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‘Turkijos prezidentas Kenan; 
Evr'en vakar atleido kariuo-; 
menės vadų sūdarytą vy-į 
riausybę ir visą krašto galią: 
perdavė naujo parlamento : 
’ sudarytai vyriausybei.

re grąžint i "civihamš vyriausy
bė, o patys pasišvęs krašto ap- 
satigbs'fėfclams. ■

Turkijos prezidentas Kenjn 
Ęvręn pasakė kaibą turkų ką- 
riuomehėsF vaj^mg^ Svarbiau-, 
sias klausimas?^bjįyo /atstatyti

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos laivyno vadovybė, neturė
jusi tikslių žinių apie Sirijos 
kontroluojamoje Libano srityje • 
buvusias priešlėktuvines patran
kas, labai gerai atliko jai pa
skirtą darbą, — pareiškė vienas 
laivyno vadovas, nenorįs duoti 
žinoti savo pavardės.

Jis pareiškė, kad priešo cent
rus šiaurės Libane puolė* 28 
Amerikos lėktuvai. Du lėktuvai 
buvo numušti priešo kontro- 

' iiuojame Libane. Vienas įkrito 
į didelį namą, užmušė jame bu
vusius žmones, bet pats lakūnas 
išsigelbėjo. Vienas lakūnas žu
vo, o kitas pateko į nelaisvę. 
Turint galvoje kovos aplinky
bes, tai ne tokie dideli nuosto
liai. Amerikiečiai nebuvo tiks
liai informuoti apie prieš’.ektū- 
vines patrankas.

A dm irolas“šako.; 
nešis “New Jersey” 
Iškelti į padanges 
rus. Jis turėjo pakankamai ir 
tinkarn^Įkjįjgnoles Jam .ąjrodo, 
kad \<iJ“^^“/kį.ebuvo gįškalo 

Įy, -/V .r * ’■ -
J
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BRIUHgfclS, Belgija. — Sek
retorius George Shultz trečadie- 
nį atskrido į Briuselį, kad galė
tų dalyvauti šiaurės Atlanto; 
Sąjungos valstybių užsienio rei-, 
kalu ministerių konferencijoje, j

Sekretorius informavo užsie
nio ministerius apie įvykius Li-1 
bane. Jis papasakojo apie ame- Į 
rikiečių ir kitų 3 valstybių pa-i 
stangas išprašyti Sirijos karo jė- j 
gas iš šiaurės Libano. Jis Irum- 1 
pai priminė niinisteriams apie 
nepaprastai didelę priešlėktuvi-

apie Sovietų propagandą.
Užvakar Briusely vyko šiau

rės Atlanto Sąjungos valstybių 
gynybos ministerių pasitari
mas. Jame dalyvavo JAV krašto 
apsaugos sekre'orius C. W’elr.-

vo trumpas. Jis nėjo į smulk
menas, nes suprato, kad užsie-į 
nio reikalų ministerial buvo ge-, 
rai informuoti apie paskutinių 
dienų įvykius.

£ Vietoj Norvegijos užs. reika-j 
■l^ministei-io, į Briuselį atvažia
vo Norvegijos krašto apsaugos 
ministęris Audrės/Sjasladt. Jis 
labiausiai buvo susirūpinęs Šb apka.-;

Sekretorius Weinberger pra
nešė m misteriams, kad JAV pa
skyrė tris bilijonus dolerių 
šiaurės Atlanto valstybių gyny
bai sustiprinti. Dauguma šių pi
nigų eis Parriot patrankoms įsi
gyti, kurios padeda ginti, nuo 

'imu ir anšaudvmu. 
Ministerial priėjo įsitikinimo, 

; gynybos reikalai 
privalo būti sumoderninti. Se
nos gynybos priemonės šiais lai
kais y a nebetinkamos.

Jię' ’ -apv^e ■valšty^^r^J’&iiiktųi ■ 
pqlitikųį.’.bą§ė ;
neš; atėiftė . i^ 
lųs' ir 
riųpšę dąųguffitąė-ltŠBaejo. iT-ėv 
nės parjnajj..c . . f :**

_Tų rkijpsV ®r,ę?įdė|Įtą§ ^pithn|s. 
pHpĮžįi^'pjt|fej^1fejxgifeįniį įpja? 
reigojpjfrifgūŲ Ozaląė 
jė.rp. pareigas: ^.grąžino: krąšĮe: 
demokratinę;tgarką^, , j .

— Kongreso komitetas, klau
sinėj a Paul,Corbin, buvusį Rea- 
gano politinį patarėją, ir Wil
liam J. Casey. *.

— Advokatai yra įsitikinę, 
kad WT J? 'Cašey 'prįsipažinš, 
kaip jis gavo prez. Carterig der 
batų dokumentus! » .Vi •

BRITŲ KARIAI PASI- 
'Ų;' ‘LIĘS -įlBANE

j. ;LONIX)NAS, ,Anglija-Prem- 
.- : Margaret Thjatclie r. pa reiš
kė,.kad .britų. kariaŲpąSiliks Li- 
bane, hežiiTrint į sutrauktus 

,7'j6OQ Soyi.etų specialistųjšiaurės 
•Libane.. • , *.
j ''Italijosy. vyriausybė -planuoja 
atšaukti savo. kareivius iš Bei
ruto srities, bet britai .nesiren
gia trauktis? ’ . i

: —- Kiekvienas kareivis turi 
teisę gintis, — pareiškė premje
rė. — Negalime niekur siųsti 
karių, jeigu jie/neturi teisės 
gintis. Amerikos kariai buvo už
pulti,’jie privalo gintis.

Darbiečių va<Fas .Kinnock pa
reiškė, kad’'TJbaųe esantiems 
britų kariams šūsidaro rimtas 
pavojus. Darbiečių vadas reika
lauja atšaukti britus iš Libano.— Walter Nlondale veda at

kaklią kovą su 'kitais demokra
tais dėl partijos? pirminių rin*. 
kimų.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $398.

(StAEL

ujimo c

Kipro salos šiaurėje turkai ir graikai sudarė* naują 
respubliką. Bandoma į ją įtraukti ir graikus, bet 

graikų dauguma iioms pakaitoms nepritaria.
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Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvard'enė ilgus metus dirbo įvesti į Mokslo ir 
Pramonės muziejų papuoštų kalėdinių eglučių parodymą amerikiečiams. Paveiksle (iš 
kaires į dešinę) matome: gen. konsule Juzę Daužvardienė, vicekonsule Marytę Kriau
čiūnienę ir Pauline Vaitaitis. (E. Mankaus nuotrauka)

MARINAI JAU PATAISĖ 
UŽVERSTĄ APKASĄ

. BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitą sekmadienį drūzai vieną ar
tilerijos šūvį pataikė į. marinų;

. , . >• išvertė didelę šky-
vietų valdžios nutarimu nu-j ]ę( užmušė aštuonis marinus ir 
traukti Ženevoj vykusius vidų-1 (ka sunki 
tinės galios atominių rakętų t 
^kontrolei pasitarimus. Jishnano. i 
kad yra galimybė vėl pradėti! 
nutrauktus pasitarimus. Svar-| 
bu, kad tie pasitarimai būtų te-' 
siami. ’ i

Briuseliu atvyko Norvegijos i 
gynybos minjst eris, nes jis pi r-j 
mininkauja. Europos valstybių I

DAMASKĄ SUKA ZVIMBIANTIEJI 
IZRAELIO LĖKTUVAI

Ka-

LĖKTUVAI BE LAKŪNŲ PARVEŽA IZRAELIUI 
FOTOGRAFIJAS APIE KARIŲ JUDĖJIMĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Pas- no, bet visą laiką zvimbia, 
kutinėmis dienomis Damasko ir( da jie pakyla aukščiau, tai zvim-
kitų Sirijos miestų aukštumoje i bimo nesigirdi. Sirijos kariuo- 
pradėjo 
lėktuvai, 
riai pradėjo šaudyti, bet revol
verių ir šautuvų kulkos jų ne
pasiekia. Juos gali numušti tik
tai priešlėktuvinė patranka.

Tie zvimbiantieji lėktuvai 
priklauso Izraeliui. Žydų ka
riuomenės vadovybė pasigami
no gana pigių, be lakūno zvim- 

| biančių lėktuvų. Tie lėktuvai 
j turi labai gerus foto aparatus, 
kurie parveža į Izraelį didoką; 
kiekį foto nuotraukų apie karo Į 
jėgų judėjimą. Lėktuvas kiek j 
mažesnis, jis skrenda be lakū-l

skrajoti zvimbiantieji i menės 
Į juos policija ir ka-1 jiems 

kius

KALENDORfiLIS

Gruodžio 8: šv. P. Marijos Ne
skaito Prasidėjimo šventė. Daug-Į 
vydas, žembaris, Smalki*, Ažis, 
Gaila, Ringis.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 1:19.

Oras saulėtas, get šaltas.

REAGANAS IR ŽAO
PASIKEIS VIZITAIS

sužeidė.
Per tris dienas Amerikos ma

rinai pataisė užverstą apkasą ir 
pastatė sargybas. Marinai ap
krovė* smėlio maišais visą apka
so viršų. Jeigu šovinys ir patai
kytų į viršų, tai nepajėgtų pra
mušti skylės į apkaso vidų. -

Vos buvo baigti apsaugos 
mininxauja;. turopos valstybių; darbai aplinkui seredromą, drū- 
komisijai, kuri rūpinasi, kad. za; jr pradėjo šaudyti i ao 
Amerika-ir Sovietų Sąjunga su-į kasus- Amerikos kariuomenės 
šitai tų ir sumažintų bi anduoli-Į vadovybė yra pasiryžusi gintis, 
nių ginklų skaičių. V isoms Eu- pakvietė marinus siekti 
ropos valstybėms rūpi šitas, (aikos ir alstatvti Libano suve. 
klausimas, bet norvegams la- 
blausiai, nes Sovietų karo laivai Į 
visą laiką sukinėjasi po norvegų'

rūpi šitas i (aikos ir
reni tetą, tai jie to darbo imsis.

vadovybė sako, 
pavyko numušti du 

zvimbiančius lėktuvus

kad
tu

I’en-

BRITŲ SARGAI 
VOGĖ AUKSĄ

LONDONAS, Anglija, 
ki britų sargai, kurie privalėjo
saugoti šalia Londono esanti 
Heathrow aerodromą, palys vo-Į 
gč aerodromo sandė lyje buvusį i 
38 milijonų dolerių vertės pa 
dėtą aukso lydinį.

Policija jau suėmė' 5 žmones,; 
kurie buvo įvelti į vagystę. Jie 

j visi suimti ir apkaltinti. Bet vie- 
i no policijai dar nepavyko suim-! 
j ti. Atrodo, kad jis nusinešė ge
roką dalį aukso lydinio.

