- ’ 
zacinės L. Bendruomenės idėją, ’ 
jos principus. Pasveikino susi
rinkusius, įžorisusius pasmerkti 
L. Bendruomenės vadovų veda
mą koloboracinę politiką, aiš
kiai kenkiančią tautos laisvės 
reikalui* Sveikino nuo Šios Ben- 
dnromenės nnsigrįžushis ir įsi- ■ 
jungiančius į Reorganizacinę L. 
Bendruomenę, aiškiai ir tvirtai 
žengiančią savo Tautos ir demo- 2 —

Nekilnckim su priešu taures!
Nedėkokim už tariamą laisvę! 
Tautiškumo idėjas taurias 
Į šūkius atėjūnų nekeiskim!

Svetimais netikėkim stabais!
Nesilenkim prie vergvaldžių padų!
Mūsų tautą nuo amžių grubiai

• Priešai niekina, engia ir ardo...
Bet vistiek ji lyg upė leduos 
Ir gyvybę dar turi, ir srovę. 
Idealų šventų neparduos, . 
Neiškeis j pripildytą lovį.

Atžalyną išlaužyt neleis!
Neįsūnys nė svetimą tarmę! 
Nenueis išdavikų keliais, 
Bet išsaugos ir vardą, ir gari v i

Naujienos, Chicago, 111., Saturday-Monday, I eh. z-9. 1981



A. Audronis apie Apsaugos fondą

Praeitų metų lapkričio 9 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pub
likai kalbėjo Tautos fondo gar
bės pirmininkas pi ei. Jonas 
Balkonas ir Vilko vicepirminin 
kas Juozas Giedraitis. Publikos 
buvo daug, pranešimai įdomūs.

Toje pat sueigoje Tautos fon
dui buvo įteikta tūkstanLnė do 
lerių išskirtinam reikalui. Ku
riam tikslui ir kieno tie pinigai? 
Čia vietoje įvaifių aiškinimų gir 
dėjau, o buvo ir kai kurioje spau 
doje apie tai rašyta, kitų atsilie
pimais rašymai patikslinti.

Be abejo, atsakymą gali duoti 
tas, .kas tuos pinigus įteikė — 
tai Lietuvos aviacijos kapitonas 
Antanas Audronis. Štai, kaip jis 
aiškina.

Tuo tūkstančiu dolerių prie 
Tautos fondo įsteigiamas specia
lus Apsaugos fondas, kurio tiks
las rinkti lėšas, kurios bus pa- 
naudotis tik okupacijai griūvant 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatyto;ams veikiant.

Kitaip sakant, fondo lėšos bus 
naudojamos tik po to, kai jau 
nebebus detentės, kai sukilimai 
Ukrainoje, Lenkijoje ir kitose 
satelitinėse valstybėse, tai yra, 
kai Sovietu sąjungoje bus suiru
tė. Lietuva tada turės apsiginti 
nuo gobšų kaimynų, apsisaugoti 
nuo vidaus anarchijos.

Kai okupacinė valdžia bus ne 
beveiksminga, bet Rusijos ka
riuomenės likučiai kenks ir grės, 
Apsaugos fondas duos pagelbą 
atsiteigimui nepriklausomos Lie
tuvos. Suirutei vykstant, tikėki 
mės, — aiškina Antanas Audro
nis, :— jog JAV ir kitos valsty
bės, kurios okupacijos nepripa
žįsta, teiks Lietuvai pagalbą.

Panašių fondų turi žydai ir 
jiems JAV netrukdoma veikti. 
Apsaugos fondo vardas parink
tas, nes tai įvairesnės apimties, 
negu iššaukiančio ir kartais klai
dinančio vardo siauresnės sąvo
kos ginklų fondas.

kų, bus sušauktas jų susirinki-1 
mas, bus, renkama valdyba. Da- ’ 
limis per metus arba tuoj iš kar
to šimtą dolerių įmokėjus, as
muo pasidaro nariu ir gauna vie
ną balsą nuo kiekvienos įmokė
tos šimtinės. Tūkstantį dolerių 
Įmokėjo Apsaugos fondo pradi-. 
ninkai Aldona ir Antanas Au
droniau jiedu jau turi 10 balsų-

Apsaugos fondan priimamos 
aukos ir testamentiniai paliki
mai. Čekius ar testamentinius ( 
palikimus rašant reikia pažymė- , 
ti, jog tai skiriama Apsaugos fon 
dui, angliškai: Lithuanian Na
tional Foundation, Ine., To De-j 
fence Fund. Siųsti šiuo adresu: ■ 
P. O. Box 21073, Woodhaven, .N-; 
Y., 11421. Į

— Būtinai reikalinga parašyti ( 
.1j žodžius: To Defence- 
— tokiu sakiniu Antanas 

baigė suteiktą

•uos tris 
Fund, - 
Audronis 
maciją.
J. KLAUSEĮKIS

AR ŽINAI, KAD.. -
... kalbėdamas su 

tautininku, niekuomet 
mink apie žiebtuvėlius 
kas), nes šie nekalti

infor-

lietuviu 
neprisi- 

(benzin- į 
dalykė

liai Lietuvoje ne vienam pridarė 
bėdų... į

... jeigu nepriklausai 1 Getu- Į 
viu Bendruomenei, nemoki na-į 

mokesčio, negeri tauriųjų
ne

V. švabienė
“Saulės duktė” (grafika)

vus ir nemaža jų dalis -pareiš
kė iš Darbo Partijos , i>stojąJ 
Vtskilėlių vadai įsteigė naują1 
organizaciją — Socialinės De- 
nokratijos Tarybą.Tai bus sti-j 
priai antikomunistinė ergant j 
acija, pasistačiusi savo pagrin^ 

dais socialdemokratų ideologi 
nius principus. Šios naujoj or
ganizacijos steigėjais yra: bu
vusi darbiecių, kabinete minis
trė p. Shirley Williams, bu
vęs Darbo Partijos vacjas Da
vid Owen, buvęs vado antri
ninkas Roy Jenkiųs ir gabus % 
parlamentaras Wdliani Rod- Sak<\ kad kol kas jie partijo- 
gerš, Daugiau ir daugiau įta- je liks ir stebės kairiųjų veik- I . •

naująją organizaciją. 'Dauge
les Angų politikos stebėtojų

TILTININKAI KENKIA 
IŠEIVIJOS VEIKLAI

Tėviškės žiburių 3 nr. veda
masis “Rakštis ir atrama” na
grinėja išeivijos veiklą ir Sovie
tų pastangas ją nuslopinti. Ve
damojo pabaigoje taip rašoma:

“Išeivijos veikla sovietiniams

Darbo Partijos skilimas nėra 
galutinis. Apie šimtas darbie
cių parlamento atstovų pasi-

gers, 
Ringų darbiecių persimeta i Įa;

i * * račiau nueita jau tiek toli, 
kad pastovus daugiau ar ma- 
žia spartus, socialdemokratu

yra įsitikinę,kad šiuo metu tik gūdžio augimas yra užlikrin-

rio 
gėrimų Lietuvių namuose, 
lankai katalikų centro, .tai nu-į 
tautėsi tokiu pat spartumu, kaiP, glintįus 
kad ir tautiškai susipratusių 
tautiečių vaikeliai. ..

.. . jei gersi degtine ^Bal’ic- 
Original” ir ją girsi daug kam i 
girdint, lai gausi vieną buteliu-J 
ką nemokamai. Peikdamas ją,j 
supykinsi didžiausio fabriko sa
vininką ir būsi apšauktas lietu
viu nesusipratėliu bei šios vals
tybės ekonomikos pagrindų grio
vėju. .. (M. Ridikas)

Jau daugiau negu mcta< lai- Britų ekonominė 
ko, kaip Didžiosios Britani
jos Darbo Partija Pergyvena 

i vidinius nesutikimus.
Kraštutiniai kairieji veržiasi į 
Darbo Partijos vadovybę. Jie

Į pasisako už vienašališką bran 
duolinį nusiginklavimą, ui su
stabdymą branduolinių ginklų- 
įvežimo iš Amerikos, už indu
strijos ir nacionalizavimą ir už 
patitraukimą šiNATo (šiaurės 
Atlando Sutarties 'Organizaci-

stebuklas gali sustabdyti Tre
čiosios partijos giminių Didžio 
joje Britanijoje, ir kad 1 
partija blls Socialdeniokratųj 
Partija, išsivysčiusi iš Sociali
nės Demokratijos Tarybos.

