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nationali te des Aesti," 
I, SO psl.KVIEČIANTIEJI SIEKTI LAISVĖS

TASS AGENTŪRA PASKELBĖ DU PRANEŠIMUS, 
.UEčLANčIUŠ LATVIJĄ IR ESTIJĄ

MASKVA, Rusija. — “Tass” skyrė jas nuo pasaulio ir bijo, 
paskelbė du straipsnius, kuriuo- kad jos nebandytų išsilaisvinti, 
se kaltina JAV-es dėl neramių : Estijoje pagyvėjo susidomėji

mas šia konferencija. Estams 
rūpi surasti būdus priversti ru
sus, kad jie skaitytus! su konfe
rencijos nutarimais.

Estijoje platinami atsišauki
mai buvo pasiųsti į komunisti- 
lių laikraščių redakcijas. Atro
dė, kad tie atsišaukimai buvo 
paruošti Vakaruose. Bet juose 
buvo prašoma parama alsišau- 
kimams spausdinti.

Atsišaukimai sako, kad platin
tojai turi šalininkų pačioje Esti
joje ir ten yra jų rėmėjų. Gali
mas dajktas, kad Sovietų valdžia 

i planuoja pravesti Estijoje kra
tas ir naujus areštus.

Sovietu valdžia laoai atidžiai 
seka visus amerikiečius,- kurie 
pajėgią Įkelti koją ne tik į Es
tiją, bet ir f bet kurią kitą rusų 
pavergtą kraštą.' ...

nuotaikų Pabaltijo valstybėse. 
Sovietų agentūra tvirtina; kad 
paskutiniu metu Amerikoj buve 
keliamos latvių ir estų nuotai 
kos.

Oficialus pranešimas kalto 
tiktai apie dvi valstybes — Es 
tiją ir Latviją. Jis visai nemim 
Lietuvos. Iš viso Sovietų val
džiai labai nepatinka, kai JAV 
Kongresas užsimena apie Pabal
tijo valstybių likimą.

Pranešimas sako, kad AmerL 
kos Central Intelligence Agency 
(CIA), kalta dėl Estijoje pasiro
džiusio atsišaukimo, pasirašyto 
Estijos išlaisvinimo komiteto 
vardu. Pranešimas sako, kad 
ČIA. moka visas platinamų atsi
šaukimų spausdinimo ir platini
mo išlaidas.

'Ilgus metus Sovietų agentūros 
kaltino amerikiečius dėl ameri
kiečių spaudoje pasirodančių ži
nių ir atsišaukimų apie rusų pa
vergtus Uetoviuš/TaĮ^vitrk ir- es
tus, Rusai norėtų, kad amerikie
čių spaudoje nębūtų.^^įų žinių

išnaudpjėmus kraštus.Sovietu 
agentūra paprastai paskelbdavo 
vieną pranešimą apie Pabaltijo 
kraštus,-bet šį karią rusai pa
skelbė vieną pranešimą po kito. 
Jie patys pridėjo žinią, kad Pa/ 
baltijo gyventojai susirūpinę 
Sidckholme vvkstaniča konfė- 
i’ėnciją. Matyt, kad latviai, estai 
ir lietuviai ■ seka pranešimus iš 
Stocktiolmo.

Diplomatai, įvairiai 
interpretuoja

Užsienio diplomatai "įvairiai 
interpretuoja du paskelbtus pra
nešimus apie Estiją ir Latviją. 
Gal rusai tuo bando diskredi
tuoti JAV-es vykstančioje 35-ių 
valstybių konferencijoje? Gal 
jie tuo bandys nurodyti, kad 
JAV kišasi į tų Pabaltijo valsty
bių vidaus reikalus?

Bet visiems aišku, kad Stock- 
holme bus aptariami Helsinkio 
konferencijos nutarimai. Sovie
tai žino, kad visos Europos vals
tybės domisi Helsinkio konfe
rencijos baigminiu aktu, kuriuo 
buvo iškeltas ir trijų Pabaltijo 
valstybių klausimas. Savo laiku 
Vakarų Europos valstybės palai
kė diplomatinius santykius su 
Pabaltijo valstybėmis, ved, 
jomis prekybą, o dabar ja 
naudoja Sovietų Sąjun

— šiomis dienomis Anglijoj 
siau tusios sniego audros užmu-

KARALIUI NUSIBODO ĮVAIRŪS PASIŪLYMAI. KURIAIS 
NEVYKSTA BAIGTI KOVŲ IR IŠTĮSTI TAIKOS

AMANAS, Jordanija.— Kara-' 
liūs pasakė Jordanijos paribį 
mentis žaibti, kuria kvietė pa- 

i^Sfinječius padėti išlaisvinti, 
'dešinįjį Jordano upės krantą ir ■ 
Gazą, kuriuos dabar valdo izrae
litai. Karalius keliais atvejais

, ,■ta1ė3i su izra'Etais- ')al“r ,J'“l1..-ex:dentU Richard Nixon ir pi
i ■S.Sėkretoriaė&MigeiSItuHi Pnė'°, kad kalbu jan
i Sfekltolnia aui-tižiavusieina 38 uz‘cnka J;s.ka,t zraehs.7
ratitob... atat.',varna ,.»■ VŽ1

: grindinisipre2. Benino ntinfia. nre •'»' l1an° “P“ krante' 
nori sustabdyti tų kolonijų 
tybą, nes yra įsitikinęs, 
tiems kolonistams visvien 
važiuoti namą kaip jie išvažia-
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ŠVEDIJOS PREMJERAS PRIĖMĖ 
SHULTZĄ, GROMYKA, KITUS

SOVIETE SPAUDA TVIRTINA, KAI) PREZ. REAGANO 
KALBA Bl VO RINKIMLNĖ, NE DIPLOMATINE

STOCKHOLMAS, Švedija, —j apie atominiu raketų ska:ė:aus 
Pirmadieni sekretorius George mažinimą. Sovietų dienias-i ii 
Shultz atvyko į Švediją, kur j tvirtina, kad šiais meta's JAV se 

j antradienį prasidėjo Europos vyks prezidentiniai rinkimai, o 
valstybių pasitarimas taikos rei- prezidentas Reaganas yra pal

tas įtikinti amerikiečius, 
atskridusi sek- kad jis siekia tarptautinės tai- 

s norįs šių 
metų lapkričio mėnesį laimėti 
rinkimus, todėl jis tokią kslbą 
ir pasakė. Kada laikraštininkai 
paprašė Gromyka įvertinti Ame
rikos poziciją, tai jis dar pas‘c- 
bėjo, kad prezidento Reagano 
pareiškimai yra tik '‘rinkiminė 
kalba’". Gromyka taip pat pažy
mėjo, kad amerikiečiai privalo 
atšaukti savo atomines rake as 
iš Vakaru Europos.

Sekretorius Shultz, pirmadie
nį kalbėdamas su Anglijos 
premjere, aiškino, kad preziden
to kalba esanti nuoširdus pasiū
lymas artėjančiai konferencijai. 
Britai pritarė Reagano planui.

kalais. Švedijos premjeras Olpf 
' Palme pasitiko
j re torių Shultz, patarė jam paiK kos. Esą, prezidentą 
j sėti, o vėliau pasitarime patarė 
[siekti taikos.
j Palme taip pat turėjo skubėti 
• į aerodromą sulikti Sovietų Są- 
«jungos užsienio reikalų ministe- 
’ rį Andrei Gromyką, kad jis ge
liai jaustųsi Švedijoje ir įvyksian- 
Ičiame pasitarime siekių taikos.

Sekretorius Srultz antradienį 
'pasakė pagrindinę alidaromo- 
Isios sesijos kalbą 35 valstybių 
atstovams. Ir Andrei Gromyka 
tarė žodį susirinkusiems atsto
vams. nors pradžioje buvo nu
tarta, kad jis kalbėtų lik trecia-

PRANCŪZAI PARDAVĖ GINK rtįeni- Suvažiavusiems labiausiai
LŲ Už $4.5 BILIJONO į ^P1. laikn^ reikalai- ‘

Visiems labiausiai rūpi JAV ii 
PĄRYŽH S. — Prancūzijos Sovietų Sąjungos santykiai. Vis' 

vyriausybė pirmadienį paskelbė, žinoA kad. Sovietų Sąjunga a! 
kad ji pasirašė sutartį pagaminti šaukė, savų atstovus iš Ženevos 
ii- parduoti Sątuli Aarabijaiuno-katomnjų ęaketų. -kcMfolei koųfc 
dernių ginklų už 4.5 bilijono 
dolerių

[' Saudi Arabijai gaminanti

rencij Ajidcopovas Aląskvd’i 
^raSvaziaxitsiems prancūzams p:

Reiškė, kad Amerika turi išvež- 
NFAV YORK. N.Y. -- Kinijos|.ginklai bus naudojami pirmai j^yisas į^'Kufiniu metu atvežta.

9 :ąl-omineij?ajcetas iš Vakarų Eu
- Z' -8-f jOs naftos laukus' vamzdžiustažfląda Sovietų• Sąjungo

PREMJERAS ŽAO ZIJANG 
APLANKĖ NIKSONA >

r premjeras žao Zijang, būdamas ’ eilėn ginti didelius Saudi Araįfc
j kelias valandas New Yorke, ra

1 do laiko susitikti su bu vušįtė! eis lemas bei įvairius žemės ]>a-
I——4... ---- •_ ‘..virsiuje esančius įrengimus. amerikiečiais.

Prancūzų vyrrausybė sako, jog-Lj- 
rfai yra pats didžiausias gii 
užsakymas, kuri bet kada pran-^^ 
čūzų ginklų dirbtuvės gavo.

atstovai - vėl -pradės pasitarimus

L

— Aukštesnis - teismas spręs 
keįurijį- pųertoriki&jiųp; bylą.- jie>- 
išsprogdino kelis Ghicagos na- 
rrtos. -Teisimas uždraudė, v&rtuti 50 js ir Libano.
Ltb' magnėtofdnihių ; juostelių,' Karalius nori vesti deryba*su 
vdrtotu anklesnio teismo metu’ palestiniečiais, kad kuo greičiau 

= ‘ / būtų paruoštas planas, kaip per-
Kardinolas J. Bernaidin imti žemes las žemh* 

pirmadienį kritikavo prez. Rea- perėmimas negalės būti grin- 
ganą už atominių raketų kontro- ūžiamas prievarta ir teroro 
lei kalba " r .veiksmais, kuo iki šiol pasizy-

 mėjo Jasir Arafatas ir jo pase-
— Patartina vaikams nežaisti kėjai, kuriuos Sirijos kariuome- 

ant ežero ledo, kad neįsmuktų, nė pagaliau išvarė iš Libano.
----------- ------- ■ Karalius pasimatys

su Arafatu— Walter Mondale laimėjo 
'New Hampshire, Hanover mies
te debatus. Sen. G’enn prakišo.

vttWjS

C

Karalius Huseinas pranešė 
parlamentui, kad jis vistiek pa
simatys su Arafatu, nors prieš 
15 melų tas pats Arafatas, būda
mas Jordanijoje, ruošė pervers
mą prieš Jordanijos vyriausybę. 
Laimė, kad Jordanijos štabo 
viršininkas tada laiku pajuto 
organizuojamą perversmą kara-

liui būtų geriau tartis su 
> palestiniečių grupė 
kai tarp jų eina nesu- 
• gincak tai bandys su- 
Aarafatu ir jam išaiš-

1 karaliaus pagrindinė 
anti tar 
ventojai

s pačiais

ligoninėje, tu- 
žaizdą bet Ii- 
išgis. Jis ban- 

šį reikalų rreit atlikti.

o jaučią
žaizda

Indianos gyventojai jtirkę 
HarHe Hills lėnu, juos prarado

i Prez, Niksonas 1970 metais 
firmas užmezgė ryšius su Kini
ja ir užmezgė diplomatinius 
Santykius. Jis pasikalbėjo su 
Tengu Ksiaopingu, Mao Cetunk 
gu ir kitais. O kai kiniečiai nu
statė, kad prez. Niksonas už
draudė rusams bombarduoti Ki
nijoj įsteigtas dirbtuves atomui 
skaldyti, tai Mao Cetungas at
siuntė į Kaliforniją lėktuvą, pa
siėmė į Pekiną' ten su juo išsi
kalbėjo, kokiais sumetimais jis 
tusus sudraudė, neleisdamas 
jiems bombarduoti Kinijos. Nik- 
sono pasakojimas pasuko Kini
jos komunistų simpatijas Ame
rikos pusėn.

