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tarimą,

ESTŲ KOMPARTIJOS SLAPTAS 
DOKUMENTAS APIE RUSINIMĄ

“‘Laisvės Radijo” ir United' mitavę šį radiją. Tiesos dėmesys 
Press (1983.11.21) žiniomis, suo
mių laikraštis Ilta-Sanomat pa
skelbė slaptą Estijos komunistų 
partijos centrinio komi tėti nu- 

dafuotą 1978 m. gruo
džio 19 d., kuriame nedvipras’ 
miškai’ pasisakoma už. EstSjos 
kalbinį rusinimą, šį dokumentą 
pasirašęs Estijos KP pirmasis 
s.kretorius Kari Vaino šių me-j 
tų sausio .mėnesį -lankėsi Suo
mijoje. Nutarime išdėstytos 47 
rekomendacijos rusų kalbai Es
tijoje plėsti. ' . ■ '

Pavyzdžiui, patariama inten
syviau. mokyti rusiškai iki mo
kyklinio* amžiaus vaikus, žurna
le Eeste Kommųnist (1983, Nr. 
1) ėstų Akademijos narys Gus
tav Naan kritikavo užsienio ra
dijų keliamą triukšmą dėl “ru-l 
sinimo” ir pridūrė, jog “kai ka
rtę mūsų, intelektualai prisidėjo 
prie šio triukšmo, o kai kurių? 
vaikų tėvai jiems pritaria”. 
Anot Naano, nacionalizmas esąs 
“kapitalizmo produktas’.’, o tau-, 
tinis klaius>mas egąs ‘‘labai su
dėtingas”, nesi jis didele, dalim? 
“grynai; jausmų dalykas”.; ,lo 
nuomone, “tautomis vadinamos' 
apraiškos išnyks ateinančių- 
šim įmočių bėgyįė, įl&utihiahskir-’- 
tumai - išm^š? ,^ū^ilies . į
suvienytą,T'etriĮęūį škjtiįjįijų- ę.6- 
tųrinčią žmoniją'G.tąūlinęsJrXJ-' 
turos — į suvienytą phsa'^lio. 
kultūra*’. ........ ’

Naah pamiršta pridurti; kad.

užsienio radijams patvirtina jų 
poveikį lietuviams.

❖ * *

KOMPARTIJA NEPATEN
KINTA SAJOS IR GLINS

KIO PJESĖMIS

Kompartijos CK sekretorius 
j Lionginas Šepetys formaliai pa- 
t reiškė nepasitenkinimą dviem 
lietuvių rašytojų pjesėmis. Pro
graminiame straipsnyje “Visuo
menė, menas, herojus” (Perga
lė, N r. lz, 1982) jis rašo: “Ka
žin ar nonkonformistiniai J. 
Glmskio “Kingo” arba K. Sajos 
“Surūdijusio vandens” persona
žai gali bent kiek pretenduoti 
į tikrųjų šiandienos konfliktų ir 
asmenybės dramų reiškėjus?”

Abiejise pjesėse vaizduojama 
gili dorovinė krizėj šiandienos 
jaunimo nusikalstamumas ' — 
problemos, kurias nuolat kelią 
savilaida ir apie kurias atsar- 

ir oficialioji
. (Eita)

giai užšimena 
spauda.

DIKTATORIUS ZIA PANAI
. -KINO CENZŪRĄ —-

KARACHI, Pakistanas. J- Ge
nerolas Zia Juliak pirmadienio 
vakateį-ygranešė .sukviptiems

.Yugiišfjna'vičiauš paveikslas

Sustojo dirbtuves, geležinkeliai, 
autobusai, užsidarė krautuvės

REIKALAUJA PAKELTI ALGAS, GREIČIAU PRAVESTI 
RINKIMUS, PERDUOTI VALDŽIĄ CIVILIAMS

BUENOS AIRES. Argentina.
— Pirmadienį darbininkai 

; skelbė vienos dienos streiką vi- 
; same krašte. Tai yra Argentinos 

darbininkų streikas prieš kariš
kąją vyriausybę, kuri be pagrin
do ir be reikalo vilkina krašto 
valdžios perdavimą civiliams.

Dvidešimt keturiom valan
dom sustojo visos Argentinos 
dirbtuvės, sustojo gekžinkelini, 

Į autobusai, aviacija, mokyklos, 
užsidarė visos didžiosios krau
tuvės. Liko atdaros mažos krau- 

į tuvčlč-s, kad gyventojai galė ų 
nusipirkti būtiniausio maisto. ( 
Streiką oroganizavd Argentinos 
darbininkų unijos, apimančios 
visų specialybių darbininkus.

Darbin’nkai 
būtų sukeltas 
nebū ų atidėliojamas vyriausy-

i

šiai pralaimėtas. Daugelis žu- 
pa- j vo nuo šalčio ir bado, negalėje 

susisiekti su centru. Tūkstanč'j; 
Argentinos karių atidavė gink 
lūs britų karin;nkams. Padaryti 
kraštui nuostolių nepaslėpsi, to
dėl turėjo būti viešas apklausi
nėjimas.

DIDELI MANEVRAI
Karibų Jūroje

reikalavo, kad
atlyginimas ir

Dviejų šimtų mylių atstumojč 
eina dideli Amerikos laivyno ii 
aviacijos karo manevrai, šiuost 
manevruose dalyvauja visa eiU 
Amerikos karo laivų, turinčii. 
elektronines susisiekimo ir vai 
dymo priemones.

159 mvliu atstumoie vra su 
modernintas JAV’ karo laivai 
“John F. Kennedy”, šį laivą tu

atšauna pfięš. įrię^s meS^^^ 
raščiamš įve.stą:A5^tzūrą.

Jis patarė laikraščių , savinin
kams patiems prisilaikyti kon
trolės .ir nekelti valstybinių rei
kalą viešumon. Jeigu laikraščiai 

pagal sovietinę teoriją, ta su vie-, savęs -riebekontroliuos, tai vėl 
nylą žmonija kalbės “Leninop bus' įvesta cenzūra ilgesniam 
kalba”. Nepriklausomoje /Estijo-U laikūn ' l ? ’ Į 
jc 1940 metais 188 procentai gy
ventojų buvo estai, o 1979 metų 
surašymo, duomenimis — tik 
65 procentai.
? * * * Y *

“TIESA’’ VĖL PUOLA 
“RADIJO DIVERSANTUS”

Andropovas nori, kad Jungtinės 
^Tautos spręstų Afganistano bylą
SOVIETŲ VALDŽLA NORI, KAD BŪTŲ PRIPAŽINTA

BABRAKO KARMALIO VYRIAUSYBĘ
— Jungti------- ------------------ ——

TEISIAMAS TURKŲ LAIK
RAŠČIO REDAKTORIUS

Prieš pėnkis metus buvo suim- 
; tas premjeras Zulfikar Ali Bu
do. Jis buvo kelis kartus teisia
mas; bet:civiliai jį išteisindavo. 
Tada Zia atidavė jį karė lauko 
(teismui, nuteisė mirti ir pakorė 
1979 metais. .

Vilniškėje Tiesoje vis dažniau 
pasirodo puolimų prieš užsienio 
radijus, transliuojančius lietu
vių kalba. 1982 m. lapkričio ’ 
28 d. laidoje vilnietis Zalatorius 
rašo neva “atsitiktinai” išgirdęs! 
“laisvės” radijo laidoje “piktai 
kalbant apie mūsų buvusį gyve
nimą, vilnietį Tomą Venclovą”. 
Tiesa “paaiškina” Zalatoriui, 
kad Venclova, išvykdamas iš 
Lietuvos, “žadėjo nustebinti pa
saulį savo kūryba”, tačiau da
bar, “kartu su buvusiais polic
meisteriais”, stebina “vaduoda
mas Lietuva”. -

Vatikano radijas kaltinamas 
tikinčiųjų “kiršinamu” prieš 
“pažangiąsias jėgass- sakoma, 
kad arkivyškūpo P. Marcinkaus 
“tamsūs sandėriai”- sukompro-

— Kalnuose lėktuvai išžudo 
daugiausia didelius ragus turin
čias ožkas.Jos atsispiria šalčiui, 
sniegui, lietui, bet jas nugąsdi
na lėktuvai ir jos šoka į mirtį.

— Berniukai gautus pinigus 
sunadoja maistui, o. mergaitės 
juos išleidžia drabužiams.

MASKVA, Rusija, 
nių Tautų gen. sekretorius Ja-į 
vier Perez de Cuellar iš parties 
Andropovo patyrė, kad Jungti
nės Tautos gali spręsti Afganis
tano klausima. Sovietu kariuo
menės vadovybė nebijo Jungti
nių Tautų. Andropovas norėtu, 
kad šis klausimas būtų kuo grei
čiau išspręstas.

Andropovas Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui atvirai 
pareiškė, kad ir jis norėtų gali
mai greičiau išspręsti Afganis
tano klausimą >r atšaukti Sovie
tų karius iš Afganistano. Perez 
de Cuellar pasidžiaugė tokiu 
Andropovo pareiškimu, bet čia 
pat jis paaiškino Sovietų įsipa
reigojimus. Prez. Babrakas Kar
ui abs prašė Sovietų valdžią pa
dėti atstatyti tvarką. Kol tvarka 
nebus atstatyta, tai Sovietų ka 
ro jėgos iš ten negalės išvykti.

Andropovo ir sekretoriaus Pe
rez de Cuellar pasikalbėjimo 
metu dalyvavo ir Andrejus Gro-

Sovietų Sąjungos vice-

ISTAMBULAS. Turkija..— 
Teisman patrauktas 75 metų 
amžiaus redaktorius Nadir Na
di. Jis parašė straipsnį prieš 
atsakingus turkų pareigūnus.

Nadi redaguojamas laikraštis 
atspausdino straipsnį prieš tur
ku kalba. Jis rašė, kad kalba 
kasdien keičiasi, reikia prisilai
kyti prie naujų taisyklių, kad 
visiems būtų lengviau supran
tama ir tikslesnė. Visa nelėmė, 
kad redaktorius kritikavo ir res
publikos steigėjo Kernai Ala- 
turko straipsnį.

Jis teis:amas už pakartojimą 
straipsnio, parašyto prieš 22 
metus. Teisėjai išklausė Nadio 
argumentus. Sprendi) 
paskelbtas už savaitės.

ANGOLO.I KOVOTOJAI 
PERKIRTO SUSISIEKIMĄ 

3 • ’’

LISABONA, Portugalija, -į- 
Iš Angolos ateinančios žinios 
sako, kad maištininkams pavy
ko perkirsti geležinkelio liniją, 

įeinančią į Benguala miestą. Per-. 
! kirtimas šios gcležinkilio linijos 
yra nepsprastai svarbus visam. 

,-Angolos ūkiui, nes gaminamos, 
prekės negalės pasiekti pajūrio, 
uostų. Iš kilos kalnų pusės mais
tas ir daržovės buvo vežamos1 
per kalnus į Bengueira miestą. 
Be maisto likusi Bengueira ne
galės maitinti pasienyje gyve
nančiu žmonių. 4, *•

Keturias dienas ėjo kovos pa
gal geležinkelio liniją, emančlą 
iš Bengualos į Bengueira. Kovos 
buvo sunkios, nes linija ėjo kal
nų pašlaitėmis.

34 METAI KALĖJIMO
Už 105 VEDYBAS

bės perleidimas civiliams. Dar-I r ėjo apšaudyti 203 mylių atstu 
blninkai nepatenkinti, kad pre
zidentas rinkimus atidėlioją? 
Darbininkai labai griežtai pasi
priešins, jeigu valdžios perdavi
mas civiliams- h«s dar tpliaiH- 
alidėkojamas.