I
Policija suėmė 31 metų An

thony J. Black, kuris saugojo | 
Brinks bendrovės sandėlius. At-j 
rodo, kad sandėliai buvo labai, 
stropiai saugomi, kai lapkričio i 
2G dieną grupė įsiveržė į sande- j 
liūs ir paėmė tris tonas aukso, 
lydinio. Blogiausia, kad pats.

i Black saugojo Brinks sandėlius., 
kai vagys įsiveržė. Be aukso, iš-j 
vežta iš Brinks sandėlio deiman j 
tai, platina ir kiti brangūs me-Į

PEKINAS, Kinija. — Oficia
lus pranešimas sako, kad prezi- Į fiordus.
dentas Ronald Reaganas ir Ki-į Sekretorius Shultz pareiškė*! 
nijos premjeras Žao Zijang pa- įsitikinimą, kad nutraukti pasi-1 
sikeis oficialiais vizitais kaip (tarimai tarp JAV ir Sovietų Są- ■ 
buvo numatyta.

Manoma, kad šis pranešimas v’en propaganda. rusai negalėsi
I ______ t I

reiškia Kinijos vyriausybės nu- U’ 
tarimą nusisukti nuo Sovietų 
Sąjungos. Labai įtakingi Sovie-* 
tų komunistų partijos nariai 
lankėsi Pekine ir bandė rasti 
būdą susitarti dėl tolimesnio j 
bendradarbiavimo, bet matyt,' 
kad nesusitarė. |

Sovietų Sąjunga buvo pasiža
dėjusi padaryti kelias koncesi
jas. bet kai Kinija pareikalavo, 
kad Sov. Sąjunga pasitrauktų iš 
Afganistano ir leistų vietos gy- 
ventojain> tvarkyti savo reika
lus, tai Sovietų vadai nesutiko.1

jungos turės vėl prasidėti.

— Prez. Reaganas vakar tarė- 
su neseniai grįžusiu Mac

Farlane. Saugumo tarybos at
stovu Menguar ir Kennedy Sim
mons, Christopher Nevis salos 
prezidentu.

si

gyventi. , '
Europiečiai žino, kad Sovictii matininkas Kasparovas sumušė 

maršalas Dgaikovas praeitą sa- Viktorą Kcrčnojų. Dabar Kaspa- 
vailę patiems rusams pasakojo rovas pirmauja 1:3.

Berne, Šveicarijoje, šac^t-

Ncpaske’bta. l>et manoma. 1 
kad premjeras Žao atskris į 
Ameriką sausio mėnesį, o pre
zidentas Reaganas skris į Peki
ną apie balandžio mėnesį. Neat-: 
rodo, kad Tsivanas galėtų būti 
kliūtim bendradarbiavimui tarp 
abieju dideliu valstybių. * 4 * w k

Grenados saloje formuoja
si politinės partijos, kurios da
lyvaus ateinančiu metu rinki- w 4. <
muosc.

lalai. Dabar Black aiškinasi 
teisme.

U VaiSekretor:
Vokietij<

Atlanto S

ntradienį
Kohl, o treciac

>.s valstybių užsienio mmisteriaia.
A



DR. JONO GENIO PRANEŠIMAS
ALTO KONFERENCIJAI

Dr. Jonas Genys

t

rčmėjatms. Kai trūko dar 122 delegacijos pirmininku

W* than on tnonry

feaė S27 (WAV tr -m < br

tuo' reikalu laiškus visiems “a d 
hoc” '

metų veiklai ir komiteto.' 
t>ė buvo perduota lietu-' 
Ik-. K. Šidlauskas yra šių Į

Į*

ln:ceml)er'8'19R3

Dariaus bei Girėno skrydžio ir Kražių 
mas

Į lėto susirinkimas, kur dalyvavo 
i ne tik Washington© veiksniai, 
bet ir lietuvių, latvių ir estų 
centrinių organizacijų pirminin-j 
kai. Buvo nustatytos gairės atei-, 
nanč-L 
vadov 
viams.
metų JBANC prezidentas ir aš J 
•JBANC pirmininkas. Prezidente i 
ir pirmininko pareigos lenk; i 
kasmet kitai tautai. Ateinan- į 
ėiais metais vadovaus h.iviai. I

, • Vssario 10 dieną aš ir km ba* i 
tų atstovai vykome į Ann Ar-! 
bor, Mich., kur Fordo bibliole- i 
tos rūmuose įteikėme “Baltic. 
Freedom Award’’ buvusiam 
prezidentui Gerald Fordui. Ta 
proga Fordas prisiminė mano 
1973 metų prašymą gelbėti Si
mą Kudirką ir papasakojo, kaip 
jis tą atliko, susitikęs Brežnevą 
Vladivostoke. Sakė, jam buvo, 
labai malonu sužinoti, kad šis 
taurus lietuvis buvo išleistas i 
laisvę. Taip pat sausio ir vasa
rio mėnesiais, komitetas ragino 
raštiškai ir telefonu visus.Atsto
vų Rūmų ir Senato narius, kad 
padarytų pareiškimus per Lie- 
;uvos ir Estijos nepriklausomy
bės minėjimus Kongre’se.- Taip 
pat kongresmenai buvo .ragina 
ni remti H.J. rezoliuciją 60. .

Kovo mėnesį darėm įtakai 
Kongresui, kad reikia skirti, kilę: 
didesnius fondus Voice oL 
Anierica, Radio Free. Europe ir 
Radio Liberty. Balandžio- niėn. 
kreipėmės raštiškai ir asmeniš
kai į Amerikos kongfesmehusl 
-kąį įsijungiu į ”Ąd floc Com
mittee forlthc Baltic. Sts lės and 
the Ukraine“. Ta pi aga/buvę 
padalyta 2(H) telefoniim^auki? 
mų ir aplankytą 2'50 ;į£tft*|^į. / 

Gegužės mėn. dirbome, kad 
būtų paskirti fondai Helsinkio 
komisijai,'su kuria turim labai 
artimus ryšius. Taip pat gegužės 
ir birželio mėnesiais daug'pa cių 
stangų dėjome, kad būtų pra- už Pabaltijo tautų laisvę. Jos lankyti įvairūs pareigūnai Wa- 1 • > v -t

Eli i
fe

~s

Š. m. spalio 12 d. dr. Jonas 
Genvs skaitė ALTo suvažiavi
mui Čikagoje tokį pranešimą:

Amerikos Lietuvių Taryba 
reprezentuoja lietuvius Wash
ingtone keturiose etninėse orga
nizacijose:. Jungi, visos Ameri 
kos Baitų Komitete — Joint Bal 
tic American National Commit
tee, viso kriišlo etnihių grupių 
konfederacijoje—National Con
federation of American Ethnic 
Groups, Rytų Europos Ąnieri 
kiečių Etninėje Konferencijoje 
— American Eastern European 
Ethnic Conference ir Laisvė? 
Federacijoje - Freedom Feder
ation (kartu su JAV LB).

Iš paminėtų organizacijų dau- 
giaūsią dirba Lietuvos ir kilų’ 
Pabaltijo . kraštų labui Jungti
nis Aeriirikcs Baltų Komitetas. 
Šis komitetas turi savo įstaigą, 
nuolatinę tarnautoją. • vasaros 
intęrnus ir yra kasdieniniame 
kontakte su Baltaisiais Rūmais, 
Kongreso įstaigomis ir kitų tau
tybių atstovais. 1 .

Vasario 6 d. buvo sušauktas 
metinis Jungtinio Baltų Konąi

Niagara laukia turistų

I>arius ir Girėnas

Darlaus bei Girėno tragedijos 
50-čio ir Kražių skerdynių 90-čio 
minėjimus š. m. rugsėjo 16-18 
Annaberge (Bad Godesberg) su
ruošė VLB Bonn-Koeino apy
linkės ir Lietuvių kultūros drau-! dnių pradžią ir pateikė duome-

mis išleisto giesmyno.
Popiet referatą apie Kražių 

skerdynes skaitė tėv. dr. Kons
tantinas Gulbinas. Paskaitinin
kas vaizdžiai nušvietė tų sker-

gijos vadovybės. Programa bu
vę plati. Pradėta rugsėjo 16 po 
vakarienės, kun. K. Senkui va
dovaujant, mokymusi naujų gies

nų apie nukentėjusius asmenis: 
kiek buvo nukankinta, sužeista, 
kiek ištremta į Sibirą. Citavo 
anuometinio lietuvių pogrindžio 

mių. Vakaras baigtas laisvais po-1 bei užsienio spaudos pasisaky-
kalbiais. J mus ir padarė išvadą, kad sker-

Atidarymas įvyko rugsėjo 17 i dyųės sustiprino tautinį sumū
rytą. Pasveikinimo žodžius ta-| aingūmą-ir ry^tą priešintis rusų 
rė VLB Bonn.Koelno apylinkės | okupkęijįiJ’*vėsta “Baltic Freedom Day” re-j buvo aprašytos įtakingame laik- sos Amerikos etninių grupių fe- r .

iteracijoje aš esu garbės pirmi-J’r Lietuvių kultūros idfaugTjo>| ‘ Lietuvių novelės raidą poka-
’ rio Lietuvoje nagrinėjo Algir-

zohii'cija. Reikėjo gauti 218 kon- raštyje ‘Washington Post”. Lie- 
gresmenų paramą. Parašėme pos mėn. pradėjome organizuoti

Pavergtų Tautų Savaitės minė- 
hoc” 'komiteto ■ nariams ir vi- jimus ir dalyvavome susitikime 
šiems 1982 metų rezoliucijos su Max Kampelman, Amerikos 

Mari
balsų, aplankėm 250 kongres
menų įstaigų. Tuo .klausimu 
mūsų komitetas turėjo kasdie- 
ninį kontaktą su --ad hoc’’ ko
mitetu.

Visoms ketuvių organizaci
joms daranti , spaudimą, ši rezo
liucija buvo pravesta ir ją iškil- 
miiigai- pasirašė prez. Reaganas 
Baltuosiuose Rūmuose, daly-

ride.
Rugpiūčio mėn. daug 

aplankė mūsų internal, 
lietuvių internė buvo Rima Šilė- 
naitė, iš Ohio valstijos. Inter
nal tąip';pat padarė studiją apie 
rusifikacijos procesą- Pabaltijo' 
valstybėse. t

Per visus metus, ypač rugsėjo 
mėn. buvo rūpintasi padėti pa- 

vaujant pabaltiečių atstovams.! baltieč.ų skyriams ■ prie Radio 
Šalia to, ‘birželio mėn. suruo-1 Liberty. Tuo reikalu buvo susi- 
šėm, kairiu su kitomis pabaltie- rašinėjama su siu radijo stočių 

grupėmis, demonstracijas administratoriais ir buvo ap-

įstaigų 
Šįmet

ninkas, o dr. K. Šidlauskas yra 
teisinio komiteto pirmininkas.