NEBAIGS STATYTI
MARBLE HILU Ind. — t he 

Public Service Go. pirmininkas 
Hugh A. Bunker vakar paskel
bė, kad jo vadovaujama bendro
vė nebaigs statyti Marble Hill 
atomui skaldyti dirbtuvių.

Šioms dirbtuvėms pastatyti 
bendrovė jau yra išleidusi pus
trečio bilijono dolerių. Bendrovė 
neturi pinigų statybai baigti. 
Paskutiniais metais viskas tiek 
pabrango, kad neturi pinigų 
darbui baigti. Bendrovės pirmi
ninkas sukvietė visas bendroves, 
prisidėjusias prie šio didelio 
darbo. Pirmininkas davė duo
menis apie pabrangimą ir nepa
jėgumą tęsti toliau, todėl direk
toriai nutarė nutraukti visą dar* 
M ir oficialiai pranešti, kad jo 
nepajėgs baigti.

Bendrovė prarado pustrečio 
bilijono dolerių. Tai labai dide
lis nuostolis. Bet ji negali leistis

SovietjĮ'spauda negalėjo neatM’ OVYiVlU.'. SĮ/clUUCl

n _^: Hkreipti č^'męsio i prez. Rėagan- 
pirmadienio ryte pasakytą kal- 

. - vi. Prezidentas pareiškė, ’• kat
Prancūzai tvirtina, kad JAV bu-„jįv ne^ks vidutinės galiet 
vo gavusios dar didesnį užsaky- {atominiu .'^ketu iš Vakaru Bu
mą, siekiantį 8.5 bilijono dolė-•-į. s> bbf ,dabar ,!AV sutink, 
rių, kai gamino tai pačiai Saudi; dė(i pssna,.inius su Soviet! 
Arabijai.gahngus radarinius lėk-|Sajun„a ^cminiu raketu skai
tovus. Pasitarimai šiems gink-t^ sl|m^nti. JAV alšauks mi 
lams pag-aminti tęsėsi pusantrų ;£ėlas {jktai {uo metu
metų. Sutartis buvo pasirašyta ;kaj susitars su Sovietu valdžū 
ir įsigaliojo sausio lt diena. ir f •> Į del skaičiaus mažinimo.

~ Z .: I Ministėris A. Gromyka Stock
“ nS U05 ai ° Partija bobrie nepadarė jokio naujo pa- 

krypsta į kairę, jos pirmtmnkas reiikim0 Jjs kart„io iSov:etų 
Neil Kinnock labai nepatenki!,-. raai nuom(,„,
tas. Kairiasparnis Tony Benn 
stumia Į šalį pirmininką Neil 
Kinnocką. .

MARCOS NUOMONĖ APIE 
AQUINO NUŽUDYMĄ

MANIJA, Filipinai. — Prezi- 
lentas Ferdinand MaLČps P d:k 
avo senatoriaus J3. Aquino inir- 

:į tyrinėjančiai komisijai savo 
įuomonę apie nužudymą-

Prezidentas Marcos paribį 
7 komisijai devynių puslapi, raš- 

ą, kuriame jis išdėsto savo 
įuomonę apie sen. Aquino uji;- 
rudymą. Prez. Marcos yra įstJi- 
dnęs, kad didžiausias senato- 
•lauš konkurentas įsakinėjo tu
likui, ką jis turi daryti. :
Tame rašte pasakyta, kad R. 

Gal van ? prasitaręs, jog j iŠ buvo 
pasamdytas buvusio senatoriaus 
Salvadoro Laurel nužudyti -se
natorių Aquino, kai jis rugpiū- 
rio 21 diena Manilos aerodroiHJ I
išlipo iš lėktuvo.

Advokatai skaitė prez.Marcė j 
I oadikluotą rašta bizneriui Eu- i iųuio Daranan.

- Indianos valstija nepadD 
Marble Hills bendrovei išgelbė-i 
ucnt dalĮ investuotų pinigų.

— V. Vokietijos kancleris H. 
Kohl apgailestauja, kad jis ne: 
pramatė kas atsitiks su Otto 
Lainbsdorf ir generolo G u enter 
Kiessling. Lanibsdorf — kyši
ninkas. o gen. Kiessling — ho
moseksualas.

šai pranešė, kad pradėto darbo 
nepajėgs baigti. y*

Marble Hills 1973 metais tun|-’ 
jo kaįmioti 1.7 bil. dolerių, o da
bar viskas pabrango iki 7 bili
jonų dolerių.

■ * r ------- - *<

— Graikai yra įsitikinę, kad 
atominis karas Europoj neišven
giamas. Mano, kad Andropovui ‘ 
kito kelio nėra.

— Atėnuose susirinko Grai
kijos. Bulgarijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos atstovai. Tariasi 
dėl sudarymo zonos, laisvos nuo- 
atominių ginklų. j

premjeras Pierre Trudeau labai drau 
giskai sutiko atskridus] Kinijos premjerą ir leido jam 

pasakyti kalbą Kanados parlamentui.



DIDIEJI VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES DARBAI

(Spausdiname oficialų Vokietijos LB-nės pranešimą)
na. Metinė apyvarta — 1,384,96 
DM

Laikraštininkas Kazys Baronas 
painformavo apie rinkliavą Aug. 
sburgo liet, kryžiui atnaujinti. 
Surinkta 33,000 DM, kurių pa
kaks kryžiaus remontui ir dar 
liks jo priežiūrai. 60L šios su
mos sudėjo vokiečiai.

Poniet vyko aiškinimasis kai 
kur u LB statuto straipsnių ir ki
tų klausimų. Pvz. 9 str. numaty
ta, kad nariai, nemoką solidaru
mo įnašu, gali būČJ laikomi ne- 
pilnate siais nariaisv J’-e nustoja 
teises balsuoti. Tačiau teisė 
atimti nariui pilr&tteisiškumą 
priklauso ne LB apylinkių va
dovybėms, bet Vokieti jos L13 val
dybai. Prieita išvada, kad statiu 

| tas gerokai pasenęs ir reikalin
gas pataisų.

Apylinkių darbuotojai pasi-j 
dalino patirtimi, kaip galima iš
rinkti solMiarumo Įnašus. .Daug 
kalbėta apie testamentus. Pagei
dauta, kad tuo klausimu būtų;

j parašyta Informacijose. Pagei
dauta, jog vietoje brangių vai
nikų ant mirusiųjų kapų būtų 
aukojama lietuviškiems reika
lams.

Tėv. Alfonsas Bernatonis pra- j 
nešė, kad 1984 kovo 1 ruošiama] 
didelė ekskursija į šv. Kazimie-4 
re-jubiliejaus minėjimą Romoje. 
Kovo 4 šv. Mišias šv. Petro ba
zilikoje aukos Šv. Tėvas. Kelio
nė traukiniu iš Heidelbergo kai
nuos 4J4 DM. Visos išlaidos sieks 
ki 600 DM. Suvažiuos apie 1,000 
lietuviu iš viso pasaulio.

Suvažiavimo įvertinimą patei. dieną Į
kė Vokietijos LB valdybos pir-, siais mokinių tėvais, vakarota. 
mininką atstovaująs mokyt. V. Daug dainuota ir juokauta iki 
Bartusevičius, apžvelgdamas iš-, vidurnakčio.
keltus klausimus ir galimus jų] 
spremdimus. Pastebėjo, kad LB 
statuto, nors ir senstelėjusio, 
visgi" reikia laikytis, bet taip pat 

, nereikia užmerkti akių prieš gy- 
nateisiai nariai, kuriems pabenJ vemmo keliamus reikalavimus, 
d rauti progą suteikia - tėv. "Alf. po 
Bernatonio kas mėnesį Mainze 
laikomos pamaldos, š. m. rug- ■ menine
piūčio 21 mirus pirmininkui V. I pilna salė žiūrovų.

(Tęsinys) i

Nordrhein-Westfalijoj šiek tiek i 
v. iki't Bcnn.Koelno. DūsseldorfoĮ

• į I b?i Dcrtmuiuio LB apylinkės, i 
Burgsteinfuite belikę tik tiys[ 
L. R-nė4 nariai. Solingenas mi
ręs arba kietai užmigęs. Nero-! 
do gyvybės ž^klų ir Bielefel-j 
čas bet dar yra šiek tiek vilčių j 
j atgaivinti. Naujai įsikūrusios 
LB apylinkės Mūnstery veikla1 
čar neįsibėgėjusi.

Su NRW vyriausybės finansine ; 
parama šiemet suruoštas Dariaus ! 
ii Girėno minėjimas Annaterge, 
tautos šventė Dūsscldorfe, kur 
gražiai pasirodė olandu Dainos Į 
cktetąs. Remiama liet, moterų 
č linos grupė. Lituanistinės rno- i 
kyklos mokytojas gautų iš NRW: 
vyriausybės atlyginimą, bet tai 
sąlyga, kad'būtų nemažiau 11 
mokinių. Tiek lietuvių vieno
jo vietoje neatsirada.

1984 numatoma gegužės pra l 
dž.’oje kaitų su Liet, kultūros 
draugija Annaberge surengti Mo! 
tinos dieną, o rugsėjo pradžioje 
— centrinę tautos šventę, kuria i 
vieta dar nenustatyta.

VLB Mūncheno apylinkės pir- Į 
ininmkas dipl. inž. R. Hermanas 
nurodė, kąd Bavarijos sostinės 
ribose gyvena apie 120 lietuvių, 
kurių pusė (62) priklauso LB. 
Apylinkės vadovybė perrenkama 
kasmet. P,er kadencinius metus 
surengta Kalėdų eglutė, Vasario 
16 minėjimas, kurį Bavarijos • 
vyriausybė parėmė 900 DM, Mo- ’ 
tinos diena, spalio 22 paminėtos ; 
4 sukaktys, išleisti 3 bemlralaiš- 
kiai, palaidoti du nariai. Glau-! 
džia: bendradarbiaujama su Mc-; 
mmingeno LB apylinke.

Perskaityti raštu atsiųsti pra
nešimai, VLB Dortmundo apy
linkė maža (7 nariai), todėl di-Į 
dėsnių renginių neruošia^ VLB ‘ 
Mainzo apyl,. priklauso 28 .pil-

Viikuta(čiiįi, (apylinkė liko bs 
vadovo. Bus renkamas naujas.
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1972 m. rudeni rusu okup. \iiniuje lietuviai stovi eilėje.

! f :ė’

*, išgvr 
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Mokyt. Živilės Grodbergienė> iš
lavinta 8 porų tautinių šokių 
zrupė, dviejų akordeonų (M. Ba

Kuriuos skleidei Lietuvai musų 
(tėvynei ?

t., ... Manonis

Seniai jau berašiau. Nemoku 
paaiškinti kodėl — gal siela buvo 
nutilusi...