. Manoma, kad vyriausybė bu
vo informuota ap:e ruošiamą 

r£hr.iką. Suorganizuoti tokį strei- 
Iką, koks paskelbtas praeitą pir 
Jnadienį, negalima į vieną d eną 
ar net jsąvaitę. Kariuomenės vir- 
dai, «prala:mėję kovas Falklan- 
do salose, stengiasi apginti kare

' nusikaltėlius ir visišką krašte 
ūkio-'-išgriovima. .' ;

Z , 4

■“ Ka»inyninės Brazilijos kariuo-l 
menes vadai mokėjo apdairiau 
Įpareigoti vieną generolą karių 

ldiktatūrai perleisti civiliams, tuc 
tarpu argentineėiai nepajėgia, 
to padaryti. G nerolas Bignont 
prižadėjo perleisti vyriausybę 
bet stengiasi rinkimus atidėlioti. 
Pasipiktinimą sukėlė buvusK 
prezidcnlo apklausinėjimas ap> 
pasiruošimą Falklando salų ka 
rui. Pasiruošimas 
prastas, aviacija ir 
kalavo dldesn’o 
tačiau nekreiptas 
vvno vadovybe,

I žmonės, kurie pralaimėjo 
turimus ginklas ir neteko 
giau tūkstančio žmonių.

Krašto gyventojų pasipiktini
mą sukėlė ’huvus<o prezident* 
Leopohb G lt; r slaptas ap 
klausinėjimas. Karas buvo vie 
šas dalvkas. Karas labai new-

moję buvusieji Amerikos bmn 
bonešiai ir artilerija. Laiv 
įrengtos elektroninės priemonės 
Jos naujiems jūreiviams pare 
•dys^-kaip- galima pastebėti i 
sekti artėjančius lėktuvus ir k a 
ro laivus.

Šiuose manevruose dalyvauj. 
70 Amerikos karo laivų, 8 brili 
karo laivai ir vienas olandų Ka 
ro laivas. Manevruose duly vau 
ja 409 lėktuvų.

bus

KALENDORfiLIS

Kovo 30: Anelė, Augutė, RyA 
kis, Dorgailė, Strumyla, Garbsė, 
Danulis.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:13.

. Sniegas virs lietumi.

— Prez. Reagano advokato 
Miller sūnus Michael suimtas už 
žmogžudystę. Nužudė motiną.

— 7. 7 ~ myka, Sovietų Sąjungos vice-
ranetimai. kad Didžiųjų j prcn)jcras Pradžioje Perez de 

ežerų žuvys užkrėstos dioksinu. I f ueiIai. ,nanė kad Andropovo 
užimta pozicija gali padėti išju
dinti i§ vietos Afganistano pa- 
verginą, bet netrukus įsitikino, 
kad Andropovas nekeičia savo 
pozicijos. Jis nori, kad Jungti
nės Tautos pripažintų Sovietų 
valdžios primestą Babrako Kari
mai.o vyriausybę.

Iki šio meto jos nepripažino 
nei Pakistanas, nei Iranas, šios 
dvi valstybės labai gerai pažįsta 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
Afganistaną, suteikė globą mili
jonams afganistaniečių ir labai 
gerai žino Sovietų užsimojimus, 
atsakymo.

ežerų žuvys 
neteisingi. Tyrimai paredė, kac, 
karpiai neapnuodyti. L

J. Andropovas norėtų, kad 
Afganistano klausima svars
tytų Jungtinės Tautos, pri
pažindamos Babrako Kar- 

malio vyriausybę.
—- Antradienį aukso nncij 

kainavo $401. *.

pa- 
pen- 

s>jon ir išvažiuoti į kaimą.

Nikalojus Tichonovas 
reiškė, kad jis nori išeiti nuvesti pagyvenusią

— Lietuvos jaunimas netiki, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje 
darbin’nkai geriau gyveno, ne
gu Rusijoje.

— Verbų sekmadienį šv. P 
aikštėje kartu su popiežiumi dalį atiduotų, 
meldėsi 80,(100 tikinčiųjų.

PHOENIX. Ariz. — Penkias
dešimt trijų metų italas Giovan
ni Vigliolto gavo 31 metus ka
lėjimo už vedimą prie altoriaus 
105 moterų. Jis priėjo įsitikini
mo, kad lengviausia pasipini
gauti, tai
moteriškę prie altoriaus. Kada 
jis išleidžia visus jos pinigus, 
tai važiuoja kiton vieton^ susi
rasti naują turtuolę.

Be to, teisėjas dar paskyrė 
piniginę S330.090 baudą, kad 
nuskriaustoms moterims bent

Jis išnaudojo 101 moteris, bet 
105 oji, namų pardavėja, grei

— Sun Myung Moon paaukojo j lai susiorientavo ir padėjo į ka- 
109 tūkt-s. dolerių Suvienytai Įėjimą, nei isdama jam Išleist 

I visų jos p’nigų.bažnyčiai New Yorke.

Houston ir Denver 
greičiausiai augantieji 
kos miestai.

buvo laba 
laivynas rei 
pasiruošimo, 

dėmesys į ia> 
kit 

visus 
dau-

ŽENEVOJ POSĖDŽIAVO
Vieną valandą

CIURICHAS, Šveicarija. — 
Pirmadienį vienai valandai buv< 
susirinkę posėdžio Amerikos i 
Sovietų Sąjungos atominių ra 
ketų komisija.

Posėd's buvo trumpas. Prez; 
(lentas Reaganas pasiūlė nauj: 
planą atominėms raketoms su 
mažinti Europoj?. Amerikiečiu 
šdėslė prezidento planą, kai 
Sovietų komisijos nariai pilna 
(įprastų.

Rusai suprato, bet jie tuojai 
jranešė, kad turi ačsik.austi tve

Pasiūlym
nariai notų

Italijos bankai prašo Vati-yra
Amcri-ikaną grąžinti 3(M) milijonų dole- 

| rių. Vatikanas buvo paėmęs iš 
Ambrosiano banko tokią sumą. 

•-— Amerikietis suvalgo aštuo- Arkivyskupas Marcinkus tvirti- 
nis kartus daugiau kalorijų, ne- na, kad Vatikano bankas tų pi
gu kilų valstybių gyventojai. nigų niekad negavo.

vietų vyriausybės.
>uvo naujas, todėl 
ėjo te sės spręsti.

lurėjo atsiklausti
’žios, o šis reikalas 
'iau ta ko.

Komis jos nuriji lai: 
u ate levu praneš mo. 

vėl palės sueit; ;r iskla

centro v?J
užima dau

utsaxvina.

Viešnios Naujienų bankete. Iš kairės į dešinę sėd;: Angela 
Kalelienė, Jennie Linkienė, Juozas Kapačmskas, Marija 

Kapaėinskienė ir Stephanie Samulevich.
(Martyno Nagio (nuotrauka)



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

o

AUKSINĖS MINTYS

^vien&š turėkime tiek šventos ir 
kilnios ambicijos — neprąį^ti 
be palijtto ženklo, Kad mūsų’gy, 
yęnta”. ' • ' /
STEPAS VARANKA:

“laisvė savaime, pripuolamai 
yęateina, kaip nelaimė. Laisvę 
reikalauja aukų, kęaujo, ašarų ir 
pasišventimo”.'
ROBERT WELCH;

“Arba trečdalis žmonijos da
bar esančios komunizmo vergi
joje sutraukys savo giandines, 
arba mes patys po kurio laiko 
būsime jomis sukaustyti”.
AUŠRA ZERR:

į- “Visi trokšta garbė? — yfei 
nori būti išeivijos vądaą”.

Parinko K. V.

AUDRONĖ:
■‘...lietuviškai tai tik rankos ir 

kojos išskečiamos, bet ne akys”. 
K. BAUKUS:

‘‘Atsakingų veikėjų, atrodo, 
praplautos smegenys... iš patiki
mų šaltinių nuskamba aidas, kati 
negeistinų asmenų eilės retėja. .' 
P. CVIRKA:
-.‘‘O žeme, žeme maitintoją, pri

glausk pavargusį keliauninin 
ką”.
ČEKISTAS:

’Grandinės, kurias aš tamstai 
uždėjau, yra pagamintos Ame
rikoje”.
A. DAGILIS:

. “Sprogdinančių aistrų jaus, 
kad tikrasis žmogus yra blaško

mas nesuvaldomų aistrų, impul- 
‘^u, įgūdžiu, keršto, kad reikią- 
literatūroje parodyti šią neme
luotą tiesą”.
0R. K. ĖRI1NGIS:
5 “Juk neleistina, kad ant vokų 
Būtų įrašas ‘ šunsnukių”, kalba 
(na sabačjemčazyke — tai KGB 
Agentų, armijos polltrukų ir ni
šų nacių, terminas niekinti ne- 
^aviškas kalbas bei tautas)”.
KUN. GERUTIS:

“Kūno globojimas be dvasios 
globojimo yra viena kvailystė, 
p dvasios globa be kūno globos 
yra begėdystė”.
KLEMENSAS JŪRA:

. Z “Nesusikroviau turtų savo
l delnais pūslėtais.

Vargais pakrautą luotą
į audringos bangos mėtė...’ 

PREL. M. KRUPAVIČIUS:
‘Niekas tiek blogo nėra pada

lęs Lietuvai, kaip Fronto Bičiu-

.-H“

LENINAS:
‘J.^cai naikinąma senoji vi-, 

.uomeninė santvarka, panaikinti 
ją iš karto visų žmonių sąmo
nėje negalima, lieka dar didėlis 
skaičius,'kurie dąirosi į praeitį” 
A. MACEINA: '

“Ai- seksas privalėtų išsjskįrti 
kai p men iškai neapvaldomas? 
Algi mūsų liaudies dailios nėrą. 
jo apvaldžiūsios “miglele” ant 
rūtų vainikėlio?” 
PROF. E' NEWMAN: . -

"Lietuvių yra didelė • silpny
bė lengvai savintis svetimą^ 
kultūras. O juk jie galėtų pa
siekti, savos kultūros hepriklaHL 
spmybę”. : . - - -
2-EORGE 0RWEL: j ;. ‘ ’-' •

“Jeigu’ nori pamatyti ateities 
vaizdą,'įsivaizduok batą.’trypiant 
tį žmogaus veidą — ant visados”. 
JUOZAS GĄBR¥S-PĄRŠĄITK;

“...matai vaike, pradžioje buve’ 
.‘Lietuvą1’,' dabar jau “Lietuvon. 
Ąįdas”‘ ir ateis laikąs, kai apie-, 
tfėtuvą beliks tik aidas...”
V. RASTENIS: • - J

“Turbūt Audronė lietuvių kal
bos yra prisiklausiusi tik tokią-., 
me Lietuvos krašte, kur gal tik
rai tik rankas ir kojos skečią- 
mos”.
I. SERAPINAS: ■

‘ Laisvės pertekliumi persiso 
tinę ir vergijos jungo nepažinę, 
bet jo pasiilgę, mūsų jaunuoliai' 
skuba Į Vilnių pas išbandytus i> 
užgrūdintus komunistus “pasi 
rokyti patriotizmo”.
.YDIJA ŠIMKUTĖ:

“Tu palietei mano kūną, išgė- 
ci mano vyną ir Išėjai, o aš li

kau alkana”.
V. UTENIS: '

• Vienas vyrukas aplankė sa
vo bičiulį Panevėžio priemies
tyje ir pamatė prie jo namuko 
krūvą anglių.

— Iš kur gąyąi |iek ąųgjies?
— paklausė jis. ' .

— Už tai esu dėkingas sayų 
papūgai.

—Ką gi ji gali turėti bendro 
su anglim?

