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— Libano senieji kekšeionys 
naikins visus druzūšf jeigu dru- 
zai nenutrauks kovų prieš Liba
no kariuomene.

PER 50 METU KINIJOJ NEBELIKS 
KOMUNISTINĖS SISTEMOS

Vatikanas naciu vadu 
neslėpė

VATIKANAS. — Atsakingi 
Vatikano pa reigū n ai pa reiškė, 
kad nei karo metu, nei karo pa
baigoje Vatikane nesislapstė jo
kie nacių vadai.

Vyresnių Vatikano pareigūnų 
dabartiniu melu nėra, kurie ga
lėtų žinoti apie nacių slapsty-

išgriovė keliasdešimt drūzų na 
mų ir išžudė juose buvusius ka 
rias ir žmones. , į

— Libano premjeras šarik ai 
Vazan sutiko išklausyti drūzų 
karo vadovybę.

Ši am tikslui ė siek t i. VLIK a s 
per 40-tį metų-menmraBduniais 
vyriausybei^ įarp.fautinėms įns 
titiicijomš’ir organizacijoms tie 
siogiai ar sudarydamas specia
lias Lietinę reprezentuojančias 
delegacijas, ir taip pat Eltos 
biuleteniais (lietuviu anglų, 
prancūzų, vokiečių ir ispanų 
kalbom is), ątskitais leidiniais ii

ketvirtadienį pareiškė 
Jr. Jis yra infor- 
Senatas taip pat 
tokią rezoliuciją.
trečiadienį buvo 

Baltuosius Rūmus,

pasakęs,
>0 metų

kiniu
kad jie neiš 
bet išmokė 
su užsieniu, 
savo tvarką 
jie nepajėgė

ŽYDA^>RAŠO POPIEŽIŲ NUSTATYTI. AR KARO PABAI 
VATIKANAS PADĖJĘS ĮTAKINGIEMS NACIAMS

mą. Dabar Vatikano celes tvar
ko ir prižiūri jaunesni žmonės. 
Jaunesnieji negirdėjo, kad na
ciai, kaip Walter Rauff ar pan.y 
būti] buvę slapstomi Vatikano- 
vienutėse. Prižiūrėtojai peržiū- 
vėjo visus archyvus. Ten nerado 
jokių Įrašymų apie Raufą.

Dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II karo pabaigoje buvo 
Lenkijoje, ne Vatikane. Jis tik 
dabar pirmą kartr išgirdo apie 
nacių slėpimą Vatikane. Anks
čiau to jis negirdėjo.

usnieji karininkai sa- 
Aquino buvo karių 
lydėjo senatorių iš 

>kos į Manilą. Jis buvo nu- 
is tuo metu, kol dar buvo 
i žinioje, šitas klausimas 
būti krašto gyventojoms iš

aiškintas. Kariuomenė privalo 
būti viso krašto gynėja. Visi gy
ventojai privalo . kariuomenę 
TcnTrir ja pad tikėli. —
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REIKALAUJA IŠTIRTI SEN. 
AQUINO NUŠOVIMĄ

MANILA, Filipinai. — Atsar
gom išėję karininkai reikalauja, 
kad būtu ištirtos visos senato-

WASHINGTON, D C. — Man 
atrodo, kad Atstovų Rūmai pra 
ves rezoliuciją, kuri patars pre
zidentui atšaukti marinus iš Li
bano 
Tom O’Neill 
muotas, kad 
gali pravesti

T. O’Neill 
pakviestas į 
kur prez. Reaganas paklausė jo 
nuomonės apie Beiruto aerodro
me esančius marinus. Preziden
tui jis pasekė, kad nepritaria 
dabartinei politikai. Ketvirta
dienį jis laikraštininkams jai 
pranešė, kad Kongresas imsis 
žygių marinams grąžinti namo.

Pernai Kongresas leido prezi
dentui laikyti marinus Libane 
18 mėnesių. Jie ten nuvyko ne 
kovoti, bet padėti siekti taikos 
Artimuose Rytuose. Libaniečiai 
tarp savęs nesutaria, jie nepajė
gia palaikyti tvarkos, todėl ma
rinams ten nesą reikalo būti, sa
ko O’Neill. Libaniečiams tarpu- 
saviai ginčai svarbesni, negu 
krašto nepriklausomybė.

Pastore SIDONAS, Libanas.— Nusta- 
kad Izraelio kariai nesi

rengia trauktis iš pietų Libano.
Libaniečiai buvo įsitikinę, kad 

Izraelio kariai pietų Libane jau 
ruošiasi grįžti namo, kai gau
tas pranešimas, kad tie kariai 
nesitrauks iš pietų Libano. Si- 

Prančūzų kariai^ Beirute dono laikraštininkai tada už
klausė Izraelio karių, ar jie ren
giasi trauktis iš dabartinių pozi
cijų Libane.

— Ne, mes nesitrauksime iš 
Sidono ir kitų pietų Libano po
zicijų. — atsakė karininkas. — 
Mums būtinai reikalingos sau
gios sienos Izraelio šiaurėje. 
Mes negalime leisti, kad palcsti-

Jlong Kongo miestas, dėl kurio susikirto britai su Kinijos atstovais. Britai 
neperlcis suvereninių miesto teisių, jei Kinija įves komunistinę sistemą.

TEHERANAS, Iranas. - Ke
liems Irako lėktuvams pašir
džius Teherano padangėse, tm>j 
pradėjo kaukti sirenos ir soS5t> 
nės gyventojai nuskubėjo į slėp
tuves. Keli lėktuvai nėrė žemyti 
ir prakirto oro bangas. Ūžimas 
dar labiau išgąsdino sostinės 
gyventojus. Lėktuvų perskridį- 
m:s sukėlė tikra baime. ~

Kariuomenės vadovybė prąĮB£ 
Še. kad lėktuvai skrido Isteri 
aukštai. Pa’eistos kulkos butu 
įų nepasiekusios, todėl niekiu 
i juos nebešaudė.

Tuo tarpu Bagdado radžas 
pranešė. jog tai perspejinife 
Irano vyriausybei. kad nebandy
ta nh’sti karo su Iraku.

Į Komunis
visoje Kinijoje, be
sutvarkyti užsienio prekyljos b
Hong Kongo brnkų. B inkuos 
transakcijoms daugumoje vade 
vauja kiniečiai, no britai.

Žinia apie nesutarimus pasie
kė grįžusį premjerą žao Zijasg. nur 
Jis išklausė delegacijos narių ir vate

Vyriausiasis • Lietuves Išlaisvi
nimo Komitetas, Vasario ’16 d. 
šventės proga, reiškia didžią pa- į 
garbą Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoriams, partiza
nams ir visiems kovų dalyviams 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.

Lietuvių tauta, okupacijos su
krėsta, pradžioje spontaniškai, 
vėliau organizuotai stojo kovon 
su okupantais. Į pirinąsias šios 
kovos gretas 1943 m. lapkričio 
25 d. įsirikiavo Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Jis savo; Atsišaukime: į Tautą 
1944 m. vasario lt) d. pareiškė: !

‘"Lietuvių .’Tauta, siekdama 
išlaisvinti Lietuvą iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos vals
tybės suvereninių organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdytą 
veikimą, yra reikalinga vieniu-, 
gos politinės vadovybės. Tani' 
tikslui politinės lietuvių gru
pės, kaip tautos politinės min
ties reiškėjus ir vykdytojos, 
nutarė sujungti visas savo j ė-1 
gas bendram darbui ir sudarė ‘ 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvink 
mo Komitetą — VLIK. 1

Vyriausiasis • Lietuvon Islais: 
vinimo Komitetas,>prad(\damas 
savo darbaŲskelbiaį

LIETtWlV AW(^‘ L AiS- 
Ve
BĖS
YRA TAIZHkS- EGZIS^ENCI-j 
JOS IR^NtfSOKEHĮOČbs 
GEROVĖS -BŪTINOJI S^LY-

— Libano premjeras sutiko 
pakelti druzų karininkų la pe
nius, jeigu jie baigs kovas prieš 
Libano kariuomenę ir vėl įstos 
į ją, iš kurios pasitraukė, kai 
prasidėjo tarpusavio ginčai.

— Salvadore komunistai 
šovė 23 metų JAV turistę Linda 
Louise Cancel.

radijo bangomis, nuolatos kėlė 
aikštėn Sovietų įvykdytą Lietu
vos aneksiją, jų vykdomą geno
cidinę politiką ir nesiliaujan
čius žmogaus teisių pažeidimus, 
ir reikalavo, kad Sovietai pasi
trauktu iš Lietuvos ir būtų ga
rantuotas laisvas Lietuvos suve
reninių teisių vykdymas.

Paskutinių kelių metų bėgyje 
! pakartotini pareiškimai Madrido 
konferencijoje, Jungtinėse Tau
tose ir atskirų kraštų parlamen
tuose liečiantys Lietuvos ir kilų 
Pabaltijo valstybių būklę, ypač 
1983 m. sausio 13 d. Europos 

! Parlamento rezoliucija, raginan
ti perduoti Pabaltijo valstybių 
klausimą Jungtinių Tautų Dc- 

! kolonizacijos . pakomisei, rodo 
stiprėjantį Lietuvos laisvės by
los suaklualėjimą, kas suteikia 
naujos vilties ir įpareigoja mus 
dar daugiau sustiprinti mūsų pa
siryžimą ir išplėsti veiklą, šiais, 
VLIKo 4O-tais •sukaktuviniais 
melais švęsdami Vasario 16 d.

I švente, vedini Lietuvos laisvės 
1 ir nepriklausomybės žvaigždės, 
vieningai tęskime šią kovą kas 

jj/ašlu, žodžiu ar auka.
Lietuviškų, solidarumo dvasia 

telydi »^udarbu3. s
Lietuvp^šb.is-

Dabar aiškėja, kad Amerikos 
pramonei tos stotys erdvėje bus! 
labai reikalingos. Jeigu stotyje | 
bus apie šimtas ar daugiau riar- 
bininkų ir jie gslčs gaminti * 
brangiai kainuojančius vaistus. ’ 
kurių gaminimui Žemėje kliudo t 
atmosferos spaudimas, tai pra-! 
monė galės daryti didelį žings
nį pinnys. i

Erdvės administracijos įstaiga 
praneša, kad jau aptartas būdas Į 
kaip nebrangiai iškelti’ ir nu- .

‘ J 

leisti žmones į erdvėlaivį.

Kariai leido senatoriui Aqui 
ir vienam lipti iš lėktuvo.' Ne- 
m’jo jis pasiekti aeredromo
J buvo paleisti keli šūviai. T*»r 

•at karių buvo nušautas taria- 
nas jo žud:kas.

sekančius pasitarimus 
k i vasario 28 dienos. Jis 
įėjo, kad galima pasita- 
rrkeki kovu mėnesiui.

epUiko, k ji Kinijos 
i atsbakė tartis apie 
v\riausybės ir lirilų 
rašylas sutartis? Jei 
ys, tai Hang Kctig is 
igęs į milijoninį

Z*įįįįįįSJfcįjS ♦in W'’*:***-; >

ras lamulynas. jo i>i'olis AIronsj 
bieta Kurtinaitylė Tomulynien 
tino], Buenos Aires mieste.

Sausio 28: Tomas Akv., Nijo
lė, Gedanlas. Pasargis, Angoni- 
la, Gelgaudas.

Sausio 29: Girkantas, Žibutė, 
Lingys, Vyrgaudė, Santvaras.

Sausio 30: Jucinta Mar., Ban
guolė, Aivaris. Svarba. Man vi
lią, Viešgailė.

Saulė teka 7KM, leidžiasi 4:59.
Oras debesuotas, šaltas, snigs.

PEKINAS. — Kinijos užsienio 
reikalų ministerio vadovaujama 
komisija gražia: tarėsi su britais 
apie Hong Kongo perleidimą 
Kinijos vyriausyliės kontrolei, ta
čiau šią savaite pa<tarimai ge
rokai užkliuvo. Bijomasi, kad 
pasitarimai ncnuirūktų ir visas 
reikalas nebūtų atidėtas ilgimi 
laikui. Pasitarimo melu viskas 
užkliuvo dėl vieno komisijos na- 

‘ rio neapgalvotai pareikštos min
ties.