šiandien, rašant iš Toronto 
“Vilniaus”, yra kitaip. Dabar ta 
malonia, čia egzistuojančia nuo
taika jau norisi -pasidalinti su 
mielais Naujienų skaitytojais.

čia gyvenu dar neseniai — 
tik antras mėnuo, nes dar ir “Vil
niaus” vartai vos prasivėrė.

Pastatas dat nevisiškai užbaig
tas, nors salės ir virtuvė Spėta 
užba’gti, kad čia pat galętHrna 
Naujus Metus sutikti. O tokiems 
‘smarkuoliams”, kaip aš, tai kaip 
tik to ir reikėjo, nes kitaip Nau- . 
ji Metai būtų sutikti tik sapne.

Žinoma, ruošos buve, nes lai
kas trumpas. O ką nors samdyti, 
jeigu ir butu galihia surasti, tai ! 
lėšų nėra. ■ - .■ .

mų 3-č'ame aukšte, si o gra:i< 
salėje. 2*

Nuotaika visų gera. Knist . 
vakarienę su vynu pradedam . 
Prisikėlimo parapijos kunigui 
Eugenijui Jurgučiui palaimimi , 
stelbs.

Muzika plokštelių, bet šokių 
mėgėjai ir tuo patenkinti — po
ros tik sukasi... .0 kiti tik Šne
kučiuojasi; pasigirsti ir daina.

Dvyliktą valandą sulaukus, su . 
giedamas Lietuvos himn' 
mininku' 
pasako 
su 
ir

PrcT VIKTORAS BIRŽIŠKA

Visu lietuvišku kultūringu frontu 
prieš azijatų šėlimą mūsų Vilniuje! ;

(Tęsinys)
Tokie azijatų žygdarbiai oku

puoto] Lietuvoj turi aiškų tiks
lą: prisidengus '‘retorsijų’' šū-

į kiu, vadinasi, keršijant lietu- 
s vilniečiams už pramany-

šauniai sušoko Malūną ir Pakelt- ' 
koji. 7. ių asmenų orkestras irau į 
kiai pagrojo porą jx>ikų ir Pa-j 
kettkojį. Erina Seidlerytė pade-: 
klamavo Putino-Mykolaičir "Tė_’ 
vų šalis”. Garsiais plojimais bu-Į 
vo sutiktas pranešimas aoie VLB . 
Mėmmingeno apylinkes pirmi-i t , ......‘ i tus lenkuojančiu dvarininkėlių nmko K. Radzevičiaus atvežta r. , . .. . T-, . . , i persekiojimus Laisvojoje Lie-ir <nmnazijos orkestrui paaova. |. . . .. x, .. .- . , tavoje, suprovokuoti .Neprikišu-1Uotą muzikos instrumentą. Kieki v \ v. * . .. |x . I somos Lietuvos piliečius imtisanksčiau is Darmstadro (Grie- > , _ . . . . vi, - x x. v • - ’nekultunngu priemonių priessheim) Stasvs Šimkus gimnazi-1. , t _ v1 ’enkiska mažuma musu respub-; jai atgabeno naudotą pianiną.

Į Po programos, kartu su ta pat į 
suvažiavimą susirinku. Vakaru Europos valstybės, sa

vo laiku nesigriebusios tinkamu 
priemonių atstatyti Vilniuj tei
sėtos tvarkos. dabar yra užmer
kusios akis ii- nemato vilniečių 
skurdo ir lenkų budelių savava-Sekmadieni, dar nespėję išsi

važinėti darbuotojai ir mokinių I liavimo. Išnaudodami Europos j 
ipaknną, atėjūnai banditai ruoį 
ia dirvą naujiems “įvykusiemš

h

ienėspilies salėje Va- 
ario 16 gimnazija atliko gražia 

programą. Prisirinko 
Vokietijos 

LB Tarybos rinkimų komisija 
buvo ką tik baigusi skaičiuoti

VLB Lubecko apylinkė save pirą balsus ir jos pirmininkas Jonas 
nešime galėjo pasidžiaugti pa- j Vitkus pranešė rinkimų rezul- 
gyvėjusia veikla: įstojo 8 nauji tatus, kurie buvo sutikti triuk'

tėvai dalydavo moksleivių pamai
nose. šv. Mišias- atnašavo gim
nazijos kapelionas kun. J, Dė_i faktams” Laisvojoje Lietuvoje: 
dinas. Ateitintinkai suvaidino I Progos tam turi ^duoti provoka- 
Vaizdelį Kristaus Karaliaus šven į torių laukiama griežta fizinė 
tęs tema. Netrūkc ir liet, gies-1 reakcija prieš lenkus Lietuvoje, 
mių, j Tai yra tiktas lenkų "retorsijų”

Suvažiavimas baigtas bendrais i Vilniaus krašte tikslas. Bet susi- 
pietumis. ’ ;

(Bus daugiau)
Lietuvos .- visuomenė

nariai, suruošEkįfeaįėdų eglutė,
s-

rnin gaiš plojimais.
20 asmenų gimnazijos choras,paminėta Vasario 16. Baisusis

oirželis, Tautos šventė, surengta vadovaujamas mokyt. Arvydo 
ekskursija po Schleswig-Holstei. Paltino, padainavo 4 liet, dainas

De-

budelius prie kultūringo pasau
lio gėdos stulpo, Lietuvos visuo
menė prieš vandalus turi subur
ti visas savo jėgas ir sudaryti 
vieninga frontą. Tad visu lietu
višku kultūringu frontu reinki- 
me Vilniaus vadavimo akciją. 
Težino grobuonys, jog kiekvie
nas susipratęs lietuvis aktingai 
dalyvauja Vilniaus kovoje! Au
kokime sunkiai uždirbtus cen
tus geležiniam Vilniaus fondui, 
padarykime jį tiek galingą,, kad 
jis galėtų sėkmingai nugalėti 
mūsų brolių vilniečių skurdą! 
Nepamrrškime ginklų' fondo, 
nes tik gerai ginkluota įųūšų 
brangioji kariuomenė t? sugebės 
tinkamai at r eiriti ktąstįngą len
ką, tykojantį atimti .mūsų laiSr 
vę. Vilnių atgavę, tik turėdami, 
stiprią kariuomenę, gatėsinje jį 
atlaikv-ti. šiandien, lenkų šėlimo 
akivaizdoje, neturime laukti ran-

Na. bet petis gi. į pe-ti. na vy
rai i:-.s galit... .Q. vyrai žinoma, t 
g?.!'! Jie gali salę gražiai išpuoš- ' 
ti i' -talus sutvarkyti; gali ir 
’-'!:’ve, suskųsti ... ir t. t. Mote
rims beb’eką tik kalakutams kau
lus išrinkti, ir jų vieton pridėti 
ko nors skanesnic, kumpius ir 
nyragus iškepti, papuošti-ir-fi t. 
Po to malonus pabendravimas 
— Naujų Metų sutikimas — šių

i
’•.i i

i’do
nu ] 
mir- 
labi

. 7 o iri
i

Ali.

I i

visi p-j 
a d Loti

Vidujt
biausia, kad lietuvių kalba! Su
sitikus skaitykloje vieną gyven
toją, — išsikalbėjau, ir mačiau 
ašaras akyse: sako — jaučiuosi
Ivę bučiauTad visi, kieno širdyse plaka 

tikra lietuviška širdis, sudaryki
me /bendrą fro.n.tą prieš žiau- daug laimės, sveikatos ir ramy- 
rius budelius. Į kultūringą kovą bės visiems, visiems šiais 1984 
dėl mūsų; sbstinęs^ mūsį^n^ft--metais. ■ 
gaus Vilniaus Į

Baigdama neriu palinkėti

I. 'Kondratiev e

]

svsiviExijiifAS LiETi'vp; Amerikoje
- yra seniausia,; didžiausia., ir; turtingiausi lietuviu fraternalinė 

organizacija, tiefąvianjs. ištikimai tarnaujMti jau per 97 metus.
I ’ ' • - > * 2 •’ ’ - F jĮ*- *■ į*"-

SLA.—rthek&r kultšrizuuš darbus, gelbsti'ir kitiems, kurie tuos 
darbusjiį&a. ■

SLA -Išmokėjo daugiau -kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
ąpdratKfų'savo.'hariąms.

Į SLA'— apdraudžia 'pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
: "■ nariams ’patąmauja lik savišalpos pagrindu.

< J Kiekyfęnaa tietayis ir lietuvių draugas gali 
: - • . Susiyienyime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdr^Xdžia.:ir Taupomaja apdrauda — Endowment ; 
--^’ naudinga 'jaunimui, siekiančiam 

iTgyvenimo. pradžiai.
terminuota apdrauda: už 

»iS*jpą temok|'fik;$3.00 metams.

visi turime susirūpinti , t krašto 
ateitimi, nuo- kurios’ priklausys, 
ir Vilniaus likimas. Jaunimas ir 
vyresnieji neatrdėliodaini turi 
burtis i šaulių dies in mokytis 
krašto gyvenimo . būdų. Tegul

i pratusi 
niekšingai lenkų provokacijai I krašto gyvenimo . būdų. -TegM:

’ Į vieningos Lietuvos balsas, smer
kiąs vandalų žygius okupuotoje 
Lietuvoje, suškamba griausmo 
balsu visame-. JsųltūringaĖae. pą-t 
šaulyje. O kultūringa musų Lie
tuva neatsakys srifuf iii prieš sa
vo piliečius viduje 'prieš fėnlrtį 
smurtą Vilniuje, ko taip geidžią 
mūsų priešai. ^ Nedem.\/jnums 
sekti lenkiškųjų “hefojį”- pa
vyzdžiu.

nepasiduos L
Težino musų broliai-Vilniaus— Jei aš būsiu išrinktas

mokratų partijos kandidatu pre- krašte, jog Laisvoji Lietuva vi-; 
zidėnto pareigoms, tai aš į vice- 'sa savd širdimi yra su jais: jų 
prezidento pareigas pasirinksiu kančios, jų sielvartai yra mūsų 
moterį, — pareiškė Jesse Jack- kančios ir sielvartai. Prikalda- 
šonas. •; ma XX amžiaus slaviškuosius

. ..........-j

jinnniniimiiiiiiHiHniiiirmnnniuTHmiinmTiniiiiiniiiintiiirHininiiiiiiiiiimHĮ.

- V'-'

SLA — 
ę į jie-jj
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Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ZirOl W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYA’ENIMAS. Antano Rūke apral) 
Em Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities tits 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapitj kaygr

r

i t*.

Ixh^r H-4T
k

%

iri nitiii iiwror r ri: 11 im i

Į — X*uji*fi**' GWHff* iaftutQ

kO

apli, kxin

istroota* vMtfataht*

> LiTEKATCRA, lietuvių Hterztūros, meno b mo&rt» 
t?54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą. Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Rsukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir J 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠDeikio, V. Kašubos, A. RCkttelės ir A. Vara* 
kūrybos yoveikslais. 365 pu*l. knyga kainuoja tik ^3.