Iš viso pasaulėžiūrinė dife.'.v . ' • Irencija reiškiasi Didžioje Bri-j 
tanijoje. Sovietų grąsa ir eks-| 
stremistinių kairių bei koinu-l 
nistų brukimasis i Darbo Par-! ras Galima 
tiją ir bandymas ją skaldyti 
yra išgąsdinęs ne vien politi
kos darbuotojus, bet ir visuo- 
menę?kitaip sakant, balsuoto
jus. Kad ir perėmė Darbo Par 
fiją, kairieji ekareni. nebepa
jėgtų rinkimuose laimėti dau
gumą, reikalingą valdžiai su
daryti. Gi atskilusieji socialde
mokratai irgi dar negali tikė
tis vieni prasiveržti į valdžią. 
Tačiau naujoji Socialdemok
ratų Partija galėtų laimėti pa
kankamai Parlamento vieįų^

tas.....
Čia pravartu prisiminti kai

M kurių mūsų lietuviškų “politi
kierių” 
žiūrinės 
kraštuose 
Tai yra 
Santvarkos 
minimas. 
piens, yra

I i . C. - 1

jos) bei iš Europos Bendruo
menės. Jie taip pat propaguo
ja panaikinimą Lordų Rūmų, 
Kraštutinių kairiųjų vadas yra 
55 metu amžiaus darbietis. To 
ny Benu. Radikalinės partijos 
programos skelbėjai, kraštuti- 
nieji darbigčiai, jau atstūmė 
nemažą dalį balsuotojų, anks
čiau reiškusių darbiėčiams 
simpatijų. Jie taip pat sukėlė, 
susirūpinimą JAV užsienio !po-; 
litikos vairuotojų tarpe. Ame-

> rika negali apsiimti remti Di
džiosios Britanijos finansiniai 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- jr netgi pasižadėti ją ginti, jei
- pati Britanija pasitrauks iš 

NATO vadovaujamos Europos 
genimo sistemos ir iš Europon 
Ekonominės Bendruomenės.

Apsaugos fondą tuo tarpu tvar | PATS SKAITYK IR DAR K1 
kysianti Tautos fondo valdyba,’ TUS PARAGINK SKAITYTI 
bet kai atsiras daugiau įnašinin- DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” ,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS «_ - — - ----------------- j

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena-

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

teigimai, jog pasaulė- 
pąrtijos anglosaksų 

yra nepopuliarios, 
kvailas autoritetinės 

mėgėjų savęs ra- 
Žmogus, homo sa- 
galvoj antis pada- 

laikinai dalį vi
suomenės suklaidinti, bet ap., 
mulkinti visus, niekada nepa
vyks. Šiandien kova prieš vi
sam pasauliui įgrisusią komu
nistų ekspansiją vyksta kaip 
tik per pasaulėžiūrinį pr<»ndi- 
mą.šitai matome ne tik; Didž. 
Britanijoje, bet ir kit°še Eu
ropos valstybėse, kaip tai — 
Italijoje, Ispanijoje, Portuga-I 
lijoje ir Pranoūzioje, kur kova j 
prieš komunizmo veržimąsi 
reiškiasi pasaulėžiūrinių par- 

.. tijų augimu ir stiprėjimu. De- 
kad pasidarytų įtakingu poli-- (inokratinių partijų ' atsiradi- 
tiniu faktoriumi. Ji galėtų nu-| mas ir plėtimasis yra nenau- 

riadą, sueida-į dingas tik komunistams. De-
au- 

konservatoriųj girnas tur būti išgelbės Ėuro- 
stbvų,. darbo unijų atstovų ir partija.
iš vietinių Darbo Partijos sky-1 Europos žuralistų tarpe gir- 
rių ab-tovų. . šioje konferencię- disi nuomonių, kad 
joje, '54% balsų persvarą, bu- rinkiniuose naujoji centristų 
vo nutarta,' kad Darbo Parti-1 socialdemokratų partija galė
jos vadovybę parinks nebe tų gauti iki 40% 
darbiecių parlamento iatstovų tuo tarpu 
susirinkimas, kaip tai būdavo 
anksčiau, bet naujai kuriama 
partijos rinkiminėj , kolegija, 
kurioje tik trečdalį narių be
sudarys parlamento atstovai, 
o likusieji bus deleguoti iš dar
bo unijų ir periferinių Darbo 
Partijos skyrių, šitokia san
tvarka dar daugiau palengvin
tų Darbo Partijos kairiajam 
sparnui perimti partijos poli
tinės programos formavimą.

Šitie įvykiai labai sukrėtė 
konservatyvesnius dešiniojo 
Darbo Partijos sparno atsto-

Tarptautinėmis temomis

Britai kuria Scdaldemokratų partiją
santvarka

jau dabar yra kritiškoje pa
dėtyje; bendras Anglijos, Va- 
lijos ir Škotijos bedarbių nuo
šimtis jau pasiekė 10%—aukš
čiausią lygį per paskutiniuo
sius 40 metų!

Neseniai Londone buvo su
šaukta specialioji Darbo . Par- lemti .politikos riadą, sueida-j dingas tik komunistams, 
tijos konferencija, šusidedan- mi^talkon su kuria kita, pavyk] mokralinių pasaulėžiūrų 
ti iš darbiecių, parlamento at- džiui kad ir konservatorių, girnas tur būti išgelbės Ė

pą nuo komunizmo grėsmės.
Politikas

ateities

visų gaisų; 
konservą toriiams 

tegaunant tik 31%, o sukairė-'; 
jusiems darbiėčiams liekant 
tik su 29%'mažuma. Kaį kasi 
galvoja, kad naujai besikūrJą | 
socialdemokratai gali tapti net 
ir dar populiaresni balsuotojų 
tarpe,, nes daugelį D. Britanj7 
jos gyventojų gąsdina kairiųjų 
ir komunistų bloko machina
cijos. Kairėn bekrypstanti Dar 
bo Partija pasidaro jiems ne
bepatikima.

Kaip greit augs naujasis so
cialdemokratų sąjūdis, dabar 
dar nėra visai aišku, nes dar

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką I

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytąją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

e 3 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _ doL
Pavardė ir vardai ____________ .
Adresas ________________ _ _________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresai _______________________________

. kur*

Sponioriau* pavardė, vardai Ir vietovė _________i_________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą fa 
Naujieną pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas ____________________________________
Adresas ---------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas __________________________________ _
Adresas - - ______________________ _

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS'

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas <

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 
' • • vai įjarasyfa ir lengvai skaitoma.

Minkšti viršeliai . . $8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekj tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

y
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Baltijos kraštuose yra nemaloni 
ir kartais pavojinga rakštis. Tai 
liudija ir lietuvių kalba leidžia
ma sovietinė spauda išeivijoje, 
kaip “Viltis” ir “Laisvė”. Pasta
roji išspausdino net vedamąjį, 
smerkiantį lietuvių veikėjus už 
jų veiklą Madride- Reiškia, so
vietiniai valdovai iseįvijos veik
lą jaučia, stengiasi ją silpninti 
visokiais būdais, ypač naudoda-. 
miesi dėsniu “divide et impera^ 
(skaldyk ir valdyk). Išeivija į4 
tai turėtų atkreipti dėmesį ir sa-- 
vo veiklą daugiau vertinti. Daž-_: 
nai mūsų veikėjai numoja ran4 
ka, nedalyvauja bendroje vek-j 
loję, nes laiko ją nereikšmingu; 
dalyku. Bet tai klaida. Išeivijos 

'veikla yra mūsų tautos gyvąjį 
tingumo apraiška, būtina jos gyJ 
vybei palaikyti. Imant paskirai,; 
vienos ar kitos vietovės bei or-' 
ganizacijos veikla atrodo nedide 
lė, tačiau savo visumoje ji yra 
reikšminga. Sovietiniams valdo
vams ji yra rakštis, o pavergtai 
tautai — atrama, ypač vergijos 
metais, kai valstybės institucijos 
negali veikti ir kalbėti tautos 
vardu. Tada išeivija tampa am
basadore, kurios veikla siekią 
labai plačiai. Jau dabar matomėį 
kad įvairių asmenų ir organiza
cijų dėka Lietuvos laisvės klau
simas pasiekia ne tiktai vyriau
sybių ausis, bet ir plačiosios pa
saulio Visuomenės. Dėlto'.mūsų 
išeivija turėtų gilliau įsisąmo
ninti savo reikšmę, paskirtį ir sti 
printi savo veiklą, kurios pasek
mes jaučia žmonės ir anapus At
lanto”.