— Kaip matai,, prę mano .na
muką praeina geležinkelis. Kaip 
tik .'traukinys sustoja prie sig
nalų mano papūga pradeda visa 
gerkle šaukti ‘‘Tegyvuoja Chruš
čiovas!“ ’* 7.
Ą-£'Na įr kas paskiau?

Ipyk^ peėjiąriąi pradeda ją 
bombarduoti gabalais anglies, ir 
iš J susideda v$ sa krūvą.

— Svęįkas, Maiki. A? noriu 
^yę pajuaųstl vieno ąėl 
<ų£o aš turiu abejonių, Kaęį ta?

kai ką? Kiekvieną die
ną bus pąskąrtų, sportininkų pa
sirodymų, viešbučiai užsakyti i

sietiną ■‘Pasaulio Lietuvių Die-, ^u? męųo parodų, taip pat iš viso! 
į xjg'•’^yąziąyjgMĮ, nenorju jįąelj

-r Laįyę yra pi r-’
jk'įayo bičiuliu sųyąžįąyį^?.

pasąųĮio.
— Palauk, Teye. Q kiek bus iš

laidų, ąr tps išlaidos. pateisins

yg- , fee Lįęų^yjįį piggų;
■’ nų.-; sumuoja taip kalbggL.!

jgį sųyąziavimo ęų.-

ųuik turi ųąįyyąųtb
nar

__ < >

MOTERIS VIS LAIMI

Į&fiMĮ S* į&-
ųponeų^ųs įųpv^ujųzjįipją he-

naudos? .
— Kaip bus, tąip bus, bet aš 

?ayo kardą nešiu ton parodon iš
statyti, gal kas nupirko į Karo 
ęaui^ejų' sukrautąin Jaunimo; 
Centre, kuriam vadovavo a. a-P.| 
^eštąkaųskaš. . ; i.

•yįų*įętųyūį’? ląikrąšr. U? k.ąbs^^gįę įąjandžio 12 d.
Mums labai syąrįiu išrinkti ge-

*ąmę ^ųyąziaymae? Jirauną mį- 
.įjOūiųius fondus, savo bičiuliams 
teikia ar nereikia, premijas ski
lia, o kam tikrai reiuecų premiją

$iu už B. J&toną. Patariu įr| 
tąų, Jėye, balsuoti ųž jį- Jo moj

kaip nebalsuoti ūž jį.
— Tai gerai; Maiki, Lik svei-

I sk.ru, tai jeigu nesi frontininkas, kas.
• jukš faux. Visi užuodžia iron-.v. ,. . . , Į JUAb įaUK. V ibi UZUCHJLZia II vii- .•; Šiandieninis pasaulis per daugi . , . _ . .■j. ' i - • " x j niuiiKų aiktatunm kvapą, ku-dėmesio skina moterims. Gimė! . 7 ;, . , . ■ . . y, . Į ris nekaip kvepia.berniukas ir visi tik klausia:— . v , , ,

— Iki pąsjmatyinp, Tėve.

' ■ JEf -KlPšįmAI - • -

‘O kaip jaučiasi motina”? Vė
lė vyrus ir visi tik stebisi: “O. 
kaip gražiai atrodo jo žmona!” 
Mirė vyras ir visur tik girdisi: 
— ‘‘O kiek jis paliko našlei?”

& -F &
TIKRAS APGAILESTAVIMAS

A -

Vyras biznio reikalais išva
žiavo.į kitą miestą. Žif ona rašo 
jam kiekvieną dieną išreikšda
ma ilgėsi. Viename laiške ji pa- 

• stebi; ’ ’ • ■ . '
— Vakare žiūriu Į tavo paltą, 

pakartą ant kablio ir atsidustų.
if

1

— Tai tų, Marki, užuodi blogą 
kvapą? ' '■ :

— rasaulio lietuvių dienų i en
gėjai naudojasi vadiscimų ' auto- 
metu”, — įsako taip daryti, kaip 
jie nori, jų klausyti, kad' PLl 
seimas yra vienintelė pasaulio- 
lietuvių institucija, 'aisiovau- 
janti vis.ems hetuvmntS, saKo V. 
Kamadias. Juk grynas absurdas. 
O kur ALTa, yLlKas ir kitos 
lietuvių oį’ganizącijos, redakci
jos? Ar tai ne paradoksas?

— Bėda su tais ‘bičiuliai? , kad 
jie serga vaUisline manija visuo
se Letuyiėko gyvenimo irontuc- 
?e. Tie, kurie stejgė LB, už savo 
klaidas dabar piaųna tą, ką sėjo. 
Nuo pradžios iki dabar, net tarpe 
savųjų reikalai nesikli.moja. Va
dams nesiseka demokratiniame 
krašte, geriau galėtų sektis oo. 
vietų Sąjungoje, Malki.

— Tu, Tėve, į tą seimą žiūri 
iš propagandinės pusės, o iš tik
rųjų didelis burbulas pučiamas 
nežinia kodėl. Tarime daug Or
ganizacijų, pa v., socialistų, san- 
dariečių, tautininkų, klubų, me
no organizacijų, guriuos bando 
Sukišti j savo maišą. Jėzuitai 
valdžiai skundžia Čiurlionio Ge
lėti jos, Ine. steigėjus per savo 
suktą advokatą, ardo klaidina vi
suomenę. Viso pasaulio lietuvių 
dienų seime, aišku, pademons
truos £vaciist.nes'aspiracijas vi
sų liėiūvių Vai diį. {.orėdami nta- 
zūmą prieš kitaip galvojančius 
laisvus pHiečiusį' Vyt Kaman- 
tas pataria išsižadėti praeitie? 
nesutarimų ir gr|žti prie bendro 
politinio ir kultūrinio bendra
darbiavimo, sau prieštarauja 
Frontininkai jau‘užgožė Lietu
vių Fondą, kur šikrauti mili
jonai Jiėtuvių palikimais, stovi 
klausimo ženkle.a .>

Palauk, Malki! Viso Pąšap- 
lio Lietuvių Dienose Chicagbje 
birželio mėn. bus didelis reiina'

žiuos, galdr iš SovietuŠeĮungbs

TRAIDENIS IR JŪRATĖ -
į i- ->’<■<• ’Ą ”

(Baladė)
Drabužius vyrai ne i$ Silkę fintus, 
Ne auksu dabintus, ąį&ibrfe įlotus, 
Bet įš plieno retežių
Sy plieno kardu viens, pylkyf išklojo. 
Traidenis jaunas, narsus yadas, 
Ir dėka dievaičių, buvo ne badas:: 
Rugiai tada augo tiesūs, kaip rąstai, 
Duoną visi valgė rupiai sumaltą. 
Kalnai drebėdavo, miškai virpėdavo, 
Kai girioje vyrai sriubą srėbdavo... 
Tai vyrai, tai milžinai tada buvo; 
Net meškos bijojo — į krūmus dūmė. 
Niekas nedrįso jiems kelio pastoti, 
I& tolo tykojo teutonai barzdoti.
Iš mūšio ^rįžę, didvyriai garbingi, 
Puotas jTiosdavo labai iškilmingai: 
Daužą kuldavo, šimtą jaučių kepdavo, 
Midaus jų^t§» ežerus išgydavo 
Už vado Traidenio drąsą, sveikatą. 
Ir už Tėvynės figą gyvatą.
Tėvynės garbę Traidenis apgynęs, 
Iš smėlio geltono kalną supylė 
Prie Baltijos jūros kranto žavingo. 
Jis pilį pastatė didžią, galingą, 
Dar net stipresnę, nei buvo mikėnų. 
Tadą jis įsakė Tėvynės sargybai: 
— Budėkit per naktį, per dieną nemikit! 
Ir ragą paėmęs, nuėjp prig jūros 
Veizėti, kaip dega amžių aukuras. 
Laimino ugnį vyriausias krivaitis, 
Kad saugot Tėvynę Patrimpas dievaitis. 
Prie jūros gintaro daug tada buvo, 
Po kojom voliojos, kaip gurvolių krūvos. 
Jį rinko, globojo dievaitė Jūratė, 
Šitaip ją triūsiąnt Traidenis pamatė 
Plaukai gintariniai, akys -rjkąip^Ūra, 
Su gintaro gabalu stdyi pf žiūi®^.

pOtom- aprėdęs Bąngpūtis didisKv 
Jūron nunešė Traidenį išvydęs..

- Tad giąžoiTraidems į aukštąjį kalną, 
h' Pranešti Krivaičiui, kąjurpje m^tėr

— Žyniau šviesiausias, leisk pasakyti: 
Aš noriu jai aukso rūmus statyti.. . 
Gintaras— auksas mūsų Tėvynės. 
Prabočiai sakė: “Senos tai gadynės, 
Teutonai čia buvo, vikingai žuvo, 
Tūkstančiai jųjų kaulų supuvo.. -
Ji sąugojo Kuršius, Palangą, j Nidą, .
Ir renka gintarą jūron įbridus.
Aš išdabinsiu jai rūmus gražiausius, 
Karūną išpuošiu plaukus šviesiausius. 
Nuo jūros giliosios, lig’ girios žaliosios, 
Iš smėjio geltono takus jai išklosiu... 
Apžvelgęs Traidenis nuostabius lygius, 
Ir nutarė vykdyt didelius žygius: 
Pastatė jai rūmą šviesų, kaip saulė, 
Prie Baltijos jūros ant aukšto jo. kalno, 
Kur pušys kerotos ošia, tarytum šneką, 
O bangos atsako: —Traidenį, eik šičia.....

Mikas Šileikis

Jei kipšiukai geradėjai 
Neštų ‘’bušeliais” auksinių. 
Tai nekaulytų veikėjai 
Pomirtinių palikimų.

Buvo laikai, k<ū už- vėlę, 
Kipšai iš peklos atėję 
Ir visai nesiderėję 
Aukso maišą sumokėję.
Žmonės kipšus nugalėjo, 
Žemėj pragarą sukūrė; 
Vienašnerviai geradėjai 
Dugne peklos atsidūrė.

Kad mūsų p^ljt-y eibėj ai 
Tąįjp savęs nebesipeštų. 
Kipšiukai — jų padėjėjai 
Aukso maišą jiems atneštų.
Vadovavimu', nesirgtų 
Bendruomenė,. ALTa, VLIKas, 
Baltų Lyga tūoj išpirktų, 
Lietuvą iš bolševikų.

Ąš savo dūšelę seną. 
Iš vargdienių jįe iš’turctų. 
Pavertęs 1 kapitalą
Skirčiau pašalpai beturčių.

Vienįišnervia-Geradėjas

IŠKRAIPYTA MINTIS '
— Jonelis mail pasakėj jog su 

juo aš gyvensiu kaip rojuje.

— Tai reiškia, jog neturėsi 
kuom apsirengti.

* • * *
UŽ SVEIKATĄ PASKUTINIO r

Baltrūnas išmetė jau šeštą stik 
iiųką degtinės.- žmona, noiėda
mą išvesti jį iš karinamos, pasa
kė jam:

— Jonai, atsimink jog turi sep
tyni us vaikus.

Baltrūnas, susijaudinęs taria:
— Tiesą sakai, žmonele, rei

kia išgerti ir už to septintojo 
sveikatą. Duokite man dar vie
ną stikliuką!

* * ♦
Koks skirtumas yra tarp advo

kato ir rato?
Skirtumas toks:
Advokatas nepateptas tylės r— 

ratai girgždės.

— .Kai griaustinis labai griau 
ia. būna mažai lietaus.

V
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KALPAS UOČINIUS

r VELYKŲ ŠVENČIŲ APEIGOS
Bažnyčioj gieda "aleliuja”, 
Bet aš tyliu, širdy skaudu: 
čia žemėj ašaros, žudynės -4 
i'.ai balsas giesmės Velykinės, 
Tarytum, tyęiojas skundu.