• DAINŲ SvkNTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* ir tn 
Kalų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Iverrtea bei jų istorijų ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim E

Pomlai parašyta ttudiįa apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės | 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvlenan 
UetuMuL Leidinys fhustrnotaa nootraukomM, pabaigoje duodam* 
vltovardHų pavadlnlma'^tr Jų ve 
aamfingoje S3B post knygoje yra

9 KĄ LAUMK8 LEMA, raiytojoa Petronėlė* ( 
tntnftmal Ir mintys ^aple asmenis lx vietas nsprfk. U 
maišiais boBevikų okupacijos metais. 1 
bet kainuoja tik IX

V JULIUS JANONĮ
Im Ir kbrl Al figai toterc

U IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
ifYNAJ • KOSMJbAlKOS RK1KMFO^TYS

17

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES OKANŲ
M

parašė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo rifiką, kai bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviai

Būga pas geriausiu® Šimtmečio pradžiai kalbininkus, padarė

dj*. Dabar bfltq jj
Knyga jra ifideBo formato, 2^

Atdara šiokiadieniais nuo ir patarė mums toliau stadfJūotL



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS |
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

^■1 . , '-y » - - I —

rieji 5ia ledytu!...
—• O kur tie ledynai dabar 

yra? — paklausė viena moteriš
kė.

— Jie nuėjo parsinešti daugiau 
uolu.

*

_ Del ko jis negalėjo užimti šios vietos
tykai labai įdomūs skaitytojąma. kparodą Kai parodė jai paveiks-u. baigė universitetą Kau

ne, vJiau dar mokinosi Prancū- 
a’joj ir grįžęs į Lietuvą užėmė 
svar ją valdoką vietą. Pagro
bus Lietuvą bolševikams, išbėgo 
užsienin ir po ilgo klajojimo.

Gal atsimenate kiek kamavo pa
statyti BaV^onijbš bokštą?

— AŠ Bemanau, kad moksli
ninkai apskaičiavo...

— Ret anas mano padėjėjas 
't's dūrė Zmiafikoj. Ieškodamas Į tuojau atsakydavo. Jis žinojo 
darbo, jis užsuko į vieno Ame- Į Gal tamsta pasakysi, kokią gėlę 
r kos nežavių ‘laikraščio ofisą. [ '.’artojo merginos, kad išreikšti 
Rėdyki oriu s klausia jo:

— Tai tamsta ieškai dar,bo
- prie mūsų laikraščio? O ką gi 

moki?
— Baigiau aukštąją mokyk

lą, studijavau užsienyje. Ne
blogai susikalbu prancūziškai ir 
angliškai.

Gerai. Vienas redakcijos 
narys pasiliuosavo atostogoms;
tamsta užimsi jo vietą ir vesi, jas reikia turėti galvoje.
Įvairenybių skyrių. Ai’ žinai,! — Bet, ponas redaktoriau, 
kaip vadinosi Egipto karalienės i vienam žmogui negalima visko 
Kleopatros manikiūristė? r i žinoti. Aš netikiu, kadjir pirma-*

— To iš atminties negaliu pa-‘-sis jūsų padėjėjas tųčtnpjąu rąS;1 
Mkvti... " davo. .atsakvnrą visietns . kiausi-;

. — Truputį negerai. Tokie da-' liiams. 4T£ D;
e i

NORSJįO SUTAUPYTI ’ pa au^prėndė> apkuikyji savo gi-?
'•'* V ' <** iniftes#? Šeimihifrkė; bamaciusb

■ Dane eina visokiu kalbu apie- - r-- ' t į? * i Ji, taria:?šykštumą ir megimą kai-. / _
bėri Štai vieną šeštadieni skntes atėjote paį
rti 'zntona nutarė pamėginu . - . . ../i
skristi lėktiivu. Jie nuėjo į aero-j
dramą ,?r pradėjo derybas su .Ją--;

-kūnu.- Lakūnas .pasakė kainą.!
^bėt škctaįs ėmė. snriikifti derėtis j 
li’oi lakiuiti: niisabodo visa t?. ištoLį

U3Getai; vežu jus iiž- tiek. Tlkįl 
^ŽĮiįrėkb'e; ka<l lėkdami nekėlei;'
Hiėt triukšme, ne^ tiicmet ture-! • 
ąite mckėii-dvigubai. — ą'šk no 
■lakūnas. ‘ - . " ’

Škotas sutiko ir lėktuvas pa-j 
kilo. Reikia pasakyti, jog lėk i 
fųyas buvo vartomas ir sukinėja
mas. Po penkiolikos minučių 
tdšisUka lakūnas ir žiūri,' kad ( 
iįėra moters. , .yo

Kur Tamstos žmona? .— 
klausia jis-škote.- '• ' . .

O neseniai iškrito.
'. Tat'-kodėl tamsta nesuri-

kal prieš - jos kritimą? . 
^įr'Aš nenorėjau kelti truks 
mo; kad nereikėtų dvigubai irio- 

■ kėti. .L .
•Rakttfieriė rytą klausia: *
— Kas-ta Z-uzana. kurią ru perĄ 

miegus šaukei?, . • •’ Ą
, —4 Zuzana?.O’.., taip... Tai lenkįj!

j. krutamu payeįksiu teatrą. Ro-1 tynių- arklys, dėl kurio vakar? 
dotna meiliška filmą, kur artis-.’ y§ susilažinau dyieny šimtais-dp-.< 
tas karstai glamonėj?, ir bučine- ’ jeriu.- ~ ;’
ja merginą, žmona atsisukus! Vakare, .pąrėjęšIrimo, Rakutis) 
šnabžda vyrui: . I klaustą .ąftioną, kas girdėtu Ji j

— Pažiūfk kaip jie daro. Kad I -atsaką*..'- -• J
j.’ _' yato lenktynių“ “arklys’* te- '

t lefonayo if'kfaūse. kada tu būsi!
rodyti, uamie... ’• .' '

ATLYGINIMAS

> šu saVu žmona nuėio

Jm nors. sykį parodytum tos 
•ądtrumą link manęs...

Taipį? bepigu jam 
ries už tai gauną faildclĮ 
i\nnąį-' A ’■ L

KOMPLIMENTAS

Nors iieats Jėba-i H.o, bet, K>1

. DOVANOTAS LAIKRODIS
-- Tau jis doV£rc~b laikrodi 

VFlykblhs? ;Na, fcaty; jis eina?
• — <X"Ubai gėtpil -kštp’ automo-

, ;bili^;^S*ą’diro .vnjanjfą' per kte-
—- Arisl-vohs suvertė ''Įw*-u-\ turite dįšnbt 4riinil<*jij.

1 JM-’K^dos fcąlnudsri'

AZING

jmm© as?
v*** T Ft.

..^; “^.jTK'^T

meilę?
— Tučtuojau to neaugriebsiu. 

Reikėtų man pažiūrėti į knygas 
Ten, be abejo, surasčiau...

— čia, -Amerikoj, mes turime 
dirbti skubiai ir negalim eikvoti 
laiko knvsinėjimams po knygas. 
Mašinos nelauks, ko! tamstą sa
vo knygas peržiūrėsi. Skaityto? 
jai reikalauja skubių žinių ir’

Bet, ponas redaktoriau,

.— 3i»į gi kito gaji ■ datyti -.to-' 
iam -^unrškain* orę. 
Liipjtt. -;;.

į1 atsakė’

lį'Sf 
./\£

■ e

■ L . 4 -
"... :..

Rakutis, naktį pabudęs, t ėmė; 
balsu "įšaukti: ~

PARODOJ

Senyva moteriškė apžiūrinėjo

lą “Romos elgeta”, moteris pa
sakė:

— Matai, jie valgyti neturi 
ko, bet už portretus tai turi kuo 
užsimokėti.

MOKYKLOJ

— Dėl ko Babilonijos karalius 
pas*statė kabančius sodus?

— Tikrai negaliu pasakyti, po
nas profesoriau, bei tur būt dėl 
o. kad bijojo idant vištos nesu
lestu sėklų.

PAAIŠKINO
> 1

— Kėš yra arčiau: Europa ar 
mėnulis?

— MėnUjis. ' '
— Dėl ko taip manai?

Dėl to, kald mėnulį 
matyti, o' Europos nė.

gali

Sveikas Maiki! : .
— Aš noriu žinoti, ar mes da

bar labiau pažengę technikos sri
tyje per šimtą mėtų. Inžinieriai, 
kurie -prieš šimtą metų pastatė 
Brooklyno tiltą, Į atliko dar di-( 
dėsnį darbą, negu .mūsų- la'kais | 
pasitaiko tokie stebuklai. J

1 — Taip, Tėve. 1M3 m. suėjo 
lygiai 100 metų tam rifttti. Tas- 
tiltas jungia Brooklyiją su New 

% Yorko miestu. Daugiau . kaip Į 
‘100.000 mašinų per tiltąį kasdien 
•pervažiuoja. Praeitų metų, vasa- 
•'rą buvo paminėta-tilto Šimtme..

,.t tfs su didelėmis įškilnTėmis; Til-
■tau. r kad tęyįis’-labai grjėitai už- pioti$ 85 pėdos.'Šonuose tra- 
' pyksta. ?; i; ‘ *’

Tą aSvpiUjZip&jau ir už tai 
po savo laišku nepasirašiau.

’ 5 * * * *

, nuramino.ją

.:— Man nemalonu, Kaziuk, kad 
as visa dieną turiu ht tavę? 
pykti..., ' , j/ y -Ą

'< — Nesirūpink,-mama, aš 
i? ydSiės domės nekr'ėlpįu.

/ PAVYDUS

. Žmona;. —-, Pasakyk, ar 
labai pavydus?

Vyras 5 i — Kalk adai '
• *— - žmotia: — O- kam labiau- 
įįaįį T ' ; i

rTienrs, kurie yra ne- 
-nėvedę... > - - • "

. •-•ATąAftGUSj;

Ar' parąšr^ man$j tėvui laišką, 
prąšydamė^šuLikiįĮid ųitfisų ves-

TaijtT: brangioji; parašiau. 
• -: -žinai,; as užmiršau 'p ranešti

■V:

taii

IŠAIŠKINO

RęjąkykiĘnan^ tėve', kas yra
TTol^anrįją. .- .
T'..Ą-ĄTą^. tokia šeima, kurioje 

vyrą valdo ne;vieną.-bet dvi ir.o- 
tervs. . ‘

NEPAGAUSI

Motina 'pasakoja’ savo dukre- 
lei; D Z' . .

— Nieko stebėtino, kad tau 
dantis skauda. Tu perdaug val
gei saldainiu. O W

— Tai :ne nuo "Sa '< 'niniu. Aš 
kandu 'Saldainius visais danti
mis. o man skauda tiktai vienas.

KING OF THE ROAD

Aš pabėgau iš gimtojo krašto, 
Kaip tos valkatų “King of the road”, 
Tik su pypke ir sauja tabako, 
Be sviestuko ir žiaunelės Brot

Rytuos patrankos nuolat dundėjo, 
Kas minutę arčiau ir arčiau. 
Tėvo Stalino “laisvė” skubėjo 
“Išvaduoti” mane kuo greičiau.

Ir taip alkanas, basas, nudriskęs 
Vos tik pasiekiau Rein’o krantus, 
Sutikau begurkšnojančius “whisky” 
Kremliaus “bosų” draugus — alijantus.

Ten jie priglaudė mane bedalį, 
Kaip kyislingą nacių kleimuotą, 
Ir tuoj išvežė j rytų šalį 
Kremliaus meškai mane sudoroti.

Išlydėjo mane jankiai — ponai 
Main’o slėniais, gražiai žydinčiais, 
Pagaliau ir sustojo vagonai 
Prie pat GERA stoties paryčiais.

fikui keliai, b per tilto vidurį 
abiem pusėm autobusam ir trau
kiniam keliai. Tiltas daugiau ne
gu myl. ilgumo, nuo tilto 2 bokš
tų iki New Yorko pusėn 1,595 pė 
dos, o nuo tilto antrojo bokšto 
:ki Brooklyno pusės — 1,562 pė
dos. Tilto statymas užtruko 14 
metu. 1883 metais tiltas buvo 
atidarytas tiąJrkui- Pastatymai 
kainavo - 15 milijonu dolerių.
Darbe žuvo 20 žmonių *r pats ; jimus.
inžinierius Roebling buvb sun-l — Progresui, nėra galo, Mai
klai sužeistas. -.Tiltas teks aukš-: ši. Dabar žmonės net į mėnulį 
tas. kad didžiausi jūros laivai į buvo nuskribę ir sugrįžo sveiki, 
gali.praplaukti, 1883 m. gegužės i 
14 «I. tilte atidaryme dalyvavo 
prezidentas Chester A Arthur.