Vedamajame-neužsiminta apie 
tiltininkus, už pinigus dirbančius 
svetimiesiems ir norinčius domi
nuoti lietuvių visuomenei ir po
litikai. Dabar jie dirba viršlai- 
kiūs, stengdamiesi griauti ALtą 
ir VLIKą, o ugdyti PLB visuo
menės reikalų tarybą. Joks bėn- 
druomenininkas nepateks vado- 
vaujaričion vieton, jei nepritars 
šiai politikai. K. Petrokaitis

2759 W. 71st St, Chicago, HL
’ 8ŪPSSTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SA1 

DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
f vaL ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniai* nuo 9 vai, ryto iki 8:30 v*L vai.
D. KUHLMAN. B .S., Registruota* vaistininkas
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,' meno ir mokslo 

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

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

• VIENIšO ŽMOGAUS G Y V ENTMAS, 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 52.

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

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsl* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamo® Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidom a
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Kaip R. Česonis vertina Madrido 
konferenciją

Amerikos lietuvių dauguma buvo nepatenkinta, kai 
patyrė, kad Rimas Česonis buvo paskitras lietuvių atsto
vu Madrido konferencijoje. Buvo nepatenkinti todėl, kad 
buvo visa eilė lietuvių, kurie buvo geriau paruošti daly
vauji Helsinkio aktus pasirašiusių valstybių .konferen
cijoje.

Pirmuoju lietuvių atstovu Madrido konferencijoje 
galėk būti dr. Kazys Bobelis, labai gerai susipažinęs su 
Ėclrirldo aktus•’ pasirašiusių valstybių pastangomis 
siekti Europos taikos ir Helsinkio pagrindiniais nutari- 
r-:ais». Antruoju būtų galėjęs būti dr. Kazys Šidlauskas, 
labai.~nrai sus'pažinęs su veikiančiais Įstatymais ir Ame- 
likcs lietuvių pastangomis padėti nelaimėn patekusiai 
Fetavi’i tautai. Pagaliau Madrido konferencijon vykti 
būtų tikęs ir dr. A. Krivickas, tarptautinės teisės žino
vas, geras vakariečių įstatymų specialistas. Buvo ir dau
giau susidomėjusių tarptautinėmis pavergtos Lietuvos 
teisėmis. Daugelis jų būtų galėję būti naudingi savo pa
tarimais. iniciatyva ir energija tarptautinėje konferen
cijoje ginti pavergtos lietuvių tautos teises.

Lietuviai protestavo, nes jiems atrodė, kad Madrido 
konferencijon atstovo paskyrimas turėjo būti padarytas 
su didž’ųjų Amerikos lietuvių organizacijų žinia ir pri
tarimu. Bet tuometinis JAV prezidentas buvo kitos nuo
monės šiuo reikalu. Jis paskyrė žmogų, kuris jam atrodė 
geresnis. Geresnis ne lietuviams, ne pavergtai lietuvių 
tautai, bet geresnis jam pačiam.

Bet Amerikos lietuviai, patyrę apie česonio pasirin
kimą, pareiškė savo nepasitenkinimą, tačiau po to ap
rimo, sukando dantis, aptarė reikalą ir laukė. Buvo ir 
tokių, kurie išdėstė savo pažiūras apie nevykusį pasirin
kimą ir pareiškė protestą. Bet ir jie vėliau pritilo, vengė 
nesusipratimų ir laukė tolimesnės’ įvykių eigos. Buvo ir 
tokių, kurie net pasveikino prezidentą už lietuvio pasky
rimą į Madrido konferenciją.

Į Madridą buvo nuvykusi didoka lietuvių grupė. Ten 
buvo dr. Bobelis, dr. Šidlauskas ir visa eilė kitų lietuvių. 
Jų tarpe į Madrido konferenciją buvo nuvažiavęs ir Vla

das Šakalys, pasirašęs prašymą panaikinti Hitlerio ir 
Stalino pasirašytą sutartį Pabaltijo valstybėms pasida
lyti. .. Visi jie užmezgė ryšius su Helsinkio aktus pasi
rašiusių valstybių atstovais ir prašė juos konferencijoje 
kelti pavergtos Lietuvos klausimą ir padėti nukentėju- 
siem's lietuviams.

Visiems buvo svarbu patirti, ką česonis Madride 
atliko, ką naudingo jis padarė Amerikai ir Lietuvai. Pir
moji Madrido konferencijos dalis pasibaigė praeitų metų 
gale, bet Rimas česonis tiktai vasario pradžioje Drauge 
atspausdino savo įspūdžius ir vertinimus. Gaila, kad Če- 
sosis pats savo vertinimų neaprašė, bet juos papasakojo 
Broniui Vaškaičiui. Tai dar būtų pusė bėdos, jei tas “Vaš- 
kaitis” Amerikos lietuviams būtų pažįstamas ir lietuviai 
būtų tikri, kad jis tiksliai Česonio įspūdžius atpasakojo. 
Bet “Vaškaitis” Amerikos lietuviams visai nepažįstama 
asmenybė. Jo vardas nieko lietuviams nesako. Greičiau
siai jis ištirps kaip vaškas, ir Amerikos lietuviai net ne
žinos, ar česonis tikrai taip galvojo, kaip “Vaškaitis” jo 
mintis užrašė, ar ten Draugas išdėstė apgaulingus tvirki
nimus, kaip ne vieną kartą jis buvo padaręs.

“Vaškaitis” daug prirašė apie Česonį ir apie jo at
liktus darbus. Viename Draugo puslapyje nebetilpo. Bet 
jis daugiausia rašė apie antraeilius dalykus, o pats svar
biausias česonio atsakymas suvestas į šį “Vaškaičio” 
klausimą: “Kas nulėmė konferencijos pasisekimą?” Štai 
jo atsakymas:

“žinia, kad pirmoji konferencijos dalis buvo pa
lanki lietuviams ir Lietuvai, iššaukė susidomėjimą, ar
gi Amerikos politikoje įvyko staigus posūkis? Kaip 
žinome, Belgrado suvažiavime buvo suminėti tik 6 
disidentai, kurių tarpe nebuvo nė vieno lietuvio. 0 
Madrido — jų atsirado net aštuoni. Be to, rusams 
buvo prikištas nelegalus Pabaltijo kraštų užgrobi
mas, pakartotinai priminta, kad JAV ir ateityje ne
pripažins tų kraštų okupacijos. Iškeltas laisvo tau
tų apsisprendimo reikalas.

Česonis pareiškė, jog, Amerikos delegatams ruo
šiant kalbas, turėjo galimybės duoti savo, pageidavi
mus ir apeliuoti, kada Lietuvos ir' lietuvių reikalai 
į jas nebuvo įtraukti. Būdamas Madride, palaikė tele
foninį kontaktą su JAV LB VRT nariais ir, iškilus 
reikalui, iš jų gaudavo papildomos medžiagos. JAV 
delegatai jo dideles pastangas gražiai įvertino. Po 
vienos sesijos W. Zimmermann Česoniui įteikė savo 
kalbos tekstą su ranka įrašytu užrašu.: “Rimui Česo
niui, turėjusiam drąsos kelti savo įsitikinimus ir ryž
tingai veikti, kol jie bus įvykdyti. Su nuoširdžiais 
linkėjimais — Warren”.”

(Draugas, 1981 m. vasario 6 d., 3 pusi.)
Česonis' tvirtina, kad labai didelį vaidmenį Madrido 

konferencijoje turėjo “staigus posūkis”. Belgrado konfe- 
ferencijoje “buvo suminėti tik 6 disidentai, kurių tarpe 
nebuvo nė vieno lietuvio, o Madrido — jų atsirado net 
aštuoni”. Ką tie disidentai galėjo padaryti, tai šiandien 
dar neaišku. Ir nesuprantama, kodėl konferencijoje ga
lėjo turėti bet kokios įtakos dviejų disidentų atvykimas 
į konferenciją. Jeigu Maskva būtų leidusi disidentams 
išvažiuoti ir atvykti į Madrido konferenciją, tai disidentų 
būtų keli milijonai, net toks skaičius norėtų iš Rusijos 
pavergtų žemių išvažiuoti.