* Abiejų valstybių kcniisijc- <i-
* sirinko gruodžio mėnesį Pekine, 
i Tai jau aštuntą kartą, kai at-
* stovai susirenka ir bando prieiti 
1 prie galutinio susitarimo. Britai 
v šį kartę reikalavo ir kiniečiai 
; principe sutiko, kad nuo 1989 
' metų Ilong Konge pasiliks da 
j kartinė ekonominė ir finansinė 
j sistema dar 50 metų. Praėjus 
į šiam laikotarpiui, kiniečiai ga- 
I lės daryti bet kokias pakaitas, 
j jeigu norės. Svarstymų metu Ki- 
Į nijos atstovas paklausė, kodėl 
? britai pasirinko 50 metų, o ne 
Lk<4pl4 skaičių, BrUaą^uieBagąį^

vojęs ir nepasitaręs, pranešė, jog 
WASTIIXGTON, D.C. — Wil- yer 50 melų Kinijoj komunisli- 

liani D. Ruckelbaųs vakar pa^ įįės sistemos jau nebus ir neivi 
reiškė, kad prezidentss Reaga- lčs tartis apie Hong Kongo 
nas pakeitė savo nuomonę apie Ekonominę sistemą, 
apnuodytą — rūgštų lietų. Iki * 
šio meto, atrodo, prezidentas- 
nekreipė į tai pakankamo dė
mesio, bot dabar, krašto gyvėn- 
tojams paspaudus, prczxtehtas 
yra linkęs šalinti apnuodyto lie-t 
taus sukėlėjus.

Ruckelhaus apgailestavo. - kad 
iki šio melo dar nenustatyta, 
kurioje vietoje būtų galima pra
dėti imtis priemonių pavojui 
šalinti. Tinkambs programos; 
įvykdymas, aišku, laba: brangiai ( 
kainuos, bet reikia jau dabar į 
imtis darbo, jo neatidėlioti.’

š&as brito po reiškinį s Įžeidė 
porų komunistų, komisijos na- 
rių. ;J4ę?-yra istikinę. kad komu 
nistihtrKistema pasiliks ir alci- 
tyje;ŪJPcsė(iis buvo nutraukta^ 
Perfriukos melu britas Įrodė 
kad komunistinė sistema pačio
je Kinijoje bus panaikinta d ai 
greičiau, nes per paskuliniu> 
penkerius metus Kinijoj jau pa 
naikinta labai daug komunisti 
nių nuostatų.

Pokalbių melu paaiškė 
ir britai buvo įsižeic 
nas kemun; 
britai neri

j Ilong Kongą išnaudo 
Britai įrodinėjo, 

WASHINGTON, D.C.— Pre-Į naudojo kiniečių, 
zidentas Reaganas. inforinuoda-j juos vesti prekylią 
mas Kongresą ir krašto gyven-1 Komunistai jsixcL’ 
tojus apie valstybės padėtį, už
siminė apie planuojamas stalyti 
erdvėje stotis.
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Aukščiausio teismo svarbus spren-
> dimas dirbančiųjų apsaugai

WASHINGTON. D. C Vad>* 7?ienį. Tlk> teismo sprendimu ga
usmas ‘‘New Dear laikotarpio] lės būti mokamas mažesnis atly- i 
įstatymas, pradėjęs veikti prieš Į ginimas, ir leisti teisė samdyti 
50 metu, dabai* Kritikuojamas, j ne unijos darbininkus prie te- Į 
kaip mflįaci os šiame krašte di-| deraliniu statybų.
dintojas, nors darbo unijos tą 
/■darymą palaiko.

Minimas įstatymas yra priva
lomas visame krašte ir statybos 
darbininkai federalines valdžios 
finansuojamuose projektuose 
privalo gauti aukštesni valan
dinį atlyginimą, nežiūrint ar jie 
yra unijas -darbininkai, ar prie 
unijų nepriklausą.

Tas taisykles Aukščiausias 
Teisinas atšaukė praeitą pirma-

— Tai yra didi diena laisvom.' 
įmonėms, — pasakė Pat Alibran. 
di, Assn. Builders aud Construe - 
los prezidentas.

Be to teismas nutarė leisti New 
York© valstijai susiabdyti Trans.I 
World Airlines praktikuojamą 
lėktuvu patarnautojų (stewar
dess) paleidimą į neapmokamas 
atostogas, kai jos tampa nėščio
mis. Pr. P. I

visus 1982 m. pašalpoms buvo 
iileisn ?8-6 bilijono. Fetmykš-

dai-o apie ketvirtadalį biudžeti

gę< $30 bilijonų.
* Kiti sosto kalbos planai nmna- 
to parūpinti finansinę paramą 
nepakeliamoms namų paskolos 
palūkanoms, padidini pensiją 
700,000 neturtingų kanadiečių, 
kai jie gyvena vieni, pertvarkyti 
sustiprinant bausmes, girtiems 

’ automobilių vairuotojams, nar
kotikų skleidėjams, žiaurumu 
pasižymintiems nusikaltėliams, 
palengvintų ir atpiginti skyrybų 
bylas T. 2-

Norny savininkai nekreip
kite dėmesio į privačių 

firmų "pagalbą" 
.' . . - i s ' \ i

Praeitą ketvirtadienį Cook ap- i 
skrities nabitį;.savininkai buvo 
jspėti nekreipti dėmesio į ,pra- i 
•nehįmūs , ChicLįoįe .įsikūrusios
privačioj firthos.-dž. užmokestį, Rhbert 
paaiškinti,’ k<tfp( galima nekilnd- • 
namam taksai sumažinti. į.

’Toki j įspėjimą padarė ILL. val
stijos prokurbn-.s Richard M. La

bedarbių, ypač tų, kurie turi šei-1 
-AM Pamigus nedarbo drau. 
dos šmokoaw, jos atsiduria 
didelėje katastrofiškoje būklėje 
Belieka yecLlmės gerovės pašal
pos, su kuriomis sunku pragy
venti, kai tėvas yra praradęs ge
rai apmokamą darbą, kai nėra 
pilnai išmokėti nupirkti namai, 
tai vaikus norima siųsti į uni
versitetus. Šiuo atveju yra leng
vesnė 15-24 metų amžiaus au- 
nuojių nedarbo dalia. Jie arba 
gyvena su tėvais, arba gali grįž
ti pas juos, šeima parūpins kam 
barį ii* maistą. Amžaus grupė 
taipgi rodo, kad daug tokio am
žaus bedarbių jaunuolių nėra 
baigę net vidurine mokslo, už 
kurį nieko nereikia mokėti. To
kie, matyt, susigundė nerealio
mis lengvo gyvenimo, gerai at-į 
lyginamo <dbrbo vilonėmis.

Kanados provincijos papildo
ma, iš federalinės valdžios gaus 
;500 milijonų sveikatos draudai, 
universitetams ir kolegijoms, šių 
metų pradžioje ta parama pro
vincijoms buvo sumažinta $T02 
milijonais. Tada prasidėjo aša
ros dėl pinigų trūkumo augšto- 
sioms mokykloms ir sveikatos 
dra’idai. Kažkurios provincijos 
savo sveikatos draudęs nariams 
pradėjo įvesti papildomą mokes
tį ligoninėse, padengiamą paci
ento. Jos susilaukė Kanados 
sveikatos ministerijos protesto, 
kad pažeidžiamas susitarimas, 
pagal kurį viską turi padengti 
sveikatas; drauda.

Nedarbo dtrąudos išmokos 1983 
m. pasiuke rek-fedinę sumą. Vien 
tik perpirmuėsitis dešimt mėne
sių bedarbiams buvo išmokėta, 
?8.66 bilijono, kai tuo tarpu per šiai jų laukiami

TEISME
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vos skausmą, jaučiuosi sveika- 
Mano 79 m. amžiaus, tėvas taip 
pat vartojo tą vaistą dėl širdies 
plakimo sureguliavimo. Malonė
kite paaiškinti šio vaisto tiksles
nį naudojimą.

ATS. Minėtas vaistas'skirtas 
aukšto kraujo spa.udim.O- regu-

Kaltinamasis: — Kaime.
— Kiek turi metų?
— Dvidešimt aštuonius.

— Esi veds?

kronišką vais
tų — alkoholio naudojimą, į me- 
dikaiines sąlygas, miego vad. 
“agnea” (lakiną kvėpavimo su- j 
ętojim) ir 24- ių valandų ritmo Į 
sutrikimo. Dalia 5., M. D.

ninkai ir 12 pikietininkų buvo ęhiątiines sąlygas, 
sužeista.

(The Christian Sciene chro* 
niter, 12.183).

— Su kuo,
— Su moterim.
— Nepasakok niekų, visi juk 

apsiveda su moterim.
— Atsiprašau, pono teisėjo, ma

no sesuo apsivedė su vyru...
*

NELAUKTI

Vaistai nuo nemigos
Washington, D. C., UPI agen

tūra praneša, kad dėl prastos 
4‘miego higienos” nepanaudoja-* 
mas sporto4 pratybų ir kofeino 
vartojimas privalo būti .bando
ma priešivaistų terapijos pradžią 
nemigai (insomnia) išvengti, to-ų 

wardo aldernaanas Ecl-j P“re'^« ^‘1
ward M. Burke ir valstijos aislo-

r. Kiška pranešė. - . ...
gauti pareiškimų^ ** tei^ va_*^

m. taksų . palengvinimą, j 
“TtaTief Gram”, senjorams,] 

žinoma, kaip “The circut break-;
as vyresnio amžiaus as

menys gauna jų raštinėse 2650s 
W, 51 .St. Gauti pareiškf&įą 
skambinkite tel..-47-1-2299, nuo 
TO v. .r. — 3 v. p. p. Toki taksu- 

^pąlerigvinimą turi teisę gauii 
. toks asmuo, kuris sumokėjo III 
taksus 1933. m., ar nuomą su- Į 
mokėjo už tokį laikotarpį, jei i 
jie tuo laku buvo 65 metų ari' 

. vyresni prieš 1984 m. sausio m.
1’dĄ arba 16 m. amžiaus ar vy
resni prieš 1984 m. sausio mėn.
1 d. ir nebūvo darbingas dėl men
talinių tir fizinių priežasčių. Tas 
nedarbingumas tęsėsi ištisus 
1983 metus ar Igiaū; jis turn bū
ti III. valstijos gyventojas ir 1983’ 
m. turėjo ne daugiau pajamų, 
kaip $12,000. Maksimalnė pašal
pa senjorams y: a $700.

(Plačiau žiūr. Chicago Tn-I 
bune 1984.1.13). Pr. Fabius.

Seniorai gali, gauti 
pašalpos ligi $700

tleyir asesorius Thomas Hynes.

Sies speęįalistų grupė.
Sveikatos .Nacionalinis Instįtu-

JŪS KLAUSIATE, iallginai
MES ATSAKOME I kyti galvos skausrfius, kaip ir įiu

į “benzodiazepine” yra- geresni,, 
negu. vad. ‘fbarbetiu'atos”, ka
dangi pirmieji yra saugesni.

Minimi specialistai pagaliau 
išspausdino gydytojems patari- 
muš nemigai gydyti. Nemiga pa
liečia vieną iš trijų amerikiečių.

Nurėdytas vaistas ‘tbentzodi- 
azepine Tiek tabletėmis, tiek ir. 
kapsulėmis atleidžia centralinių 
nervų sistemą. Jie yra rekomen- ■ 
duotini. specialistai teigia, ka
dangi jie reliatyviai turi mažiau 
rizikos priėšr fatalmę '“over” do
zę. Vienas populiarus ‘‘benzo-: 
diazepine” nemigtu gydyti yrą 
vad. “Flurazepain”' (DelmaneJ..; 
kuris rinkoje pasirodė 1970 m.. 
Du kiti paskutiniu metu patvir
tinti pardavimui yra “Temaze
pam” if “Triozclan”, kurie grei
tai išeina iš ėmogaus kūno — 
per keletą valandų.