— O kas. Maiki, tiltą-statė?

Moterų niekad nesuprasi, 
vytai pradėjo guli jas u:Kai

dėvėjimą mažučių "Bathin;
tai jos staiga ėmė-vaikš- 

riflti ilgoje x yiislsose kdhėse.

• Nepasitenkinkime vien po-, 
lirikav mu būtiftne kurej&is h: 
lebiterinis ** ~

t Jėi tu nemekt prižiūrėti pį- 
rri»ų ir mcteių, fąi an fe pri - ■
Tflre.

.— Statė imigrantas inž. A. 
Roebling. Statybai suvartota 
3,515 myliu ilgumo vielos ly
nams 15Vi’” storumo. Mūsų lai
kų inžinierius stebina Brookly- 
no tiltas, jc dydis, getiško stiliaus 
didingi bokštai, plotis ir aukš
tis. Tas tiltas prilygsta prie di
džiųjų senųjų statybos stebuklų.

— Kai aš atvykau į Ameriką, 
tai per Brooklyno tiltą pervažia
vau su taksi. Šoferis mane at
vežė į Hoboken, N. J.,- ir atlupo 
<15. Aš protestaVau, bet nieko 
nepešiau. Tu, Malki, jeigu ka
da ners nuvyksi į New Yorką. 
pamatyk tą stebuklingąjį tiltą 
virš East River upės.

— Taip, Tėve. Tais laikais ne
buvo tokių mašinų, kokias dabar 
turime, o jie sugebėjo padaryti 
<u paprastais Įrankiais. Buvo 
žmonių genijų savo srityje. Pa v., 
kai buvo iškastas Suezo kana
las tarp Viduržemio jūros ir Pa- 
cifiko, italų kompozitorius Verdi 
parašė operą : “Aidą”, kuri ap 
vainikavo to laikotarpio laimė-

— Lik sveikas. Tėve. Kitą kar
tą išsikalbėsime apie kitus ste
buklus.

— Iki pasimatymo.

9 Buffalo bažnyčioj viena mer 
ga’tė užsidegė cigaretę ir užrūkė 
Ji buvo areštuota ir teisėjas ją 
nubaudė $25. Mergina bandė’ 
teisintis, jog jei bažnyčioj gali 
ma smilkinti kadylus, tai, kode 
ne tabaką?

e Ne tas yra meistras, kuris 
pradedi, bet tas, kuris užbaigi- 

, SKAITYMAS

! Man valandas dabina,
I nustotą ramybę sugrąžina.
, bnžad’ua apmirusią jau viltį -
I "r vėl galiu .iš kilti

ir siekti savo idealo,
j aukodamas! jam be galo:
j save i Plunksną Sesę dėti
ir 'a karščiausiai pat^rbėti, 
per ją išlieti visą sielą 
: Žodžio V:e’pRtiją mielą!

.d i e.js Vfthmskės

NEMIEGA

tamsta mie~

as kalbu
įodamr.K kalbi?

Pacientas: — Ni 
kuomet kiti miega

— Kaip Urf?
— E'.i unive rsiti to profeso

rium.

Kai sargybas karštai glamonėjo 
‘‘Dienst” vagone blondinė pana, 
Netikėtai ir man čia atėjo 
Laisvės rytmečio laukta diena...

Stab-Gefreiten

Atomobiliu agentas ikalbinė- 
ja pirkėjui:

— Su šia mašina tamsu pama
tysi pasaulį?

— šį-? ar; aną? — paklausia 
pirkėjas.

AUKŠTAS ŽMOGUS

Prie anglų, karaliaus Jokūbo, 
i-mojo buvo akredituotas pran 
cūzų pasiuntinys, negalįs dide- 
iu protu pasigirti.

— Ką manai apie tą žmogų, — 
paklausė karalius lordo Bacono, 
anam iš audiencijos išėjus. ’

— Tai labai aukštas ir gerai 
sudėtas vyras, — aisakė Bacon.

— Teisybė, -bet ką tamsta ma
nai apie jo galvą?

— Aukšti žmanės labai pana
šūs į pilį, kurios, viršutinis bokš 
tas, paprastai, būna tuščias...

— Noriu pirkti termometrą. 
Kokius tamsta turite?

— Turime Fahrenheit ir Rea- 
umurą.1
. — Kuom jie skiriasi?

' — Prie Fahrenheit . vanduo 
užvępda su 120 laipsnių, o prie 
Reautnura — 80 laipsnių.

— G, tai duokite Reaumurą, 
nes jis nereikalauja tiek karščio.

* »•■♦■■■

PASIKALBĖJA

Medžiotojas užėjęs pas ūkinin
ką klausią ar negalįs gauti pie
no arba kiaušinių. Atsakymas 
buvo, kad ne.
. —Tai kodėl? Juk turite, štai 
vištų ir kelias karves?

— Tai kad vištos pieno ne- 
duoda;„

— O kiaušiniu ?•
■ — Karvės kiaušnų nededa.

oių, kūne pasižiūrėję į'CfiaifK 
leoną. tą&oM prie įvairių są* 

keičiant -ayo nuomones it
nusijlatx mus. V

Tarp gamtos šutvei anų y<ji | 
gyyis, Inu is vsMinaSi chėmeito-, 
i as. Jį g., nitą ttūp ppdovanq o, j 
kad jeigu jis vrtksto po ■dirvą, ( 
jo.kūno spalva pw^<Lųo k 
aM-ši žen ės vą, JR f

E 
nepamatys.

NUSI RAMINO
Vv^ o sti savo žmona
a’ga jis 4U- ūpiper
— thtau, > i ant
alo p-hkn<i S20.
— Be? ai jM 
aiškina ji.

ten ropastebėjauv

Tai lab. gerti. Jei tu ne-
w^bėjni. tai h * ink as kkas jų
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nebuvo paruošęs, nėrę j® rankose buvo vięos to perversmo 
vadeięs. Dr. Pajaujis vis laukė, kad ateis laikąs, sutapę 
tiesienis nebus pavojaus, apie juos bus galima laisvai ra
šyti, bet tas laikas atėjo ir praėjo. Praėjo todėl, kad pate! 
Pajauna išėjo iš gyvųjų, apie svarbų Lietuvos visuomeninį 
klausimą visko neparašęs. Jis aprašė vieną kitą epizodą 
bet visko neapėmė.

I Vakar minėjome, kad rusų pavergtoje Lietuvoje iš-i 
ėjo Justo Paleckio atsiminimų knyga. Negalima tikėti 
kas joje parašyta, nes knygą redagavo maskvipiai. Met 
žinome, kad jie gali klastoti, Ras jieęas ateina į galvą 
kas Sovietų vyriausybei yra naudinga. Bet joje yra da
lykų, kurie gali būti teisingi. Reikia neužmiršti, kad 
Paleckis buvo žurnalistas, ĖRes direktpriuą rusų pasi 
rinktas premjeru, o kai Merkys išskrido į Rygą, tai buvo 
ir prezidentas. Savo atsiminimuose Paleckis apraše, kaip 
dr. Pajaujis sukilimo išvakarėse buvo užėjęs pas jį. Pa
jaujis bijojo būti namie, kad policija, patyrusi apie ruo
šiamą perversmą, jo paties nesuimtų. Jąm rūpėjo būti 
su Paleckiu, kad vėliau turėtų liudininką. Drs Pajaujis, 
daug epizodų pasakojo apie ruošiamą pervęrsmąj bet kad; 
jis praleido naktį pas Paleckį, tai niekad neužsiminė. 
Kelis kartus jis bvuo užėjęs Į Naujienas. Buvo prašytas 
parašyti apie 1927 metais ruoštą pęrversm^. Visuomet jis 
prižadėdavo tai padaryti, bet neparašydavo. ‘ .

Dr. Pajaujis, apie vidurnaktį atsiradęs- Paleckio bute,.

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
JUSTO PALECKIO SŪNAUS

Pajaujio perversmas
Demokratinę Lietuvos vyriausybę - nuvertusioji gra- 

pelė mėgsta pasiteisinti, kad lietuviai tisai nesipriešino 
1926 m. gruodžio 17 dienos perversmui. Jeigu lietuviai 
būtų buvę nepatenkinti (kebų-karių padarytu perversmu 
tai lietuviai bį^ųfpasipriešinę perversmininkams, bet jie 
nieker nedavė.
krašto gyventojų dauguma - demųkratinės vyriausybės 
nuvertimui pritaęę^^ t , L ’’

Šitas argumentas yra be pagrindo. Lietuviai keliais: 
atvejais priešinosi demokratinės vyriausybės nuvertimui, 
tikrai nemokėjo tinkamai pasipriešinti. Buvo suruošti-: 
net keli ginkluoti pasipriešinimai, bet pasipriešinto jai 
nepajėgė tinkamai pasiruošti. Jeigu jie būtų pajėgę tin
kamai pasiruošti, tai gruodžio 17 dieną demokratinę vy 
riausybe nuvertusieji būtų buvę suimti, nuteisti ir pa
dėti Į kalėjimą. '

Pirmiau -ia pasipriešino dr. Juozas Paiaujis, seimo 
narys, Įtakingas valstiečių liaudininkų veikėjas, geras 
kalbėtojas. Mykolo Sleževičiaus mokinys, baigęs univer
sitetą Vckietijoje. Jis galėjo ir parašyti dienos klausimais

Dr. Pajaujis buvo ne vienas. Jis turėjo ryšius su Lie
tuvos kariuomenės karininkais. Nežinome, ar sąmoksle 
prieš tuometinę vyriausybę buvo ir aukštesnių kariniu 
kų, bet tada paaiškėjo, kad jis -turėjo glaudžius lyšius 
su Itn. E. Tornau. Ne su Žemaitijos politiku Aleksandru 
Tornau, bet su gusarų karininku Eriku Tornau.

Plačiausi dr. Pajaujio ryšiai buvo su puskarinin
kiais. Įtakingiausi buvo pusk. Paliulis, A. špokas, J. 
Čepaitis. Centre buvo pusk. J. žemaitis. Jie priklausė 
Įvairioms kariuomenės rūšims. Buvo raitelių, tankų bata
liono puskarininkių, pėstininkų. Jų tarpe buvo vienas 
aukštas ir labai stiprus A. Damauskas,

Jie buvo pasiruošę sukilti ir nuversti sukilėlių pri-

Pasipriešinimo perversmui nebuvo,-todė’’

su Paleckiu išmetė po taurelę dėgtipeš, tail Paleckis ■ 
šitaip aprašo: ' r. ' ; . \'--

“O aš, žinote, ne šiaip sau sumaniau nakvoti sve
tur. Namuose man pavojinga.: Jūs' flteko nesate gir-. ?
(Įėjęs? ’ - ■ / ''' ; -ti''' HY:;

— Tiktai gandus — kad ne\^\kažkasĮrų^iama:- 
prieš Smetoną.. . š '

- — Tas “kažkas” ’ turėjo vykti: -^nąkt.<^ąw^ 
Įguloje viskas paruošta sulalinmĮ.jĮį^Tfiį/ai^bkta^; 
tijai karininkai, o ypač puskarinittidaĮ turęjo .išvesti-

U

Aukštų ją diplomatijos mokyk1'' 
Maskvoje. Ligšiol dirbo žurna- 
tislinį ir diplomatinį darbą įvai
riose Sov. Sąjungas ambasadose 
užsienyje. Paskutinės jo parei
gos Maskvoje buvo užsienio re* 
kalu ministerijoje, kur jis ėjo 
spaudas . skyriaus vertėjo pava-

/‘I&munįsįĖis6 Nl JT <1983- 
metų lapkričio mėn.) pranešė, 
sėd justas Vincas Paleckis ga
rą naują y paskyrimą Vilniuje. 
Jis yrartanlras Justo Pahxkjb

jau Antrojo Pašau-1 duotojo pareigas. Dabar jis yra 
■ųaiakato ^ętu, $942m. jis-yra ‘ paskirtas Lietuvos komunistų

nio ryšių skyriaus vedėjo pava- 
Uuoloju.