Česonis pasakoja “Vaškaičiui”, koks svarbus yra W. 
Zimmermanno Madrido konferencijoj paskaitytos jo kal
bos rankraštis ir dar svarbesnis “Warren” Įrašas. Kodėl 
Česonio gautas rankraštis turėtų būti toks svarbus, kada

A. SVILON1S

Sustiprėjo griovikų akcija 
prieš laisvinimo veiksnius
(Tęsinys)

Tai, tik VLJKas turi neri
botą mandatą 'bei galią atsto
vauti politinėms pavergtos tau
tos aspiracijoms bei vadovauti 
laisvės kovai. To neturi LB-nė, 
nes ji įsteigta išeivijoje apjungti 
išeivius lietuvybės išlaikymui. 
Aišku, ji gali kaip ir kiekviena 
organizacija talkininkauti VLI- 
Kui, bet ne vadovauti. Ji neturi 
tautos jai suteikto mandato. Ji 
pagaliau neapjungė nei visos 
išeivijos. Todėl okupantas jos ir 
nepuola, bet puola Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Gaila, kad j šią okupanto’ ne
švarią ir kenksmingą akciją 
niekinti VLIKą yra įisijungę ir 
kai kurie bendruomenininkai. 
L.R-ui patarčiau įsigyti mūsų 
teisininko p- P. Stravinsko pa
rašytą knygą “Ir Šviesa ir Tie
sa” ir ją gerai įsiskaityti; tada 
nereikės Drauge taip naiviai ra
šyti vedamųjų. Ir nereikia pa
šiepti kabutėmis tautos manda
to, girdi, VLIKas savo “manda
tu” bando pateisinti savo pozi
cijas.

Tada nereiks verkšlenti, kad 
neturi laiko ir vietos išspręsti 
šių sudėtingų problemų. Suti
kini, kad jis ir turėtų laiko ir 
vietos, juk vistiek tokių proble
mų neišspręs, nes jis yra igno- 
rantas dėl VLIKo prigimties ir 
paskirties.

Taip pat yra naivus jo aiški- 
iiiinąš, į.kąęl; išeivijos ' jaunajai 
kartai,; anglosaksiškoje kultū
roje subrendusiai, politinės par
tijos ir srovės, yra neįdomios.

įdomu žinoki, ar Amerikoje, 
Anglijoje ir kitur valdžia yra 
sudaroma be partijų? Nejaugi 

‘ išeivijos jaunimas nežino, kad 
be partijų negalima sudaryti 
demokratinės valdžios? Juk ir 
Amerikoje yra dar, ir be šių 
dviejų didžiųjų partijų, ir ma
žesnių; yra net ir komunistų. 
Tik jos yra per silpnos ir nepa
jėgios perimti valdžios vairo 
j savo rankas. Nejaugi mūsų 
jaunimas nežino, kad anglo
saksų pasaulyje yra politinės 
partijos, srovės ir grupės?

L.R. savo rašinyje prisimena 
ir tą nelemtą A. Gurecko įvykį, 
kuris išeivijon įnešė tiek daug 
erzelio, kai VLIKo pirmininkas 
su valdybos pritarimu jį išpra
šė iš posėdžio. Bet apie tai jau 
daug kartų spaudoje buvo aiš
kinta, kodėl ir-už ką jis buvo iš
prašytas. Matyt, L.R. neskaito 
spaudos, o naudojasi tik VLIKo 
griovikų šališka informacija. 
Jei jau jis tokį faktą iškelia 
aikštėn, tai pirmiausia reikėtų 
parašyti ir už ką. Rašėjas su 
viskuo turėtų būti gerai susi
pažinęs. Turėtų žinoti, kad ke
liant aikštėn tokius faktus, rei
kia pirmiau su jais gerai susi
pažinti, nes kitaip yra pavojus 
tapti demagogu ir šmeižėju.

L.R. rašo ir apie PLB-nės po
kalbius su VLIKo valdybos na
riais,. kurie nedavę gerų vaisių- 
Bet tai yra tik tuščias plepalas, 
kai taip rašoma, o neklausiama 
kodėl tie pasitarimai liko be 
vaisių.

Kokios gi buvo tos sąlygos,

tas pats Zimmermannas, vos baigęs skaityti savo kalbą, 
iš Madrido pasiuntė Naujienų redaktoriui tos pačios, kal
bos nuorašą. Naujienose tuojau buvo atspausdintos Zim
mermanno kalbos svarbesnės mintys, o Česonis iki šio 
meto nieko neparašė?

Dancige ir visoje Lenkijoje Lešek Walesa tapo did
vyriu, kad jis, kitiems nepajėgiant, be jokio rašto, be 
pasikalbėjimo telefonu ir be jokių prisiminimų, Lenkijos 
valdžios vicepremjerui Jagielskiui padiktavo visus 12 pa
ragrafų, kuriuos Jagielskis ir lenkų valdžia gavo, ir visus 
pripažino, šiandien Walesos padiktuoti trumpi ir aiškūs 
reikalavimai- nuvertė Giereko valdžią ir padėjo pagrin
dus Lenkijos darbininkų unijai be komunistų.

Česonio žinios, atmintis ir pasiryžimas buvo daug 
silpnesni, jeigu jis, nepajėgdamas nieko konferencijos 
nariams pasakyti, jei jis iš Madrido turėjo telefonuoti 
į VRT ir gauti instrukcijas sekančiai konferencijos dienai.

Amerikoje buvo keli lietuviai, kurie, kaip Walesa, 
būtų galėję Lietuvos laisvės sąlygas padiktuoti, bet če
sonis, Gečio neatsiklausęs, lietuvių reikalavimų nemo
kėjo padiktuoti.

Atrodo, kad Amerikos lietuvių nuomonė apie Česonį 
buvo teisinga.

apie kuriaą Vytautas Kamautas 
kalbėjo? Tik žinant visa tai, ga
lima sakytį, kodėl pasikalbėji
mai buvo bevaisiai ir kodėl 
VLIKo nariai negalėjo, susikal
bėti su Vytautu Kamantų.

Taip pat kažkokia neaiškia 
užuomina jis prisimena ir dėl 
Jurgėlo? pranešimo, dėl kažko
kios disidentinės veiklos ir tele
foninių pokalbių.

L.R. dar piktesnį daro VLI- 
Kui priekaištą, kad jis, užuot 
sprendęs principinius, politinius 
veiklos klausimus, savo posė
džiuose užsiiminėja kita veikla- 
Kokia ta kita veikla, neaišku. 
Žinoma, tokie priekaištai nie
kuo neparemti, paprastai vadi
nami tuščiais plepalais bei plel- 
kais ar net šmeižtais. Nejaugi 
L.R-ui yra svetima tiesa?

L.R-ui ir to dar negana; jis, 
pasirėmęs J. Gailos pilkais VLI- 
Ko ii- jo pirmininko dr. K. Bo
belio puolimais, puola taip pat 
pirmininką dėl jo pranešimo, 
padaryto Toronte. Bet tokį L.R. 
pareiškimą, neparemtą faktais, 
reikia skaityti kliedėjimu, ku
riam nerūpi tiesa, o rūpi sunie
kinti pirmininko autoritetą- Ir 
tuo pačiu parodo norą įsirikiuoti 
į VLIKo giovikų eiles. Skaičiau 
visą mūsų spaudą, niekur neuž
tikau tokio žeminančio pasisa
kymo apie pirmininko praneši
mą, išskyrus bendruomenininko 
J. Gailos, o’ dabar Drauge skai
tau ir L. Rimkaus. Juk pasakius 
tiesą, nieko gero negali laukti iš 
VLIKo griovikų, nes jie tiesiog 
liguistai nekenčia mūsų laisvini
mo veiksnių ir jų vadovų.