Laisvės Federacijoje (Free
dom Federation) aš dirbu žmo 
gaus teisių komitete. Rytų Eu 
ropos Etninių Grupių Konferen
cija daro susirinkimus kas mė 
nesį ir kas mėnesį pirmininkau
ja kita tauta. Spalio mėn. 10 d 
turėjom susirinkimą. Pagrindi 
ne kalbėtoja buvo Mag Dono 
vaft; -Madrido Konferencijos ai 

„stovų tarnautoja. Jai ^škėliai 
nemalonų faktą, kad Helsinkic 
komisijos raportai neskiria Pa 
baltijo tautų nuo Rusijos res
publikų, kas yra priešinga Ame 
tikos nusistatymui. Mano prašy
mui tą reikalą atitinkamai su I

J

pirmininkai — Jonas Ivanauo- 
r.as ir Algirdas Palavinskas. Re-’ 
feratą apie lietuviškojo bendi’a- 
darbiavimo galimybes skaitė 
kun. Kazimieras Senkus, ypač 
pabrėždamas religijos svarbą j 
Kaip bendradarbiavimo pagrin
dą ir priemonę. Per diskusijas 
:albėtojai daugiausia aiškinosi < 
Kultūros ir civilizacijos santykį.

Prieš pietus Jum. Senkus dar1 
spėjo paaiškinti apie dainavimą 
bei giedojimą-apskritai ir supa-. 
žindinti su keletu giesmių iš jo 
paruosto ir jau dvejomis laido-'

damasis ten išleista'knyga apie 
novelę “Žalias laiko vingis” ir 
paskaitydamas ilgesnę ištrauką 
iš Sauliaus Šaltenio to žanro kū
rinėlio LICH. Po paskaitos pa
sikeista nuomonėmis ispie nove-

Cold war

nnttxh

Motne winter at vaflet rorpr meant snow re. 
t*d freetiAj temperature* AB scnexd enemies to a 

artnv unhoin proper do bine.

•rnoog ^nd selt-»unid» ii

tvarkyti pritarė Rytų Europos 
Etninių Grupių atstovai: bulga 
rai, čekai, lenkai, ukrainiečiai 
vengrai, latviai ir kiti, čia yrc 
pavyzdys, kaip mes darome vie 
ningą spaudimą per etnines or- 
ganizacijas.

Perskaičius šį pranešimą, gal

; shingtone. Nežiūrint pažadų, 
: niekas nepagerėjo, kol neprisi
dėjo sen. Charles Percy, iš Illi- 

: nois. Duoti Pabaltijo kalbų pro- 
Į gramoms didesnį respektą, jis 
pridėjo prie fondų įstatymo 

: amemhnentą. reikalaujantį, kad 
Pabaltijo tautų speciali padėtis j kilti klausimas, ar tos mūsų pa 

j turi būti respektuota, Įsteigiant! stangos daro kokią įtaką lietu 
i sjiecialų Baltic States radijo j vių laisvės labui. Per mano Ii 
; skyrių. Kai tas bus įvykdyta, metų darbo Amerikos Lieluvii 
' mūsų transliacijos jau nebus Tarybos ir kitų lietuvių organi 
, maišomos su kitomis Rusijos 
’ pavergtomis tautomis. Ir tiki- 
; inasi gauti daug didesnius fon
dus dėl transliacijų žinių rin- J 

. kimo.
Be JBANC veiklos, teko dirb i 

■ '

ti ir kitose ankščiau minėtose | 
organizacijose. National Cun-1 aprūpinta fondais ir turi tęsti 
federation of American Ethnic j namo garantijas. Aš pirminim 
Groups turėjo savo kongresą, i kavau ALT ir LB komitetui, ku 
Ten reprezentavau Tarybą ir ris suteikė daugiau kaip 130.001 
įnešiau specialią skiltį į rezo-; doi. rūmų remontui. Esame dė 

kingi visai lietuvių visuomene 
už aukas. Mūsų rūmai buvo at 
naujinti ir išgražinti. Turim 
lietuvį Baltuosiuose Rūmuose si

zacijų veiklos dėka Washing • 
one labai daug kas pasikeitė 
r viskas posikeitė mūsų labui
Turime du stiprius vienetu.1 

Washingtone su įstaigomis ii 
•amautojais. Turime Lietuvo 
atstovybę, kuri dabar jau yra

' liuciją, kur Amerikos 
yra prašoma daugiau rūpintis 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
valstybių išlaisvinimu, šioje vi-

valdžia

Deputy Assistant to the Presi : 
jent titulu. Turime lietuvį Vals- 
.ybės departamente, kuris vedai 
Vengrijos ir Pabaltijo tautų1 
>kyr.ų. Turime net penkis lie- 
uvius Amerikos tautinių gru

pių respublikonų taryboje ir lie : 
-uvė dirba Washmgtono res-i 
publikonų įstaigoje. Turime lie-; 
aivius aukščiausiuose Amerikos' 
Fransportacijos ir Genetikos 
tirtų komitetuose. Kongrese tu~ 
ime “ad hoc’’ komitetą Pabalk 
ijo tautoms ir Ukrainai. Turi
ne prezidentą. Taikantį plakatą^ 
‘I love Lithuanians”, kuris he-: 
bijo kelti Lietuvos klausimo; 
Amerikos ir tarptautiniuose fo
liniuose. Turime šimtus drau

gų Amerikos Kongrese: Tarime 
savo stiprias organizacijas, ku
rios dirba kairiu ir atskirai tam 
pačiam tikslui '— Lietuvos iš
laisvinimui. Tad. esame tikri, 
<ad vieningai dirbdami, galime: 
Jaugiau padėti savo pavergtai: 
dvynei 1

’ (LKDS biuletenis)

ūių^rop^l^^ ’
Pagrindinį šioš dienos refera

tą apie 'pęiėš 50 'įvykdytą 
tragišką Stepo Dariaul ir Stasio 
Girėno skrydį per Atlantą (tuo 

. vardu pavadintas renginys) škai_ 
• ,ė irtž. Ciplyš, naudodamasis dau 
prausia Jurgėlos veikalu “Spar- 
'nubti lietuviai”. Prelegentas, su- 
; pažindinęs su abiejų didvyrių 
■- orografiomis, vaizdžiai nupasa- 
KOjo jų pasiruošimą žygiui, ^AV 
lietuvių visuomenės ir laikraš
čių teigiamas bei. neigiamas re-

‘ouyo laukiami Kaime ir kaip 
po poros dienų buvo pasitikti 

rijų karstai. Išvada — Darius h 
Girėnas savo žygiu siekė ne as- 

- meninės garbės ar-pasipelnymo, 
: bet Lietuvos vardo išgarsinimo 
pasauly. Tai įrašė ir savo testa
mente. Abiejų didvyrių vardai 
su didelę pagarba minimo ir 

? šiandieninėj e Lietuvoje. Jiems 
-pagerbti pastatytas Vyt. Mačiui- 
kos sūpropektuotas paminklas.

Inž. Ciplys suruošė ir parodė
lę. Dviejuose dideliuose karto
no- lapuose pritvirtino ' Dariaus 
ir Girėno nuotraukas iš jaunys
tės laikų, iš pasiruošimo skry
džiui, sudužusio lėktuvu Soldino 
miške. ’ Buvo ir--fotografiją, ro- 

• danėių. kaip vokiečiai pagerbė 
(Nukelta- i (LpsL)
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Ketsche rektorių P. Jatulį, kleboną kun.

c . . . , ,o-o, Liubiną, Vasario 16 gimnazijosbchwetzingeno kuopos (8s91 .. . A * •. u„ u...
t ' ’ r. .. i direktorių A. Smitą ir buv. kuo

pos vadą J. V. Valiūną su žmo
nomis bei kitus dalyvius.

Paskaitė|ę sakitė Vokietijon 
LB Valdybos reikalų vedėjas J. 
Lukošius, paaiškindamas, kaip 
atsirado dvi tautos šventės -- 
Vasario 16* ir Rugsėjo', ir kuo 
jos kiriasi. Remdamasis dau
giausia prof Maceinos mintimis, 
kalbėtojas dėstė, kad žmogus 
gimdamas įauga į savos tautos 
istoriją bei tradiciją taip, “og ir 
gyvendamas svetur negali jų pa. 
neigti nesužalcdamas savo as- 
menybės ir netapdamas pasime. 
tusiu klajokliu. Pasakojo apie 
vieną vokieč'u šeimos išaugintą 
jaunuolį, kuris, tik dabar suži-1 
nejęs, ka.l jo tėvai buvo lietu
viai, su dideliu uolumu ėmėsi 
tirti savo kiljnę ir mokytis lie-

LSCO) ir* kiti apylinkės lietu-' 
viai po pamaldų jau kuris laikas 
renkasi nebe kuopos svetainėje,! 
bot kald. bažnyčioje Ketsche. 
Jas laiko kun. Br. Liubįnas. Ta
me Kaimyniniame miestely ruo
šiami ir VLB Schwetzingeno 
apylinkės susirinkimai. Tauics: 
šventei atšvęsti rugsėjo 11 past-i 
rinktas irgi Ketschns i‘ |

Prasidėjo 15 vai. iškilmingo-- 
n.is pamaltlomis didelėje. ki tai.; 
taž^yęioįę, kujioje apie 30 tau-' 
tlečių užėmė ves pūrą piinuįjų! 
suolų. Šv. mišias aukci o Vakarų ■ 
Europos liet, vyskupas dr. Anta- i 
nas Deksnys, prel. P. Jatulis ir 
tev. Alf. Bernatonis. Kleboną: 
kun. Liubinas pasveikino vysk. 
Dc ksnį,' pastebėdamas, kad jis 
pakviestas lietuviškų pamaldų 
perkėlimui iš Schwetzingeno : tuvių kalbos. Jautriai parašytą 
Ketschą atžymėti.

Savo pamoksle ganytojas dė
kojo kum Liubinui už pakvieti- į 
mą jo ir prel; Jatulio, einančio 
sekretoriaus pareigas. Priminė, 
kaip iškilmingai ši šventė buvo 
švenėjanga . .Lietuvoje. Minios 
žmonūj susirinkdavo i Karo mu
ziejaus sodeli prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę ir 
Laisvės paminklo. Šiandien ne 
tik tų iškilmių,, bet ir paminklų 
nebėra. Ne laikąs, bet komu- 
rJ:tr.i juos sunaikino. Tauta ne
begali puoselėti brangių tradi
cijų. Toji pareiga atitenka 
mums, šios dienoš skaitymuo
se girdėjome pasakojimą apie 
izraelitus, pradėjusius garbinti 
stabus. Mūsų tauta nuo tiesaus 
kelio nenuklydo. Okupantas ver 
čia ją garbinti svetimus stabus 
— Leniną, Marksą ir kitus. Ji 
priešinasi. Vyskupas perskaitė 
laišką iš Lietuvos, kuriame lais- 
viešiems lietuviams dėkojama už 
jų politines rezoliucijas, memo
randumus bei skundus ir prašo- ____ ___ __________
rr;t*3ąr garsiau skelbti prievar- v(į paskaitoje-- nušvietė 
taujamų lietuvių kančias ir jų praeitį, o Angelė Giedraitienė 

apibūdino tautos šventės kilmę į šiaurės Iraną, ten pasiuntė 
ryšium su Vytauto Didž. suma-. 250,000 savo kariuomenės, plus 
nymu vainikuotis Lietuvos kara. ^ar kaimyniniame Afganista- 
liumi ir to įvykio 500 metu su-‘ ne aP>e 100,000. Amerikiečiai at- 
kakties minėjimu. Daug dainuo-’ sakė.taip: išlaipino pietų Irane 
ta, akordeonu palydint mokyt.' 35,000 savo karių ir užėmė aly- 
Mazuraitienei, ir šokta, grojant ,vos šaltinius, opvietai paleng- 
magnetofono muzikai. Savo pa-1 va slenka i pietus ir susidurs su 
gamintais pyragaičiais vaisino amerikiečiais. O kas tada įvyks? 
VLB Hamburgo apylinkės iždi-į Taigi, Saugumo • Taryba posė- 
ninkė Irena Radtke su broliu. *

savo motinos nekrologą papra
šė išversti Į lietuvių kalbą.