To skyriaus vedėju kiek anks
čiau buvo paskirtas rusas M. Sa- 
dovskis, kuris nėra išėjęs jokio 
diplomatinio mokslo ir nebuvo 
studijavęs universitete.

— Lietuvos‘valstybiniame ope
ros ir baleto teatre po 10 metų 
pertraukas buvo vėl pastatyta 
Puęcisi opera “Bohema". Pa- 
^rindinius., vai dūlėms išpildė I. 
MilltėviciAtė, J. čiurilailė, S.

ti —v “t j/n" foBaityte.lG. Grigorianas ir S.

tKlausimą apsvarsčius, prieita 
priė-Mb^rimou 45 -šeima nariai pasisakė prieš dr. Pająu- 
^ė ž^^rimą prė^ū^tūraų o 36-nariųbiuvo už atidavimą

* -^^ėf dadgunfia -ątEnėtė Voldemaro ręikalavimą^-Sęi- 
maš nutarė d£ Pajaujo prokuratūrai neišduoti. Volde 
maras,-gavęs" tokį šėĮmo daugumos nutarimą, tuojau 

Tnuskul^jb ;pas prezidentą Smetoną ir gavo jo Įsakymą 
tuojaupaleis  tiseimą.

Perversne-dalyvavusiems kąi'ininkams, puskąrinin- 
kiams ir kareiviams buvo suruoštas kare lauko teismas. 
Dr.-<. Pajaūjiuiį ltd. E. Toraąu ir puskarininkui J. Že
maičiui buvo paskirtos mirties bausmės, o kitiems tėke 
katėti ilgus metus kaįėjime. Dr. Pajaujis, Itn. Tomau ir 
'.pusk. Žemaife turėjo rašyti Smetonai pasigailėjimo pra
šymus. Mirties bausmė jiems buvo pakeistą kalėjimu iki 
mirties. Jie buvo išleisti iš kalėjimo karo pradžioje.

Tvirtintu kad niekas nesipriešino .1926 m. gruodžio 
47 dienos perversmui -==■ negalima. Seimo narys dr. Pa
jaujis įi* Itn. Tornau ruošė perversmą prieš Voldemaro 
vyriausybę. Visi išaiškinti perversmo dalyviai buvo su
imti ir nubausti. Pats seimas, 45 balsais prieš 30, nutarė 
perversmą ruošusi© dr. Pajaujio nebausti.

Perversmo šalininkai dar ir šiandien bando ieškoti T 
argumentų prievartai pateisinti, bet sitas jų argumen- vyhė pranešė kad iržkiečia.; 
tas netinka. Kultūringame pasaulyje jie tiktai savo ap- planuoja dar viena įsiveržima

Lavinasi

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)
Lagerio rajone dažnai pavieniąi kaliniai ką 

nors dirbdavo: taisydavo šaligatvius, raudavę 
žoles ar ką nors panašaus dirbdavo. Praeidami 
esesininkai beveik visuomet dirbančius kalinius 
apmušdavo. Dažnai mušdavo ir spardydavo net 
iki užmušimo. Mušamas • kalinys atsiklaupdavo 
prieš mušėjus ir galvą prispausdavo prie žemės, 
kaip šunytis.

Čia vokiečiai esesininkai buvo lyg dievaičiai 
Kartą pastebėjau, kad lageryje dirba civilinis tar
nautojas. Jis kartais pasirodydavo netoli mūsų 
barako, o jo dukra dažnai stovėdavo petoliese ir 
žiūrėdavo į mus, kai mils varydavo į darbus.

Vėliau sužinojau, kad tas civilinis tarnauto
jas yra Lietuvps vokietis. Pradėjau ieškoti pro
gos jo paklausti, kas dedasi Lietuvoje. Kartą man 
valar4 aikštę, ėjo pro šalį tb tarnautojo dukra. 
Aš ją praši ekinau, klausdamas, gal jį žino, kas 
dedasi Lietuvoje. Ji tuoj susidomėjo manimi ir 
pradėjo su manim kalbėti. Bet, nelątaįei, to taria
mojo musų viršiunko pavaduotojas pastebėjo. 
Staiga sušuko žvėrišku balsu bėgte pas jį. Tuo
jau nusivedė į la t ai dulkėtą žemės plotą, kur buvo

vyriausybę. ' j

— Bet viskas, jei neklystu, riąiubvT . :
— Taip, ramu. Vadinasi, arba viskas pavyko be. 

triukšmo, kaip ir buvo numatytą, arb^-višką^ žlbgo’’.
(J. Paleckis, atsĮmimmąįj 177psl.) ;■

Yra pagrindo manyti, kad toks pokąltoįs tąrp Justo 
Paleckio ir dr. Pajaujio Įvyko. Mažiausiai, ■ jis. galėjo 
įvykti. Vėliau jiedu išėjo Į gatvę pasidairyti, br yra kokių 
ženklų apie perversmą. Iš Paleckio būto jiedu išėjo Į 
Laisvės Alėją, bet jokių perversmo žymių nepastebėjo. 
Tada Paleckis nuėjo savo keliais, b Pajaujis nuskubėjo 
Į seimo rūmus. Ten jis patyrė, kad sukilimas žlugo. Kėli; 
karininkai ir daugybė puskarininkių buvo, suimta, o apie 
vidurdienį Voldemaras informavo seimą apie puoštą per
versmą. Voldemaras, patyręs, kad Pajaujis: buvo seime 
ir klausė jo pranešimo, pareikalavo, kad šeimas tuojau 
jam išduotų Pajaujį. Seimo nariai neskubėjo te padaryti, 
tai Voldemaras pakartojo savo prašymą. Jis norėjo, kad 
dr. Pajaujis būtų jam atiduotas, nes jis buvęs vyriausias 
perversmo ruošėjas.

Seimas, kaip vakar buvo paminėta, klausimą svarstė.
Vieniems atrodė, kad nereikia leisti pėrversminei vyriau- ’ juokins, vartodami netikslus ir neteisingus argumentus. Irano žemes.

lų, kad būčiau labai atsargus. Vistik keliais sa
kiniais apsikeitėm.

- -. Gruodžio pradžipjė Kaune 
vyko tradicinė, kaimo šventė 
“Grok. Jurgeli”, į kurią iš toli
miausiu Lietuvos kampelių at- 
'•yko beveik 400 muzikantų. Pir- 
ųią vietą laimėjo Kauno ‘’Litek
so” kaimo kapela “Vija”.

— Spailo 7 d. Kauno rajono 
Krušinskų kaimo gyventoja ?ėc- 
5iė’ Krusinskaitė dorojo runke
lius. Netoliese ganėsi karvė, su
kinėjosi katė. Kiek atokiau stūk
sojo miškas, prik.ausantis Šališ- 
kių girininkijai. Darbais užsi
ėmusi moteriškė nepamatė, ka;p 
gretimais pasirodė medžiotojų 
būrelis. Tik driokstelėjęs šūvis 
ją privertė krūptelėti. “Nejau 
karvę!” — persmelkė mintis. 
Mat, vieną sykį įkaušę medžio- 
.pjai nušovė jautį.

Šįsyk karvei nekliuvo. Užtat 
paslika liko gulėti netoliese 
vaikščiojanti katė..-. (E. L.)

smulkus smėlis, sumaišytas su sutrintomis dūr-; 
pėmis ir ėmė Vaikyti po tą dulkiną plotą: greit 
bėgt, gult, šlįąužt ir vėl kelt... Ir tol šėlo> koL 
nebeatgavau kvapo. Burna ir nosis buvo pilnos 
juodų dulkių, o akimis vos bemačiau.

Dažnai, kai sugrįždavom iš darbų ir jau bū- 
davom prie pat barako, jei jo kotnandos “stok’’, 
tinkamai neiapildydavom ar per kreivai rikiuotė
je sustodavom, tada turėdavom žąsele eiti aplink 
baraką, žąsele einant, labai greit pakirsdavo ko
jas, ir nemažai vyrukų tuojau išyirsdavo. Tada 
apsiputoję esesininkai šaukdavo iy spirdavo j Uą-. 
pakalį. Jei kas nepatikdavo, kartais pastatydavo 
lietui lyjant prieš vėją. Ir taip išstovėti reikėdavo 
valandomis. Taip kartodavosi beveik kasdien. Jau 
p.o mėnesio vyrukų nosys ištįso ir žandikaųfią! j išsivedęs kur nors 
išlindo. Niekad nemaniau, kad tokioje kultijjrio- 
goję tautoje yra tiek daug sužvėrėjusių žmenių.

Mes gi jokiam vokiečiui nieko blogo nebuvbm 
padarę, o

dėlyjė Ir taip aš iš jo sužinodavau daug baujienų. 
Svarbiausia naujiena buvo, kada jis pranešė, jog 
sąjungininkai jau išsikėlė. Tai reiškė, kad mūsų 
laisvė jau nebetoli. O po sąjungininkų iasikėlimo 
ir mųsų žvėrys kiek sužmemškėjo.

N et rakus mums paskyrė naują vadovą. Tai 
buvo Čekoslovakijos vokietis, SS puskarininkis, 
kuris grįžo iš fronto sužeistas, bet jau išgijęs. 
Tuo tarpų abu senuosius esesininkus - žvėris iš
siuntė į froritą. Naujasis mūsų viržinfoka
buvo Visai kitoks žmogus. Jis šūkaudavo ant mūsų 
tik kada matydavo aukštesni viršininkai, arba

Į aikštę ar į krūmus rikiuo-

jau

ai su tnumis elgėsi blogiau kąlp 
tais. kiekvienas pasižadėjom sau, kąd, jei ^*^5

Kartais man tekdavo nueiti į ąąndėlj pakeik
ti viaai sųlndėv< 
Sandėlyją-flprubų buvo begalė. Karią tąn nMjįš j 
pamačiau Įjirp tų Tcrūvų rūbų vailįwi<>jantį JiaU*n

ėjusius ir suplyšŲslue dai*bo rūfnto |
. . X Lk ■ ■

jutome ir vėl esą žmonės. Niekas nesikabinėjo ir 
nešūkavo be reikalo. Prie priešlėktuvinių patran
kų nedaug reikėjo dirbti. Mūsų stovykla buvo už 
miesto, apie trys kilometrai atstu. Laisvu laiku 
galėjom nueiti ir į miestą. Pro Karaliaučių teka 
Prege upė. Čia pora laivų net iš Lietuvos buvo 
sustoję. Tuojau buvau nuėjęs aplankyti atplau
kusių tautiečių. Daug ką išgirdau apie Lietuvos 
padėtį.