’Thoma' Hynes- . pažymėta, kad 
tyra įsikūrusi Cbėk apskrityje va-- 
‘dinama A^sesment Reductions 
firma, kuri žada duoti už Š8.50 
atokiu informaevu^ kurios gali-r 
pną gauti nemokamai iš Copk^ 
įgasesoriaus ofiso.

j Prokuroras pat užvedė 
.Joylą-Circut teisme tai kompani
jai, esančiai 17 N. State St., if į. *r ’ 
Rivieros asmenims — James Ru- 
įįherford ir Richard June, kaip r V **jkomp. savininkams.
i Teisėjas Albert Porter uždrau
dė tai kompanijai imti bet kokį 
Jržmokestį už teigiamas raštu in- 

brmacijas paštu.
• Asesorius Hynes pasakė, kad 
£os kompanijos siunčiamos na. 
tnų savininkams r‘postkard” rū- 
Sšies atvirlaiškiai panašūs į Cock 
Apskrities asesoriaus praneŠi- 
Smi^s. Už $8.50 kompanija paža- 
jda paaiškinti kaip namų savi- 
rjinkas gali sumažinti reikiamus 
Vrž namus mokėti mokesčius. 
iToks patarnavimas ir fermos, 
•kurias siunčia kompanija už at- 
flyginimą^ kiekvienas 
ha veltui iš asesoriaus ofiso.

Namu savininkai gali gauti vi
sas informacija s, kurios t-----
tingus mokesčiu reikalams, o taip I Demonstracija įvyko Angli- 
pat padedama užpildyti ir skun- šiaurės spaustuvės daibov^e* 
dus, jei jie ju turi be jokio ata 
lyginimo. — baigė pastabas ap- vaUžio- įstatymais prieš masi w 
skrities ofiso aseserius Hynes^ piketavimą. Mažiausia 22 polici-somnia), tai gali paveikti į p*i-

4,000 unisty susikirto su 
britą policija

Apie 4,000 britų trade unistų 
Į susikirto su policija praeitą tre

čiadienį didžiausiame susikirti
me su organizuotais darbinin- 
'__s prieš premjerę Margaret

• Thatcher’s politiką baixlam ap- 
UL1./ 1 .4 karpyti unijos pajėgas, rcika-r .

gali gau-tkai.

te ai privalo pirmiausia ištirti, 
kur vra medikalinė ar mentali
ne problema, kuri yra tikroji 
priežastis paciento nemigos.

Pacientei patartina prieš ei
nant gulti, eiti nuolat pasivaiks-' 
rieti. Vadinamą “Nondru” gy- 
dvrp.ą. įeina pratybos, sumažin
kite kavos gėrimo kieki., atsisa
kykite nuo alkoholio rr vaistų 
vartojimą ir nervu įtampą, pa
vartojant sumažinimo techniką. 

! ka p vadinamą “bioefedblack” ir

sų tėvo atveju. Tąs vaistas taip 
pat padeda kontroliuoti kai ku
rios rūšies vad. -‘tremoršus’’; ir 
gali įspėti migrenos priepuolius.

Ttiksų nereikia mokėti už nuo-
savygę mirusiųjų, sutuoktinių

KL- Mudu abu su žmona tu
rime vad. “joint savings” ban-j kūdja nervų signalų priėmėjias.

aškino Jeigu jūsų migienos atakom di
delės, tai lada.‘‘Propranaol” yra 

tą pasaulį] gera priemonė kontrolei.

ke sąskaitą. Kažka: 
mums, kad bet kuriam iš mu
dviejų iškeliavus J kitą 
(mirtumėm), pinigai patektų į i 
palikuonių nuosavybę ir pali
kuonys būtų įpireigotas mokėti 
už tai paveld ėjimo mokesčius. 
Aš nesutinku, nes galvoju, kad 
vyras ir žmona! įa&omi kaip 
vienetas. Malonėkite suteikti 
man tikrą atsakymą;l.

Vt M-pięitis

ATS. Justi pažiūra yra tikra. 
1981 m. šio krašto Kongresas pa
keitė mokesčių įstatymą taip, 
kad visa nuosavybe, priklausan
ti vienam sutuoktiniui, gali būti 

’ nemokamai paveldima,, be vad. 
“Estate”’ mokesčių pasilikusio 

^sutųokt«nic. Jajgi visi pinigai, 
laikomi banke, vad. ‘‘joint’’sąs
kaitoje, kaip -k bet kuri kita 
nuosavybė, nežiūrint kokio dy- 
tižio suma būtų vienam iš jų 
mirus, lieka antrajam. Tenka pa
žymėti, kad anksčiau vyras ir 
žmona nebuvojaikomi, kaip vie
netas* pagal mokesčių įstatymą. 
Tačiau dabartiniu laiku vyras 
ir žmona, turto palikuonių at
žvilgiu, taikoma vienū asmeniu.

Pr SI

Dalia š , M.' D

Trumpos žinios
• Vitamino D. vartotinas mo

terims po vad. menopauses? 
Esant tokiam stoviui, -kai kaulų

silpnėja. Problema yra 
vadinama osteorosis. Žinovai 
teigia, kad minkštėjimas nepa
gydomas. Tačiau Wiscansino 
universiteto biochemistras sura
do, kad sintetinis vitaminas D 
(taip pat vadinamas calcitrol) 
gali nors dalinai-sumažinti frak- 
Lūrą pas tas moteris, kurios pa
teko į tokią būklę (sąlygas). Ma 
disono biochemistas Hector F. 
DeLuca, tyrinėjimų kaulų f rak- • 
turės studijas atliko su 120 vy
resnio amžiaus Minnesotos ir 
Nėbraskos žmonėmis ir gavo ge
rų rezultatų. Magd. Š-nė

• Nemokamas investavimo
seminaras įvyks sausio 31 d. 1-st 
National banke. Evergreen Park, 
3101 W. .95 St. Programa prade
dama 7:30 vai. o p. Reikia užsi
registruoti iš anksto tel..636-2112, 
ext. 300. ,.L

čių kovojant sn konservatorių Pabadai turiu pažyirėti kad 
siu ieisru tęsiasi nemiga (in- .

* KI. Jau ilgesnį laika 
dideli galvos "skausmą, 
gydytojas prirašė “Indeli Pro- 
pranold”, sakydamas, kad jis 
yra nuo širdies negalavimo vais
tas ir sumažinąs kraujo spaudi
mą. Iš tiki uju mano Kraujo spau 
dimas visada yra žemas. Aš esu 
18 m. amžiaus ir, išskyrus gal-

jaučiu.
Mano • Kovojant prieš peišalimą 

vyr. amžiaus žmonėms, reikia 
imtis šių priemonių: a) eiti poil
siu su dviguba antklode užsiklo
jant; b) kambarį laikyti 68°F; 
c) sumažinti alkcmolio vartoji
mą iki minimumo; d) kūno tem
peratūrą laikyti min. 80°F;.e) 
jei kūno galūnės atsala. amnezi 
jai esant, pamažu atšildyti, kad

I • V • 4 • • 1

— Tik per plauką neįvyko di
delė nelaimė. Važiuoju i auto
mobiliu ir staiga • pasipainioja 
mažas berniukas. Vos spėjau pa
sisukti į šalį. , j

— Taip paprastai būna.'Vai
kai .pasitaįkūj' kuomet mažiau-

Jaunystėje — visi poetai, 
lengvai siekimuose karšti, 
bet poetingai nevisi 
pasensta. Senių siluetai 
dažnai — kaip šmėklos prieš jaunų 
dienų jų buvusias svajones. 
Poetas — prigimtas malones 
sujungia su garbe žilų _.:
plaukų, ir jaunas lig mirties 
tarp gracijų šaunių palieka, 
jam duoda mūzos jauną vieką. 
Kiti gi — seniai, be širdies, 
kaip miško pūsrai sutrūnyja, 
nes visą amžių'godžiai ryja — 
Į ką tik ranką jie išties...

Arėjas Vitkauskas

w SoHP;
S 61?

• TO TOST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
N08LE VIRTUE— SMFPT WNCN HC’t 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

NUO 
1715. 

’ , ‘ ĮĮt r/ K ,
Jūsų pnjtėTOiMidK«vo<* paslaptingu, 

turtingo, švelniu, šildančiu, degamKku 
Marten Cognac skoniu nuo T7 i5 rn.Marten Lognac skoniu nuo T71> m.

O kai žmonės taip ilgai ka ndk vertina, 
lūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks. ' į ■ ■ . '. .

išvengtum kritimo į komos sto
vį. Kiekvieną šeštadienį 6:30 
vai. vak. žiūrėkite TV, gausite 
Augiau naudingu sveikatos pa
tarimų.

• Forest Parke. Chicagcs prie
miesty. pr. pirm.. 10,000 piktų 
bedarbiu iškeltos rankos reika
lavo apiikacijų. kad gautų laiš
kanešių darbą. Paštui tereikėjo 
>00 darbininkų Pr Petitą >

Ii Kanados
Pati v ddž’a laikinų darbų jau 

■moliams ir 50 metų ribą peržen
gusiems kitiems bedarbiams te
pa rūpins m 
liniu parku

didinime. T 
tai, jau nau

odiuime.
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A. RINKCNAS ’ »►

KAIP VOKIEČIŲ RUDMARŠKINIAI

(Tęsinys)

Mane ta žinia ypatingai sujau- 
<i’no, nes aš buvau vietos saulių 
būno vadas (būrys buvo sudary- Į 
tas daugiausia iš paštininkų) ir 
savo žinioje turėjau didoką gink
lu sandėli viename geležinkelio * * c?

stoties namelyje, čia buvo keli j 
sunk ėji maksimo kulkosvaidžai, 
keli lengvi čekoslovakiški Bru-1 
no, daug šautuvų, gr;inatų ir^ 
net kardu. Taigi, pašaukęs savo 
vyrus, turėjau pakankamai gin
klu miesteliui užimti. Vis dėlto 
nedrįsau savo viene sprendimu 
tai padaryti, bandžiau paskani-1 
binti savo raidiškam viršininkui, 
— Klaipėdos krašto komendan
tui ir šaulių rinktinės vadui. Bu
vo jau vėlus laikas. Ilgai neat
sakė telefonas. Matyt, žmogus 
ramiai miegojo. Pagaliau alai- 
Pepė piktas balsas su tokiu at- » 
sakymu: “Leitenante, nes:karš- 
čiuok! Viskuo yra pasirūpinta. 
Eikite miegoti”. Ir padėjo triū- 
belę.

t

Kaip įsakė, taip padariau, be:, 
visą naktį negalėjau užmigt. Man t 
vis rūpėjo, kas bus, jeigu tie vo- j 
kietukai išplėš mūsų ginklu san- j 
dėlį? Nemažai šautuvų buvo 
įvairių šaulių kuopų dova
notų ir turėjo plokštelę su įrašu • 
“Broliams klaipėdiškiams — n. 
n. šauliu būrvs”. Nebeiškentes V - i
paryčiais nuėjau sandėlio patik- . 
rinti. Laimei, jis buvo 'dar ne-

Rytą pusryčiu mebi valgykla ! 
pa riek ė žinia, kad prie iš Vokeii- ; 
jos atėjusių vokietukų prišan
gė dalis Herderio gimnazijos mc- 
kinių. Vietiniai vokiečiai jiems 
parūpino ginklų, tad jie jau už-

vokiečiai past^ autobusus atėmė, 
tad mergaitės kordonuose veikė 
kartodamos: “Kaip mes grįši
me namo?-’ Direktorius Bajoras 
buvo kažkur dingęs, tad man te-

i ko perimti jo pareigas. Nurami- 
| nes mekinius ir pradėjęs pamo- 
' kas, ėjau į paštą pasižiūrėu, kas

r i ten darosi. Paštą radau veikian- # 
tį normaliai, tik telefono centri
nėje sėdėjo vokietikė ir pr«e 
jos — kažkoks gimnazistas su 
šautuvu Panašus gimnazistus 
vaikščiojo ir apie pašto kieme 
sustatytus autobusus. Paprašiau 
į šalį vieną paštininką, kuris bu
vo mano pavaduotojas šaulių 
būryje, ir pradėjome tartis, ką 
daryti. Jis buvo drąsus ir paša.! 
kė: “Nesirūpinkite mokinių grą.j 
žinimu namo. Leiskite man su ‘ i
pora vyru oasiimti truputį gink- . 
lu iš sandėlio, įskaitant maksi- •
mą .