’ ■ J
viena seniausių, di-

2

Velykos
.taurių ir džiaugmingKiusių'vi- 
me krikščioniškajame pasau-

šventė. ,Velykos, kaip ir ki.. 
•< šventės, jungia .savyje du 
admeniu. Piimąjį pagoniskų- 

laikų užsilikusi gamb>s reiš-
■ garbinimą, kai po žiemos

■ go skaisti saulutė užkaitina

. . as iš sustingamo. Viskas pa-
ria, ir džiaugiasi žmogus^Įga- 

v’š naujos energijos gyventi ir 
veikti. Tai saulės garbinimo iš
dava: džiaugsmas, kad Šviesa 
nugalėjo Tamsą, Antrasis, kįikš- 
č ciniškasis pradmuo — tai Kris
taus prisikėlimas iš numirusių.

Tas ^gražias pavasario šven- 
c nuo senų senovės gaubia įvai
rūs papročiai, apeigos, prieta
kai. bei mistika. Senovės žydai, 
b?biloriieęiai, lInikifcihi, frigie-. 
čiai, airiai ir kiti šią prisikėli
mo šventę švęsdavo visą savai
tę. švęsdami ininėdavo savo die 
vų ir deivių (Adonio, Veneros, 
Menu. Osirio ir kt,) gyvenimą, 
kančias, mirtį ūf prisikėlimą. 
Aukodavo dievams aukas ir maz.

godavo jų statulas. Baigdami 
apeigas, prisikėlusios saulės gar
bei džiaugspiingai giedodavo 
•Aleliuja”. Pirmieji krikščionys 
Labki iškilmingai Velykas švęs
davo kartu su žydais, kai pasta
rieji minėto išėjimą iš Egipto, 
aukodami avinėlį ir valgydami 
neraugintą duoną. Tik vėliau 
krikščionys tai šventei suteikė 
kitą reikšmę — Kristaus prisi
kėlimą. Dabar mūsų Velykų 
švenčih apeigos turi nemaža sko. 
linių arba tiesiog tų pačių se- 
novės apeigų, tik kiek modifi-1 
kuotų; joms duota kita simbo-I 
lika£ O į eilę?-- velyginių apeigų 
.maldų, giesmių —į yra Skolinys 
Aš vęjdų ir persų tikybos giesmių 
ir himnų.

Imperatoriaus Konstantino 
Didž. įsakymu Velykų švenčių 
apeigos pagražintos: pradėta 
vpuėšti ne tik bažnyčios, namai 
bet ir gatvės. Bažnyčiose per j 
naktį iškilmingai atliekamos- 
įvairios velykinės apeigos: skai-| 
tomos šventraščio ištraukos, gie-' 
damos psalmės, sakomi pamoks-: 
ląi; šventinama ugnis, 
Velykų žvakė, teikiami krikšto 
ir sutvirtinimo sakramentai, au
kojamos šv.* mišios, ir pabaigai 
džiaugsmingai užgiedama Aleliu
ja. Net ir dabar, mūsų dieno
mis, Velykų švenčių ciklas pra
sideda Verbų sekmadienį, o pri

sikėlimo apeigos pradedamos Di. 
dįjį šeštadienį. Nuo senovės lai- 
kų visas apeigas lydi įvairūs 

f prieškrikščioniškų laikų religi- 
j niai įvaizdžiai, kurie daugelių at- 
i veju ne tik lietuvių, bet ir kitų 
į katalikiškų tautų praktikuojami 

l’ kaip turį gražios simbolinės 
I re.kšmės gyvenimui.

Nepriklausomoj Lietuvoj ma
no kilmės ir kaimyninėse para-

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
sveikiname Naujienų skaitytojus 

ir mūsų ištaigos,rėmėjus.

Su Kostu Januška atsisveikinant
Š.m. kovo mėn. 18 dieną mirė džhilę.BALFo rėmėjų kartoteką 

Kostas Januška, sulaukęs 80 me
lų amžiaus. Amerikoje išgyveno 
33 metus. Mirė namuose, nepa
ilstamai, nuoširdžiai globoja
mas žmonos Salomėjos.

Matomai iš prigimimo, Kostas 
buvo visuomet linksmas, drau
giška'- ir susipratęs 'lietuvis 
patriotas. Jau Lietuvoje priklau
sė šaulių Sąjungai ir kitoms 
patriotinėms organizacijoms, to
dėl. tik atvykęs j šią laisvės šalį, 
tuoj įsijungė į patriotiniu orga
nizacijų veiklą. Buvo aktyvūs 
VLIKo ir ALTo rėmėjas.

Pirm ausią Įstojo į Panevėžie
čių draugiją, nes jįrrišo gimtojo 
krašto prisiminimai. Kaip pakil
davo jo ūpas, kai jis pradėdavo 
pasakoti apie gražiąją Aukštai
tijos gamtą! Nuo jaunystės lai
kų, ’. turėjo malonius prisimini
mus iš šaulių Sąjungos gyveni
mo, todėl tuoj įstoję į tremtyje 
atkuriamą "šauliu Sąjungą.

Rūpėjo jam ir šalpos reikalai. 
Iki pat mirties buvo BALFo 
Chicagos apskrities valdybos 
sekretorius. Kokios turėjo būti 
žmogus stiprios valios ir pasiry 
žimo, kad, sulaukęs 80 mėtų am
žiaus ir labai varginamas ligos 
skausmų (galėjo vaikščioti tik 
su dviem ramentais), neapleis- 
davo valdybos posėdžių, sura
šydavo protokolus ir vedė di-

išvažiuodavo ar išeidavo bažny- 
ėien. “p ikeltuvėms” ir išvežda
vo pašventinti pintines įvairių 
velykiniam stalui' paruoštų gė
rybių. Tų gėrybių dalį palikda
vo klebonijai, o,kitą parsivežda
vo namo ir pateikdavo savo šei
mos velykinei puotai paruoštam 
stalui.

z Pagal veikusį paprotį, Velykų 
nakčiai daug kas vykdavo baž
nyčion “budėti”, nors tą naktį 
reguliarių pamaldų nebūdavo. 
Susirinkdavo seni vyrai, mote
rys, davatkos bei jauni bernio
kai (piemenys, pusberniai, ber
nai). Kai senieji melsdavosi, 
bendrai kalbėdavo rožančių, gie
dodavo, eidavo stacijas, tai jau
nieji vieni kareiviais apsirėdę ir 
"dzidom”, kirviais ir kardais ap
siginklavę stodavo prie Kristaus 
grabo sargybon, o kiti, kuriems 
tos garbės netekdavo, su lazdo
mis švaistydavęs, belsdamiesi, 

į trimituodami, būgnydami ir 
I “kleketkomis” barškindami, 

triukšmaudavo šventoriuje, vatr- 
pinėje ir net rinkelėje, iškrėsda- 
mi visokių išdaigų bažnytkaimio 
žydams — mat, jie nukankino 
Kristų. Kai pritriukšmavę su-

Karo audra atskyrė jį nuo šei
mos. Lietuvoje liko sūnus r 
dukra. Gerai žinau, kiek jis ja;s 
rūpinosi ir rėmė materialia'. 
Sakvdavo: ”Darau viską, ka l 
tik vaikai būtų geri lietuviai ’^ 
Lietuvybės reikalai jam ir ė T. 
rūpėjo. Pradėjus steigtis LB-nčg; 
apylinkėms, tuoj įstojo į Marą 
qu tie Parko apylinkę ir buvo- 
jos aktyviu nariu. Jonui Jasaią 
čiui esant JAV LB-nės Centrų 
valdybos pirniininku, Kostas Jaą 
nuška visą kadenciją buvo Cen-i 
tro valdybes sekretoriumi. -

LB Maręęette Parko <i py liną 
kės nariu buvo iii Liet. Bend-;

ivo visų lietuvių- 
Būdamas patrio-c 

rc-alėjo pakęsti vi- 
'.'riy'ojų ir bendra- 
su okupanto agi 

lėi Kostas buvo jau 
B-nčs M

lingi — berniukai ar seneliai 
Bažnyčioje prie vandens kubilų 
būdavo grūstis: kiekvienas no
rėjo pirmas gąjįti ir greičiau 
sugrįžti, nes, pasak prietaro, pir- 
miesiems pamešusiems namo 
vandenį ir ugnį bus lemta ture-į 
ti riebius ir greitus arklius, gerą I 
derlių ir kitokį pasisekimą ūky
je-

Savaitės bėgyje, iki D. šešta
dienio, buvo vykdomas pava
sarinis. priešvelykinis sodybų, . v - v. . - .
ūkio trobesiu ir gyv. butų, drat' bajnyaon, ptrmuostus
bužiu. patalynės ir viso krto ap. <;la ras?av° bęyefc reus miegap- 
valvmas, aptvarkymas. šeštadieį. ci“s- be rsdargų .neaps.-
ui, apie pusdienį baigę darbus,'M.egant.ems, ypač da
žninės patys pirtyse išsivanoda- j S
vo, išsimazgodavo ir įšokdavo 
prūdan (aš pats šokau). Po to 
švariai apsirengę užšvęšdavo. Tą 
dieną, nors nieko nevalgydavo, 
bet parėję iš pirties vyrai pra- 

• dėdavo ragauti .šventėms pada
rytą alų, tikrindami, ar gerai 
“išsivaikščicęęs”, ar ne per kar
tūs. šeimininkės baigdavo ruoš-;
ti velykiniam 'stalui patiekalus 
ir eidavo; pirtin, o iš pirties grį
žusios, iš bažnyčios atnešta ŠV. 
ugnimi ^užkurdavo viryklas ir 
su padėjėjomis virdavo ir dažy-j 
dąvo • kiaušinius. -Dažydavo daž? 
niausiai svogūnu lukštais, šieno 
pakritais, beržinių vandų lapais 
ir alksnio ėievė. Tik; kokį pus- ’ 
kapį rinktinių Nudažydavo raū- ’ 
donai, pirktiniais dažais. Mergai
tės rungtyniaudavo, kuri gra
žiau kiaušinius nudažys. “Me-1 
hiškni'” juos dažydavo, panaudo- 
damos vašką, peiliukus, įvairius 
popierėlius ir kt. Dažydavo įvai
riom spalvom ir raštais. Berniu
kai-“ekstra” gaudavo sau kiaušį-j 
niii, kuriuos įvairiais būdais.

; “stiprindavo”, kad. pirmas pasį-Į 
taikęs partneris savo margučiu-, 
nepramuštų ,jo margučio. • Šų 
tokiais, dirbtinai “sustiprintais”? 
su draugais mušti kiaušinius bu- Į 
vo laikoma negarbinga ir nesą
žininga,© pagautasis “meistras” 1 
kartais draugų būdavo “api- a 
plunksnuojamas”. Pavakaryje-J

ruomen 
bendru*
las neitu r 
šokių tiltą si 
darb>auto 
tais. To< 
pirmosios Rėorg. 1

I oos nanvs. J

ir

Teg’ul būna Tau, mielas Kos-< 
lai, 'lengva ši svetima ir vaU 
singa Aniarikos žemelė, nors Tit 
visą laiką svajojai sugrįžti Į lais-i 
va, nepriklausomą Tėvynę. 1 

Ignas Petrauskas i

' no kilmės ir kaimyninėse para- 
1 pijose, Velykų švenčių metu vei.