Susirinkusieji dar porą valan
dų draugiškai šnekučiavosi, už
kandžiaudami ir gh'ksnodami 
kas kavą, kas aluti ar vyneli.

Liibecke
Tautos šventė šiame Šiaurės 

Vokietijos uostamiesty paminė
ta rugsėjo 11 rytą kun. dek. V. 
šarkos laikytomis pamaldomis. 
Jis pasakė šventei pritaikytą pa- ‘ 
mokslą ir kalbėjo susirinkime, 
kuriame buvo -daug dainuota ir, 

toliau

ŠventadienisSOFIJA PACEVIČILTĖ

kt.. jų tarpe viena moteris, gy-į 
nybo> sekr. pavaduotoja C). kaiĮ 
vyrams išmintus pritrūkstą.,.! 
Mum> tas vaidinimas atrodo hu- į 
moristinis, bet AE'J jj pristato Į 
kaip polinnę 'šmir.ti

Pypkę rūkąs civilis gynybos Į 
ekr. i. diploma as be nuga:kau

lio valstybė? sekr. vis priešta
rauja generolo nuomonei, todėl 
.’.•i.'mėjraas darosi neįmanomas. 
Net ii karo pajėgų užaliarmavi- 
mas vis atidėliojamas nenorint | 
Jidint “politinės Įtampos”. Gali ' 
mas dalykas, kad rimto pavo
jaus atveju jis bus pavėluotas. 
ka;p atsitiko su Pearl Harboui 
t. aka. Už ĮcV.plomaių klaida: i 

šk.ai apmoka savo gyvybė.1-!

KAS YRA AMERIKOS BALSAS?
Būtų galima prisakyti trum- pos Radij; s (Radio Free Eu- 

pJ: Amerikos Balsas yra radi- repe), kuris veikia iš Miunche- 
L» siųstuvų tinklas ž nioins tr.uis- no Vakarų Vokietijoj. Jis turi 5 
liuoti i kita> šalis. Bet tai nebū-

rvjų, tuo vardu yra pridengtas 
milžiniška- propagrndos fabri
kas. Jį finansuoja United Sta
tes Information Agency, trum
pai — US1A. Tai via centrinės 
žvalgybom 
žvalgyba 
rodo ir . 
veikia po
kitokiu vardu, 
name jo> p 
‘special ?eya .
vi žalias kepure 
yra 
an p

(CIĄ) įranki? 
savo 
•avo

radijo stotis, kurios transliuoja . 
propagandą prigimtomis žmonių 
kalbomis Lenkijai, Čekoslovaki
jai. Rumunijai, Vengrijai ir Bul-; j 
garijai. Manoma, kad tos propa-; * 
gandos klausosi apie 48 milijon? ‘ 
žmonių. ‘

vaišintas!. Atsilankė ir 
gyvenančių tautiečių.

Hamburge

Platesnio masto minėjimas čia 
surengtas rugsėjo 17. Pradėtas 
popiet Šv Ansgaro bažnyčioje 
kun. dek. V. šarkos aukotomis 
šv. mišiomis su pamokslu, škil- 
mingą susirinkimą atidarė VLB 
Hamburgo apylinkės vicepirmi. j 
ninkas Leo Narkus bažnyčios 
salėje. Mokyt. Elena Tesnau sa-j 

> mūsų’

1 
. t

Washingtone ir Maskvoj posėdžiauja
Politinė krizė per humoristinius akinius

Pirmoji dalis — Washingtonas
AEC (American Broadcasting 

Cc-rparation) per TV 7 kanalą 
savo vėlyvoj programoj “Night- 
line” per keturis vakarus, lapkr. 
23-26, davė vaidinima “The Cri
sis Game”. Vaidino ne eiliniai 
artistai, bet profesionalai politi- 
tikai, daug improvizuodami, net 
be iš anksto paruošto teksto ar
ba “scripto”.
J Vaidinimo turinys irgi neįpras 
tas. Esą, sovietai padarė iriva-

laisvės troškimą. Pamoksiinin-1 
kas ragino nebūti bailiais, bet 
kiekviena proga kalbėti sveti-1 
miesiems apie-okupanto atneštą I 
priespaudą. Tautės gyvybę pa
laiko tikėjimas į Dievą ir tiesos 
laimėjimą. Šios mišios aukoja
mos ųž tėvynę ^Lietuvą.

Po pamaldū^yisį jf»'ie bažny
čios nusifotografavo ir nuvyko 
i Gamtbsi'riraugū svetainę, čia 
V LB Sohwetzingeno apyh'nke- 
pirmmmkaš7 Jonas Vitkus pa- 
sveikino: vysk.. Deksnį, Šv. Ka- 
zi miero kc lęgi ] os Romoje pro-

ketos. Visi daug kalba ir žval
gosi Į “prezidentą”, kuris neži
no ką daryti. Geriau niekam nc- 
pasiryžti, kalbėti toliau. Viena 
aišku, kad nepavartos pirmieji 
jokių atominiu užtaisų — “pre
zidentas” nenori to klausimo ne
diskutuoti. Tai kam tarfa buvo 
gaminti taktinius atominius už
taisus ir neutrono bombas, jei 
jie nebus panaudoti prieš sovie
tų tankus ir karių masę? Buvo 
gerų pasiūlymų, kad reikia už-, 
imti komunistinį Pietų Verne, 
ną su Adeno uostu, arba padary
ti invaziją į Kubą, tačiau kaip 
paprastai tam trūko ryžto ir po
litikai nenorėjo didinti politi
nę įtampą — tas palikta kaip 
monopolis sovietams.

Iš viso tas "laisvos” Europos ra ; 
ci’.is vakarų Vokietijoj, fašisti- • 
nAi Portugalijoj ir k.tur Euro- •

kurias ti.jnsliuoj: mo, ne tik ži- ? 
rios iš “laisvo pasaulio”, bet M ’ 
padaužų mėgiamas džiazas jaiU > 
rimui.

(Bus daugiau)

nes ši 
veido viešai ne- 

vardą slepia. Ji 
pasaulį, bet visur 
Pavyzdžiui, Viet_

olitrukai ž'nomi kaip I 
kurios nariai <le- 1 
s ir todėl dažnai Į 

, vadnarni “žaliakepuriais’, 
>liška: “<jrcen berets”. iS vai biausia klaida, kuri vaidi

nime nebuvo iškelta, tai nepa- 
-kelbimas ‘ national emergency7 
stovio, kaip atsitiko ir Vietna
mo karo metu, todėl nebuvo ga
lima sutvarkyti visokius demon
strantus ir “communication me
dia” šnipus. Ir štai pokštas: 
“media” sušnipinėjo ir viešai 
paskelbė per TV (vaidino tuo 
pasižymėjęs Donaldson) kaip 
sensaciją, kad amerikiečių ka
rinių jėgų vadas Irane turįs pla
ną, apie kurį ir štabo viršinin
kas Wash in gtone dar nebuvo pa
informuotas (pranešimą gavo 
posėdžio metu — bloga komu
nikacija). Reikėtų sušaudyti to
kius šnipus korespondentus ar 
TV “ankermanus”, kurie žiūri 
tik savo kompanijos rėkiamo- 
ir asmeniškos karjeros, o ne 
Amerikos reikalų, neretai sąmo
ningai nori patarnauti priešui, 
nes eina prieš savo kraštą ir vy
riau s vbe. " 'v/

Įtampos rezultatas: pėr “’hot 
line” sutartas diplomatinis, pa . 
sitarimas Genevoj,' i kur' skubiai ■ 
vyks abiejų šalių idiplbmat&i. 
Sovietai sutinka derėtis^ bet tik 
jų sąlygomis: atšaukti aliarmo, 

i stovį, ištraukti amer. kariuome
nę iš Irano (tada ir sovietai; iš
eisią), leisti visiems,-<jų tarpe ii 
sovietams, naudotisT’ęrsijoš jlan: 
kos nafta. • . ęt .

Amerikiečiai džiaugiasi ir ek
rane sveikina vienas kitą su “lai
mėjimu”. nes krizė praėjo. Mes 
žinome, kad nuo 1939 m. ame
rikiečiai pralaimėjo visas diplo
matines derybas su sovietais.

Bet kalbėkim apie Ameriko> 
Balsą, angliškai—Voice of Ame
ri ea. Jis veikia per radijo tink
lą, kuris apima beveik visą že 
mės paviršių. Kaip sako “1970 
Work! Almanac”. Amerikos Bal 
shn transliuoja savo “programas” 
?6-mis kalbomis per 108 siųstu
vus vidutinėmis ir trumpomis 
bangomis. Amerikoje šitų siųs
tuvų (transmiterių) yra 41. o 
kitose šalyse — 67. Per savaitę 
šitie siųstuvai paima savo trans
liacijoms 932 valandas laiko. 
Apie 40 tos propagandos nuošim
čių taikoma komunistinėms vals
tybėms. Tos šalys turi apie 
2.000 transmiteriu, kurie Ameri
kos propagandą trukdo, kad gy
ventojai negalėtų jos suprasti. 
Trukdymas prasidėjo 1948 me
tais ir tęsėsi iki 1963. Laikinai 
buvo nutrauktas. Bet dėl Čeko- 
slcvakijos įvykių 1968 m; atnau
jintas. - - ■ . ' :

Be to dar yra Laisvos Ėuro-

o Oficialus Persijos vardas 
Jabar yra Iran.

ENERGY
WISE

Organize ear pool® W 
save gtsolins.
Don’t b-31 Bom Lea&i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
t yra' seniausia, - didžiausia ir .turtingiausia lietuviu fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

p, . .darbus.dirba. . ,,
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

[ ■ *. apdraudę savd nariams, s ‘V/*. 7 ~
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas-gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

-kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės-kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pacelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

I
1

3

I Nieko nedarė Čekoslovakijos,

SLA

prakaitas laša valgant.
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Atdara šiokiadieniais nuo

mfnAnal tr mintyi apie asmenis ir vietas neprff. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik U. i

■> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
laa tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik »« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
Riją. Dabar būtą j] galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga y*a didelio formato, 365 pualaplą, kainuoja $6.

V KATYUN1S NOVELtS, M. Menko kūryba, J. Vatai®.