Pagal vokiką tvarką, Klaipė-'jie bus geresni, negu miestely-* 
dos krato mokyklose mokslo me- * je karaliaujantieji ginkluoti vai
tai turėjo baigtis kovo gale, iri kežai.
nuo balandšžio pirmos dienos < Ir štai vieną rytą matau pro 
prasidėti nauji. Ta taisykle pa- raštinės langą, kad į gimnazijos. 
sunaudodamas paprašiau mokyto-į kiemą atžygiuoja gimnazistų' 
jus tuoj išvesti mokiniams me-į būrys, vadovaujamas vieno vy
tinius jpažymius ir paskelbti j r esnio žmogaus, apsirengusio ru- 
atostogas. Naujas sunkumos su-j da. nacių uniforma. Palikęs jau- 
sidarė su mokytojų algomis, ku-j n uolių būrį kieme, vyresnysis;

• • i * 'rios būdavo išmokamos mėnesio 
gale. Algų pinigai jau buvo per-Į
vesti į Lietuvos banko skyrių’ man matytas Herderio gimnazi- 
Šilutėje, tačiau trūko dirėkto-j jos mokytojas, 
riaus Bajoro, kurio parašu ga
lėjo būti tie pinigai iš banko Įimti gimnaziją. Lietuviškąją ve- 
išimti. Vis dėlto banko direk--liavą aš privaląs nuleisti, o jis 
torius sutiko patikėti mane pa-j jos vetoje iškabinsiąs savo atsi- 
rašu, ir mokytojai savo pinigus, neštą nacišką vėliavą su hitle- 
tą pačią dieną gavo.

Užtrukęs kiek banke, grįžd 
mas pamačiau mokyklos

Lie^uv^s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

vimai būti grąžintiems j būvu 
sias gyvenamąsias vietas lieka 
neišklausyti. Apie šimtą lūks 
tanč.ų Volgos vokiečių yra pa
prašę leidimo emigruoti j Va
karus, bet ir ši teisė jiems yra 
paneigiama.

Cliuguevkos kaimo gyvento
jai tad ryžosi kraštutinėmis, 
priemonėmis sau išreikalauti 
šios teisės, drauge .atkreipdami ‘ 
pasaulio dėmesį į jų persekio-1 
jimus. E. L.

DAUGIAU NEI PERNAI

gavo.
Studentas jbzenivk būvu len* 

kų poetas ir būvu įsitraukę* į* 
Solidarumu judėjimą. Jis grįžo- 
iš mokyklos, kad galėtų su ki-{ 
tais .savo draugais paminėti sa4 
vo gimtadienį. Matyt, kad polU 
cininkų smūgiai j vidurius ir 
Inkstus sužalojo vidaus organus. 
Motina pareikalavo, kad būtų 
padarytas skrodimas.

Policininkas prisipažino, kad 
Solidarumo narių jis nemėgo. 
Suimtąjį tiek mušė, kad paliko 
jį be sąmonės.

konvenciją, buvo Lietuvos cent
rinės vyriausybės žinioje. Prie 
jęs prie telefono bandžiau i paš
tą skambinti. Atsiliepė vokiškas 
negirdėtas balsas "Amt”, vadi
nasi — tik tarnybiniai pasikal- 
mcjimai teleidžama. Buvo aišku, 
kad telefono centrinę tikrai už
ėmė vokiečiai.

Sujudimas gimnazijoje

Artėjo & valanda — laikas eiti 
į gimnaziją. Tuo metu naujieji 
rūmai buvo jau pastatyti, ir gim
nazija ten įsikūrusi. Gimnazijo
je radau savotišką paniką. Ją dau 
ginusia kėlė autobusais suvežti 
mokiniai. Jie buvo išgirdę, kad

“Valstiečių laikraštyje J. Ma
siulis rašo, kad Rokiškio rajono 
“Pušyno” kolūkio gyvulininkys
tės fermų karvių melžėjos sėk
mingai įvykdė 1983 metų socia
listinio lenktyniavimo įsipareigo- . 
jimus. Metinis pieno gamybos i 
planas viršytas. Iš karvės pri-; 
melžta 105 kg pieno daugiau 
negu 1982 metais.

Pirmaujančių melžėjų pavar
dės gražiai surašytos garbės len
toje. Pirmąja įrašytą E. Kudria- 
šova, kuri iš karvės primelžė 
po kilogramus pieno. j

Tačiau atreuro, kad 
karvutės nelabai pritariaikomu- 
nistinei santvarkai, nes pažiūrė
ję į nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio statistikas pamaty
sime, jog anų laikų margutės 
duodavo daugiau 8 tūkstančiu 
kg pieno. E. L.

Sumatroj 21 moteris pra
nešė policijai apie vampyrines 
atakas vyro, kuris įkandęs 'c 
kaklą čiulpė jų kraują. k

Doleris nukrito, kai uzsie- 
j nio biržos [jatyrė, kad prezi- 
' denius Beaganag gali nekandi- 
datuoli antram terminui.

V. Bajoras, bet aš buvau stipen
dijoms skirstyti būrelio pirmi
ninkas, tad minimą lapą ir pasi
rašiau.

Viršininkas liepė mane užda
ryti į atskirą viešbučio kambarį, 
kur turėsiu palaukti kelias va- 

jis susisieks su Klai
pėda. Tada paaiškės mano to
limesnis likimas. Laimei, Klai
pėdos gestapo viršinnkams tas 
dalykas atrodė per smulkus ir 
Įsakė paleisti.

Dėžę su savo daiktais buvau 
išsiuntęs traukiniu į Tauragę. 
Jau buvau vedęs, ir mano žmo
nelė mokytojavo netoli Žemai
čių Naumiesčio. Ižvažiavau dvi
račiu. Taip ir baigėsi mano die
nos Šilutėje.

esantį viešbuti. Buvau savotiš-j iškėlęs jos vietoje nacišką, o bū- 
* kai patenkintas, nes maniau, kad rio gimnazistai ta proga sugie

dojo nacių himną.
Pajutau gestajc pirštą

Grįžęs namo, nogėjau tuoj pat 
iš Šilutės išvažiuoti, bet gimna- 
zije/e dar buvo likęs vienas ki- landas, kol 
tas nebaigtas darbelis, tad nu
tariau dar dieną palaukti. Ryte 
prie gimnazijos dinų jau sto
vėjo uniformuotas rudis su šau
tuvu, tačiau nekliudė man įeiti.

Neilgai trukus suskambėjo te- j 
lefonas, ir vokiškas balsas man 
liepė tuoj pat ateiti į minėtą 
viešbuti. Žinant, kas tame vieš
butyje bu ve apsistojęs, pasida
rė kiek nejauku ir gailėjausi, 
kad neišvažiavau vakar. Nuėjęs 
radau prie durų juodai apsiren
gusį ‘ gestapininką, kuris 
nuvedė pas viršininką.

Vyresnio amžiaus gestapinin
kas sėdėjo už stalo, prie kurio 
prisiartinęs pamačiau kažkokią!
apyskaitą su mano parašu. Ges- l atodsirišku tikinčiųjų persėkio- 
tapminkas atsistojo ir, prinešęs j jjmu, ištiso kaimo gyventojai 
prie manęs dokumentą, piktu Sovietų Sąjungoje paskelbė ba-

atėjo pas mane į raštinę. Tuoj 
pažinau, kad tai buvo vienas

pasi-
- į sveikinęs, jis pareiškė atėjęs per-

Naciškai

rine svastika. Aš privaląs jam 
perduoti visas gimnazijos bylas, 

mas pamačiau mokyklos auto-} Pq to aš. sekretorė ir, jei norės, 
busus jau stovinčius gimnazijos 1 vienas kitas mokytojas, dar ga- 
kieme. Už vairų sėdintieji šau
liai pasisveikino kariškai. Vienas 
jų pirštu parodė ant sėdynės ra
miai “miegantį” maksimą. Vė
liau paaiškėjo, kad priartėję au
tobusai prie buvusios Klaipėdos 
krašto sienos, rado medinę ba- 
kadą, bet maksimu! paleidus 
keletą šūvių, niekas neišėjo tos 
barikados ginti. P i imasi s auto
busas, palengva važiuodamas, 
nesunkiai ją nustūmė.

Nuleisti Lietuvos vėliavą

Praėjo pora dienų. Išgirdau 
kad į Šilutę atvažiavo keli ge
stapininkai (nacių saugumo po
licija.

lėsime vieną kitą dieną į šiuos 
rūmus įeiti, bet nieko neišsinešti.

Paskiau tam vadui,, kad mu
du abu esame Klaipėdos krašto 
-tarnautojai ir paprašiau, kad jis 
man parodytų gimnazijos perė
mimo raštišką įsakymą. To jis 
neturėjo. Tada jis kaukštelėjo 
kulnais, pakėlė naciškai ranką, 

] išėjės išrikiavo savo būri ir iš- L . J j.’, sivede. \
Grįžo jis su ta pačia procedū

ra sekančią dieną ir padėjo antj 
stalo Klaipėdos krašto direkto-į naijzą. Stipentdijos nebuvo vi- 
-rijos švietimo inspektoriaus įsa- Į sai mažos, tad gal šiek tiek pade- 
kymą gimnaziją perduoti. Padė
jau ant stalo visus raktus, bet

balsu pasakė: “Tai ką, už Lie
tuvos pinigus panirki nėjai vo
kiečių vaikus?” Paprašiau, kad 
duotų man tą dokuipentą pasižiū 
rėti. Gavęs jį, pamačiau, kad tai 
buvo stipendijų lapas. Tos sti
pendijos buvo duodamos netur
tingu Nemuno žemupio žvejų 
vaikams, lankantiems mūsų gim

jo ir tėvams. Prisiminiau tada 
ir tai, kaip čia pateko mano pa-

ir užėmė vienintelį čia atsisakiau pats judinti lietuvis- raas. Tuo metu aš dar neėjau
ką vėliavą. Tai jis padarė pats, direktoriaus pareigu. Tebebuvo

olukio

noląs peržiūrės vyskupo Muzo- 
rrvos bylą ir nuspręs jo tolimes- 

l nį likimą. Vvyskupas Muzore’ ą;
kuris buvo apkaltintas prieš* 
valstybine veikla, nuo spalio 
mėnesio laikomas kalėjime.

Paryžiaus laikraščiai pra? 
nešė, kad prancūzai puolė Bal- 
beko "‘šventojo karo” šalinin
kus, keršydami už prancūzą ka
riu žudymą Beirute.

PRISIPAŽINO SUMUŠĘS
19 METŲ JAUNUOLI

VARŠUVA. — Lenkų polici
ninkas prisipažino, kad praeitų 
metų gegužės mėnesį jis suėmęs 
Gregory ų Przemyk ir taip jį su
mušęs, kad jaunuolis.: pradėjo kad ir Tafyanas tokias sąlygas 
smarkiai kraujuoti ir neatsi- priimtų.

— Praeitais metais.-iš Hong 
Kongo į Kiniją įvežta prekių už 
5.3 bilijono dolerių.

— Pekinas sutiko duoti Hong 
Kongui specialias privilegijas.