’: anks'ii Ver
bų sekmadienio rytą tėvas, mo
tina ar vyriausias šeimos narys, 
prikeldavo vaikus, paplakdamas 
juos kadugio šakele ir sakyda
mas: “Verba plaka, ne aš pla
ku, ir-tolei plaks, kol prikels”. 
Prikelti vyresnieji vaikai,-su ka
dugio šakele, skubėdavo pas kai
mynus tokiu pat būdu savo drau
gų prikelti. Suaugusieji, ypač 
moterys, stambokas kadugio 

•j šluoteles (merginos net papuoš- 
Į tas dirbtinėmis gėlėmis) nešda- 
j vosi bažnyčion, kur jos bendra 
> tvarka būdavo pašventinamos, 
j Po pamaldų šventoriuje jauni- 
j mas verbomis “apsiplakdavo”. 
Į Berniokai paplakdami' mergaites 
. sakydavo: “Kas myli labiau, te

gu plaka skaudžiau”. Merginos 
tuo pačiu būdu atsiteisdavo ber
niukams. . Pyktis dėl paplakimo 
nebuvo priimtas, nes tai reiškė 
visokių sėkmių linkėjimus — ge
ro linkėsimus.- Ypač merginoms 
linkėjimus greitai ir gerai ište- 

I keti, o bernužėliams —h visokių 
| troškmimų išsipildymo.

■ Plakimas verba, kaip ir visos 
Į kitos apeigos ,turėjo magišką 

reikšmę: kadugys, kaip amžinai 
žaliuojąs, juo paliestam suteik
davęs jėgų gyvenimo vargams 
pakelti. Bažnyčios gi interpre
tacija — Verbos primena pal
mes, kurias džiūgaujanti minia 
klojo Kristui po- kojų, įžengiant 
į Jeruzalę.

j Didįjį šeštadienį šv. vandens 
ir ugnies parnešti vykdavo ma
žiausiai namie darbams reika-

, vanduo.! kė tokie Papročiai:

_ » nosim | 
1 specialiai atsinešto “štinkspiri.

to” (amoniako) butelį, kurio 
miegantieji įtraukę į nosį, pra- 

t dėdavo čiaudėti ir kosėti, o iš- 
_( daigininkai iš to turėdavo pasi-

Į tenkinimo. Dar pikčiau. Kiti, at. 
si nešę chemiško rašalo, pripil
davo jo į švęsto vandens indus, 
kuriuose maldininkai pasidažy
davo pirštus ir žėngnodavęsi. 
Daugelis jų, nusidažę nošig, kak
tas ir veidus sudarydavo keistą

— Austrijoj arklių auginimo 
užtvaras užpuolė virusai, išžu
dė labai brangius arklius.

— Arafatas nesitars su egip- • 
tiečiais, bet važiuos į Saudi Ara
biją pasitarti.

vaizdą: žmonės į juos keistai 
žvelgdavo ir negalėjo suprasti 
kaip jie nesiprausę išdrįso pasi
rodyti Velykų šventės rytą baž
nyčioje. Iš to būdavo daugiau
išsiblaškymų: negu susikaupimo Kaip vadinasi vyras, kuris lai 
maldai. • z mingas meilėje?

Jonas Jokubonis" '■ • — Viengungis!
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Įdomi rinkimine kova ir debatai
kovos,

demo
nišku,

Niekad Chicagoje nebuvo tokios rinkiminės 
kokia vyko ir vyksta šiomis dienomis.

Didžiuliame Amerikos susisiekimo centre ėjo 
kratų partijos pirminiai rinkimai. Visiems buvo
kad šie pirminiai rinkimai turės didelės įtakos miesto 
ateičiai. Politinė kova ėjo tarp Richard M. Daley, Cook 
apskrities valstybėj .gynėjo, ir esamos Chicagos majoręs 
Ja^ByrheJ Rinkiminė kova privedė p-rie’ debatų, kūne' 
perėjo Į asineninę neapykantą, bet-nė'į programinę kovą 
kaip tokiais afvei^s .turėtų' būti. Pradėjęs politikuoti 
prokuroras tiek Įsikarščiavo, kad jam rūpėjo ne demo 
kratų partijos artėjančiu metu darbo planai, bet rūpėjo 
sumušti Janę Byrnę, kuri jokios darbo programos ne
turėjo ir tuo reikalu jokių programos punktų nedėstė.

Kai du pešasi, tai trečias laimi. Laimėjo nominacijas 
Harold Washington, kuris i rinkiminę kampaniją visai 
neisitraukė. Jam nebuvo reikalo mestis į kovą, nes du 
bekovojantieji save sunaikino. Kongreso atstovui buvo 
dau°- geriau tylėti, negu kelti kurį visuomeninio gyveni
mo klausimą. Daugumoje jis tylėjo. Jeigu kas bandė viena 
kitą svarbesnį klausimą kelti, tai jis prašė, o kartais net 
Įsakė tylėti. Jis žinoio. kad juo mažiau kalbės, tuo bus 
didesnė proga laimėti. Nesikišdamas Į debatus ir nelies
damas Chicagos visuomeninio gyvenimo klausimų, Kon
greso atstovas Haroldas Washingtonas laimėjo demo
kratų partijos pirminius rinkimus. Jis gavo tiktai 36C 
visų čikagiečių, balsavusių pirminiuose rinkimuose.

H. Washingtonas, gavęs mažiau balsų negu Daley ir 
Byrne kartu sudėius, bandė laikytis tos pačios taktikos, 
kokios laikėsi demokratų partijos pirminiuose rinki
muose. Apie Chicagos visuomeninį gyvenimą jis tylėjo.

Jam pritarė ne tik Kongreso atstovas Sidney Yates, bet 
i ir Walter Mondale. Pastarajam svarbu gauti juodaodžių 
blasai, tai ir jis atskrido į Chicagą raginti gyventojus 
balsuoti už Haroldą Washington^ Chicagos mero parei
goms, kad tiktai jis gautų juodžių balsus ir laimėtų rin
kimus. Jis buvo pasiryžęs aukoti visą Chicagą, kad tiktai 
laimėtų visoje Amerikoje. Mondale buvo apdairus žmo
gus, bet j is . klydo, , jeigu manė, kad Washingtonas jam 
galės duoti viso krašto juodaodžių balsus.

Galimas daiktas, kad taip būtų ir atsitikę, jeigu Chi
cagoje nebūtų atsiradęs Bernardas Eptonas, kuris būtų 
drįsęs eiti Į debatus ir viso miesto šviesoje nebūtų pa
sakęs, kad karalius ne tik nuogas, bet ir neturįs jokių 
visiems privalomų dorovinių papročių, nepripažįsta vei
kiančių įstatymų ir gali meluoti, kada tiktai jam užeina 
ant seilės. Eptonas Washingtonui priminė metus, mėnesį 
ir dieną, kada teismas jam buvo atėmęs teisę advoka 
tauti, o jis, visiems girdint, pasakė, kad jis niekad apie 
tokį dalyką nebuvo girdėjęs.

Jeigu Walter Mondale būtų girdėjęs Eptono ir Wash- 
ingtono debatus, tai, reikia manyti, kad jis niekad ne
būtų atvažiavęs į Chicagą ir negyręs H. Washingtono. 
Čikagiečių laimei, Bernardas Eptonas, Chicagoje išaugęs, 
mokslus baigęs, JAV aviacijoj tarnavęs, valstybės mokes
čių ištisą milijoną sumokėjęs, turėjo drąsos viešai pa
klausti keletą dalykų, Į kuriuos Washingtonas neturėjo 
drąsos atsakyti. Jeigu ne Eptonas, tai čikagiečiąi būtų 
nežinoję, kas reikia daryti su žmonėmis, pasiryžusiais 
joti kitiems ant sprando, nesilaikyti Įstatymų, meluoti 
ir žaloti šio didmiesčio gražiausias apylinkes. ‘ '-L;

Pačioje debatų pradžioje Bernardas Eptonas pareiš
kė, kad jis norįs tartis svarbesniais dalykais, negu patys 
rinkimai. Jis tarė: / L ■ V; ■

— Vienas iš mūsų —ponas Washingtonas arba aš— 
būsime šio didžiojo miesto meni. Nekreipdami, dėmesioi. 
Į specifinius klausimus,, kiekvienas "balsuoto jas turitei/ę 
paklausti bet kokį kandidatą: . ' '. J •
.. —Ar jis prisilaikys veikiančių įstatymų? *• ' ' '

—>Ar jis vykdys tai, ką prižada?. '• A .
— Ar jis sakys teisybę? į ■ .. '•. <
"‘Vienintelis būdas, kurį aš žinau, spręsti^ ką'žmogUs 

darys ateityje, tai nustatyti, ką jis darė praeityje. Kaip 
šie dokumentai rodo, atidžiai juos patikrinus, pono Wash
ingtono praeitis kelia didelį nerimą.

Ar jis prisilaikys Įstatymų?
P. Washingtonas buvo pripažintas laužant Federa- 

linį mokesčių Įstatymą ir nuteistas kalėti. JAV prokuro
ras sako, kad jis iš eilėes per 19 metų neparuošė mokes
čiams mokėti lakštų.

Ar jis vykdys, ką prižada?
Illinois valstijos aukščiausias teismas išaiškino p. 

Washingtoną esant kaltu už tai, kad jis pasisavino klientų 
pinigus asmeniškiems savo reikalams, žmonės kreipėsi 
į jį kaip į advokatą, o jis paėmė jų pinigus ir nieko ne
padarė jų bylose. Jam buvo atimta teisė praktikuoti ad
vokatūrą penkiems ir pusei metų.

1975 metais, kai jis prašė grąžinti jam teisę verstis 
advokatūra, jis pristatė teismui liudijimą, kuris sakė, 
kad jis per visą advokatauti leidimo atėmimo laikotarpi 
nepadarė jokio civilinio ar kriminalinio nusikaltimo. Bet

Kad nebūtų nuobodu, tai važinėjo Į Kaliforniją, New Washingtonas buvo nemažiau penkių bylų apkaltintas, 
Yorką ir Washingtons, kad tik nereikėtų liesti Chicagos ir namų Įstatymų laužymu apkaltintas, kada jis tvirtino, 
kasdieninio gyvenimo. Chicagoje tylėjo, o kalbas sakė ki- kad nenusikalto.
tur. Jam pritarė prokuroras R. Daley ir majore J. Byrne. Ponios ir ponai, kur čia žmogaus garbingumas?”

Dr. JONAS'-B^LYS /ISTORINĖS IR POLITINĖS NUOSĖDOS(tęiilįs)-Mią. Urbšys"; Ąi,"pasiūtitiiiiti. L. NatkeVičiiinj-J'’•gelbėjami« savo .kailį telefonUGdami išr-AIaskvos, Tag:no priimti oltiniatumą. Pagaliau, ir min. pirm -A.- Merkys •pasisakėkad uitiniatuma reikia •priimti. Jis grižo iš Maskvos Molotovo’ sUterorižuetas, buvo visai pasimetęs,^Mifsivylęs Jr. apatiškas, gal -net sovietu-‘■‘apnuodytas”, (esą, sovietai išradę to- HdUs> ^^slu6Ū« lttfri e; pataližud j a ihlogatis.yaifįj. - '; U Daug lėmė įariuomenės vado gėn.- V. Vitkausko-ir-specialiai iškviesto geri S.- Raštikio pareiškimai, girdi, esant Įaetuvo-je sovietų įguloms,, pasipriešinimas esąs neįmanomas.* Žinomą, atsispirti prieš sovietus arba apsiginti nebuvo Viitįės, tačiau pasipriešinti buvo galima ir tada mūsų padėtis *šlaįidie~, gab būtų daug geresnė? ^Ėt^ūsĮą, sovietai bent negalėtų .girtis, kad Lietuva jiems . pasidavė /-laisva valia”. Į Maskvą buvo telegrafuota ‘‘Vyriausybė-sutinka”, net be protesto, kurki reikalavo prezidentas, ministrai Musteikis ir Masiliūnas, šiandie dar' sunku nuspręsti, kas nulėmę.tokią negarbingą kapituliaciją: bailumas, defętizuąaš, karjerizmas, partinė politika, kariuopienės vado Vitkausko < išdavystė, — gal ir visi tie fąktoriai kartu. Jei kariškai ir būtų buvę pralaimėta, vistiek-būtų buvęs didelis politinis ląimėjimąs. Aukšti kariškiai šito nesuprato.