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fiiustruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovKriffių pa^ffln!ma!»!r Jų vertiniai J yokie&ų kalbą. Cabal

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

džiauja Washingtone jau trečia 
Vok. Biuletenis' savaitė ir .nieko negali nutarti, 

______________ į kas toliau daryti. Tokia pat pa-
S Tinginiui šalta dirbant, bet dėtis, kaip anuomet Bay of Pigs

ar Kuboje išdėstytos sovietų ra- prof. Pipes, CIA viršininkas ir

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday. December 8. 1983

• .>? LItkKATCRA, lietuviu literatūros, meno !r mokxU 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vinet 
Krėvė®, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio® 
J. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MatuseviČiaui Ir T 
Meilaui rtraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 4 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubcs, A. Rūkitelės ir JL Vara/ 
kūrybos povedkalais. 365 pu*L knyga kainuoja tik £L

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tn 
Kali Jokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
Švente® bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūkę iprxij 
tu luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sansa 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratūrlnė atufija, auaklrštyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi

, "‘Prezidentą”, Kuris ’ pavaiz
duotas kaip “mush” (košė), vai
dino Muskie, valstybės sekreto
rių — Cliffond, gynybos sekre
torių — Schlessinger, jungtinio 
štabo viršininką — ats. gen. Me
yer. Kiti veikėjai: H. Carter,

Vengrijos, Rytų Vokietijos kri
zių atvejais, kurias sukėlė so
vietai ir išėjo laimėtojais. Isto
rija kartojasi.
NeakiratirUnkas

(Bus daugiau)

e Geriau, bėdai esant, šešto
kas žemėje, negu muštinis dan
guje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2^01 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737

. , ■ JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

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

” - Tel. 476-2206

LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada Ir 
Bet. kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu® 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Sunki sekretoriaus Shultzo kelione
Sunki Valstybės sekretoriaus George Shultzo kelionė 

j Vakarų Europą ne todėl, kad jam reikią laukti eilės pir
mame lėktuve, kad jam nėra laiko atsisveikinti sū arti
maisiais ir kad jis neturi laiko net prigulti lėktuve. Ne
spėjo jis atsisveikinti.atsakingus pareigūnus ar pranešti 
naujausias pakaitas, Bonos aerodrome jo jau laukia V. 
V6Wttjo&iąakcIefis H. Kohl ir ilgametis Vakarų Vokie
tijos užsieni'© reikalų mini^teris ’Hans 'Dietrich Genšer. 
Kancleri H. Kohl"s^lę*etpnus supranta ir jo nebijo, bet 
užsienio reikalų ministeris gali bet kada pakišti jam ko- 
j, kaip jis pakišo buvusiam kancleriui Helmut Schmidt

Mums atrodo, kad sekretoriui Shultz sunkiausia yrk 
atsiminti aptariamų ir daromų klausimų pirmenybę. Jis 
turi gerą atmintį; Jis moka surinkti žinias ne tik akimis, 
bet ir ausimis. Tai atrodo paprastas dalykas, bet kam 
reikia problemas atminti, tai reikia žinoti, kuris klausi
mas pirma įvyko ir tuo pačiu reikia turėti aiškų vaizdą, 
kuris klausimas yra svarbesnis.

Amerikos, prancūzų, britų ir italų kabo jėgos Libane 
yra saugumo sumetimais. Šitą klausimą visuomet reikia 
turėti galvoje, kada kalbama apie Amerikos karių buvi
mą ne tik Beiruto aerodrome, bet reikia neužmiršti ir 
Amerikos lėktuvnešių bei karo laivų, stovinčių Libano 
pakraštyje.

Amerikos karo jėgų svarbiausias tikslas yra įtikinti 
Izarelį, o dabar ir Sirią, kad vienos ir kitos valstybės 
kariai pasitrauktų iš Libano teritorijos. Izraelį prezi
dentas Reaganas įtikino, kad Izraelio kariai pasitrauktų 
iš Libano šiaurės, bet Sirijos karo jėgų taip lengvai ne
galima įtikinti.

Libano vyriausybė pasitiki Amerikos, britų, pran
cūzų ir italų kariais, saugojančiais Beirutą. To nebūtų 
galima pasakyti apie Izraelio ir Sirijos karius. Sekreto
rius žino, kad Libano drūzų dalinys paleido artilerijos 
šūvį į Beiruto aerodromą saugojančius marinus, bet jis

taip pat turi turėti galvoje, kad drūzų atstovas turį įeiti 
į koalicinę Libano vyriausybę.

Sekretorius žino, kad dvasinis ar karinis drūzų va
das dabartiniu metu sėdi Damaske ir tariasi su Sirijos 
kariuomenės vadovybe, tuo tarpu Valid Jumblato deši
nioji ranka, drūzų teisėjas ir šeichas Takeiddine pačiame 
Beirute nepažįstamo žmogaus buvo nušautas.

Amerikiečiai, britai, prancūzai ir italai bendromis 
jėgomis turi planuoti kaip išprašyti Sirijos ir Izraelio 
karo jėgas iš Beiruto, o vėliau iš viso Libano, bet prane
šimai iš Romos sako, kad italų vyriausybė planuoja ap
šaukti savo karo jėgas iš Beiruto. Italų valdžią pakeitė 
savo nuomonę apie įvykius šiaurės Libane. Beirute ame
rikiečiai, prancūzai ir britai turėjo konfliktų su Sirijos 
karo jėgomis, bet visą šį laiką Italijos karo jėgos Beirute 
neturėjo jokio konflikto. Sekretorius Shultz norėtų, kad 
ir Amerikos marinai neturėtų konfliktų Libane, bet visi 
Žinome, kad buvo išsprogdintas marinų stabas Beiruto 
aerodrome ir nužudyti 239 marinai;

Praeito sekmadienio rytą priėŠlėktuvlnės rusų pa-- 
trankos numušė du Amerikos žvalgybinius lėktuvus; 
Vienas Amerikos lakūnas buvo užmuštas, antras paimtas 
į nelaisvę, o trečiam pavyko pasiekti Viduržemio jūros 
vandenis.

Amerikos laivyno aviacija negalėjo laukti beveiksmė. 
Karo laivams sekmadienį apšaudžius Sirijos karinius 
centrus Libane, Amerikos lakūnai bombardavo artilerijos 
jau apgriautus Sirijos karinius Centrus; Parvežtos lakūnų 
fotografijos rodo sirijiečiams padarytą žalą, bet biri
os vyriausybė iki šio meto nė vienu žodžiu neužsiminė 
apie Amerikos aviacijos kirstą smūgį. - "

Prieš išskrisdamas į Vakarų Europą, sekretorius 
Shultz naujai apsaugotame Valstybės departamente su
kvietė įtakingesnių laikraščių redaktorius, trumpai pa
pasakojo apie savo kelionės tikslus ir JAV siekimus Li
bane, Artimuose Rytuose, Ženevoje ir kitur. Sekretorius 
Shultz neužmiršta Amerikos konstitucijos, 'kurioje pasa
kyta, kad Amerikos užsienio politiką veda prezidentas. 
Svarbiausia; kad jis* besirengia tos konstitucijos-keisti, 
kaip visą laiką stengėsi tai padaryti Valstybės departa^ 
mėnto priešakyje buvęs generolas. ' . ; :. ' į ’;

Didesnių laikraščių bendradarbiai nori, kadt jiems 
būtų paaiškintai kuriais sumetimais marinai buvo-pa
siųsti į Libaną ir kuriam galui juos ten laiko:

— Marinai ir kitos Amerikos karo jėgos Libane yra 
tam, kad galėtų paremti mūsų vedantą politiką, nė vie
nai minutei nesustojęs, pareiškė šėkrėCdriūš S.hultz; — 
Ta politika liečia ne tik taikos problemas Libane, bet ir 
visuose Artimuose Rytuose. Ta politika turi padėti Liba
nui atstatyti savo suverenines teises. Šis reikalas yra 
svarbus ne tiktai Libanui, bet ir visiems Artimiesiems 
Rytams. Tokie yra mūsų karo jėgų tikslai'Libane. Tos 
karo jėgos bus tenai mūšų tikslams pasielgti.

Sekretorius trumpai nusakė Amerikos karių tikslus. 
Vietomis juos pakartojo, kad kiekvienam, žurnalistui būtų 
aiškūs ir suprantami. Jie turėtų būti aiškūs kiekvienam 
lietuviui. Jie turi suprasti, kad JAV vadovąūjasi prin
cipais, ir tuos principus stengiasi įdiegti kiekvienam.

Kas tų principų nesupranta, nemoka-ljais vadovau
tis, tai blaškosi į visas šalis, važinėja pas. tų principų 
priešus, Susižavi Gimtojo Krašto komplektais ir žada dar 
kartą ten nuvažiuoti ir Į komplektus pažiūrėti ir su lie
tuvių tautos pavergėjais nusifotografuoti. ;,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Algimantas Gečys jokios bylos

• Dr;AVytatifas;P. Dar!gis ' :

. ĄtidAiai pei-'šidiičikH Jhž. 
manio 'Geno Pasaulio Lietuvyje

■ Frophfrinkų.. rąšriVaj. tvirtina.

yra totalini* nonsensas, dezin
formacija. • ' •

-Meistras Gečys melus ja apie 
pirmos bylos “lairnėjilOą”. kad 
>ūlę lengviau laimėti 'antrąją, 
h?t jis užmiršta, kad nielaa turi 
rumpas kojas, kaip sako lietu- 
iška patarlė. , ' •

Geėys-Gvėiauskas vieėai pripažįsta. kad bet kuris' lietuvių >ylinėjimąsis nėra malonus ir iviams garbės nedaro. Tik

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tedinys)

— Gal jūs manote, kad tik vienas kunigas 
Strazdelis tebuvo? Vienas rašytojas kunigas Pu
tinas, vienas žudikas kuhigas Olšauskas? Jūs 
sklystate. Strazdeliai, putinai, Olšauskai ir dau
gybė nepaminėtų ėjo taip pat gamtos keliais, kaip 
ir tūkstančiai kitų, tik šie paskutinieji mokėjo 
panaudoti skydus, o anie ne. Todėl ir ištiko juos 
gamtos smūgis bei žmonių panieka. Visas žmo
gaus gyvenimas yra vaidinitnas. Mes slepiame na
tūraliausius savo veiksmus, slepiame savo kūną, 
slepiame savo mintis, slepiame šavo nežinojimą, 
nesugebėjimą ir neišmanymą. Mes norime pasi
rodyti daug veitąsnfals, negu esame. Kunigas 
privalo dar daugiau ttirėti vaidinimo gabumų, 
nes geresnio artisto iš kunigo laukiama. Nuošir
džiausiai dėkoju visiems už linkėjimus. Aš dėsiu 
pastangas vaidinti taip gerai, kaip tik galėsiu, 
bet stebuklų iš manęs nelaukite. — betikėtoje 
vietoje pabaigė savo kalbą Mečys ir atsisėdo. 
Buv<' galima pastebėti, kad dabar jam daug leng
viau pasidarė, susitelkusių žodžių naštą numetus.