L.R. vadina šmeižtu, kai VLI
Ko pirmininkas pareiškė, kodėl 
LB-nės vadai atsisakė kviečia
mi dalyvauti tai vienur, tai ki- 
ųr pasitarimuose dėl Madrido 

konferencijon pasiruošime. O 
atsisakė dėl - to, —L-R. cituoja 
pranešimą,^— kad Kanianto ir 
Gečio- dukterys tuo laiku buvo 
komunistinio okupanto, vaišina
mos mūsų pavergtoje tėvynėje, 
Švęsdamos kartu su okupantu 
10 metų Lietuvos pavergimo 
šventę. Ar tai ne tiesa? Jei tai 
netiesa, kodėl jų tėvai tyli? Ko
dėl Kamantas bei Gečys to ne- 
dementavo? Ar ne liūdna, kad 
L.R. kaltina VLIKo pirmininką, 
kad šmeižiąs, o pats nejaučia, 
kad tokiu savo rašiniu šmeižia 
VLIKo pirmininką.

Bet jis nesitenkina vien tik 
pirmininko puolimu, jis užka
bina ir VLIKo valdybą. Jo žo
džiais tariant, jame yra žmonių 
be nuovokos, kurie nežino ką 
kalba. Reikia manyti, kad se
kanti kartą, prieš suvažiavimą, 
L.R. bus greičiausiai pakviestas 
pasiklausti ar galima daryti tokį 
pranešimą, kurį paruošė žmonės 
be nuovokos.. • Ir baigdamas 
savo vedamąjį, kuriame jis iš-

(N-kelta į penktą puslapi)

— Gal manai, kad ir šia tavo pypkė? — ta- i 
rė Sruoga. — Ne ,brač! Ją man žmona atsiuntė I 
su kapšiu gero tabako. . Kukūžė kapas tabaką 
pagrobė, o pypkę išlaikiau.. Tik rūkiau dažnai 
samanas ir pernykščius dapus...

— Na, tai dabar prisikimšk gero tabako, —
Į pasiūliau tik ką gauto limitinio tabako.

Prikimšome ir užtraukėme po dūmą.
— Šachmatais dar loši? — paklausė. — Su- 

loškime partiją.
Lošėme čachmatais, traukdami pypkes ir 

savo galvodami.. Per Sruogos veidą, net pastu
miant figūrą, slankioja kažkokie šešėliai, ir jis 
dažnai susiraukdavo — lyg iš skausmo ar kafžką 
prisiminęs. Aš užsižiūrėjau į jo veidą ir partiją 
pralošiau. -

— Šach-mat! — tarė apsidžiaugęs Sruoga, ir- 
tamsūs šešėliai išnyko iš akių. — Baigta! Su
pykau tave, po šims pypkių...

Aš, pralošęs partiją, nemažiau apsidžiau
giau, nes Sruogos akyse išnyko tamsūs šešėliai 
ir sumirgėjo linksmi žiburėliai.

Sugrįžo Putinas su žila barzda. Pažinti ne
galima, tik akys tos pačios — rimtos įr susirū
pinusios.

— Štai ir aš esu... t
Šeima kaime palikusi, o jis atvykęs apsidai

ryti... Butas išplėštas ir užimtas. Biblioteka, 
rankraščiai sunaikinti. Bet jis pats gyvas ir 
sveikas išlikęs.

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI 
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

'Tęsinys)

— Skaityk ir teisybę pasakyk.
Perskaičiau, nieko nepasakiau, tik priėjęs 

uždėjau ant peties ranką ir pažiūrėjau į 
akis:

— Tie1: pakėlei ant savo pečių — ir nesugiu- 
vaį — norėjau pasakyei, bet nieko nepasakiau.— 
Amžinas būsi...

Sruoga suprato.
— Na, tai užsirūkysim pypkes, — tariau, iš

sitraukdamas prieš porą metų sumainytą su Sruo
ga pypkę.

Sruoga greitai ją atpažino ir prisiminė:
— 0 tavo pypkė, trauk ją velniai, — tarė, iš

lėkė pro Štuthofo kaminą, gal būt, su tavo liki
mu, bet užtat aš gyvas likau... Štai, čia mano 
lagerinė pjpkė... žmona atsiuntė...

Aš pasižiūrėjau į pypkę ir vos ją atpažinau: 
apgraužtu kandikliu ir visa apdegusi. O tai bu
vo ma o išeiginė pypkė, kurią prieš pusantrų 
inetu perdaviau Sruogos žmonai su kapsiu taba
ko. kad į.M-i riųstų jam į lagerj. Atidžiai ją apžiū
rėjau. galvok nas, ką išgyveno tas, kuris ją po
ra metų rūkė, ir mano žvilgsnyje kažkas šmėkš- 
ramio i.- ranka krūptelėjo.

“Sveikinu žemę”.. . — praskamba pirmas ei
lėraštis.

Putinas apsigyveno V. Krėvės-Mickevičiaus 
bute, kuris sveikas išlikęs, nors jo šeimininkas 
keli metais slapstėsi, o dabar nežinia, kur jį ka
ras buvo nubloškęs.

...O dabar džiaugiuosi B. Sruogos raštų še
šiais tomais. Oi, koks tai didelis mūsų kultūros 
lobis, sukrautas sunkiais ir kintamais laikais. 
Kiek čia širdies, kiek meilės, pasiaukojimo savo 
kraštui sudėta, kiek nervų, nemigos kančios ir 
sielvarto...

Kad taip ir mes kiekvienas atiduotume savo 
kraštui duoklę, kaip Balys Sruoga. Jis buvo ir 
bus mūsų. Jis buvo ir bus mūsų literatūros bokš
tas — garbė ir pasididžiavimas, būsimoms kar
toms švyturys.

(Pabaiga) .......

Prof. Mykolu Rocmcris
(1981 1915 m.)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK . 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

Rytoj pradėsime spausdinti profesoriaus 
Mykolo Biržiškos pnsinūninius apie prof. 
Mykolą Roemcrį. 100 metų gimimo sukak
ties proga spausdinsime ir kitus atsimini
mus apie didelį lietuvį teisininką, išauginusį 

daug teisėjų ir advokatų gentkarčių. I — Naujienos. < Ineago, III . Sal Mondav. l-'eb. 7-9. 1981
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
“Ji* surinko juo* I kuri hobraiškti vadinama Armagedon**

(Apreiškimo 16:16)
• * •

21. Nors šėtonas manė, jog jis buvo sutrukdęs dieviškąjį planą 
ir uždaręs kelią Jėzui būti žemės Karaliumi, tikrenybėje jis tik 
gelbėjo įvykinti reikalingą dieviškojo plano dalį, būtent, žmogaus 
Jėzaus Kristaus auką “atpirkimui visų”. — 1 Timotiejui 2:6.

Palaiminimai, kokius Dievas žadėjo, turėjo būti amžinai pa
siliekančiais. Ramybė, kurią mesijinė karalystė suteiks žmonijai, 
bus ilgai pasiliekanti ramybė, ir ja naudosis tie, kurie turės pro
gos gyventi amžinai. Tokius pastovius ir toli siekiančius palaimi
nimus nebuvo galima garantuoti žmonijai kitaip, kaip tik per 
Jėzaus pasaulio Atpirkėjo ir Išganytojo mirtį. Jis mirė, kad jo 
pavaldiniai galėtų gyventi, ir kad visi mirusieji galėtų būti su
grąžinti į gyvenimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632 1

DR P41H V DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wertdierter Community klinikai 
Medicinos direktoriui

1934 S- Manhehn Rd„ WestcheMwr, lt 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* *' 

ka® antri ieitadienj 8—3 v'*)
To! 562-27X7 *Hm 562-27#

® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BR.AZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

T5į____ BĮ 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOr
3907 Wort 103rd Strooi 

V&lindoc pagal jcntarima.

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

Visos laidos iš WCĘV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

OPTOM1TRISTAI
KALBA LIETUVIŠKAI * 

išll W. 71 St. TeL 737-5145
Tikrina aki*. Pritaiko akiniua ir

“contact lenaea”

SUSIRIK Ki.'.KJ

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
/ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CH1RURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtacL 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos t a let.: 448-5545

Amerikos Lietuviy Piliečiu Pašal
pos klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, vasario 8 d., 1 vai. 
popiet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Taiman Avė- Nariai prašomi gausiai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir jau laikas užsimokėti 
nario duokles. Bus .ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, rast.

Worcester, Mass.
MIRĖ SLA ILGAMETIS KUO
POS FINANSŲ SEKRETORIUS

1980 m. grudžio 31 d. mirė ii- ” 
ganietis SLA 57-osk>s Kuopos 
n;rminiiikas Vytautas Mačys. 
Gruodžio 17 sukremuotas Rural 
Crematory, Worcester, Mass.