SIBIRO VOKIEČIAI BUVO 
PASKELBĘ BADO STREIKĄ

Apkaltinę Sovietų valdžią ,be-

do streiką neribotam laikui, rei
kalaudami leidimo etnigrųoti į 
Vakarus.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno !r moEit 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
X. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilaus straipsniai bei stadijas, iliustruotos nuotraukom!* I 
M- K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A, Var®/ 
kttryboa poveikriafa. 365 puaL knyga kainuoja tik 93.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* fr tn 
finlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
Iventea bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainaojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stfliuml ir surinktais duamenhnk

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 

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

Šis įvykis buvo Chuguevkos 
kaime Sibire, prie Japonų jūros 
krantų, netoli nuo Nakhodka 
uosto. Jo gyventojus sudaro 

Į prieš du šimtus metų —impera
torės Kotrynos laikais— Rusi
joje įsikūrusių^ vadinamųjų Vol
gos vokiečių palikuonys. Antro
jo Pasaulinio karo metu jie. taąšo 
stalininio teroro aukomis: daug J 
jų buvo fiziniai sunaikinti/ kitu 
tūkstančiai jėga ištremti į Sibi
rą, kur ir šiandien tebėra per
sekiojami dėl savo tikėjimo ir ' 
kilmės. Nuolatiniai jų reikala- j

SUSH1ENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir, turtingiausia lietuvių fraternatoė 
erganizacija^. lietuviams- ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. ’

SLA — atlieka kulturįnius darbus,’gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ‘ ' :

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULUONUS "dolerių 
apdraudų savo, nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis: SLA neieško pelno, 
Įiariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienai lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime aps^mšti' ikį. :

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraūda — Endowment
• . > Insurance, kuri: ypač naudinga: jaunimui; siekiančiam 

į ; aukštojo mokslo irpėdžiai
SLA — vaikus apdraudžia įįgja- termiauį4ta. apdraūda: už

: V $1,000* apdraųdbs' metams.
4 SIAL- kuopų yra-visose lįį^fenųi j'olonĘpėe,; ? / 

Kreipkitės i savo apyTinkės^kuopų Veikėjus,
Mums mielai

1-' r. ' > Galite kreiptis ir tįeaiįTi SLA‘ Centrą: :

LITHUANIAN ALUOSE OF AMERICA

TeL (nž j 563-2210

$

'• VusNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraftj
Jnoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 

gyvenimo bruožų aprašymas, bei tiksli to laikotarpio buities Ha 
ra tūrinė studija, susk Irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygt

Rkmlal paratyta vtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs klekrlenaa 
BetuvfuL Leidiny* UustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vltuvardžhj pavadtnlmaf»tr Jų vertiniai | rokleėh) kalb*. Laba* 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių lamėlspla. Kaina M

> KĄ LAUM1S LIMA, raiytojoa Petrelės Orlntaftėa at»
mtntaal far mtntys apU asmenis Ir rietas nejadk Lietuvoje Ir 
maMals boBevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pUBlapins 
bet kalnooja tik O. * *

> JULIOS JANONISp poetas far revoliuetonlerlm, Msupm 
tas fr klaldmgai interpretuojamas gyvenime ir politikoje* tik B* I

JuHans Janonio gyvenimą Ir poa | 
adlnti kovotoju oi tmogaus teise* I 
K poslapiu, kainnoja |ML
L B f. ValaM*

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

21,01 W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ Tel. 925-2737

■tj*. Dabar būtų j| 
Ksyga yra (fidetlo

/Mg

KUHLMAN, B. S., Registruota* vaistininkas

InmM _

, JAY DRUGS VAISTINĖ
. 2759 W. 71st St, Chicago, IIL

• RŪPESTINGA] IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

1 ■ ’ ’ ■■ . ■ ■ i 1 ; i ..„H .

I

parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet ki<5| 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, UetuyitS 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jamdtun ir protą

Inž. LIUDAS
50 metų studi;

■’■-•(s. IŠ PRAEITIES OKANŲ-
'1 ATEINA LIETUVĄ

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vsirttaąi 
k Patarė mums toliau studijuoti
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$12.00
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LOS ANGELĖS, CALIF,

other USA lo<^ues .$40.00 ^per yeax. Kanadoje: 
metams - 
pusei metų _— 
vienam mėnesiui

$22.00 per six months, $12.00 per į 
three months. Canada $45.00 per year;
yther countries b4tL00 r>er year.

$45.00
$24.00
45.00
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienr&scio kxinas:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
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trims menesiams
vienam menesiai
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pusei metų
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsied Street, Chicago, 
IL 60603. Telef. 421-6100.

Rūta Klevą Vidžiūhieriė

Vlėilė baka-fo rnelancholija . l^05 £7^™$ bet ir dabar 
bėra nuolatinė Ipsahgeliėčių. kūl-

Tokio pavadinimo novelių tūrinės veiklos, ne eilinė, b pir- 
knygą, parašytą Rūtos Klevos1 maūjdtiti vė’kėja.
Vidžiūnienės, praeitų metų pa-j Kai žųrhalistį- sąjungos; cerit- 
baigoje išleido Lietuviškos kny-' ras buvo stidar^taš įs Ibšangelie-

$24.00
$154)0

$5.00 I
Orderiu kartu su užsakymu.

te-

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais

Per septynerius metus klaidino 
Draugo skaitytojus

Vakarykščiame Naujienų numeryje, 3-ame pusla
pyje, atspausdinome ištisą Draugo redakcijos straipsni 
“JA V politika Baltijos^vąlstybių atžvilgiu”. Spausdinome 
ištisai, ^ad^iekyięnas Naujienų skaitytojas atkreiptų i 
miuėi^į straįpsni savo dėmesį, nes šis’ straipsnis dar ne 
vieną karfą įbus minimas politiniais klaušnriais besido
minčių lietuvių ta^.(;;^i’j’

Prieš septynerius = metus JAV prezidentas Fordas 
Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos, pirmininkas 
Leonidas Brežnevas ir 33 Vakarų Europos valstybių gal
vos Helsinkyje pasirašė Baigiamąjį Helsinkio Aktą.

Bronius Kviklys, jau tuo metu Drauge įsikūręs šiltą 
vietą, pasitaręs su tuometiniais Draugo redaktoriais, di. 
delėrtis raidėmis paskelbė, kad Helsinkyje už Judo gra
šius Sovietų Sąjungai buvo parduota nepriklausome 
Lietuva.

Vieną dieną prieš minėto Kviklio įžanginio paskel
bimą. Draugas Įdėio savo korespondentės iš Jungtinių 
Taurią pranešim^, kad prezidentas Fordas vienaip pasa- 
koies atsakingiems lietuviškų organizacijų veikėjams 
Washingtone, o kitaip pasakojęs Amerikos žurnalistams 
pakelyje į Helsinkį. Tame rašinyje aiškiai buvo pasa
kyta, kad prezidentu Fordu negalima pasitikėti, neš ir 
jis dalyvavęs toje Judo grašių transakcijoje. Įsidrąsinęs 
Bronius Kviklys, kun. Garšvos ir kun. Rimšelio padrą
sintas, apgailestaudamas parašė, kad ne tik tuometinis 
popiežius, bet ir kardinolas Agostino Casarole tame Jiido 
grašių “bandelyje” dalyvavo.

Tai buvo labai žiaurus kaltinimas ne tik JAV prezi
dentui, bet ir tuometiniam Romos katalikų bažnyčios 
galvai ir tuometiniam popiežiaus atstovui, kardinolui 
Agostino Casarole.

Naujienos buvo geriau informuotos negu Bronius

vena Kalifornijoje, netoli Los' dybėjė ir redaąaVb■LiėtūVĮ.Žiffr 
Angeles, kalnų gyvenvietėje — ralistu. Dabaę.-^*<radĮjp.'■'ąlubo’ 
V:Jencijoje. Anksčiau gyveno pirmiųihkę, pro^^mų' rėdaižę). 
Los Angeles ir aktyviai reiškė- ' rė,praĖiešėjąr^fą^fe‘i| Žitėžąf

i si visuomenių.lame lietuvių kolo1 ofganižąčijonįš'iprikSŠoiiĮi

įvairiamis temomis. Pagrindi- rimtėjanti, nebesą Jpefco- Nove- mos atlikėjams r publikai, R. K.

amėrikiečių aukštesniojoje rr,o. spausdinti, 
tykioje'.

'• Sausio 22 d. radijo klubo, žur- 
fadistų it berrdkuonpenės valdys 
Bos surengė Tautiniuose nannio- 
iė auto: ės Vfdšiūnienės knygos 
sirtiktuvęs. Daug kartų toje sa
lėje y ra bu vę pagėi4>ll rašto žmo 
nes, ar tai literatūros preąniją 
kilmėję, ar naują knygą išleidę, 
tačiau niekada nebuvo tiek daug 
publikos, kaip “Vieno ** vakaro 
melancholijos*’ sutiktiivėse. Sun
ku pasakyti, kurių daugi ;ų su
sirinko: literatūros mėgėjų, ar 
autorės, kaip visuonienininkėš, 
gerbė ų. Knygos pirkėjų Buvo 
nemažai.

Julius Raulinaitis, Liet, bend- gibs konstrukcijos, tačiau paskai- 
ruomenės veikėjas, literatūros tiirinkė Vid&ififiiėriės kūryboje 
nooietę pradėdamas nupasakojo, daugiau rado vertingų vaizdų, 
kokia programa paruošta ir ko- vertingų -minėtų — knyga gera, 
kia tvarka ji bus atlikta. j Tolidū pagal programą Aušra

Rašytoja Alė Rūta buvo į>a- ^Ikfifietiė ir Linas Polikartis pa
skaitininke. Pradžioje, ji trum- dainavo duetą “Šūžavėjimas ir 
pai kalbėjo apie rašytojo darbą : meilė”, žodžiai R, K.. Vidžiū- 
ir kritikas; reikšdama nuomdnję#i nienės, muzika G. Gudauskienės, 
jog geriau nepalankus vertini- f Pianinu ąkdjnpana.vo Rimas. Po
mas, negu tyla. Skaitytojai esą likaitis. "
patraukiami-, rašytojų vardo, ar Stasė ' Pautienienė - . paskaitė 
jo temų. __ , ’. j -■ ... i novelę -į. J'Pąsin|«tynĮ^”.„ Sa-

r: Rūtos Klevcis. Vidži ūnięnės kėši pati 'skąitypyii ią. neyOlę pa- 
jnove|ių. rinkinio <|įurwistęsancibs rinkusiu jifs^Aps niiomont^fs no- 
įealios- Įs tĮ^r^ ^yveinriKi'/sžiy- veli geriįgsjįti vąižd^bj^Sti aų-

t<^ ■. rMį^jūniėąeš; ^į^ėbėji- 
kūfie - ešą . Kęportažinib 'stilKUs. ,mM’’. \ žrT A r J ?

hė-

nė profesija — mokytejavimas Hij knygoje Hjetorbį ftėvertėję

i Pastebėjo Alė Rūta, jdg autore 
Vdfiūriiėnė į litbratūfą palinkli- 
M vėlokai, pžtrikšif-j, kaip Jurgis 
dliailfla; kdfis jąu esąs savo kū
rybą literatūron įsirašydinęs. 
PaškaftiHirikė parinkusi iš kny
gos Ris gėriausibs kūrinius ir, drasinėdavūsi. 
apįę juos plačiau kalbėjo, . savo 
tpiriiis fcifatomis paremdama, 
fbš trys ftovėlfe; “Be jokifcį abe- 

tt’, “Viėiib vakaro rfielan- 
if "feilpniimė valanda”.