K.. pylė gausus plojimas. Rodėsi, kad visiems 
pat: ko atviri Mcčiv odžiai, bet nedaug buvo to- 
kių. kurie jo ka’bą suprato. Plojo tik todėl, kad 
jo- s ppilėir Hnff. Vaidino nauja* kunigą-

Mečys, kaip jis pats sakė, vaidino ir visi svečiai, . 
nesuprasdami, kad jie vaidina.

Svečiams išsiskirsčius, Mečys vėl užsidarė 
šaVO kambary. Ponas Mandus buvo galutinai išsi
sėmęs, aš su moterimis tvarkiau vaišių stalus bei 
suolus.

Jau buvo gerokai po pusiaunakčio. Išleidusi 
Visas moteris, dar norėjau kai ką paruošti ryto
jaus pusryčiams ir pamažu susidėsčiau reikiamus 
daiktus, kai tuo metu tyliai prasivėrė virtuvė 
durys ir įėjo Mečys. Jis buvo be sutdhos, Mktiniu 
chalatu apsivilkęs, ir jo akys keistai blizgėjo. Aš 
kiek krūptelėjau.

— O. kunigas Mečy! Jūs made išgąsdinote.
— Nenorėjau jūsų gąsdinti, atleiskite. Ai* 

galiu keletą žodžių su jumis pasikalbėti?
— žinoma, prašau, — pasakiau labai santū* 

riai, o triufio tfūjatltiūias nieko gero man neprA- 
našavo. \

— Maryte, ar jūs girdėjote mano iškilmingą 
kalbą prie stalo?

— Girdėjau, bet ne ką tesupratau, o jūs nieko 
aiškaus ir nepasakėte.

— Aš sakiau, kad visi mes vaidiftfeme.
— Taip, jūs sakėte. Bet argi mes turėtumėt!! 

nuogi vaikščioti, kad nevaidintumėme?' - 3
— Ne, nuogiems būtų Šalta. Ir .Vaidinti ne

reikia nustoti, nes nevaidinančio niekas nemegs* 
ta. žmonės labai gerbia scenos veikėjus, kino 
žvaigždes net garbina. Aš tik pasakiau, kad mes

ie-upralama, kodėl straipsnio £ u torius nepraneša frontininkams, Kad byla nieko neatsieksi ir kad ilgi atidėlioj jnai gali dar bylą pralaihiėti. Reikia neužmiršti, kad lazda tūri du galu. Ir než.nia, kuris lazdos galas atsisuks į frontininkų nugarą.Gečys tvirtina kitame skyrelyje, kad atsisakėme nuo “garbės teismo". Nu© kokio “teismo” ir kokios “garbės”? Gečys dar porina apie tariamą RLB Sauvaliavimą. Apie kokį sauvaliavimą?Juk Reorganizuotoji Lietuvių Eehdrubfnenė visuose savo pranešimuose, visuose savo susirinkimų garsinimuose , vartoja raidę “R”. Kiekvienas žino, į kokį susiriifkimą-jis eina ir kad Ireorgai j j kviečia. Tai koks gą Ii : būti visuomenės klaidinimas? p: Ponas Gečiauske. turi problemą su savo regėjiniu. Turi įsitaisyti gerus akinius, kad matytum, ką skaitai. Jeigu akiniams įsigyti turi sunkumų, tai gal RLB .galėtų padėti,/Išvengtume didelių nesusipratimų ir bereikalingų byl|} SutvarkęsPats Algimantas Gečys nekiaidintų visuomenės.Aš žinau, kad mano' rašymo : /nepatiks, -nes niia^s^° ;^inž.Jietuvišką 'vįspo- /ųiėnę. Frontiamkų- sukląidin- tiems lietiiviams tas stiĮius reikalingas,
V; P. Dargis, M.D.

astronautai netiki 
. NOBELIO PREMIJOMIS'H0CŠTON, Tėxas. - Į. erdvę pakilę mokslininkai nebetiki Ntd>elio pfemljaš gaištiems mokslininkams.1)T. I If Merbuld, tyrinėjęs erdvėje galvos apsvaigimą, gavo šalto .ir šilto ofo srpvės į ausis, kad nustatytų apsvaigimo priežastį. Atrodo, kad apsvaigimo priežastis yra visai kita, negu iki šiol išdėstė mokslininkai, gavusieji Nobelio premijas. Leido astronautams dar vieną dieną pabūti erdvėje, kad galėju daugiau patyrinėti ausis.šeši astronautai Mojave dykumoje nusileis ketvirtadienį 9:58 vai. ryto, Čikagos laiku.— Fonseca įlankoje Hondūro

i atidėliojama? Pagal jų prašymą • byld jau buvo du kartu atidėta, iO paskutinis atidėjimas, ją prašytas, yra atidėtas iki 1984 me-i tu vasario m.ėn 22 d;Vyrai nutarė eiti į teismą, bet teismui nedavė dokumento, iš kurio būtų maty.ti, kad į,iieisnfa reikia -eiti./ ’ / / ’ ?' “ ' <Geėyš-tvirtina, kati viena byla laimėta, kad dabar reikalas, eina apie antra - bylą. .Jai.-yra gryni ausi as. Gečid-Geciausko iš- mislas. Jeigu jis tuo tiki* tai jis turėtų pasakyti frontininkų si- . nedHjonui, kad ir jie.klysta;.Re-: organizuotoji patraukta: teisman vieną kartą. Ta-byla, ilgai tęsiasi, nes ji neteisėtai-' .patraukta, Kaip minėjaUį . eina viena byla; jokio sprendimo dar nėra. Teisėjas- nori pasiekti . sprendimo, bet iki ši© met© jam reikalas dar neaiškus. Neaiškus jis ir 'Reirgamzųotai.' Ji ginąši,- bęt ji išdėstė visus savo argu
mentus ir laukia sprendinio. O ,kol' sprendimo dar nėra, tai Visaip gaii būti. Skundikai, lietu-, tvius,patraukę j; teismą, dar gali, pralaimėti. Niekas nežino, koks sprėtidimaš buš; kol jis dar nė-;, paskelbtas! ’ . ' ', Tvirtinimas, kad pirmoji byla laimėta, yra tendencinga ih- fofmaeija. Tai yra Gečjo-Ge- ėiausko. “dezinf ormaci j a”. Tvir- thrimos, kad “pirmosios byloslaimėjimas (Tai savęs apgAUdi- .__  -----nėjimas!) turėtų turėti nemažą pakraščių apsaugos laivai ap- šo .kad.tabi’la būtų .visą laiką įtaką j antrosios sprendimą”, šaudė Nikaraguos žvejų laivus.

,/IŠyėng-

dnmkątb j.Įasrhe by-
dar nebaigta,

itdai-.nrijai^a; L- “
. Būtą geriąusrti, -kad Getys- 

Geeiauėkas į teismodokufhentiis. 'taJ pamatj’tų. kad 'Ui : Kalti bylos pradininkai, kurie, tą bylą 
Užvedė. Ir jeigu ji ilgai tęsiasi.' tai kuriam galurjiė patyš pra

vadiname, Bet aš nepasakiau, kad čia kas blogo. 
-Ir mes nenustokime vaidinti-,-bet vaidinkime ge
rai. Aš sėdėjau ilgai už stalo, garbė mane supo, 
pagyrimais mane lepino, išaukštinimų man lin
kėjo, o man niekas daugiau nerūpėjo, kaip tik tu, 
Maryte. Ten buvo daug moterų, mergaičių, bet nė 
viena negalėjo lygintis tdvo grožiui. Ne tik da
bar, bet ir per šiuos prabėgusius metus, nuo pra
eitų Velykų, tu nė valandėles -nepalikai manęs. 
Aš laužiau save visokiais budais, meldžiausi, labai 
dalig studijavau, škdičmb; giėddjaU, mąsčiau, ta
riausi su dvasios tėvu. 'Bet viskas buvd veltui. 
Kuo labiau aš stengiausi tave užmiršti, tud labiau 
beviltiška man padėtis darėsi. Be tavęs nebema
čiau ne tik šio gyvenimo,* bet ir bet kokios kitos 
prasmės. Net išganymas. nM danais rtlifi tapo 
rižlšRsli bdprhSihiAis be Grįžęs sužibėjau, 
kad tu su mano tėvu rengiatės susituokti. Mano 
širdį suspaudė taip baisifti, nėbežinojau, ar gyvas 
esu, ar miręs. Užsidariau savo kambary ir ken
tėjau. Malda tnkiil MVėjU nįėfaieko “nepadeda, bet 
dar daugiau erzina žaizdą. Kai metytes žinai, kad 
jėi nori bendrą|ųdrąu įĮĮipvu, turi atmesti viską, 
kas,tam bendrąyųniti.yra priešingą,.taigi, malda 
ir^fcahruja atmfeti’la've, o tai Vra mano žaizdos 
eriflnittifts, neplkėhČiamai sk^triujf. Aš ntečiau vi- 
sas maldas. viAĮs rbąUftčiuS. 'brevijorių. Nebegaliu 
jų vartoti. Mano minty skamba -ŪK f Marytė’1, ma
no Akyse spindi,tavo'akyt, a^ gfrc&iu tavo balsą. 
Patyriau- dabm^vk^p-.luišmuTtirtEmi -pasielgiau,

pasižadėjęs motinai tapti kunigu. Bet juk aš jai 
nepažadėjau nemylėti... v.

Jo akys buvo įbestos j mane, jose mačiau ne
išreiškiamą meilę ir baisų kentėjimą. Mane pri
trenkė jo žodžiai, aš stovėjau suakmenėjusi. Mano 
širdį plėšė užuojauta jam ir jo beviltiška padėtis, 
kurioje jis prieš savo norą atsidūrė. Pabaigęs kal
bėti, jis dar žiūrėjo valandėlę į mano akis, gal lau
kė atsakymo. Aš mačiau kaip jo lūpos ėmė Virpėti 
ir akys pasruvo ašaromis. Dabar jis išskėtė savo 
rankas, puolė prie manęs, prisispaudė, o Skaudus 
verksmas liejosi upeliais ir jo kūnas trūkčiojo. 
Apkabinau ir aš jį, glosčiau jo pečius ir vešlius 
plaukus, Movėdama jo skausmą sušvelninti, ir ma
no ašaros krito jam nnt sprando, notte ankščiau 
turėtos jam meilės nebejaučiau. Manb Vateduotėje 
jis buvo dabar-kunigystes Šarvais susisupęs, o, be 
to, mano širdis jau buvo susipynusi su pono Mau
daus širdimi. Kai pastebėjau, k: d. pirtiaxk jo 
skausmas kiek atslūgo, švelniai atsipMaldavau iš 
•jo glėbio. '

— Mečy. — sakau, —r jūs esate labai išvargęs. 
Aš taip pat,- Visūs stvu skundus ir skausmą pa
likime lytojaUs ttienai. Būsime pailsėję Ii* galėsi
me daug gėriau--pasikalbėti? Dabar eikimė gulti, 
tuo tarpu’viską užmirškime ir gerai pailsėkime.