Mums čia bebūnant, pergyvenom didįjį Ka
raliaučiaus bombardavimą. Pabėgę iš miesto į 
laukus, sugulėm ant žemės. Iš trijų kilometrų 
atstumo žiūrint, atrodė, kad ant miesto nusileido 
pragaras. Nuo padegamųjų bombų sukeltos lieps
nos kito į padanges. Šiurpūs bombų sprogimai 
drebino žemę. Mums begulint ant plikos žemės, 
virš mūsų skrido švilpdami priešlėktuvinių pa
trankų sviediniai. Kadangi mes nesupratome, kas 
yrą tas bauginantis švilpimas, tąi labai bi joje me. 
Atrodė, kad bombos krinta ant raū~£. Iš baimės 
kai kurie sulindo į netoliese esanias šieno kupe-

Prožektorių kryžminės šviesos gaudė lėktu- 
Jų nušviesti lėktuvai aiškiai matėsi beskren 

miesto. Api 
mis

davinėjo kafiniam? rūbus. Apsidato^i -apBnlpią ir 
niekai nemato, tyliai užkalbinau. Jlš periate

k 1 V-4 *’ . if T

S.
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nkui juos sproginėjo prfeš- 
, bet lėktuvai kaip skrido, 

o. Jų skrido šimtai, bet aumuštą 
rieną. Tas pate buvo ir antrąją 
koH ta mioatx) įį^g gi lUVeSisi 

(Bus dui^įau)

• a >*♦♦♦•***♦*



VAKABŲ VĖJAI
Ui modernia poezija puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu Adresu;

M—
DR. PAUL V. DARGIS 

G.OYTOJAS IR CHIRURGAS 
WwtciMctcr Cwnmuntty klinika 

Medičiai direktorių,
1931 S. Maaltoim Rd, W**rcb«stor, IU. 
VALANDOS: 8 R darbo dmoaus

SUSIRINKIMU

T«L 562-2727 arts 562-272$
Žemaičiu Kultūros klubo metinis 

nariy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sa«s-o 18 d., 1 vai. popiet, Aneies Ko- 
jax salėje, 4500 S- jaiman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes jau lai
kas uzsimoKeti duokles. Bus vaišės 

Rože Didžgalvis, rast.

DR. A. K GLEVECKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS.

JVSCiALYBM: AKIU UGOJ

W7 w«m ioam strMt
vA^aoes p*gu justaruaą

LIetuviy Tauragės klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks sausio 22 d. 
2 vai. popiet šaulių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti. Bus naujos val
dybos rinkimai. Po susirinkimo bus 
vaišės. Valdyba Algirdas J. Kasulaitis

jz v. j: . '.! . . Tai x-?e 
| nas iš esmingiausių ir veiksmin
giausių mūsų ginklų.

11. Stiprinti akciją prieš iš es
mės negatyvią, kerštu atsiduo-

j danėią OSI veiklą.
12. Pagaliau neturėtų VU- 

<as iš savo orbitos išjungti to
I kių problemų kaip lituanistinio 
švietimo stovio, bendradarbiavi
mo su pavergtuoju kraštu ir 
okupantu, kultūrinės politikos 
peržvalgos ir visu omeninių 
ryšių. I

< 13. Galiausiai labai rimtas dė
mesys skirtinas anglų kalba žur
nalo le.dimui, radijo ryš.o su 
pavergiąja Lietuva plėtimui, ir 
politinės akcijos dokumentacijai.

Nei manau, nei siūlau, kad 
VLIKas šiandien pradėtų dirbti 
čia jam siūlomus darbus. Tai 
būtų ir netikslu, ir nerealu. Ta
čiau manau ir siūlau, kad VLI
Kas nedelsdamas pradėtų juos 
dirbti, pirma taręs jų p-imumo 
eile. Juk iš tikrųjų nėra 
sprendžiamų prob.emų, 
problemos, kurių niekas

. sprendžia.

I

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

aALBA UETŪV1SKAJ v 
Ml* W. 71W SL TeL 737-514, 

Tikrina aku- Pritaiko akmim 

tt •cont^t lessee'.

ŽEMAIČIŲ ŽEMEI
Kad laime įstengtum žydėti — 
Krauju tave laistau krūtinės; 
Keliai kad būt tavo žvaigždėti—j

LIETUVOS LAISVINIMO

MS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 & Halsted St
Chicago, EL 60608

24 Hour Service

DEIKI
neiš

tik 
neiš-

GAIDAS - DAIMID

Dr. i J1XRNAS SElBUTIh 
NKsry, puslu ir 

PROSTATOS CHIRURGMA 
24s5d WEST 63rd STREET 

ViLuidoa; utrU 1—4 pop i*

Ofise Mafsass; 776-28M, 
SftBMteacUM totoLt 448-5544

Pros b tos, Lnkatų ir ilapunsj.
Akų ciururgijt,
CĖNIKal avė

SI eteraburg, Fla. 33711
Fel (813} 421-4206-

Negaila būties akmeninės
Jei žemėje dargana siaučia 
Ir žiaurūs aplanko vėjai, 
Mūs brolių belieka vien griaučiai 
Neiiūskime, brangūs arėjai!
Paskelbkim pasauliui teisingą 
Mes savąją degančią valią!
Juk mūsų krūtinės nestinga 
Drąsos nugalėti nevalią.
Mylėkime savąją šalį,
Kas vargstančią verksmą tik^_ Į^olidaruįo, kuris. išgintų abi 

; '.nstitucijas tarnauti goriausiems 
j Lietuvos interesams-prigimtinėj 

p.otmėj ir t_----
ia?js-

3. Reikalinga ir pavergtosios 
! Lietuvos politinė analizė. Nors 

ii- labai sunku, reikia bandyti 
suvokti pavergtosios Lietuvos 
gjvenimo realybę, suprasti tau- 

• los nusistatymą svarbesniais

Algirdo Kasulaiėio prapeš:mas. 
skaitytas VLIKo seimo simpo
ziume 1983 m. lapkričio mėn. 
12 d. Detroite.

fTęšnss)! s

5. Labai svarbus ir Seinų 
krašto bei Gudijos lietuvių liki
mas. Jis nėra VLIKo užmirštas, 
tik gal reikalingai dar daugiau 
dėmesio ir akcijos.

=Ti «« RALATT UA1

MOVING
A^* dunai — Pilna apdrsu* 

ŽEMA KAINA
HiTUim Maxtor 

it VISA korteles.
A tteRRNAS. T*L 925-Mfc

M įvairi* atavaą. 

tNTAMAS VILIMAI 
r«>< 17S-1U3 «tta 37449*

SOPHIE BARČUS
<*» UJO (RIMOS VALANDOS

SMudienlaU ir
nuo &30 iki fctt vat ryta
WoHk. WOPA • 1499 AM 

traiuliuo|«ma« B Mūay afvdU* 
Mtrquetto Parito

*^•1* — AMoaa Dtukw 
TeMj 77B-1S4>

H-to So. MAPLKWOQD AVI 
CHICAGO, IL <009

* ’Lietuvos Aidaf 

<AŽS BftAZDžIONYTft

AM tanai
U4f W. 71M StreM

AObmi M888

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742— Po pirmojo finalinio 

rungtynių Tbilisi sporto rūmuo
se, Kauno “Žalgirio” krepšinio 
komanda tebėra pirmoje vieto
je. Finaliniuose turuose daly
vauja komandos, visos Sovietų 
Sąj ungos aukščiausios lySos 
krepšinio pirmenybėse užėmu
sios pirmąsias šešias vietas.

Sekantis čempionato toras 
įvyks Kaune, sausio pabaigoje, 

i Tbilisi vykusiame ture geriau-

turo

Telefonas 523-0440

IODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2. Nemažiau svarbus- santykių į 6. Labai būtina pasisakyti bu
simosios Lietuvos politinės, eko- i slaį ‘-Žalgirį” žaidė Arvydas
nominės, socialinės santvarkos ąjebonis ir Sergi ėjus Jovaiša,
klausimais. Sukurti busimosios
Lietuvos viziją, kurioje atsi
spindėtų mūsų troškimai ir

1
jsu Liet. Bendruoipene sunor- 
i msvimo reikalas. Lįabąi dziau-. 
j gianiės. kad ta linkme pasuktą. 
! VLIKas turėtų energingai siekti 
! veiksmingo sutarimo - ir tokio

: Į [girdi.
Kas žemei teisingas, tas gali
Už žmones prarasti net širtdj.

Butkų Juzė

MEET THE CHALLENGE

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

mąstymas. Mes gyvename lais
vame pasaulyje ir galime nau-

____ .. loti, visais jo tartais. Samda- 
tinkamiausiais bū-' miesi iš Vakarų demokratijos 

išminties ir patyrimo, atskleis-! 
kime savo visuomenei ir dar 
svarinau — jaunosioms kartoms 
pavergtoje Lietuvoje ir čia savo 
nusistatymą pačiais pagrindi
niais . politiniais, ekonominiais, 
kultūriniais, socialiniais klausi-

■ politikos klausimais. Tai VLIKo mais.
j darbas. Jis juk atstovauja politi- . y Mano giliu įsitikinimu, rei- 
; nę tautos valią. i kalingas ir strateginis Lietuvos

4. Jau nebe pirmą kartą ke- laisvinimo veiklos planas, kuria
mu ir gyvesnės ir geriau organi- me turėtų atsispindėti mūsų 
zuolos demokratinės akcijos bei larbo prioritetai.
antikomunistinės veiklos klausi-į s Būtina Ir Toliau tęsti pa- 
mą. lai reiškia atitinkamos lėk-, ųvuline informaciją apie Sovie- 
lūros paruošimą, jos platinimą, įų nusikaltimus, ypač Helsinkio 
seminarus. susirinkimus, de
monstracijas, etc.

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
70 BE O&SEK^ED JUNL bT IS3O BECAUSE...

Doctors of osteopaths 
«SI D.O/S, ARE THE FASTEST 

GROW ING HEALTH CXRE~ 
|J 7CT PROFESSION. A KELLOGG 

f\ FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH 

Of FOR THE OSTEOPATHIC 
Rį PROFESSION DURING 
Uf THE 198>O'S._------—I.

Manipulative 
HERAPY PROVIDES 
atients with

AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT-

M/3 PRACTtCt
HOLUTIC MEDICINĄ

ING THE

D.a';
I k JI A

•k /

CENT

TĖVAS IR SŪNUS
— Jeigu aš tapčiau preziden

tu, tai nesprogdįnčiau .nė vienos 
atominės bombos, kol Sovietų

sakė senatorius Alan Cranston.
__________________________

— Man atrodo, kad svarbiau- | 
sias dalykas yra išstumti Reaga- | 
ną iš Baltųjų Rūmų, — pareiškė | 
senatorius John Gienn.

— Po Pietų Korėjos lėktuvo 
numušimo, Australijos pašto tar
nautojų sąjunga du mėnesius 
atsisakė liesti iš Sovietų Sąjun
gos ateinantį paštą.

g Žmogaus akys pradeda silp
nėti nuo 25 metu amžiaus.

__

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—

VANCE FUNERAL HOME

pakto kontekste, tiek per vals
tybines, tiek per privačias insti
tucijas.

9. Veikti, kad nors labai tei- 
j giama, bet iš esmės pasyvi Lie- 
! tuvos okupacijos nepripažinimo 
Į politika būtų pakeista į aktyvią, 
! veiksmingą politiką.