Bė savito stiliaus, Alė Rūta Vi. 
'7 Ihifenės liovėlėse pastebėjusi 

kith f.fftdfiu įtakos, pvz., kai kur 
uiąlogai atskambą lyg iš Aloy- 

j žo Baforio. Kai ktir esama nėly-

Vidžrtoienė pakalbėjo šiek tiek 
ir apie save praeities raštus- 
Skautų Aide buvę išspausdinti 
du jos rašinėliai Tėvas raginęs 
rašyti ir davęs po tris litus už 
Tašlhėlį. Vėliau pamėgusi žur- 
nalizmą. Amerikoje iš pradžių 
straįpsniuš K. Mickevičiūtė pa-

He abejo, programos eigoje bu. 
vo plojimų, įteikta autorei gėlių 
ir sueiga baigta kava bei pokal
biais

Kalbos daJykai

Mene kūrinius (raštiją, muzi-

kėtis vienodo vertinimo, nes 
kiekvienas žmogus kūrybą sa
vaip supranta. Ryškus pavyz
dys čia pat: ir paskaitininke, ir 
skaitytoja pasirinko jų manymu 
pačias geriausias noveles, bet 
ne tas pačias. Tačiau rašto kal
ba tvarkoma gramatikos taisyk
lėmis bei kalbininkų nuostatais. 
Ir tai yra matas rašytojo kalbai 
vertinti.

Paskaitininke Alė Rūta sakė, 
jog R. K. Vidziūnienės novelių 
kalbą esanti gera, sklandi, tik 
kai kurie sakiniai peiilgi, painūs. 
Negirdėti esą išsireiškimai “gar
siai kepė lašinius’’, “šuniukai gau

AUGUSTINAS PAŠKONIS

ir jos kariūnų likimas 
Marijampolės Karo mokyklos

'T’oci'nvs) *

PATENKU Į FRONTĄ

Pavyko surasti vieną šuplyšrasią Antklodę ir dar 
keletą skudurų. Mėtuilio šviesa skyęrbėši |>£f Ifih- 
gą. Surankiojęs skudurus, viename kampe pasi
dariau guolį. Susivyniojęs į suplyšusią ir nešva
rią antklodę, tuoj ir atsiguMati.

Purtė šalis, ir visokios mintys lindo Į galvą 
Visaip galvojau, kaip išsisukti iš šios biaurios 
padėties. į kurią taip kvailai flfrkteu. KAip riėfflj- 
vojau, atrodė, kad iš šios padėUės Bėrta išeities — 
reikia laukti kokio nors stebuklo ar netikėtumo. 
O gal ryt kaip nore ir tos bėdos išlįsiu?

Susirietęs visaip dangseisusi ntfe žalčio sku
durais ir stengiauri užmigti. Nesisekė^ Dar turė
jau duontarbėje ritmuos tikučių* kuriuos ėmiau 
kramtyti, nes tikėja®; kad valgydamas apšilsiu 
ir gal greičiau galėsiu užmigti Galų gale užmigau.

Pabudino mane didelis trenksmas ir šaudy
mas. Tuo j s-1 šokau iŠ guolio. Rankos ir kojos nuo 
saičio būvu sunstingusios. Bandžiau kaip nors iš- 
miklu.ti. Tuojau prišokau prie Įaugta Jau aušo. 
Šaudymas ir spn pančių sviedinių -trenksmas 
vis didėic. Išbėgiu į lauką didėlį motorų
urzgimą Priešai mane atsivėrė tikras pragaras.

tiečių kalbos, nes autorė mies
tietė.

Deja, tos “miestiečių” Raibos 
knygeęe yra gan apstu. Net pra
sijuokiau, kai ^ paskaičiau apie 
turistus'su bud -alaus “išparpu- 
,3i^is;pilvaiš”.‘ Juk parpti — re’š- 

■ kid tam. tikrą garsą leisti, šnypš
ti, plerpti. Rašoma: “Saraddrre 
mo-cr''i'te, kun nebuvo vėdiisjf. 
^asakpiVit ^e margaitę if taip 

, jąu: aisfeti, jf^ ji ifetėkėjusi, o 
mergutes af rncteH’š neveda, bet 
•sieką —toks jau liėtiJVių kalbos 
’tnifvfhas. Vyras pašakojasi “pa- 
t'-ctas iritėfriū”, vietoj stojęs ar 
stojęs,

BdrrdnHėj kalboj nėra tekio 
išsireiškimo; kaip “kaine rėika- 

;.fes?’>, feiausiaana “koks reika- 
^ą^’: Iš gilios senovės atkasti 

<ifeygon įdėti nėliėttiviški 
s:d3fftyštė'’, “ženytis”. 

' “prietelystė” ir kt. G kad “geso” 
ir. fpagrasinau” žodžiuose ioėtu- 
ri būti nosinės raidės, tai daug 
karti; kalbrrinlkų aiškinta. Gi 
ir !'?.tsiėkimai” vietoj “pasieki- 
tftu” bearta knygoj ^aA-artoti. 
If tas “rfeužiigo” yra pasipainio- 
tes-

Taipgi kalbininkų ar šiaip kal
bos mylėtojų ne kartą laikrašti
ninkams priekaištuojant nuro
dyta, jog tuos nevykėlius vieti
ninkus “pasėkoje”, “daugumo
je”, “tikrumoje” būtina iš raš
tijos išvietinti. Pagaliau, kas ir

, Kviklys. Tuo metu jos. Kviklio J
auksinius Judo grašiųšl ihokėju-'iiį

’ Naujienos žinojo,- 'kad'nei Amefife^ražfięįls, hėi por-' 
piežiuš rusų kdtnųhįštų .pąvei-gtesrliĮętuyįs ^ėįą^mek 
pardavė; ir jokių. grašių iš Maškvds'ntep^įtfeĮk J • 't

Ne tiktai pats Brežnevas,- hĮfi*^sakM?^tvos jp’b-? 
oagandos aparatas tvirtino, kad■^elsi®^pigi^aiiii§.( 
tktas atidavė Sovietų karo jėgų pafėfgįdš fafiĮįiš ’Sž^Jbtiį^ 
Sąjungai, kad pokarinės Rytų E&fdpos Soh’bš'teliečia-; 
mos ir kad Lietuvos pavergimo .kfkiisiniaš išspręstas 
''faskvos naudai. ....

Bronius Kv~'kiyš ištisus septynerius metus marijonų 
eidžiamame dienraštyje kartojo, kad -Lietuva parduota; 

’ ad niekas už ją nekovoja it kad klhds^naš jMū btigtdš.. 
Kiekvienais metais jis pakartddtvtį šj^’Jbyiėtihfe įjfbįjh-.. 
landos tvirtinimą ir šaipėsi iš tų jiėttmškų.dfįihĮžaSjlį- 
kurios sovietine propaganda nebetiki.Žronius Švikiys 
neatsakė nė į viėrią tiro metu jam iškeltą klausimą; d 
tik skleidė nepamatuotus gandus me tikinęs-Naujienas, 
bet . ir pfiėš Naujienų redaktofiį Jis kurstė■ 
faštėlitts prieš Naujienas, ir .šio dienras^b. bėiidfėdafMūs.

Dr. Kazys Bobelis, tuometinis ADTo pirmininkas; 
buvo gėriau informuotas nėgū KViklyšTr visi ffiafij&Įi&i 
kartu sudėjus, ir jis netikėjo,, kad Heišthkyjejiėpfikiktt- 
soriia Lietuva būtų buvusi parduota- Jis rase' Draugui 
straipsnius, prašydamas, kad ši klaidą- būtų atitaisyta. 
Dn Bobelis buvo nuvykęs į Belgradą-ir dalyvavo ten* vy
kusioje tarptautinėje konferencijoje: Ji|įįfdrnižvo Anie-j pupinius

rikės delegacijos pirmininką, ambasadorių .Arthur Gdld- ’ JohdŠ Failinis Ii. Iki šio meto Kviklys nieko neatsiprašė ~ 
bergą ir komisijos narį sen. Robert Dole apie teisinę pa-, ir iš Draugo dar neišėjo. Negirdėjome, kad Draugo vado- Isga,vojotą tlkrum°ie > J®' z°- 
vergtos Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių padėtį, fiel- vybė būtų jį atleidusi. '

:--- - -- - -----  ■■ ' —— 4   ~ ------- ’ 

’ i t.+> sukyrefe.wsiis .Chi-.

F-ALTd ceųtfą ir-j^apsakpjo a^ęlb^grad^-kdn^peh^jes 
:ėigą. Kvikly&f/'Dft

kad Helrinkyjė Lietuva ir kitosTyaĮstybės huvo pai^iidtos.: 
Į Nei pfežidėiįtaš Cr. Fpfdas,- nei.prez;“ Jimmy karteris, 

ffei prež; Roriajd Reaganus nepripažino Sovietų-karo jėgų 
pavergtos Lietuvos įjungimo į Ševidių Sąjuiigą Valsty
bės departamentas keliais atvėjaiš tąi buvd įjaškėlBęs. Tų 
Sfabėšimlį.Tmąūgas riedėdavo,: b jėiįru if idėdavALvtąi 
Kviklys ^it^t^jamš Jriįnindavę, kkd Lietuva ’ 
kio konfėrėMjdje bravo parduota; - - ...
’ ; ’ Šitas taskvai- Mdihiaš-Wrtifitas BuVd' kafti)>- 
fdžs įsfišiiš sėptynefiuš^diėtūs. Jis sukeldavo nebaigiamą 
ėraelį lietuvių tarpę, gifičams nebūdavo galo;

Trečiadienį Draugas vis dėlto Valstybės departamen
to pranešimą įdėjo.--Ten aiškiai parašyta, kad JAV netik 
freįfripažirio ISėtiiv^ įjitngimo; į ^Sovietų Sąjungą, bet to 
h^fip^ž-its ir gtėiij3e. Ta pfSiiėšiiTiiį dSbaf galės paškai- 
.tytį If EĮraEūgd ihnoiiėš, bfet iiieš nieko negirdėjome iš pa
ties Kviklio. Jis turėtų prisipažinti; kad. per septynerius 
metus skleidė Draugo skaitytojams maskvinę propagandą 
ir šmeižė ne tik JAV; bet ir Amerikos lietuvius.

Jis turėtų viešai atsiprašyti ir kardinolą Agoštiną 
Cėisdrolę, kufilid pasitikėjo buvęs ir dabartinis popiežius

džio “tikruma*’ žodyne nėra? Kai 
(Nukelta į penktą puslapį)

Aplink sproginėjo patrankų sviediniai. Ir ffiū^š- hiiikį; Tudjaii šokaū §ii viėmi kareiviu nešti ant 
kės patrankos pylė be pertraukos. Nesuvokiau ką (neštuvų tuos Sužeistuosius. Pora jų labai garsiai 
aš turiu daryti.- Nesąmoningai ėmiau bėgti prie vaitojo ir net šaukė. 'Sunkvežimis'jau buvo bai- 
iš patrankų šaūdžnčių kareivių, kur buvo didėlė giamas priguldyti sužeistųjų, tai tuoj įšokau į 
fiteišfcffe. Atbėgus nežinojau ką turiu dai'yff; vidų priimti padiiodaiflūs šttžeištudshiS ir pagul- 
blaškiausi tai šeri, tai ten, slapstydamasis už ag* j-dyti. Kai visus priėmiau, sšnkvlžimis buvo jau 
piltiį ūpkafeų. Bolševikų kulkosvaidžių Ugniš mūriį pilrtss. Dingtelėjo tfrifftiš, Sf TtfpSWi riėtoje sa- 
rlešiekė; tik Artilerijos sviediniai aplinkui sprogi- rtitahj neš aplihkiii ridribn tikras chaosdk Daviau 
liejo. Pi-Aridėjo bolševikų priešpUSlio stiprus aį- šoferiui ženklą važiuoti. Pajudėjus mašinai; tud= 
šaudymas, kiekvienu metu laukėffi prasiveržimi- dilti paėtrifatl isblfiušitii ddjtidjančio ir krUviho ka
čių bolševikų tankų. Išaušus defegė pilka friigle rėltid gkKriį žtii &V6 btifiktį Jtaip, kad matytųsi
ir maišėsi su artilerijos sviedinltį sukeltais dū
mais. Užsidegė pora kaimo trobesių Maišatis kas
kart didėjo. Aatsirado užmuštų it sužeistų. Sani-
tarai skubiai nešė sužeistuosius į sunkvežimius. Inusigandau. Pamaniau 

^tikrins 
Mdrti; Be 
4 ant oečk

mano antpečiai; praskleidus rfunkvfežinlib galinę 
užuoląidą Vos tik pravažiavus apie dešimt 
fūėtftj, kafo policija suhl

Prie jų prisidėjau ir aš. Paprasft»s> sunkvežiriife 
btfvo apgaubtas brezentu- Ant šorių brezento buvo 
Raudonojo Kryžiaus ženklai, o ant grindų pH- 
kldta šiaudiį- Nešėm į sunkvežimius sužeistus kd- 
fėiviūš ir guldėm juos ant sunkvežimio grindų, 
šiaudais apklotų. Kai tik sunkvbžimis buvo 
fias, tuojafa sanitaras įšokdavo į vld ; tarp 
'ųjų. Tuomet sunkvežimis skul 
uifrohtę. Taip besidarbuojant, iŠ pirmąjį 
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f
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ja
važiuo
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sartą n 
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linijų sanitarai pradėjo atgabenti d 
Juos kaip mat guldėme į sunkveli 
’rantėme į užfrontę.
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rikė. Aš labai 
jei gerai pa
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rankos 
;bai smarkiai

uždar. 
eitis.

gą
kurio

erne šaukti.
os nuskąri-

vežimio, galvojau ką dabar turiu daryti, kaip čia 
dabar išsivaduoti iš tos nelemtos padėties?