(Bus daugiau,/

I — N«uji< TV‘s. i liUsgo. Jli l'hur.dav. 8. 198,



VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkyti 
riršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigas 

tokio adresu :
Nwqieaofi, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtdwcter Community klinika* 
Medicine* direktorių*

1*34 $. Monhoim Rd, Wsstcbestsr, 111- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

ATVERK VARTUS

TeL: 562-2727 arta 562-2723

TIL. 233-1552

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPfiCLALYBR: AKIŲ LIGOS 

»07 Wwt ICSrd Strwt 

-nuodo* pagal jusitariiaą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71*t St T*L 737-514S 

Tikrina aki*. Pritaiko .kinr»« 

ir “eonteet 1*um",

— Ei, mergele, verk man kiemą, Mano žirgas nerimauja, — Penkias mylias šuoliais jojau, Šimtą kryžių palydėjau. —— Vario vartų tau nekelsiu; Tu ne mano lauktas svečias; Viso krašto žmonės kalba, Kad tu kitai pažadėtas. —— Netikėk piktiem liežuviam, Jauną širdį tau aukoju, Grėbiant šieną ją 'mylėjau, Lapam krintant ją;apleidau.— Jei apleidai ir nukįlydai, Tau skirti žiedai nuvyto; Neviliok manęs, bernuži, Aš viena sulauksiu ryto...■— Naktis tamsi, kelias ilgas, Namo grįžti bus nemiela; Be tavęs, mergužė mano, Nerimaus, blaškysis siela...
J)r. LEONAS SEIBUTlfe

INKSTŲ, PUSLM IR 
PROSTATOS CHIRURGMa 
2656 WEST 63rd STREET

Vtlandoc aatrad. 1—4 popim.

— Sekretorius George Shultz reikalauja, kad rusai įtikintų Sirijos pareigūnus tartis dėl taikos Libane. J. Dagys Tremtiniai. Medžio skulptūra

Otto* telefeiM; 776-2M6,

— 1976 metais Kinijos atomo dirbtuvėje įvyko sprogimas. Užmušė 20 specialistų.
FLUK1DA KNOW YOUR HEART

M—_____

DK. C. K BOBELIS 
.^Prostatos, inkstų ir iiapųmc 

jaku chirurgija.
• iX)25 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33/16
, T«t .(8132 321-4206

PALYGINU!AI LIETUVIŲ KALBOJEboj, o iš jų perėmę romėnai, o iš romėnų paplitęs po visą pasaulį. Graikų iilcsefas Platonas mini gulbių nujautimą savo mirties ir kad jos mirtį gieda.
Palyginimas 1tikės, kad gulbės gieda ir tai tik vieną kartą savo gyvenime — prieš mirtį? Ir. kodėl tą paskutinę gu.bės giesjmę taiko meni- i ninkams? Jų paskutinį pasiru- Į dymą, kūrinį prilygina gulbės giesmei.Lietuviai, kalbėdami apie ko-

<f—1 ■■1
f'ERKRAUSTYMAl

laidini*! — Pilna spdTMū 
ŽEMA KAINA 

Priima m Master Chary 
. ir VISA kortele*.

R. 4ERENAS. Tok 925-M63

HELF WOUR HEART FUND 

IHELP tOUR HEART CjL

ii tniriy rfrtvmu-

ANTANAS VILIMAS 
T«L 176-1M2 irta 37649* j

SOPHIE BARČUS
fcAOUO 4EIMOS VALANDOS

fiožtadieniiTi ir getanalieni^br 
nuo 8^0 iki 9:W vai. ryto.* 
Stotim WOPA - 14W AM 

triuiliuolamef g »tudiį« 
Mar^votto Parka.

Vedo|a Aldona D*okw 
ToloLt 776-154J

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. IL «X2*

“Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDžIONYT*

Vlao* iMdM ii WCEV rtoum. 
s*np 14*’ AM

Ii wns rtotfe*. U10 AK bans* 

. 1644 W. 71»t 8tre*< 

Ckieag•, Illinoia 60621 
T*UL 778-6374

prasmę kitais keliais žodžiais taip pilnai išsakytume. Ir kodėl čia trūkumas pažymėtas gulbės pienu, ko ir pati gulbė neturi? Jeigu kas pasakytų, kad tau trūksta gulbės plunksnų, ar gulbes sparnų, tai būtų mums toks pasakymas suprantamas, kad dar tą trūkumą galima pašalinti — nugalabinę gulbę, gali įgyti gulbės plunksnas ir sparnus, bet gulbės pieno nei iš jos gyves, nei iš mirusius neišgaus.Taigi, kada žmogus turtingas, ka p sako, viskuo pertekęs, ir dar dei ko nors skundžiasi, nepatenkinus, tai jam pasako: ‘Tau trūksta tik gulbės pieno”. Ir tikrai tuo pasakymu jam nurodoma, ko jis niekad negali
Verkia krokodilo ašaromis

Funeral Home and Cremation Service 
.

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

(Tęsinys)Na’, ir kaip begalvotume, o .jau kitaip nebus: pelėdos karjerai — būti taikos simboliu pakenkė pikti vyrų liežuviai ir mo- .erų apsileidimas, nes vyrai, pamatę, apsileidusią, susivėlusią merginą, sakydavo: “Kas tokią -pelėdą ims”. O menininkai tylėjo, neparodė pąlėčfai simpatijų.. Taįp^vai^šė 'pelėda neteko garbės būti talkos simboliu.Dar tenka paminėti kitą keistą palyginimą — Gulbes giesmė. Paskutinius menininko darbus prilygina gulbės giesmei. Ir iš j kį žymesnį veikėją, menininką kur toks palyginimas atsirado?! ar dainininką, kuris jau baigia Kur ieškoti jo kilmės? Gulbės] savo karjerą, sako: jau jo daina gyvena veik visuose žemynuo-! (dainelė) sudainuota, atseit, jis se, todėl šis palyginimas galėjo; daugiau nieko būti sugalvotas bet kuriame į sieks. Arba dar kartais pasako krašte, kur yra gulbių. Yra ma-Į lai buvo jo paskutinis pasispar yginimas (gul- dymas, jau jo žvaigždė nusilei-jnoma, kad šis palbės giesmė) yra pirmiausia pasirodęs senovinėj graikų kūry-

NAT/OHAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO EE 0ESEWED JUNL f-Z 1£BO BECAUEE^. ♦

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
Mk d.o/s, are the fastest 

GROWING HEALTH CARE 751 PROFESSION. A KELLOGG 
4£f A FOUNDATION STUDY 
7^ V PROJECTS A 71% GROWTH 
Lįf ' FOR THE OSTEOPATHIC

■ PROFESSION DURING 
Uf THE 1980'8. __ —------ -

Manipulative 
THERAPY PROVIDES
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. '

®.©.'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE. 
TREATING THE

£ PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
ANO RURAL AREAS-

išį palyginimą žino visos Eu-1 ropos tautos ir Lietuvoj ta pačia pi asine ji vartoja. Nors Lietuvoj šį palyginimą vartoja, bet jis ne lietuvių sukurtas, bet skolintas iš kitų tautų literatūros.Šį palyginimą vartoja, kada nori pažymėti netikrą, veidmai- i ningą gailestį, nes manoma, kad j krokodilas pirma žmogų apver- - kia, o paskui suėda. Palyginimas gal ir nerealus, sunku patikėti, kad krokodilas verktų, '■ nors iš jo akių vanduo kartais į varva, o gal tas varvėjimas vyksta lik tuomet, kada kroko-' diias tvko aukos! j>•z t
1 SKaip žirnis prie kelio ■ išis palyginimas daugeliui tau- s tų žinomas. Jis galėjo būti su- i kurtas ne vienoj kurioj tautoj, 1 bet keliose, kur buvo auginami * • žirniai. Gyvenimo praktika pa- | j rodė, kad pasėtus prie kelio žir- g . alus praeiviai, o ypač vaikai, ge- 1tik pries savo ■ rokai apskina. ■ 7 i g

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

| 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
I Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ž.nogus nebūtą žmogumi, jei ko nors neišgalvotų ir čia: vargingą žmogų, visų skriaudžiamą, ir jo sunkų gyvenimą palygino su žirniais, pasėtais prie kelio, kuliuos visi praeidami skina, ir gavo gana taiklų palyginimą: Kaip žirnis prie kelio, ir dažnai sutiktas pažįstamas žmogus, paklaustas, kaip jis gyvena, atsako: Kaip žirnis prie kelio.Nustatyti kilmę tokių palyginimų, išsireiškimų nėra lengva, geresnio nepa- Net ir tokie išsireiškimai, kaip lietuvių vartojami perkeltine prasme — ‘‘Važiuoti į Rygą” turėtų būti lietuvių sukurti, bet, deja, ir lenkai, ir rusai juos tado (jo markė krito); jau sugiedojo jis gulbės giesmę ir gali pačia prasme vartoja: Ne tik ramiai ilsėtis. prisigėrę į Rygą važiuoja, bet ir j _ _. . A., n . . .ant atšipusio peilio į Ryga joja. ITrūksta tik gulbes pieno ! r , , , . JC,ŲJ .J .Ir Kas yra tų posakių autoriai, Keistas palyginimas, bet jis tenka tik spėlioti.
' ES

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572

IA$T IltO ICMMM 
LM 
TX JUMS O* f >4 
W191 KKXtD VY MC-roo 
VSH«CL1S *4 T«« Ų.1. 
e*AAU<a M. KAYTl, 

fc WP<T TMC oeCMS
moto* <XU»f ASX»

| TV *6 rsP*CXKu.v ACCXT 
MOW THUS* 

•C^OOk tS M Mtnon

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

: VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue |

Cicero, HL 60650
TeL; 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
i' LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Naujienos, CIuc‘ag6,*3, TTL Thursday, December R. ‘



DARIAUS BEI GIRĖNO...
(Atkelta iš antro puslapio) 

uvusius mūsų lakūnus, kaip jų 
mestai buvo sutikti Kaune. Ne
rūko ir iškarpų iš užsienio liet, 
“žuropos het.“, “Tėviškės žib.”, 
Karys") ir sovietinės (“švytu- 
ys”, "Gimtasis kraštas”, “Tie- 
a”) spaudos.
Dainų ir giesmių pynė pava- 
n Tėvynės valandėle. įžangą 

■įdare prof. dr. Vytenis Vasyliu 
as, paskambindamas iš J. Gruc- 
žio sonatos “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”. Giesmę apie 
Lražių skerdynes dainavo kun. 
L Senkus, Nelė Paltinienė, P. 
vinskienė ir stud. Kęst. Ivins 
1$. Apje Dariaus i-r Girėno skry 
į duetu dainavo stilistai N. Pal 
nienė ir kun. Senkus, dekla- 
mojant P. Ivinskienei. B. Ke_ 
mėžaitės ir kt. eilėraščius skaitė 
'. Ivinskienė, O. Boehmienė ir 
:ud. Ivinskis. Keletą liet, dai- 
ų padainavo sesių moterų cho- 
?iis, gitara palydint K. Ivlns- 
iui. Dar apie Darių ir Girėną 
uetu padainavo Marija Dit- 
:ars, iš Olandijos, su savo duk- 
ile stud. Birute. Dainų, gies- 
Ūų ir deklamacijų valandėlė 
žbaigta visu pakiliai sudainuo

Lietuva brangi.
Po vakarienės solistė Ursula 

or kert (yra išleista jos lie 
viškų ir rusiškų dainų plokš
te), prisitardama gitara, padai. 
ivo trejetą liet, dainelių ir su 
sais klausytojais — dar porą, 
diau, įsisiūbavus linksmavaka- 
ii, U. Forkert su moterų cho-

pažinti pelno nesiekianč'a cr- 
ganizac a. Piahesė. kad LKD 
sąrašuo-e yra 58 naiiai, bet vei
kloje dalyvauja nedaug. Bendy- 
ta aptarti skirtumas tarp LKD 
ir Lietuvių kultūrom instituto.