Paskutinių momntu dar buvo bandoma susigriebti. Krašto apsaugos min. K. Musteikio pą- klaųšė Marijampolėj stovėjęs 9 pėstininkų pulkas ir pradėjo žygiuoti kautynių parengtyje Vilkaviškio link, bet' birželio H> d. pulką prisivijo iš Kauno Į pasiųsti gen. E. Tallat-Kelpša ir gen. V. Žilys, kurie prikalbino 9 pulką grįžti į kareivines. Abu tie generolai buvo vėl’au bolševikų deportuoti, Kitas bandymas. Kai gen. Musteikis paskambino Tauragėj esančiam pulko vadui ir prezidento vardu paliepė Tauragės įgulai organizuoti bent simbolinį pasipriešinimą rusams, o jiems spaudžiant trauktis Vokietijos lihk ir blo- giausiu atveju pereiti sieną į Vokietiją, lai pulk. Breimelis atsakė: “Pope ministėri, aš fc nepadarysiu”. Formaliai pulk. Breimelis galėjo teisintis, kad pagal karišką tvarką jis klausąs tik savo tiesioginio viršininko. Kariuomenės, vadas geri Vitkauskas rašo savo-atsiminimuose, kad birželio 15 d. rytą, posė džiaujant prezidentūroje, pertraukos -metu per vyr. štabo viršinoinką gen. S. Pundzevičių davęs parėdymą, kad visose kariuomenės Įgulose būtų' ūž- ! tikrinta “fbsoliuntinė. rimtis”. Drausminga mūsų kariuomenė tą įsakymą vykdė? ’ •Aišku, kad vyriausybės -narių daugumai ir kai kuriems kariškiams trūko politinio padėties supratimo ir numatymo. Teisin

gai padėlį įvertino prez. Smetona. Pozdniakovui spaudžiant, Merkys pasiuntė iš-Kauno delegaciją į Eitkūnus, kad prikalbintų Smetoną grįžti į sovietų nasrus. Toj delegacijoj dalyvavo min. E. Galvanauskas ir gen. E. Tallat-Kelpša. Prez. Smetona atsisakė, labai rimtai argumentuodamas: “Aš buvau už tai, kad ginklu priešintumės smurtui, bet savo nusistatymą negalėjau įvykdyti, del to man nieko kito neliko, kaip pas’šalinli iš Lietuvos... Reikia manim tikėti, kaip esu pasakęs, jog inSrno buvimas. . ■Lįętųvoje įdduar jai ^ąugiąp-'p"ak^iktų, negu padėtų. Juk niarie leisgyvį naudotų negarbingiems dalykams” (A.Mer- kelio monografija apie Smetoną, psl. 592). Taip prez. Smetona parodė, kad jis geriausiai įvertino susidariusią politinę padėtį lai buvo ne bąJus-pabėgimas, bet protestas. Ir gerai jis padarė, tuo tarpu pasilikusieji krašte Latvijos ir Estijos prezidentai buvo priversti įteisinti “liaudies vyriausybes”, o tada nušalinti jr ištremti. Lietuva nors tos, negarbės išvengė. Paleck o vyriausybė buvo okupanto. įstatyta, tad neteisėta.Prez. Smetona ragino ir vidaus reikalų ministerį gen. Skučą, atstatytą sovietams reikalaujant, tuojau slėptis ir bėgti, bet kai tas nepasiryžo, tai žuvo nuo NKVD. Teisingumo min. prof. A. Tamošaiti^ irgi be reiks lo žuvo; nors jau buvo Vokietijf s pasieny, bet vis dar atidėliojo sienos peržengimą ir buvo suimtas.t Nukelta į penktą puslapi,
. ■ -1*- L- —

HENrilKAS SINKEVIČIUSKRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tada jie visiems bendrai paskelbė, kad kara
lienė pagimdė dukterį. Žinia pripildė visų Širdis 
džiaugsmu, ypač kad tuo pat metu buvo patirta, 
jog. nepaisant perankstyvo gimdymo, nei karalie* 
nei, nei kūdikiu negresiąs joks numatomas pavo
jus. Minios pradėjo retėti, nes prie pilies negalima 
buvo šūkauti, o kiekvienas iš džiaugsmo norėjo ir 
patriukšmauti. Ir iš tikrųjų, vos tik buvo'pasiekta 
į turgavietę vedančios gatvės, pasigirdo ir dainos, 
ir džiaugsmingi šūkavimai. Žmonių džiaugsmo 
netemdė ir faktas, kad pasaulio šviesą išvydo mer
gaitė, o ne berniukas. “Ar buvo bloga, kalbėjo, 
kad karalius Liudvikas neturėjo sūnų ir kad Jad
vyga paveldėjo karaliją? Per vedybas su Jogaila 
valstybės galybė padvigubėjo. Taip pat bus ir 
dabar. Kur rasti tokią įpėdinę, kokia bus mūsų 
karalaitė, nes nei Romos imperatorius, nei joks 
kitas karalius neturi tokios didelės valstybės, to
kių plačių žemių ir taip gausiai riterių. Dėl jos 
rankos varžysis galingiausi valdovai, lenksis ka- 
ra’icnei ir karaliui, važinės Į Krokuvą, o mums, 
pirkliams, tas bus naudinga, nekalbant jau apie 
tai. kad kuri nors nauja valstybė, Čekija ar Veng
rija. vėl. .įsijungs su musų karalija?.

Taip tarp sav ^s kalbėjo pirkliai, ir džiaugs- 
nas augo valandėlėmis. Žmonės linksminosi na- 
- uo4> i=' ę. Turgaus aikštė prisipildė švie

sų ir žibintų. Priemiesčiuose prie Krokuvos gjwė- 
nantieji ūkininkai, kurių kas kartą vi sdaugiau 
atsikeldavo į. Krokuvą, susibūrė į stovyklas apie 
savo vežimus. Žydai posėdžiavo prie sinagogos 

, Kazimierinėje. Iki vėlyvos nakties, beveik iki auš- 
• ros, turgaus aikštėje būriavosi žmonės, ypač apie 
rotušę ir svarstyklių pastatus lygiai taip, kaip per 
didžiąsias muges. Žmonės dalinosi žiniomis, skver
bėsi artyn pilies naujų patirti ir būriais apspis- 
davo iš ten grįžtančiuosius.

Blogiausia žinia buvo ta. kad vyskupas Pet
ras naujagimę pakrikštijo tą pačią naktį: buvo 
daroma išvada, kad mergaitė turinti būti labai 
silpna. Gudresnieji miestiečiai tačiau pasakojo 

' nutikimus, pagal kuriuos vos gyvi pakrikštyti 
naujagimiai tuoj pat po krikšto pąrodydavę didelę 
jėgą gyventi. Tokiu būdu jų viltys augo, o jas 
dar labiau didino naujagimei suteiktas vardas. 
Buvo kalbama, kad joks Bonifacas ar Bonifacija 
negali numirti tuojau atėję į šį pasaulį, nes jiems 
esą pavesta padalyti ką nors gera, o pirmaisiais 
jų gyvenimo metais, ypač pirmaisiais mėnesiais 
vaikas negali padaryti nieko, nei gera, nei bloga.

Kitą dieną iš pilies atėjo žinios, nepalankios 
nei motinai, nei kūdikiui, ir sukrėtė visą miestą. 
Bažnyčiose per visą dieną buvę spūstis, tarytum 
atgailos metu. Pasipylė maldų ir pažadų jūros už 
karalienę ir karalaitę. Susijaudinę miestiečiai ste
bėjosi, kaip neturtingi ūkininkai aukodavo ket- 

| virtį savo javų, kiti avinėlius, vištas, džiovintų 
grybų virtines ar maišelius riešutų. Riteriai, pirk

liai ir amatininkai taip pat. skyrė gausias do
vanas. Buvo pasiųsti pasiuntiniai į stebuklingas 
vietas. Astrologai tyrinėjo žvaigždes. Pačioje 
Krokuvoje buvo Įsakytos maldingos eisenos, ku
riose dalyvavo visi cechai ir visos brolijos. Visas 
miestas plevėsavo vėliavomis. Taip pat Įvyko ir 
vaikų eisena, nes buvo tikima, kad nekalti kū
dikiai lengviausiai gali išprašyti iš Dievo malo
nių. Per miesto vartus vyko vis nauji būriai žmo
nių iš apylinkių. J

i Ir taip diena bėgo paskui dieną tarp nuolati
nio varpų skambėjimo, bažnyčiose susirinkusių 
žmonių šnabždėjimo, eisenų ir pamaldų. Bet, kai 
savaitei praėjus, ir karalienė, ir. kūdikis dar tebe
buvo gyvi, į žmonių širdis pradėjo grįžti pasiti
kėjimas. žmonėms atrodė neįtikėtinas dalykas, 
kad Dievas galėtų pasišaukti valstybės valdovę, 
kuri, tiek daug Jam padariusi, turėtų palikti ne
baigtus didelius dalykus. Mokytieji pramindavo, 
kiek daug ji buvo padariusi Akademijai, dvasi- 

’ninkai — Dievo garbei, valstybininkai taikai 
tarp krikščionių karalių, teisėj žino vai — teisin
gumui, neturtingieji kfek vargšams. Ir. 
visiems netilpo galvoje, kaa karalijai ir- pasau
liui taip reikalinga gyvybė"buttf feįr anksti nu
traukta. ‘ •• '

Tuo tarpu liepos 13 -d^fepą geduHngi varpai 
paskelbė kūdikio mirtį. Miestas*vėl subruzdo; ir 
netiknimas apgaubė žmones, žmonių ihinids vėl 
apsupo Vavtlį, teiraudamosios apie karalienės 
sveikatą. Tačiau Šiuo metu nepasirodė nė vienas 

su geromis naujienomis. Apskritai, įvažiuojančių 
i pilį ir grįžtančių iš jos ponų veidai darėsi kas 
dieną vis labiau nuliūdę. Buvo kalbama, kad ku
nigas Stanislovas, laisvųjų mokslų magistras Kro
kuvoje, jau nepasitraukia nuo karalienės, kasdien 
priimančios šv. §akrametus. Taip pat buvo kal
bama, kad kiekvieną kartą, komuniją priėmus, 
jos kambariai sušvinta dangiškomis šviesomis. 
Kai kurie sakėsi matę tai pro langą. Tačiau šitos 

i kalbos spaudė karalienei atsidavusių damų širdis, 
nes jos galvojo, kad tokie ženklai rodo, jog kara
lienė artėjanti į antžemišką gyvenimą.

I Kai kurie tačiau netikėjo, kad gali įvykti toks 
baisus dalykas, ir stiprinosi viltimi, kad teisin
gasis dangus pasitenkinsiąs viena auka. Tačiau 
liepos 17 dieną, penktadienio rytą, žmonėse pa
sklido žinia, kad karalienė merdi. Kas buvo g\*- 
vas; skubėjo prie pilies. Miestas tiek ištušėjo., 
kad jhrne liko, tik paliegėliai nes net ir motinos 
su kūdikiais išskubėjo prie pilies vartų. Parduo
tuvės buvo uždarytos; valgis nebuvo gaminamas. 
Sustojo visas gyvenimas,, o tuo tarpu* prie Vave- 
Ho juodavo žmonių minią — nerami,. išgąsdinta, 
bet tylinti.

Apie 13 vąl. pasigirdo katedros bokšto var
pas. Iš karto nebuvo suprasta, ką tai galėtų reikš
ti, tūčiriu baimė pradėjo šiaušti žmonėms plaukus.