Paliko žmoną Domicėlę Ma
čys, dukrą — Dalią, sūnus — 
Vytautą ir Ričardą.

Vytautas ,Stasys buvo gimęs 
1907 II 10 Obšrūtų k., Paežerių 
vis., Vilkaviškio aps- Ekonomis
tas. 1926 baigė Vilkaviškio Ži- 

■ būrio gimn., 1932 Vytauto Di- 
j džiojo Universitetą Kaune teisių 

fak. ekonominį skyrių.
j 1930-40 Ekonominiu studijų 
d-ios reikalų vedėias ir Tautos

I Ūkio redak+orius. 1940-41 Liau- 
[ dies Ūk’o techn. red.

1944 pas’traukė į Vokietiją, 
19^0 atvvko į JTV.

Tam kitu darbu Mačys buvo 
1927-28 Universiteto Studentų 

r- ekonomistų d-jos 
ni’-m.. Fakultefinių d-jų s-gos 
oinn ir Studentų Balso red., 
1934-36 Turizmo s-gos centro 
'">lHvbos narys ir drauge su A. 
VabMu suoT'?an 'zavo turizmo biu 
rą. 1947-48 Vokietijoje amerikie 
čių zonos Lietuvių kooperatyvų 
s-gos pirm, ir reikalų vedėjas. ]

Nuo 1956 VII JAV LB Wor- 
cesterio apylinkės pirm, ir Bos- 
+ono anvpardos valdybos narys, 
nuo 1956 X Worcesterio Lietuvių 
Žinių red. Daug rašė ekonomi
niais klausimais Tautos Ūkyje, 
Savivaldybėje, Lietuvos Aide, 
Pasaulio Lietuvyje, Lietuvos Ži
niose ir kt.

Bridgeport© Lietuviy Namy Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks

Apuatai - Protezai. Mvcl oau- 
‘Užti. Kraite Kolena/
'Arch Supports) ir t f ;

i*5C West 43rd ft, Ci'ca*,. tn. teadH

DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 3371V 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiy atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vedė|a — Aldona Daukus 
TeM.: HEmlock 4-2413

7159 So.-MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

WINTER 
OVERCOAT

Šventosios žvejai išima iš tinklo pagautas silkes ivoo m.

Visi žinome, kad vanduo yra 
svarbiausias visai gyvybei — 
žmogui, gyvūnijai ir augme
nims. Kur nėra vandens, ten 
v’sa augmeniu 
miršta-

Vanduo nėra

skursta ir net

laidotuvių direktorius

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

-°ri.is. Pvorą pelnėsi kaip dai- 
‘ė ir varrz-’žių namams įrenkė- 

jas-plumber.
Liko žmona Edna, sūnus Leo

nardas Jr. ir duk*ė Roberta, taip 
pat marti Elaine M. Shukis Liko 
ir broliai Simon ir Stephen, 
taip pat sesuo Zuzana Kundrat.

Velionis buvo gimęs 1893 m. 
Lietuvoje.

dens; yra su siera, ar su gele
žies, druskos priemaišomis, net 
kartaus, šaltinio vanduo kietas 
ir šaltas, taip pat švarus.

Kas yra vanduo? Kas tokio 
ypatingo su vandeniu? Vanduo

visur vienodas, yra, kai vandenilio atomai susi
jungia su deguonies (H.O.) ’ato’- 
mu. Tas priverčia kiekvieną 
vandenį sudarančio atomo mo- 

, lekulę veikti panašiai kaip mag- 
i netas su negatyviu poliumi prieš 
deguonies atomą, o pozityvusis 
polius — aplink vandenilio 
polių.

Magnetiniai daiktai kimba 
viens prie kito, taip -pat ir van
dens molekulės veikia. Todėl | 
maži vandens burbuliukai pasi- ■ 

( rodo ant lygaus paviršiaus, šil- 
j dant vandenį, visos molekulės 
virpa ir skiriasi viena nuo ki
tos, bet nešildomas vanduo su
geria daug šilimos. Sakysime, 
,e gu būtų galima išimti tempe
ratūrą iš gabalo ledo ir tokio pat

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

SUSTIPRĖJO GRIOVIKŲ
AKCIJA PRIEŠ LAIS
VINIMO VEIKSNIUS

Atkelta iš 4 psl.
liejo piktus VLIKo bei jo pirmi
ninko užgauliojimus, aiškiai pa
reiškia, kad VLIKą sudaro to- gabalo aukso, šaldant iki 460° 
kie žmonės, kurie neturi nuovo-. Fahrenheito žemiau nulio, kas 
kos, todėl negali rizikuoti vie-’išeitų?

i nam asmeniui taip sutrypti

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

- LEONARDAS SHUKIS
SLA viceprezidentas Aleksan- j 

dras Chaplikas praneša, kad gruo VLIKo gerą vardą. r________ , _____
džio 8 d- Cardinal Cushing Ge-Į Tai jo jau aliarmuojantis; karštis greičiau pakels aukso

. Pradėjus šildyti ledą ir auk- 
į są tuo pačiu kartu, toks, pats

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

neral ligoninėje širdies prie- šauksmas, kuris paroda L.R-aus
iŽ*te„mirė LeįnardaS - U* politinį nusivoki- 

vauti, nes yra daug svarbių reikalų Snukis, oLA l/-osios įkuopos jo įsirikiavimą
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės, natys. Velionis šios Kuopos iž- 
Kviecia Valdy^IIa KauĮakiS; pirm dininku yra išbuvęs net 21-eiius

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

ir
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį melų skubu 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam
DOVANAS - SIUNTINIUS l LIETUVĄ, LATVIJĄ.

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
'pūkštančiai' klijentų pa lenkim . 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

tos
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairią aukš- 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informaciją k nemokamu katalogu -prašykite mūt,ų 
vyriausioje ištaigoje ir visuose mūsą skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212) 758-1150/1

Apple-Valley, Minu, 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington N. J. 07111 
Hartford," Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Los Awgcles, CaHf 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 15203 
Waterbury. Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
393 West Broad we y 

Seaview
West 69 Street 
Stale Road

1880 
2501 
6089 
1807 Beineke Road 
636-38 Bridge St. N. 
112 Main St.
1082 Springfield * Ave. 
518 Park St. 
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1207 E. Corson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

w.

612-432-7083 
617-268-8764 
203-367-28AJ 
WA 5-2737 

884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-64^, 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1668 
$W 8-2868 

Rl 3-0444

į VLIKo griovikų akciją. Todėl, 
kad tokia nelemta griovikų ak
cija būtų sėkmingesnė, jis ra
gina VLIKo žmones ir visuome
nę neleisti tam vienam žmogui 
VLIKo suniekinti.

O kas gi tas vienas žmogus? i 
Aišku, tai yra dr. K. Bobelis. 
L.R- pučia visuomenei į akis 

f miglas, būk dabartinis pirmi-

temperatūrą, negu ledo. Kai 
auksas tirps, tai ledas bus dar 
300 laipsnių žemiau nulio. To
dėl, kad vanduo suima daug 
karščio.

Laimė, - kad vandenynuose 
vanduo užima didesnę mūsų, 
planetos dalį, negu sausuma. 
Kai saulė degina mūsų žemės 
paviršių, tai nakties metu karš
tis sumažėja. Jeigu okeanų van
duo nesuimtų dalies karščio, tai

1330-34 SO. CALIFORNIA A VENTE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. i . i . T7T TT- i u musu gwemmas butu neima- ninkas niekina vLIKo darbą.) - o- » 4nomas.
Mūsų planetoje yra tokių vie

tų, kur mažai arba visai nėra 
vandens. Yra vietų, kur gyven
tojai kalnuotose vietose gauna 1 
vandenį, tekantį nuo tirpstančio 
sniego arba šaltinių. Kitaip be 

la, A. Gečys, L.R. ir kiti auks- vandens gyventi būtų neįmano- 
čiau minėti. J ma nei žmonijai, nei gyvūnijai

(Pabaiga) bei augalijai. M. Šileikis

Bet tuo noti pridengti tuos tik-' 
ruosius VLIKo ir ALTo griovi
kus, kurie ne tik minėtus veiks
nius griauna, bet ir jų vadovus 
šmeižia. Ir tikrai būtų liūdna, I 
kad tokiam griovimo darbui bū- 

*tų daugiau tokių, kaip J. Gai-

AGOTAI ČEPAITIS
mirus,

velionės sūnų Juozą, dukteris Petrę* Gudaitienę, Oną 
Dumčienę, Eleną Tauginienę ir jų vyrus, bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

JAV LB (R) CICERO APYL. VALDYBA

TĖVAS IR SŪNUS
MARQI’ETTE FUNERAL HOiME

'53b VV. 71 st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

felef. 476-2345

IRIS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

I v
t

I p
i JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60050 
Tel. : 652-5245

Chicago*
Lietuvių 

'^aidotuviq 
Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-340J

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-li38 -1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrginh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL >74-4411

*354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday, Feb. 7-9. 19Š1



nutarė nuvykti
anksčiau. Estai vra labai drau-

GRAŽIAI PAVYKO BALTIEČIŲ VETERANŲ KARINIŲ 
ORGANIZACIJŲ SURUOŠTAS MINĖJIMAS

ILaltic Veterans’
Canada organizacija š. m. sau

sio 21 d. paminėjo 15 metų veik
los sukaktį. Minėjimas įvyko’į 
Toronto mieste, Estų namuose.