Staiga pamačiau einančią pro šalį gailestin
gąją seserį. Priėjęs arčiau, pasiteiravau, kur čia 
yri NJS.V. bustiną nes jau iš anksčiau žinojau, 
kad N.S-V. teikia visokeriopą pagalbą bėgliams 
nuo fronto it dėl karo veiksnių patekusiems į sun- 
kuriiūs žmonėms. Ji tuoj parodė kryptį, kur ran
dasi itirino ftofirtia rasti vieta, dar suminėjo porą 
gttvių, ktiridihis tunu eiti. Tai bus, maždaug, 
apie penkiolika minučių kelionės. ‘

Nuošibdžiai padėkojau fr iulėjati nurodyta 
kfyptiffli. KMffeiViflių ieškoti jau bijojau, nes 
karta jau pasimokinau.

N.-S.V. būstinę susiradau be didelio klaidžio- 
I jimo. Prie būstinės matėsi daug žmonių; jų tarpe 
ir kariškių. Viduje didelė salė, pilna motnų ir 

j vaikų. Prieš akis atsivėrė labai liūdnos vaizdas. 
Į Čia, žinoma. MBHat ir vyrų, ir kariškiu. Gale 
salės buvo dar viena patalpų, kur o’atėsi daug 

- N.S.V. seserų. Ten buvo verdama ir dalinama 
I sriuba pabėcėl-ams. Atsistojau kampe ir štebėirn 
I visą aplinką GglvojRfy gūl gilėsiu ir aš gauti 
sfiubos. nos rjva ; labai išalkęs ir sušalęs. Pa- 
rfačiau. kftd ir ' kaftidė sauna sriubos; ir 

i dar dviems kareiviams r y1? i vnrisltos katiHu- 
f’r y- vienų ka s<

važiavo į frontą sprogo bolševikų sviedinys dr i)au.‘Tuojau išbėgę l * *.;

sunkiai sužeidė tris kareivius ir vieną jų puskiyft- I-Virts Į fkftfMrife-sirtei^frjęi g < iš mink an. 28-30, Į9H-1



susirinkimu

T«L; 562-2727 arba 562-272fi

Lietuviu Brighton Parko Motery 
kluoo mennis nariy susirinkimas va
sario 2 cteną neįvyks. iMisuiukimas 
pergenamas i kovo 1 dieną.

E. Strungys"

wnū Jtdraju;

G OYTOJAS IR CHIRURGAS 
WwtctMctec Community klinika* 

ateeicuKs dir»*tork« 
fftė S. Manh«M> HtL, W«»tcn#st»x, LLi. 
VALANDOS; 3—fe dUTX> mwwyn

****** *55-4506, Pa«a M454

DR. A. & GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS, 

^SCIALYBR; AKIO ulGQS
’ft? W«č 1632s* Strwi

LOS ANGELES, CALIF.
ALKeita is 4 psi.

tokie netikę žodžiai ar išsireiš
kimai vejami iš laikraštinės kal
bos, tuo labiau neturėtų būti 
jiems vietos grožinės Literatūros 
knygose.

OPTOMETRIST A3

KALBA UETUV12XAJ
MU w, 7l»t st TaL 737-5149

tr ■'conuct lassgr’

i’kOSTĄTOiCHIRURGU* 
■y liH W6ST (M STRilT

■ '-.Vtl-txMlcj; Užtrari 1—4 yyąr

■ Otae tetefevū; 776-28M.:
rsį^t 44MįĄj

?rc' ta to £, inkstų ir žlapumr

SL Petersburg, FR. 337JJ 
TeL (8132 321-42®f

?£R KRAUSTYMAI

'-filmai — Pilna »Ė5»'- ilMA KAIIU^ 
‘nirnarn Ph>wfe?
ir VISA kortdeu

fc- IE RAMAS. Tai. 925-M68

žiuotMs žvt-je ir miško uo^I&s, 
o atkurtosios Lietuvos valstybės 
didysis uostamiestis, visam pa
sauliui žinomas prekybos, pra
monės ir laivybos centras, į ku
rį natūraliai svyra ir visa oku
puotoji Lietuva. Klaipėdos uos
tas žyniiiii praplėstas, pagilintas 
ir patobulintas. Nauju geležin
keliu jis sujungtas su jo netar- 

| pišku žemaitišku užnugariu, o 
į dabar tiesiamas naujas plentas 

padarys patogų susisiekimą ir 
automobiliais tarp Klaipėdos ir 
laikinosios mūsų sostinės. Mūsų 
uostamiesty per palyginti trum
pą laiką įsikūrė daugelis naujų 
pramonės įmonių, atkuto seno
sios, išaugo prekyba, laivyba, 
amatai. Mūsų taiKos darbe jėgų 

• pertekliaus dalis randa sau pra
gyvenimo šakinį savame uosta
miestyje, užuot ieškojus laimės 
kituose kraštuose. Klaipėdos 
miesto gyventojų skaičius per 
tą laiką padvigubėjo. Su 50.000 
gyventojų mūsų uostamiestis 
yra šiandien antras didumu Ne
priklausomas Lietuvos miestas.

Plėsdamasi ir augdama, lie
tuviškojo užnugario maitinama, 
Klaipėda lietuvėja. Tai yra visai 
natūralus vyksmas. Tačiau toji 
aplinkybė neduoda ramybės ne
gausingiems skaičiumi, bet dar 
galingiems savo įtaka vokieti
ninkams, kurie nepajėgia ar ne
nori, apsiprasti su naujų laikų 
realybe/ su lietuviška Klaipėdos 
ateitimi. Jie nesigaili pastangų 
mūsų uostamiesčio magistrate, 
jo ir krašto seimeliuose, kad su- 
laikytyų Klaipėdos • atiietuvėji- 
mą, nors tai būtų daroma ir gy
vybinių miesto ir krašto ūkiniu 
interesų kaina. Pakanka pri
minti magistrato statybos ir 
mokesčių politiką, taip pat sei
melio priimtus mokyklų ir pre
kybos ir amatų Įstatymus, kurių 
daugumą gubernatorius turėjo 
vetuoti. Taigi mūsų uostamies
čio lietuviams ir šiaip jau loja
liesiems jo gyventojams teks 
dar atlaikytyi sunkią kovą, ligi 
prieš keturiolika metų prasidė
jęs Klaipėdos ūkinio ir tautinio 
atgimimo vyksmas galės nekliu
domas ir visa savo galia pasi
reikšti.

(Nukelta i šeštą puslapį)

Funeral Home and Cremation Service

FD.LE.
(312) 226-1344

1729 & Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

V. SIDZIKAUSKAS

i

V. Sidzikauskas

’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Šausią 15 d. sukanka ketūrio-
I " - ■ r '
I lika metų, kai Mažoji-Lietuva, 3

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

... . ..

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

AiKsies automobiliams pastatyti
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M
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KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVA
DAVIMĄ MININT,

SENATAS PRIIMA REZOLIU
CIJĄ APIE PABALT1ECIŲ
LAISVĄ APSISPRENDIMĄ

1983 m. lapkričio 17 d. JĄV-ių 
Senatas priėmė senatorių Rob
ert Dole ir Patrick Leahy sutar
tinę rezoliuciją (S.Conj\es.,80), 
kuri isreišKia Kongreso nuomo
nę, kad JAV-ių prezidentas tu-

' retų daryti visą, kas reikalinga,!. 
kad Par>al1ij.p klausimas būtų} 
svarstomas Jungtinėse Tautose.} 
Anot rezoliucijos/, vienas kings-j 
nis bū m formaliai įtraukti daJ 
bartinės padėties Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj svarstymą į se-i'

: kančios J T. Žmogaus Teisių Ko-Į
misijos dienotvarkę. . . . . v- -

Komisija pradės posėdžiauti i teisingiau —. šiaurinė jos dalis, 
1984 m. vasario mėn. Ženevoje, Į susijungė su. Didžiąja Lietux a. 
Šveicarijoje. } Tą dieną atkurtoji nepriklauso-

Tą pačią rezoliuciją Atstovų' ma Lietuvos valstybė išplėtė 
Rūmuose pristatė kongresnaanai savo suverenumą į Nemuno žiu-

priežasčių, nei kitų Baltijos jū
ros uostų, pvz.: Talino, Rygos, 
Karaliaučiaus, Dancigo, Elbingo. 
Tuo tarpu, kai šie uostai sudarė 
Baltijos rytų ir pietų-rytų pajū
rio kolonizacinės grandies dalis, 
kai jie atsirado vokiečių rytų ko
lonizacijos eigoje ir buvo skirti 
kolonizaciniams, taigi pirmoj 
eilėj ūkiniams tikslams, Klaipė
da buvo 'įkurta vien strategi
niais sumetimais. Geopolitinė 
linija Karaliaučius-Klaipėda-Ry- 
ga.buyo anais laikais savo rūšies 
strateginė ašis visam vokiečių 
ordino veržimnisi Į rytus. Po 
Žalgirio-Eglėkalnio kautynių ir 
ypačiai po Melno ežero taikos 
sutarties (1422 m.) Klaipėda

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Sgansdinaine ^1937 metais
Sidzikausko- gvyai pa-

rašyta stra^snį.1 N. Red.' buvo nust'ojušiŪr.politinės reikš
mės, ir todėl. visai nusmuko. 
Ekonomiškai Klaipėdos vaid
muo pradėjo "reikštis tik XVI 
amžiaus pradžioje, kai sekulia
rizavus o.rdiną_įr padarius jį Lie
tuvos-Lenkijos- valstybės vasali
ne provincija, buvo pašalintos 
susisiekimo -ir kitos kliūtys, ku
rios ligi tol skyrė Klaipėdą nuo 
jos. Hetuviškojo užnugario. Tik

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

tis ir nuo amžių lietuvišką Bal
tijos pajūrį; Klaipėdos atvada- 
vimif sugražintai Liėfčvai gau- teįv laikais prasidėjo Klaipėdos, 
singų mūsų giminių kadaise tu-

i retas jūros valstybės pobūdis.
AAJ vo A-u T M.UAAXCAAAV k/A U.VAVJU k/xy^AV^ j -

žius Pijus XI ir Musolinis, bet ’ Kokiayra to įvykio reikšmė ii 
nesusitarė. Sutarė, premjeras 
Bettino Craxi.