(Bus daugi?”)

I — Nauji jio>. (.ricago - Wednesday, March 30, 1933
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DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd, Westchester, Hi« 
VALANDOS; 3—3 darbo dienomis

ISTORINES IR POLITINĖS 
NUOSĖDOS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkau 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

S^ECIALYBI: AKIU ulGOS 

A9Ū7 West 103rd Street

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
tol* W. Zl*t SL TsL 737-5149 

(jxi'Loe aiu Pritaiko 

a contact

uJĘAAlN Ai3 SkiK (J'£]£
NK5TU, PUSL1S IR 

kU»3A IDS CHIRURGU* 
«*5a WEST S3rsž STREET

telefonas; 776-2SM, 
^udwclltt teistu MFSSto

Prostatos, inkstų ir ilapunM 
takų chirurgija.

OU25 CENTRAL AVĖ/
St. Petersburg, Fla. 3371k 

Tel (813) 321-4206

(Atkelta is -1 paL)Reikėjo “Naujienų” rašėjui pasiskanyti kitą platesnį ir gerai dokumentuotą mano rašint “Paskutines N e p r įklausomos Lietuvos dienos”, žurnale “Naujoji Viltis”, 19/0, Nr. 1, kur visi .tie dalykai plačiau-išdėstyti. Po dešimtmečio jį kai kuriais naujais daviniais papildė dr. A. Gerutis, pasKeioęs itfOO m. to paties žurnalo Nr. 13 ilgą straipsnį "Lietuva žlugimo pavojaus akivaizdoje ". Danar jau dau^ tas paaisKejo. žinoma, istorinius laktus galima įvairiai aiškinu.Aia.no asmemsKa nuomone yra tOKia: ine tuvos tragedija įvyko ne dėl “Smetonos diK.ua- eurps ’, ji jau neoeegzistavo, Det aei sovictų-nacių suoxaibio U silpnos "Koaiicmes vynausy- oes", kūną gal geriau butų pavadinu “lopiniuota vyriausybe”, losią vyriausybe visados yia susKiiusi. ipac negarbingą roi^ suvalomo K. Bizausaas, .norėdamas pasinaudoti ta proga ir atsi- aiatyu "diktatoriaus Smetonos". Jis labai pasitarnavo sovietams, kurie jam atsimokėjo savo oudu: KuiKa į pakaušį, ga. cervenej ar kur kitur-. • ‘Demo- r kratinis žaidimas gali būti įdomus ramiais laikais, bet kritiškais momentais jis neefektyvus. Dabar mes jaudinamės, matydami, kas dedasi JAV Kongrese, kur Įsigali visokie “peacenikai” ir “freezenikai”.

J. VENCLOVA
Vincą Žemaitį amžinybėn palydėjus

*«KRAUSTYMAJ

• - Škotas, keliaudamas traukiniu i Liverpool, prisikimšęs pypkę tabako vaikščioja po vagoną ir kiekvieno keleivio prašo degtuko, bet kiekvienas atsako, kad degtuko neturi.
.aidimai — Pilna apdruM.

ŽEMA KAINA
-Tumam Master Chartt 

ir VISA kortele*.
<- (ERĖNAS. T*L 925-30*4

J

gfre..

MOVING 

Apdrausta* parkraustynua 
ii ivairiy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
rat 374-1M2 uta 37M9H

HEART 
FUND

SOPHIE BARČUS
<ADIJO 4EIMOS VALANDOJ

Stoti** WOPA - 1490 AM 
toauUiuojamoa ii mūų studija 

Marquatto Parle*,

Vedija — Aldona Daufcui 
Talaf.: 773-1543

ir didžiai gerb. dr. J. Ochman$- ki — ■rvgraiiicze liiewsKO — .^jvvicKie w epoce pieuueunej”. oiuj siuuijoj paiieuiainos oei apkasomos lietu.v.ų etnines sienos x4uo seniausių laucų, ir išvadoj autorius akcentuoja; *"laigi, kaip s-unų musų miuuiianstų įiaigo- janai, kuu pagal lažu m. liepus uutarij. su xtus.ja nuoieztos poii- .Lues sienos, i_aecuvai yra pn- -uiirta nenetuyisKų žemių, ne- vup mažiausio pagiinuo. j-aecu- vių-guuų {.Krivyčių; eiinne sie- .xa eaia daug lonau į rytus uz o-Os pomiueo siėiioą. VaKaruose u- siamej autorius laiko teisingomis omogrannzmis sienomis, .muilas i<506 m, Lietuvos vaiao- , ai — .Kęstutis ir Aigiraas nu. .aKe voKiecių unpeiatormi L.ar- -ui iv, būtent; Lietuvai privalo uut grązuįtp§ jos žemes, pietuose nuo mozūrų sienos upe Alną, _pę riiegliumi per Ąismares. į j -.oitijos jur^; iš (jos į upes Daūr * Oųvos Lotts ir toliau- uauguva I -į Ąivęksta su taip vąciinamų ' ..uišių, žemgalių ir lietukų gy- Į .enamais protais. Ypač autorius .uįtikuoją kąlbminką K. Būgą, .lUi is, per G. GęrulĮį, pasietai ę s yangermanistų mokslines propa- sąnųos skĮeąoeju., Q kaip, lęch- ainis redaktorius, V. žemaitis• mug pi įsidėjo prię H. ToąioTTa_ misausKO “Lietuviškąs Pamarys” garuosimo ir išleidimo.
Lietuvių tautos praeities 

fragmentaiVienok, gal būt, yęr tingiausia .■. žemaičio studija tektų laiky- .i “Lietuviški vandenvardžiai .įuo Vyslos iki pat Maskvos” vid/2 m.J, kūną autorius dedi- .vuojo šiais žodžiais: “Šią studiją skinu Tau, mano brangusis, -lietuvių jaunime... Lietuva, iš tiesų, yra labai įdomus, gražus ..rastas, Dievo mums duotas krąš -as...’’, ši studija susideda iš uvicjų dalių. Pirmoj dalyj nagrinėjamos rytinės ir vakarinės uetuviu tautos žemės, slavu atsiradimas lietuvių žemėse ir lietuvių nutautėjimas dėl svetimų .takų. Antroj dalyj paliečiamas pagonių lietuvių atsparumas prieš svetimas įtakas bei karais prievartą, svetimtaučio kunigo' VVirto nurodymai apie lietuvių Katalikų dvasiniai religinę padėtį Ameiikoj etc.(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIM1D I
--akcentuoją: Šūdu vos-Jot-vos-Dainuvos kraštas, jau tūkstantį metų esąs kryžminėj rusų /okiečių, lenkų ugnyj, nors ir aug nukentėjęs (plotu sumažė- ęs) ne tik ištvėrė, bet jis tą- o lietuvių tautinio atgimimo ži- .iniu, -jis davė lietuvių tautai endrinę kalbą ir tikėkime, kad is bus ta likimine grandimi, kuri sujungs Didžiąją ir Mažąją Lietuvą į vieną valstybinį kūną”.Tik vieną tenka jam prikišu, Kad jis gotus laiko iš Skandinavijos aivyKusiais germanais. L Kad gotai nebuvo iš skanumą vijos atvykę germanai, visais atžvilgiais išnagrinėjęs gotų tautybes klausimą, J. V enciova savo studijoj “tšųąuviai-jotvingiąi- uainuviai” (3o-57 p.) priėjęs išvados;- ’Tat maždaug toks vaiz aas gaunasi apie senuosius gotus pagal pateiktus istoriniu, šaltinius ir mokslo duomenis be. laktus. Visą sureziumuojant, ai rodo, kąd tektų sulikti su prieitu išvadą žymaus anglų istoriku prof. dr. R.Lathąm. (Descripiivy ethnology, London, II t., 6 p.). “A great deal of .the history o. the Goths belongs not to Get Lietuvos valstybė dalimi, taip j mans bus to the Lithuanians” - pat teko paliesti kiek prūsus, suį gotų istorijos didelė dalis pri Mąž. Lietuva,-, nes daug šas šio klauso ne germanams, bet lie .irašto senuosius gyventojus priskiria prūsams...”.Čia autorius, vispusiškai išnagrinėjęs pashinktą temą, priėjo išvados, kad suduviai-jotvingiai- , dainuviai priklausė lietuvių tautos kamienui. Dėl to jis kritikuoja mūsų kalbininkus: A. Salį; K. Būgą ir kitus, kurie stengiasi suprūsinti sūduvius-jotvin- rius-dainuvius. Ir pabaigoj jis o

Vincas Žemaitis(Tęsinys)
Dėl Sūduvos praeitiesVisų pirma V. Žemaitis susi- .ūpino savo gimtojo krašto pra- siumi. Dėl to jis parašė “Sūduvos praeitis”, kurią išleido Į9tfa .m Qhipagos Lietuvių Literatū- .os Draugija. Autorius savo žodyje apie šį leidinį taip byloja:Pietinė Lietuva G. Valavičiam girių aprašyme, ryšium su šio Krašto praeitimi, kilo visa eilė' Klausimų. Į kai kuriuos iš jų čia rengtasi pagal išgales rasti atsakymus. Peržvelgiant praeitį, „eko šiek tiek nukrypti į bendrą Lietuvos istoriją, nes nuo isto- inių laikų Sūduyos.-Jotvos-Daį. nųvos kraštas tapo integraline uietuvos v

15 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VINCENTA PETRUŠONIS 
VasiliauskaitėGyveno 902 W. 38th PI., buv. tavernos savininkėMirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusį 76 mėty amžiaus. Gimusi Lietuvoj, Raseinių aps., Viduklės paf.Amerikoje išgyveno 55 metus.7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL UB29

Kudien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 Al vakaro. 

V1XM laido* ii WCEV stotie*.

Nuliūdę:Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTt 

vedefa

St Petersburg, Fix, 12:30 v*l. p.p.
H TOS stotie*. U10 AM barus

2646 W. 71«t Street

Chicago, IHinot* 6062$
TeK 778-5374

SENT A TĮSTA ĮR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 

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

I7

fI4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ii
TĖVAS IR SŪNUS ;

AI ARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

I

-g.£
A
L

J.

tuviams.
Dėl etninių sienųYpatingai V. Žemaičiui rūpt jo lietuvių tautos etninės pro blemos. Būdamas geros eruai- j cijOs ir turėdamas įžvalgu pro tąvimą jis-kritiškai vertino visus mūsų tautos istorinius įvykius, labai stipriai kritikuodamas tautos priešų rašomą Lie tuvos istoriją politiniais tikslais.I Gerai mokėjo rusų ir vokiečių ' kalbąs, o taip pat pakankamai buvo pramokęs lenkų, anglų ir prancūzų kalbas. Daug skaitė ' ir nagrinėjo šiomis kalbomis i veikalus apie lietuvių tautą bei P Lietuvą. Tad jis jr parašė studi ,ą “Lietuvių etninių sienų klausimais”, kurią išleido 1971 m. tą pati Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija. Autorius taip rašo: “Etniniai klausimai nuo pąi atkūrimo nepriklausomos Lie tuyęs valdybė- nedavė man ra- myį^s... Impulso šį darbą atlikti bus davę ąavo veikalais mieli bendradarbiai: M. Gelžinis — “Klaipėda ordino valdžioj 1252— 1525”, H- Tamašauskas — “Lie- Įuyos Pamary’’. K. Veikutis — tik ninią, kad Solidarumo unijos “Lietuvos etnogrąfinės sienos” ir vėl galės veikti.

I 1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

Tel.: 652-5245TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINIAikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410
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Lešek Valensa par įskė įsi-
I
I • Didžiausias pažangos priešas yra ne suklydimas, o tinginystė.