'Buvo paskelbta, kad oficialioji
i dalis prasidės 7 vai. vak., bet 
Toronto Vlado Pūtvio kuopos 
šauliai ir šaulės

League in! bet juos turi bei saugo ir vie
nas šios organizacijos steigėjų 

St. Jokūbaitis.
Vlado Pūtvio šaulių kuopos 

pirmininkas SI. Jokūbaitis Es- ‘ 
lijęs veteranų karių organizaci
jos valdybai įteikė po šaulišką 1 
ženklą. Estijos generalinis kon
sulas Kanadai šešis savo tautie
čius veteran lis apdovanojo žy-

giški lietuviams ir iš anksto bu- meiliais už veiklumą. Oficialio- 
vo rezervavę stalus geroje įi dalis buvo baigta, 
vietoje.

Apvienytų Baltiečių veteranų 
kalinių organizacijų 15 metų 
veiklos sukakties 
proga, estai paminėjo ir savo i vakarą stovuose buvo išstatytos, viuose kalbame prieš 
Estonian Veterans Association ■ v*sų Pabaltijo tautybių ir Kana-

■ įsisteigimo 18 metų sukaktį. To-' ‘los vėliavos.
■ kiu būdu estams teko didžioji ' Atkreipiau dėmesį, kad estų monstracijų prieš Sovietų 
•• ruošos darbo našta ir tuo pa- visuomenė labai gerbia buvusius
ciu ta našta buvo palengvinta savo karius ir veiklesnius apdo- 
lietuviams ir latviams. ‘ vanoja žymeniais. Be to, per jų

: Minėjimą atidarius, grojant karių veteranų šventes ar minė- 
: maršui įžygiavo Baltiečių kari- jimus įėjimo bilietai parduoda- 
nės organizacijos su vėliavomis nii aukšta kaina. Maistui ir 
ir palyda. Lietuvius atstovavo: ir įvairiems gėrimams kaino’s 
Toronto Vlado Pūtvio šauliai, irgi kana aukštos. Ir tą estai 
Sugiedojus Kanados himną, ve-. daro savanoriškai, yra įsiparei-

'liavos buvo sustatytos į stovus ' goję per karių veteranų rengi- 
. ir prasidėjo sveikinimo kalbus. ’ nius mokėti už viską aukštas 
Pirmas kalbėjo Folijos generaii- painas. kad iš parengimo vete- 
nis konsulas-J. Heinsoo estiškai, \ ranai kariai padarytų šiek tiek 
o vėliau angliškai. Po jo kalbė- ’ pelno savo veiklai.
jo Latvijos generalinis konsulas Į Kad į apjungtas Baltiečių ve- 
dr. Upnieks. Lietuvos generaii- [ teranų karines organizacijas 
Bis konsulas Kanadai dr. J J vietos valdžia kreipia daugiau 
Zmuidzinas, negalėdamas daly-i dėmesio kaip į atskiras grupes, 
vauti, atsiuntė sveikinimą raštu. į teko jau

grojant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
himnus.. I

Oficialioji dalis buvo atlikta pia jokio dėmesio, kai mes už-1 
paminėjimo, salėje prie scenos. Scenoje visą durose salėse, privačiuose pebū- 

jį. Lietu-1 
’vos okupantas daugiausia ne
mėgsta viešų protestų ir de- 

sic- 
kius, nes tada būna įvairiausių 
atsiliepimų vietos spaudoje.

Atėjo laikas 
senimui kartu

je turime pilną žodžio, spaudos meratą, įteikė $10 auką už ka- 
ir demonstracijų laisvę prieš j lendorių. Tos apylinkės tautietė 
Lietuvos okupantą :— Sovietus. Į vajaus proga užsisakė Naujie- 
Juk Lietuvos okupantas nekrei-! nas 4 mėnesiams, bet pavardės 

prašė neskelbti. Dėkui už auką 
ir už dėmesį.

— J/. Butkus iš Brighton Par
ko. pratęsdamas prenumeratą,! 
įteikė $10 auką. Dėkui už ją ir, 
už malonius pokalbius.

— Dėkui Broniui Sedleckui iš 
Bridgeporto už vizitą, gerus po

li jaunimui, n i ^a]bjUSj nuolatinę parama ir už 
ruošti viešas de- I 
prieš Ljetuvos 

okupantą. Atėjo laikas ne vien 
lietuviams atskirai, bet ir kartu 
su visais Sovietų okupuotais 
kraštais demonstruoti ir reika
lauti laisvės Sovietų paverg
tiems broliams ir sesėms. To

ir jaunimui, ir

pinigų parodą balandžio U ir 12 
d. Lietuvių Namuose.

— Kanados Lietuviu Dienos 
šiemet bus spalio 9-11 d. Toron
te. Jau sudaryti komitetai bei 
komisijos.

— Viktorija Jacobson prane
ša, kad jos pastangomis vasario 
15 d. 10 vai- ryto už Lietuvą šv. 
Jono bažnyčioje, St. Petersburg 
Beach, bus atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, pamokslą pasa
kys prel. J. Balkūnąs. Ponia Ja- 
cebsch kviečia visus . lietuvius 
pamaldose gausiai dalyvauti. 
Moterys prašomos į pamaldas 
atvykti pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, joms ir chorui baž
nyčioje būsią rezervuoti pirmie
ji suolai. Keturios mažos lietu
vaites neš prie altoriaus gėles, • 
o uniformuoti šauliai — mišių ' 
auką. Būtų gera, kad lietuviai 
į bažnyčią atvyktų bent pusva
landžiu anksčiau.

įteiktą $15 auką.

reikalauja Sovietų pavergti mū- ( už ta proga įteikta $10 auką.
sū broliai ir sesės ir nuo tos par
eigos nei vienas lietuvis nėra 
atpalaiduotas.

J. šarapnickas

Mamai, ±>mi — Pardavimui 
JUEAL ESTATE FOR SALI

_ Himal, ž»m* — P.rdsvlmai
SEAL C5TAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xB 7KM KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŪMAIS. . )

j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ■ T ■ e
22’2 W. Cermak Road Chicago, UI Tel. Virginia 7-7745

BUTŲ NUOMAVIMAS 
namų pirkimas • pardavimas • valdymai 

• notariatas • vertimai.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5

konstatuoti. Pavyz-
Ba to, kalbėjo E. Ožols, Bal-; džiui, 1972 m. birželio 10 dieną 

tiečių veteranų organizacijos ! vienas šios organizacijos steigė- 
• pirmininkas, ir vicepirmininkas' jų SI- Jckubaitis, dalyvaujantis 

St. Jokūbaitis. j Kanados Liberalų partijos veik-
Visi kalbėtojai gražiai verti-' loję, pakvietė Kanados užsienio' 

no Baltieėių karinių organizaci
jų apsijungimo reikšmę, nes 
bendromis jėgomis paruoštos re
zoliucijos protestuojant prieš ! visų tautybių 
Sovietų vykdomą genocidą oku- Į reporteriai i: 
puotose Baltijos valstybėse virs- debatai, 
ta daug svaresnės. Kiek ir ko
kioms valstybės per tuos 15 me
tų yra pasiųsta rezoliucijų ir 
gauta jų atsakynių, labai sunku j Sovietų okupacijos Lietuvoje,} 
būtų čia suminėti, bet jų yra j Latvijoje ir Estijoje.
daug ir nuorašai yra ne tik šios į ^ai iškilo klausimas del Ka-, 
organizacijos valdybos žinioje, I nados vyriausybės pagalbos Bal-