Iškilo prisidėjimo prie šv. Ka
zimiero jubiliejai'..- minėjimo Vo 
kietijeje klausimas. Jo sprendi
mas atidėta iki paaiškės kas ir 
kur minėjimą ruošia. Suvirin
kime dalyvavo apie 20 asmt

šio savaitgalio renginys į / 
n.irberga sutraukė apie 30 žmo
nių, o šeštadienį popiet į inž. 
čiplio paskaitą, į meninę pro
gramą bei linksmavakarj suši- 
linko per 6C tautiečių. Turbūt 
pirmą kartą i Vokietijos lietii- 
v'u pobūvį atsilankė gausesnis 
Olandijos lietuvių būrelis su sa
vo pirmininke Mirga v. Spanjė- 
Augustaityde.

Vok Biuletenis

reiiu dar sudainavo Išėjo tėve
li į m ska. Iuvakaris tę 
sėsi iki po vidurnakčio, dainuo
jant, šokant ir girkšiicjant alutį 
ar vyr elį. Veikė ir rnini-loteri^a

Sekmadienį, rugsėjo 18 rytą 
atlaikytos ekumeninės pamaldos. 
&v. mišias aukojo tėv. dr. Kons
tantinas Gulbinas ir kun. K. 
Senkus. Kun. Fr. Skėrys pasakė 
pamok Ją apie didžiausią tikin 
čiųjų priešą — nuodėmę, ir gin 
klus jam nugalėti — maldą, ti-į 
kėjimą ir tie-ą. Palietė ir taikos 
p’ lemą. Pamaldoms baigian
tis, evangelikai turėjo progos 
priimti Šv. Vakarienę iš savo 
kunigo rankų. Aukšto lygio bu
vo muzikinis apipavidalinimas. 
Solo, duetu ir trio, atskirai ir 

visais besimeldžiančiais, dau
giausia naujas giesmes giedojo 
kun. K. Senkus, N. Paltinienė 
ir P. Ivinskienė; vargonavo 
prof. dr. V. Vasyhūnas.

Po pamaldų vyko Lietuvi: 
kultūros draugijos susumkimas. ’ 
Atidarė ir pirmininkavo. Draugi-, 
jos pirmininkas Algirdas Pala-’ 
vinskas. Dėl mažoAialyvių skai- . 
čiaus atsisakyta rinkti naują’ — Sunkiai susirgusiai miela- 
valdybą. Dabartinė valdyba pa- tinio Naujienų skaitytojo ir rė-. 
prašyta eiti pareigas iki sekau- mėjo K. Kupreišio žmonai, šiuo 
čio susirinkimo. Dr. A. Veigel laiku besigydančiai šv. Kryžiaus 
ir P. Ivinskienė pakviestos sek- • 
rt tori auti. •

Dvejų metų veiklos apžvalgą 
labai bendrais bruožais pateikė, 
pirmininkas Palavinskas. Jis iš-j 
dalijo į vokiečių kalbą išverstą ’ 
papildytą draugijos statutą ir- 
prašė pasvarstyti ar verta LKD 
registruoti teisme ir prašyti pri-

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

-
. €

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
TV £EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKKJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVING 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7

few* — Pardavlrmrt —- Fa-rdaMl
UXL 1STAT1 POR IAL« ! tBAL «TAT1 1A

07

BUTŲ NUOMAVIMAS
k NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTAAIATA5 • VERTIMAL

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuviu Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia ntkaiipa. čekius rašyti ‘‘Lietuvių 
Teisėms-Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Pavardė, vardas

Adresas

Aleksas Ambrose,

I

ligoninėje, linkime kuo greičiau 
susveikli ir laimingai'praleisti, 
ateinančias šventes.

Naujienos
— JAV R. LB nės Tarybos 

Prezidiumas š.m. gruodžio 10 d. 
(šeštadienį), 10 vai. ryto, Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6-122 
South Kedzie Ave., Chicago. III.,

i šaukia Tarybos narių ir atstovų 
1 metini suvažiavima.

Tarybos 'narių pareiga suvaf
žiavime dalyvauti. Taip pat yra Gre^ Ijnen’can Savings’(buv' 
kviečiami iki tų organizacijų at- — • 
_________________________ i

stovai. Mielai laukiami ir sve
čiai.

Po suvažiavimo, 7 vai. vak., 
toje pačioje salėje įvyks tradi
cinė Kučiu vakarienė. Kūčių A*
vakarienės programa: tradicinių 
valgių vakarienė, kalėdinės 
giesmės (atliks sol. Aldona Buv 
tinaitė, akompanuoja Nijolė 
Kupstaitė), Tautos laisvės pri- 
siminimas-pager'bimas.

— SLA 134-osios Moterų kuo- 
’ pos susirinkimas Įvyks šeštariie- 

' dienį, gruodžio 10 d., 12 vai..

rikos piliečių klubas, atšventęs 
šią vasarą savo veiklos 50 metų

i

. Chicago Savings) bendrovės pa- į 
i talnn^A Ū9ft1 S Wpsff>rr> Aito

sukaktį, turi paskatos naujų na. 
rių augimui ir atjaunėjimui. Gra 
ži ir sutartina klube veikla, na
rių tarpusavis sugyvenimas, glau 
dus bendradarbiavimas patrau
kia iš vietos kolonijos ir .arti
mesnių Įsijungti i mūsų klubą 
nariais. Tik per šių metų pir
muosius 5 mėnesius klubas pra-1 
turtėjo 14 natijų barių Įprieaug-

Įverbavime 
pirmasis 
Sinkevi-

f

Pajamų bungalow — ltį aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas., 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir. 
Washtenaw. ;

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mieste Irtd 
Dirbu Ir uimiesčiuese, jr* 

sarmtuctai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 $. Talman Ava.
Tai. 927-3559

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets

— or _
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
C I93S Dorsey Laboratories. at 
Sandra. lac, Lncoh, Nebraska 685OL

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
K • «■ V* r * '

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfcpausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1,

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

I

| talpose. 6201 S. Western Ave. 
• Visos narės kviečiamos daly
vauti, nes bus valdybos rinki- 

‘ mai. Malonėkite atsinešti dova- 
j ną dėl “Grab Bag”. Bus kūčių 

vaišės. Valdyba

LIETUVOS. VYČIŲ KŪČIOS

Lietuvos Vyčių Sendraugiai 
rengia septyniasdešilmąsias tra
dicines kūčias sekmadienį, gruo
džio 18 d., 2 vai. popiet. Vyčių 
salėje, 47-ta g-vė ir Campbell. 
Bus įdomi programa, dvylika 

•/šaltų patiekalų ir karštų kaldū- 
l nų su varške.
p Kviečiami visi lietuviai į ma
donų pobūvį atsilankyti. Rezer
vacijoms skambinti 817-9495 
(Vyčių salė, 6-8 v.v.), .376-4216 
(Raudienė), arba 778-1036 (Ga- 

.balienė.

liu. Nauęų narių^j 
daug -dirba valdybių 
vicepirmininkas Algis 
ČillS. • į '• 7

Į mūsų klubą ateina nariais! 
iš Cicero, Edmhursto, Villa Par-i 
ko, Stone Parko lietuvių kolo
nijų. Naujų nariu tarpe nėra 
žilagalvių senukų, o tik vidu
rinės kartos, pačiame pajėgu
me žmonės, kurių tarpe yra ir 
vienas kitas jaunosios kartos.

Jei kitoms kolonijoj veikian
čioms organizacijoms yra sunku
mų sudaryti valdybas, tai mūsų 
klubui tokių bėdų nėra. Kiek
vienas pakviestas dirbti mielai, 
sutinka ir su pasišventimu dir
ba jam paskirtą darbą valdyboje 
ar kitose komisijose. Gyvųjų 
tarpe neturime nei vieno klubo 
steigėjo, pradininko, bet jų Įsteig 
tas klubas veikia gerai, rodo vi
siems kelią į sugyvenimą ir ben-! 
dravimą be jokių šešėlių, (kr) |

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

miscellaneous
(vairūs Dafvkd

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. *‘R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

- Melrose Park, Ill.
Klubas auga nariais ir jaunėja

Melrose Parko lietuviu Ame-
V

ĮSPĖJIMAS
— Išmintingi vyrai geriausiai 

tinka šeimvniriam gvvenimui.
— Tas teisybė, tik gaila kad 

daugelis jų neapsiveda.

JOHN GIBAJTIS
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Avę.
(312) 776-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a 5!

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOT 
Tiktai $126 pusmečiui auteme 
liability draudimas pensinink 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tek 523-8775 arba 523-919-

Dengiame ir taisome vistą 
šių stogus. Už darbą ga 
tuojame ir esame apdrat

ARVYDAS KiELA
6557 S Talman Avenu

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1}

Laikrodžiai ir brangeByt
Pardavimu ir Tatsyaw 

XS46 Wwt StTM( 
TaL EEpuHk 7-1941

Siuntiniai į Lietuv 
ir kitus kraštui

, P. N EDAS, 4059 Archer Ava. 

! Chicago, UI. 60632. T«L YĄ 7-t

■ Notary Pūblte ' ■ 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplowcod, Tei. 254-7 

Taip pat daromi vertimai, gim 
iškvietimai, pildomi pilietybei j 

šymai ir kitokie blankai.

For constipation relief tomorrovj 
, reach for EX-LAX tonight t

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try' it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. " 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder"

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdominę gydy

tojo, visoom«nės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*...KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
ruiirūpinimą_________________ ___________

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais virieliais

Mink? tais viršeliais, tik

Dr< A. J. Gnasen — AUK’TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik

Galimi tafp pat užsakyti pačtu, atsiuntus čekį arb, 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4«daat II perriunttmo išlaidom*.

18.00

M.00 
13.00

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- 
. kymai, 184 psl. Kaina $5. 
GaunamaJlNaujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

1

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zspolis, Agent 
320814 W. 95th St.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo valandos: Kasdien: m 
g vai. ryto iH 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai

TeL 776-5162 
1649 Wert 63rd Streel 

Chk*ro, HL 60621

ADVOKATU DRAUGU A

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

<606 S. Kedzfe Ava.
Chicago, IH. 60629
TeL: 778-8000

h
FIJUCITI JAV TAU1
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