10. Jokiu būdu nestabdvti ko-
*

1424 South 50th Avenue
Cicero, III 60650 

TeL: 652-5245
IRUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

HEART 
FUND

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE KORINI

Mirus pedagogui
JONUI VALAIČIUI,

jo sūnums — inž. Jurgiui, buvusiam VLIKo na 
riui, dr. Jonui ir artimiesiems nuoširdžią užuo 
jautą reiškia ir kartu liūdi

VYRIAUSIAS LIETUVOS IšLAISVLMMO 
KOMITETAS

5 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, January IX, 1981

I

BIELIŪNAS
I 
i < 
i

L < . LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
■ - J

1

4348 So. California Avenuei

I •1 «

r h.
Į

TeL — 523-3572

AiKstes automobiliams pastatyti

—-_____ —-----—---------------------------------------
/

*’ ......

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

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

~ 7"-—

VASAITIS-BUTKUS

TUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



“Mano tėvyne: ne Sovietų Sąjunga, 
o tik Lietuva”

m. gruodžio mėn. 22 iL Taip rišo nebaigę univeisite- 
Drauge M. Prunga parašė veda (tų vargšai kolchozų vergai. Jų 

— dialogą su tariama grį
žusia iš okupuotos Lietuvos 
Amerikos lietuvaite. Vedamąjį 
jis pavadino Mano tėvynė:
nė Sovietų Sąjunga, o tik Lie-’ K. Žoromskis, surengęs paverg- 
tuva. Lietuvaitė būk grįžusi iš [tos Lietuvos komunistų smeto- 
“Rodinos” draugijos viešnagės, I nėlei paveikslų parodą. “Per tą

gi gyvenimo pamatyti neleidžia 
raudonieji komunizmo dievai.

Supuolimas.. . ar kas kurį pa
mokė? ‘'čia mano namai”, teigė

torius M. Drunga su A. Sviloniu. 
geli! A. Svilonis 
vienam komu: is 
Tavu pabarimas 
K aslas išspaus 

, daugiau tiktų

Laikykis, Drunj 
svilina ne tau 1 
tinius šonus, 
kurį (i’mlašls 1 
dino Gliaudai, 
tau pačiam: “Rašyti rečiau, I 
čiati. kruopščiau, atidžiau”.

P. Lengvenis

r

UAL ISTAT1 FO< SALI
. Narai, tera — Pardav«wrt I 

IgAt 1ST ATI H)» ŠALĮ

laiką parašiau jau keliolika no
velių, kuriu šešios ar septynios 
buvo atspausdintos (Argi ne sa- 
’iamoniška išmintis? — P. L.), 
tik, žinoma, slapyvardžiu. Esu 
parašęs ir keturis romanus. Jei 
ką geresnio s- irsiu, patikėkit.

kuriai vadovauja kvislingas gen.
Petronis.

Nors Drunga aiškina, kad jis 
katlhasi su moteriške, bet iš po 
Raibio gaunasi suprasiu kad jis j 
kalbasi su savimi. Mano broli*) 
sūnus tokį pokalljininką, kuris;
kalba pats su savimi, vadindavo j tie darbai grįš į Lietuvą, čia ma- 
kvankstelėjusiu. Jeigu Drunga ‘ no namai”. ((įimtasis Krašlas, 
nebūlų “katalikiško Draugo” 
redaktorium, tai niekas į jo 
kvaflus svaičiojimus nekreipiu 
dėmesio.

Ta antroji Drungos pašneko
vė pareiškia, kad jai nusLspiauti 
anl to pasaulio ir jo reakcijos. 
Xa, žinote ką? Norint spiauti į 
pasaulį ir jo reakciją, reikia tu
rėti didelę burną ir joje gerokai 
spiąudąlųi Ak, teisybė, pas re
miamuosius visko yra tiek daug, 
net ir spiaudalų — kalnų kalnai, 
net ir Dunojus jų pilnas, l’žteks 
apspjauti visą pasaulį. Tėvams 
Marijonams reikėtų ruoštis di
deliam pastatui pastatyti. Pini
gu nepritrūks. Davatkėlės duos- 

AliOS; į
šneka, kad vykstama okupuok;

ton Lietuvon lankyti len kalė
jime uždarytų, yra piktas ble
fas. ‘Kada, kam komunistinė; 
Fakįžia leido kalinį aplankyti?! 
Kam ginti okupanto samdinius? 
Juk tik samdinių dėka okupan
tas gali vykdyti mūsų tautos žu
dynes. .. Nejaugi; Drunga tik va
kar gimė, kad nežino kokiu arš- 
kės*ių keliu tūri keliauti rusų pa- 

-vėrgtoje Lietuvoje lietuvis, ne- 
parsidavęs rusui už vergą, šitie- 
ji štai ką byloja:

1983 m. rugpjūčio 25 d.).
Iš Gimtojo Krašto pasimokęs, 

Drunga, j>orina: Mano tėvynė 
ne Sovietų Sąjungą. Išeitų, kad 
M. Drunga ir K. žoromskis vie
nos minties: mylėkim komuni>-[ 
tus. Neapkcskime tų, kurie ko- Į 
voja prieš juos. Mums tėvynės 
laisvė tik didelis spiaudalas, ku
riu - apspiaudysim visą pasaulį.

l>u, ką? Jeigu jau dvikojai 
taip užsimoja, lai jiems padeda 
komunistiniai dievai.

“šitokios dvasios žmones rei
kia gerbti, nes nedaug Lietuva 
turi didvyrių, kurie rašo mal
das:

Tvirtovė Kremlius — laidas 
jmūsų laimės.

Ištiesia ranką Stalinas
pirmyn:

Te Leninas mūsų vėliavą
[palaimins,

Į amžius žodžiai ritasi 
pirmyn'’.

Vakario 5-tą Čikagoje bus 
Vyčių ‘‘Lietuvos Atsiminimų” 
banketas. Bus jis gražioje Mar
tinique salėje, 250 1 West Bl’.h 
Place. Banketą rengia Lietuves 
vyčiai. Rengimo komiteto pir
mininkė yra Marija Rudienė. 
Programos vedėju bus kun. An- , 
tanas Zakarauskas. Dainuos so- Į 
Estas Algirdas Brazis, šokiams 
gros ’’Aido” orkestras. Kadangi 
dabar yra švento Kazimiero me
rai. bankete bus pagerbtos Se
serys Kazimierietės už jų didelį 
įnašą į Amerikos lietuvių visuo- { 

Į meninį gyvenimą ir už lietuvių j 
vaikų auklėjimą. Į banketą yra 
pakviestas ir Čikagos arkivysku
pas kardinolas Juozapas Bernar
da. I jį yrą kviečiami ir visi j 
lietuviai.

Paskambinkite 376,6489, su
žinosite apie kainą ir užsisaky- Į 
site vietą. Savo dalyvavimu ne j 
tik paremsite Lietuvos vyčių [ 
veiklą, bet ir parodysite, kad kia 
gerbiate mūsų jaunimo“*auklėt6-1 
jas Seseris Kazimierietes.

E. P.

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

turtinga geriausiu maistu,

nu, taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintys niekad neiš
blės. ' ' - ■ •

y a šarmo s perkant namus, daromos ilgiems terminaw 

TU OMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEITM AII.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARLATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajama bungalow — 1^ aukšto mū- 
rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.
2 ankštą mūrinio Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Pl 37^ Court St) ir
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
— Darvsiu viską, kad pasaulis i 

būtų saugesnis, — pasakė \Val-} 
ter Mondale.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, frelt, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUT1I

4514 S. Talman Avė.
Tai, 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability -draudimas pensininkams. 

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

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

Tik dabar, nepriklausomybės
■ duona išmitęs mūsų kūrėjas 

nuoširdžiai džiaugiasi, kad jį 
-sveikina Lietuvą ? pavergusios;
Maskvos ‘’aukštųjų bonių mels
va šypsena”,', kurią jis glaudžia 

' širdyje lyg brangų turtą, Lenino 
• — Nuo to visokio melo net ir Stalino sukurtą. Tik dabar 

ąlsuati baisu. Tu mylėki mane, Volga yra “mūsų Nemuno moti- 
suvargusi, į na”. Keleivis: istorinis posūkiskokia dabar ,esu...

kryžiuojama Lietuva. .’-į šunkeli... .
:.-A:ri>a: i i ? Ir kas šito šunkelio nepripa-

Rojus rytojus, sutruko komu- žįsta, tą gimtojo krašto duona 
įrišto vadžios ir vėl viskas iš išmitėliai prigirdytų šaukšte 
pradžios. . vandens, kaip stengiasi padaryti

S LA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JUROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio —• 
April 29 d., rengia 7 (septynių) j 
dienų ekskursiją Karibų jūros. 
salose. , Į

Ekskursija išplauks iš Miami, ’ 
Floridos, norvegų laivu, “Sky- ; je. 
ward ’. Lar.kysitės Meksikos , 
Yucatane Cancum ir Conzumel 1 
salose. Aplankysite gilios seno
vės Maya ir taip pat tropini re- 
zortą Key West. >'

Kelionė ištisą savaitę bus tp-

SLA ekskursuos reikalais, už- 
sakant; vietas laive jau da- 

i bar prašoma susisiekti — kreip- 
J.tis į American Travel Service 
j Bureau, 9727 South Western 
!.Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. 
I (312) 238-9787.
Į Visi yra kviečiami dalyvauti 
> šioje Susivienijimo ekskursijo-

Kainuos nuo ?1,175 iki $1,275. 
o- ’ I-tas kainas įeina ir susisiekimas 

lėktuvu iš bet kurio miesto.

8 Florida JAV priklauso nuo
1839 metiĮ-

Aleksas Ambrose YOUR DOG NEEDS 
VITAMINSTOO.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

'* —Ckic^os- netuvių “istorijų -
.. > .< .. - (1869 —r 1959 metai); " r

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiimtimas

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1J 
SiiĮstf čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

A Sergeants

g Arkansas v 
savo rožėmis, i š 
kvepalai.

pasižymi
gaminami

o Tuoja.is po užg'mimc dram
bliukas -veria nuo 160 iki 200 
svaru.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO 
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

A. TV ERAS
Laikrodžiai Ir teasgesyKc 

Pirdxvinixr Ii Tašyssc 
2K6 West S*Ht StaMt 
T«L REpuMIc 7-1M1

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

u ??

i

i «
Autorius pavaizduoja lietuvių

pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apša-

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

f Iters evary 3,000 to 
6.000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't h« s Loteri

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. c

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably Try h tonight 
You'll like the relief in the morning. ~ 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? ^^<^227

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta ir teisėjo Alphonse 
WET .T S peržiūrėta “Sūduvos” 
išteista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Siuntiniai į Lietuvi ■

P. NEDAS, 4058 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5SĮ®

Nctiry.^ublk ;
INC0M1 TAX SERVIC1 

41W S. Maplewood, TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pa

žymai ir kitokie blankai.

r?i ■■ ■ — „■■■ . ■ -I ,' » ■■ «: ■

g «... ,-U , .N'......... ........ .................................... ..............——-

Homeowners insurance

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. t9S2

iriaminic® Syrup 
Triaminidn® Tablets

°r 
Triaminic-12® Tablets 

R>r AHergy Relief 
that’s notning to

F. Za polis. Agent 
3208*4 W. 95tfa St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

DR. ANTANO J. CUSENO KASTAI

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darba valandos: Kasdien: nua

groži*. Ketais vMeMais

Dr< A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURCS 
RMONfiS. Ketionės po Europą įspūdžiai. Tik_

*8.00

*10*1

*4.00
*100

TeL 776-5162 
8649 Wert 63rd Street 

Chicago, m. 00629
metų jvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunu <Benaa ir 
rurirupinimą

MO BONUS

1984

kTU DRAUGIJA
BYLAITIS
BRIZGYS

J*V

5 vai- popiet, 
pagal gusitarimv
Kedde Ava.

IM. 60629