 Į lijos valstybių bylai, ministe- 
v ! ris pareiškė, kad Kanados vy- 

j riausybė tą klausimą karts nuo j 
■ karto prisimena, tačiau pareis-j 

. kė, kad daug reiškia vieši pro-1 
i testai, patarė, kad baltiečiai sa
vo nusiskundimus ir pasiūly-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

—Dėkui ponui O. R. Thiel iš 
Oak Lawn, Ill., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už įteik- 

jos salę, kurioje buvo susirinkę j tą $30 auką.
— Pratęsdami prenumeratas 

bei už kalendorių įteikė po $5 
aukas: J. Kapačinskas ir Steve 
Rudokas iš. Marquette Parko, 
ponia Bernice Ašmutis iš Brigh
ton Parko. Po $5 atsiuntė: ponia 
Helen Šidlauskas, ponia Angelė 
Katelė, Valentinas Liorentas ir 
J. Samaitis iš Marquette Parko 
ir ponia P- Vameckis iš Pros
pect Heights, Ill. Dėkui visoms 
ir visiems.

• reikalų m misterį M. Sharp ir 
Į atlydėjo į Prisikėlimo parapi-

į atstovai, spaudos 
ir Įvyko politiniai

Į patiektus klausimus 
ministeris noriai atsakinėjo. 
Svarbu buvo išgirsti iš ministe- 
rio, kad Kanada nepripažįsta Į

— Jonas Ulevičius iš Marque
tie Parko, pratęsdamas prenu-

sienio reikalų komitetą.
čia norėjau trumpai paminėti, 

kad Kanada nepripažįsta Pabal- 
!• t i jo valstybių okupacijos.

Mes, pabėgėliai nuo žiauriojo 
sovietinio komunizmo, Kanado-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemofcmu p^umxvlmM užrakant lėktuvu, traukiniu, laivą kelk 

nlu (cruises), viešbučiu u automobilių nuomavimo rezerv&dias; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus t-ažtuz. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijas visais kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ^eljtia rezervuoti vieta* 
H anksto — pneš 45-60 dienų.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik _____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. 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

A 1 A X kJ V A AU AI VZ KJ j

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrenginiais Marquette Parko 
rajone.Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sajygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ii 

; Maplewood. Labai tinka giminingoms 
* šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton

susirinkimas, Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

To-

— Henry Klesak, Cicero mies
to prezidentas, vasario' 7 dieną 
12 vai. perskaifys Cicero miesto 

} proklamaciją skelbiant vasario
— Matas tyilerauskas įteikė j 7-14 d.d. Lietuvių Savaite

$10 auką Naujienų paramai per mis dienomis kasdien prie Cice- 
redakt.'M. Gudelį. Dėkui.

— Antanas Abraitis iš Brigh- Į 
ton Parko, (R) LB veikėjas, rei-| 
kalais lankėsi Naujienose. Dėkui! lietuvių sekcijos

j ruošiamas vasario' 8 d. Lawn
Į Library patalpose, 6124 S. Ked
zie Avė., dėl šalto oro neįvyks. 
Apie naują susirinkimo datą bus 
pranešta vėliau. V-ba i

— Mr. & Mrs. Peter Mazinas * 
buvo pakviesti dalyvauti prez. •

I Ronald Wilson Reagan inaugu- * ! v " j
racijoje Washington, D.C- La-1 
bai gaila, kad mūsų tautiečiai '■ 
dėl ligos negalėjo ten daly vau- į 
ti. Draugas Į

i
— Dail. Jurgis Bačkas iš Ka 1 

nados ruošia savo kūrybos pa-j 
rodą vasario 7 — kovo 3 d. Į 
Brand bibliotekoje, Glendale,' 
Cal. Parodą globoja Los An-'

ro miesto rotušės bus iškeliama 
Į Lietuvos tautinė vėliava.

—Pabaltiečių teisininkų lygos

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Lietuvių Mokytojų Sąjun- j 
ga parėmė Naujienų leidimą $10} 
auka ir ją su gerais linkėjimais 
atsiuntė per O. Burneikienę. Dė
kui . valdybai ir visiems 
gos nariams.

— Elena ir inz. Jurgis 
belis, West Hartford, 
kiekvienais metais aukomis pa^ 
remia Naujienų leidimą. Dėkui 
už 25 dolerių auką, atsiųstą kar
tu su prenumerata.

— Dėkui S. Žiobai iš Hamilto
no už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 auką.

— B. Laučys išrinktas Torou- j ge]es konsulatas.
to Lietuvių Namų Vyrų,Būrelio} ..
pirmininku, Z. Rėvas — vice-I — P.:Kerelgtė iš Mar- 
pirm., L. Dūda — sekr., V. Kaz-j quette Parko, baigė' pedagogi- 
lauskas — ižd., Ž. Borchertas — ’ 
soc- reikalams, V. Bubelis, H.
Chvedukas ir A. Padolskis — 
parengimų organizatoriais. Bū
relis ruošia Užgavėnių karniva- 
lą vasario 28 d.

— Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija ruošia pašto ženklų ir

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA N0REIKIEN2

Sąjun-

A. Bo-j 
Conn.,

| SSih SL, Chlcace, IU. 50623 e WA j
$ 
t

*
<1

MAISTAS B EUROPOS SANDŠLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
SiARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1531 W. IKk St, Chicago, HL W«2>. — Tel WA 5-27J7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO.JT
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternaltnė or- 

CiniLadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 82 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tur< 
darbus dirba,

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

SI-A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, nr 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai pdl 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

^LA — vtikus 
$1,000

SLA kuopij

Galite kreiptis Ir tleirial 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

W W. XX* M. 
T*L (Ill) MJ-ttll

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

• DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams.- Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775.2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

NSGH3CRHOOC

We’ll help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505 j

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kui 
Amerikoje, prašome skambint 
ar užeiti į mūsų * įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. *

ne psichologiją magistrės laip 
sniu Loyolos universitete. į

i— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 5 d. Pot of Gold lesi- !
me laimėjo 018427; Bingo lo- j
Šime laimėjo 12, 28, 42, 58, 63. Virš 500-tai namų pasirinkimai

Į
— Dengiame ir taisome visų 

rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

PAVOJUS

DA2YMAS IR REMODE- 
LIAV1MAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 89th Street 
TeL REpublic 7-1941

— Ar matai tą susitraukusi 
vyruką? Praeitam kare jis bu
vo keturiasdešimts kartų peršau 
tas ir dar dabar pilnas kulkų ir 
švino.

— Ar tas jam ne kenkia?
— Ne, tik į vandenį jam neva

lia eiti, nes tuojau paskęstų.

Atsargumas kaulų nelaužo
Sukant filmą, aktorė turėjo 

įeiti į liūtų narvą. Ji nervingai 
ėmė trauktis.

— Nėra pagrindo jums bijo
ti, — tarė režisierius. — Tie gy
vūnai yra išauginti pienu.

— Aš taip pat,— atsakė ak
torė. — Bet dabar aš valgau 
mėsą.

e šaltinio vanduo yra bran
ginamas todėl, kad jis pasižymi 
savo tyrumu. Didžiausias Ame
rikos Šaltinis randasi Missouri 
valstijoje, netoli nuo Van Buren. 
Per dieną is to šaltinio išbėga 
700 milijonų galonų vandens.

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ t 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. ,

Knyga au formonik gauna, 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILU 60608. Kaina $3.00. |

‘ , 6 — Naujienos, Chicagd, RL, Saturday-Monday, Feb. 7-9, 1981

KITCHEN-BATHROOM
REMODELING

Tile and Plumbing Installation 
Licensed-Bonded-Insured
Call BEN SERAPINAS

636-2960

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygoj kaina — 5 doleriai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454 
T»:p pat deromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre- I 

tymai ir kitokį blankai.

homeownerstpoucy

Stetg fre

F. Z. polis, Agent 
3203 'M. 95 th Si
Evet(j. Ptrk, IU. 
40642, - 424-W54

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

T< 776-5162 arba 776-5181 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI- 60629