H. Th. Buckla

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KLUBO VALDYBA
5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Wednesday, March 30, 1983

Paliko nuiiįdę; sesuo |IeĮ- ■n Prancįk, sesers vaikai! — Tkhvard SU WQ»a Sau-j dy, Raymond fig Gerry, Ix>uis su žmoną Įo-Į anc Pranciįcąį ir kiti gi®l-1 nės, draugąi h« pažjs(ąmiPriklausė iĮn^er. Legione Dariaus-Cri/ėno po^ųi 271.Visi a. ą. Viac^ątos Pet-j rušonis gimiftėą, draugai ii pažįslami nuolydžiai kviečiami už yelįoftf pasimelsti ir gražiai ją pĮ^ijjEU«ti. /
Ą, ALFONSUI GARBALIAUSKUI 

okppuotoj Lietuvoj mirus,. Įbroliui Ą/Įęlfui, ilgamečiu! Melrose Parko Lietuvių
užuojauta ir kartu liūdime.

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652»1003



VYNAS - VAISTAS • pabrėžė, kad jis yra tinkimiau-
~ j sias vaistas ligonių pagytlym U * 

jeigu prie ir atjauninimui senų žmonių.
s vynas. Taip p?t. Romėnų gydytojai vyną buvo

suvirškinami
maiš o gcriarA"5
nereikėtų nuvertinti vyno įtakos pastatę savo vaistų priekyje. Jie 
j vidurius. Raudonas vynas, tu- naudojo jį, kaip iš jų daugel :) 
rėdamas stiprią dokę specialių užrašų sužinome, daugiausia 
rūgščių, pašalina viduriavimą. ‘ prie skrandžio ir širdies negala- > 
Baltas vynas veikia pr ešingai.

Iš seniau žinome, kad ligo- 
i niams su aukšta temperatūra

ima duoti lengvo vyno. Nau
jausių patyrimų nustatyta, kad 
vyne randasi tam tikros orga
ninės medžiagos, kurios padidi
na kūno atsparumą prieš sep
tynias infekcijas. Žmonės su 
temjM'ratūra gali didesnius kie- 1 
kius vyno išgerti ir jokio ap- >

vo patariama didesnį kiekį vy-: 
no gerti.

Pabrėžta vis dėlto, kad vynas 
kai kuriuose kraštuose ne vi- 
s’ems buvo prieinamas, ir todėl 
jis buvo skaitomas turtingųjų 1 
vaistu. A. L. B. '•. -

tamal, Žemi — Fariarimt 
REAL B STATI FOR iALB

StiMMl. Žemi — Pardavimui 
RHAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J; v

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ■
PETRAS KAZA NAUSEAS, Prezidentai y 1

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

I . .( ka-p natūralūs vai.Mas, vynas 
vis daugiau naudojamas dauge- j 

, lio žymių gydytojų. Galima nau- 
Į doli ir tokiems ligoniams, kurie 
nepakelia naujoviškų medika- 

Pavojus ligoniui pri- 
vyno.

ve'kimo, daktarų nepripažįsta
mus, kadangi mažame kiekyje 
alkoholio mažai.

Vyną ypatingai kaip stiprini
mo priemonę, naudojo Egipto 
gydytojai prieš 4,000 metų, ir 
Hipokratas priskyrė vyną prie

Vynas ne tik skanu gerti, bet čiuu 
tinkamai jį vartojant jis yra 
vaistas. Mes vyno did.lę gydo
mą savylx; per mažai įvertinam. 
Jis, ka>p žinome, yra vienas iš 
seniausių pramoginių gėrimų. 
Kristus dalyvavo, svečius vaišino 
Kristus dalycaeo, svečius vaišino 
vynu ir jį visi mielai gėrė. Lie
tuvoje vyną namuose gaminda- į 
vomės iš obuolių, įvairių uogų, 
net iš daržovių sunkos. Gerda
vome jį ne kiekvieną dkną, ka:p 
pietų europiečiai daro, bet kaip 
Kristaus laikais — įvairiu šven-

.čių progomis, šiame krašte, vyne 
;yra gausiai ir įvairaus. Gal dėl
to mes jį dabar menkai verti-1 svaigimo nejaučia, 
name, o gal dėl aukšto alkoho
lio kiekio, kuris, kaip daugeliui 
atrodo, gali sveikatai pakenkti,

• o ne pataisyti. « ;
Vyno vartojimas mažais ki?-

• k:ais yra gera sveikatos palaiky- mentų. 
mo priemonė. Mažas alkoholio' prasti prie svaiginančio 
kiekis, kuris vyne randasi, vei

kia paskatinančiai į nervus, šir-: 
•<Iį ir kraujo indus. Pirmoje eilė- 
jo j>s yra vaistas skrandžiui.

; J s pakelia apetitą ir pagerina 
■ skrandžio virškinimą. Žmonės, 
; kurie skundžiasi lėtu virškini-
;mu, turėtų prieš pietus išgerti t gydomų skysčių. Platonas, įspė- 
įstiklą vyno. Riebūs valgiai ^rei- damas neperdėti jo naudoj mo,

. ir pridėjo $61) Naujienų paramai i tyviai įsijungė į Šimaitis Realty 
j bei kalendoriaus išlaidoms pa- Į įstaigos bendradarbių eiles.

1----■’ Ji gauna daug paklausimų
vieno buto, dviejų butų, pusant
ro aukšto ’’r aparUmenlinių na
mų lietuvių apgyventose vieto-

’ dengti.

Cicero ALTo skyrius, per S. 
PaulaiLską.-atsiuntė 10 dol. Nau- €
jienu paramai.

Dėkui.
Klemensas ir Elena čižauskai, 

iš Marquette Parko, ilgamečiai 
Naujienų skaitytojai ir rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą ir pridėjo 
.*20 Naujienų paramai.

širdingai dėkojame už nuola
tinę paramą.

Agnes Sližienė, iš Plattsburgh, 
New Yojk. pratęsė prenumeratą

Miami Lietuviu klulrs, ptr 
iždininką Pijų Lapinską, atsiun
tė -*20 spaudai palaikyti.

Dėkui.

R. LB-NĖ PAGERBS 
ŠIMTININKUS

Lškdmingą šimtininkų pager
bimo vakarienę rengia JAV 

Į R. Liet. B-nės Taryba ir Centro 
’ valdyba š.m. balandžio mėn. 9 d.

7 vai. vak.. Vyčių salėje, esan
čioje 2155 W. 17tli Avė., Chica-

Kurie galvojate šiais metais 
I pirkti ar parduoti, kreipkitės į 
; Roma Masticne — Šimaitis Real

ty 436-7878, arba namu telefonu 
325-1 161. Ji tikrai nuoširdžiai 
jums padės. (Pr.) i

Linksmų ir laimingų Velykų švenčių
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

BUTŲ NUOMAVIMAS.
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti

"i ——
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos mieste

Dirbu ir užmiesčiuose, grtlt, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av«. 
Tai. 927-3559

5 ir _
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.i

EPTONAS TRAUKIA TEIS
MAN RADIJO STOTj

Bernardas Eptonas traukia 
teisman radijo stotį, kuri trim 
žodžiais sutrumpio jo viešai pa
sakytą sakinį. Radijo stotis pra
dėjo skelbti jo sakinį, bet pa
baigos nepaskelbė, tris žodžius 
nutraukė.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
.. Iškilmingos vakarienės pro
grama: atidarymas- ir garbės 
ženklelių įteikimas, meninė da- 

j lis, kurią atliks solistė Aldona 
: Buntinaitė, šalta ir šilta vaka
rienė ir kiti įvairumai. Šokiams 
gros Gintaro orkestras. Dalyva
vimas — auka 10 dol. asmeniui.

Iškilmingos vakarienės, metu 
dar bus galima įteikti savo auką 
ir tuo padidinti šimtininkų są
rašą. Visa visuomenė, o labiau
siai R. Liet. B-nės nariai ir pri
jaučiantieji maloniai kviečiami 
šiame nepaprastame parengime 
gausiai dalyvauti.

Norintieji parengime dalyvau
ti, bet dar neturintieji bilietų, 
prašomi skambinti šiais telefo
nais
5135, 523-0118 
4181 (Ind.).

Rengimo

DĖMESIO
62-Bū METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebltie 
Liability apdraudimas pen tin Sa

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

«45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878i
Toks sakinio sutruinpinįmas 

visai pakeitė Eptono pasakytą 
minti. Kai kurie laikraščiai pa
kartojo iškreiptos minties saki
nį. Eptonas. niekad nebuvo so-j 
vietinės sistemos šalininkas, bet j 
sugadintas sakinys bando suda-J 
ryti tokį įspūdį. Eptonas. nenori,; 
kad čikagiečiai netiksliai jį su Į 

.prastų. j

434-1645, 1

komitetasVALDYBA IR DIREKTORIAI (Pr.)

— Solistė Roma Mastienė ak-1447 S. 49 Court, Cicero, III. 60650
*

Telefonai: Priemiesčiams 656-6330, Miestui 242-4395

DIRECTORS

a

¥201^ W. 95th M

60642, . 424-M54

*

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

HOMEOWNERS POLICY

SXdtt- Fam Co^

863-
365-

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

— Politiniame biure Gromyka 
ir Aliuj evas turi tą pačią poli 
tinę galią.

434-3713, 
ir 1 (219) Laikrodžiai tr brangenybės 

PirdartūiM Ir Tihrynuts 
2646 West f«th StTMt 
T»L REpublle 7-1941

PIJUS V. STONČIUS, 
Treas. & Controller

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, 
Exec. Secretary

JOSEPH BUTKUS, Asst. Sec.
SAULIUS MIKALIUKAS,

Vice-President — Andropovas padėjo Į kalė
jimą 12 aukštų policijos inspek- 

< torių už kyšių ėmimą. AHuje- 
vas siūlė visus suimtus inspek
torius sušaudyti.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, AL 60629

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenuė, 

Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SŪNUS BENEDIKTAS, sav.

M. š I M K U S
./.Notary PuNle 

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimą!, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

— Gromyka labai nusiminė, 
kai patyrė, kad paskirtas Ticho- 
nevo pavaduotoju, nes žino, kad 
turės valdyti visus pavaduo
tojus.

k -t

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. ’Wednesday, March 30, 19S3

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ -naujienos*

SAVLNGS & LOAN 
ASSOCIATION

ST. ANTHONY FEDERAL ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.l

Dengiame u- taisome visų 
i šių stogus. Už .darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

p ; akvydas kiela
'<.■"6557 S. Tcdman Avenue'

J Ciįccig&> H 60629 
434-9^5^ 737-T71 T,

10 S. 660 Rt. 83 (92nd St) 
Willowbrook, Ill, 60521 ; ■

Tel. (312) 789-0777 -
OFFICERS

BENNIE DIRŽIUS, President
DENNIS N. GRIBAUSKAS,

Vice President

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECRETARY

ANTHONY A. BERNADIŠIUS 
JOSEPH-BUTKUS 
BENNIE DIRžIUS 
DENNIS N. GRIBAUSKAS 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
DR. PETRAS KISIELIUS 
PAUL G. PUTRIM 
VYTAUTAS ŠOLIŪNAS 
ANGELO TARTAGLIA

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ S
linkime visiems savo kostumeriams

i ir draugams >

4656 So. Western Ave. Tel. VI 7-9400
CHICAGO, ILL.

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU
linkiu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems

ALEKSANDRAS CHAPLIKAS

Miko šilėžkio apsakymų knyga 
^Liucija* jau atspausdinta. ’

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

kymai, 181 psl. Kaina §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAR0M1 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomif 
(onnomii

Knyga su formomis gauna, 
tna Naujienų administracijoje.

ENERGY 
WISE r

5vy a car no ttrg* or 
powtcWthm yow

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000