Don Ritter ir Brian Donnelly.
(Elta)

— Naują konkordatą tarp Ita
lijos ir Vatikano pradėjo popie-Į

— Per Hong Kongą eina treč
dalis visų Kinijos piniginių 
transakcijų.

ką 14-ka metų davė Lietuves 
Vakarams ir visai Lietuvos vals
tybei? ' •

Mėtę žvilgsnį praeitin, kons
tatuojame kad Klaipėdos atsi
radimas priklausė visai nuo kitų

Golden Egg ; -
And Cheese Salad Sandwiches

'.v’ ■' —

INTAKAS VILIMAS
T*L J74-1IR2 arta 37649ft

UDUO SUMOS VALANDOS

MtfW**H* Pm-kt.

nuo £30 iki 9M t*L ryta, 
ttohaa WOPA - 14M AM

Mė|a — Aidant
TaMj 77S.B43

up ynur hungry back-m-school Kids wita i nutnuoui 
kmch of Golden Egg and Salad Sandwiches. The filling 
w ecor.cTJcal tnd easy-to-do bec^"^ os

kaip troslamiėšKd''plėtra, tik ta
da ji pradėjo santykiauti su pa
saulio rinka.' Tačiau tas Klaipė
dos klestėjimo periodas truko 
neilgai. Politiniam padėjimui 
pasikeitus, Klaipėda ir vėl ne
teko ryšio su savo natūraliuoju 
užnugariu, jos reikšmė visai su
mažėjo, ligi jos galutinai nenu
stelbė Karaliaučius, kurį politi
niais sumetimais favorizavo ir 
rėmė Prūsijos valdžia. Tik porą 
kartų po to buvo pasireiškęs 
tikrasis geopolitinis Klaipėdos, 
kaip Nemuno upyno rakto ir 
vartų, vaidmuo. Tai buvo 1843 
metais, kada rusų kariuomenė 
buvo užėmusi Klaipėdą, ir 1854- 
1856 m., t .y. Krymo karo laiku, 
— vienu ir antru atveju buvo 
pašalintos, kad ir trumpam lai
kui, politinės ir susisiekimo 
kliūtys tarp lietuviškojo Nemu
no upyno ir Klaipėdos ■ ostc.

1923 m. sausio 15 i. įsykis 
grąžino visiems laikams Klaipė
dai jos tikrąją paskirtį, šiandien 
ji jau nebemažas, mažai kam

ENERGY WISE
f įtars tvary 3,000 to 
B,000miles to avotč 
wasting gasoline,

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL; 652-5245
URDU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

■TJetuvog Aidaf
KAZI RRAZ&WWYT*

5*. MAPLSWOQO AVI.
CHICAGO. IL 4OM

adiwiie SJO nl vakare-

*

4 t -

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

i 11028 Southwest Hwy., Palos 1
I TeL 974-4410

dills, Illinois

US

1/4

ecp *h-e4d«4 Ch«i<Lar 
eb**w

rip

*>r

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572 VAS AITIS-B UTK US
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bread baiter. 1^*4
I of bread wtt about 1/S cup egs mixture eaek. 
Top with rėmainfcif brrsd. Better ouU>bef aaedwiehe^ 
0riH je akiBet or on friddla ©ver heal uatA
folder Turn and ether side.
•HARG'COOKED EGGS: Fat ia arafte layer hi Mt*© 
pan. Add reouęh tap water te come H least 1 meh

Cover and quickly hrin< just t© Turi )MU
Tf reanow par fr©m beat to pre<efH further bofiR^.
Let itand eoeened is ho het water 1W to 
Ldir-je (A4ju«t tirn* er by abeut 3

larger er smaller.) Immediately ran ca’d wMe? tW 
»r pMt th*»m m tee aatu eompletely eoofed.

*yn T'vnrw wbr'l, track> it by tarpinį gently all owe 
ter botewn to Icaso* sbe i. ‘hm peeų atartiruf 1GW» 
arc. Hold Kff runmnf viiar or dip in bo©4 W 

to halp .

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system's oun natural 
thj thm overnight. Gently. Dependably Try it tonight, 
ftxi’rt like the relief in the rooming.
Chocolated or pills. Ex-Lax is

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas —- 652-1003



KLAIPĖDOS KRAŠTO...
(Atkelta iš 5-to (ml.)

•
. Kišk sunkiau p ie naujų eko- 
* nominių aplinkybių pi ištaikyti 
’buvo mūsų pajūrio ūkininkams, 
fl'odėl palyginti lengviau paėmė 
juos savo įtakon ir savo medžia- 
j^inėn ir moraline n glolxm sve
tini eji veiksniai. Tačiau ir šioje 
srityje pradėtas sistemingas ir 
planingus darbas žada gražių 
vaisiu. Mūsų valdžios padedami 
ir Lietuvos Vakarų ūkininkai 
pradeda persiorientuoti į eks
pertinę gamyba, kaip tat yra pa
darę daugumas didžiosios Lietu
vos ūkininkų, tada alsipalai- 

*duos jie nuo priklausymo kaimy- 
-ninci rinkai ir .sumažės svetimų 

veiksnių įtaka.
Klaipėdos krašto susijungi

mas su Didžiąja Lietuva ne tik 
grąžino Lietuvos valstybei jos 

i tautinio palikimo dalį leritori- 
’ jos ir gyventojų pavidalu, ne tik 
grąžino gražiausią Baltijos kraš
tą Neringą, bet ir suteikė 
mums laisvą išėjima į jūrą, var
tus i pasauli. Ką tat reiškia, ge
riausiai įrodo nesiliaujančios 
tautų ir valstybių kovos ir ka
rui dėl laisvo priėjimo prie jū
ros, mūsų pačių prityrimas, kai 
1934 1935 metų politinio įtem
pimo įkarštyje eknominėmis ir 
transporto bei tranzito represi
jomis norėjo mus pak tupdyti 
mūsų vakarų kaimynas ir kai 
mes beveik visą savo prekybą 
Šu užsieniais nukreipėm į jūros ! 
kelią, ir pagaliau šie skaičiai: 
apie 70% viso mūsų įvežimo ir 
apie 80% mūsų išvežimo eina 
šiandien per Klaipėdą; 1935 m. 
j.Klaipėdos uostą įplaukė 1235 
laivai, ir tie melai buvo visai 
pagrįstai laikomi rekordiniais, o 
praeitais metais įplaukusių į 
mažą uostą laivų skaičius pra
šoko 1370!.

Politiškai — prieš keturiolika 
metų atvaduotieji Lietuvos Va
karai yra mums šiandien mūsų 
nepriklausomybės, savaimingu
mo ir mūsų politinių aspiracijų 
realizavimo laidas. Ūkiškai — 
Lietuvos pajūris yra visos mūsų

tautos gerovės versmė ir ekono
minio savaimingumo ir pažan
gos sąlyga. Pagaliau, su savo 
moks’o ir kitom s įstaigomis, su 
teatru ir spauda Klaipėda yra* 
svarbus lietuviškosios kultūros 
centras, iš kurio mūsų tautiš
koji mintis spinduliuoja ne tik 
mūsų pajūryje ir panemunė:e, 
l>el ir visoj Lietuyoj. Į

Baltijos jūra ir lietuviškasis 
pajūris, kurio susijungimą su 
Didžiąja Lietuva šiandien mini
me, yra mums, kaip visai teisin
gai viename rašinyje yra išsi
reiškęs prof. M. Rcemeris, "‘ne 
tiktai langas į pasaulį, — tai Į 
mums visas pasaulis, tai mūsų 
gyvybės garantija ir sąlyga”. 
Neveltui todėl visa Lietuva, tiek 
Didžioji, tiek Mažoji, tiek paga
liau bent savo mintimis ir oku
puotosios jos dalys, iškilmingai, 
džiaugsmingai ir entuziastingai 
mini 1923 m. sausio 15 d. sukak
tuves, ir lenkia savo galvą prieš i 
Mažosios Lietuvos šaulius, ku- Į 
r.ems patriotiško pakilimo pa-j 
gauti talkino, kiek leido sąlygos, Į 
Didžiosios Lietuvos kauliai, ryž
tumu, drąsa ir pasiaukojimo 
dvasia.

Tačiau, toli gražu ne visa dar 1 
mūsų pareiga atlikta. Lietuves 
Vakarų klausimas išspręstas 
tarptautinėje plotmėje. Betgi 
lieka dar išspręsti vidaus politi
kos plotme. Reikia organiškai 
stingdyti dar ilgus šimtmečius 
skirtingose politinėse, teisinėse 
ir kultūrinėse sąlygose gyvenu
sias mūsų tautos kūno dalis. Rei
kia parodyti, kad mūsų valsty
bėje, jos pajūryje būtų jauku 
gyventi ir tiems mūsų gyvento
jams, kurie jaučiasi esą nelietu
vių tautybės, reikia, kad ir jie 
būtų lojalūs mūsų valstybės kū
rėjai. Reikia, pagaliau, kad mes 
atliktume ir savo jūrinę paskirtį, 
atgaivintume jūrines savo tau
tos tradicijas, išauklėtume drą
sių jūreivių kartą.

Į ši kilnu darbu turime stoti 
visi, liek Didžiosios, tiek Mažo 
sios Lietuvos lietuviai, tiek mū- [ 
sų gausinga išeivija visuose pa
saulio kraštuose. (Tr.)

GEROJO GANY- i
TOJO NAMAI i

Onos Pranckevičiutės inicia
tyva buvo užpirkta virš 80 ak ų 
Saleziečiu žemė su mokvkliniais 
pastatais Cedar Lake, Indianoje. 
Buvo pramatyta, kad ši viela, 
kuri randasi tik apie 10 mylių 
•atstume nuo Čikagos, tiktų glo
bos namų įrengimui. Be puikių 
mūrinių pastatų, kurie galėtų 
būti pritaikyti vyresnio amžiaus 
žmonių gyvenimui bei pilnutinei 
senelių priežiūrai, ten pat yra 
ir valgykla, barakai vasaros sto
vyklautojams ir sporto salė įvai
riems parengimams. I

Globos namų planavimo ir . 
vykdymo reikalams buvo įsteig
ta pelno nesiekianti korporacija 
Gerojo Ganytojo Namų vardu. Į 
Remonto ir pasiruošimo darbai 
gerokai pasistūmėjo, bet dar ne- ’ 
baigti, kad galima būtų namus 
atidaryti. Kadangi pajamų dar ‘ 
nėra, remonto išlaidų ir pasko- j 
los išsimokėjimo pasėkoje is-1 
sek , turėtas iždas.

Idant galėtų išlaikyti užpirk- i 
tą vietovę lietuvių visuomenės 
labui, Gerojo Ganytojo Namų
vadovybe kreipiasi į visuomenę, 
prašydama paramos. Brangius 
aukotojus ir rėmėjus kviečiame 
padidinti savo įnašus, o skolin
tojams žadame dešimtąjį pro
centą.

Mielus skaitytojus, supran
tančius šio drąsaus užsimojimo 
naudą ir šalpos namų išlaikymo 
svarbą lietuvių visuomenei, pra
šome rašyti sekančiu adresu:

Lithuanian Good
Shepherd Home. Inc.
P. 0. Box i:«
Cedar Lake, Indiana 4R3O3

-=
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SVARBI S LIETUVOS
žemėlapiai

Lietuvos žemėlapis, su her- 
Į bais. J AV ir Kanadoje 12 amer. 
Į dol., kitur 13 amer. dol.

1525 iru Lietuvos žemėlapis, 
1 su lietuvių kalba aiškinimais, 
j 6 amer. dol., užsieny 7 amer. dol. 
j 1749 m Lietuvos žemėlapis. 
Į Aiškinimai lotynų ir lietuvių k. 
JAV ir Kanadoje 7 amer. dol., 
kitur 8 amer. dot su persiun- 

j timu.
į Platina Lietuvos šaulių Trem-

beždžionių, gyvenančių kaimuo
se, kur keistuoliai norėjo jų 
smegenis ar raumenis valgyti.

Skambinant Čikagoje, galima : lyje iždin. S. Bernatavičius, 
susisiekti šiais telefonais: j 1513 So. 48th Court,.Cicero, Illi-

■136-6376 — 598-5323 ! nais 60650, U.S.A.
Tikimės ir laukiame dosnios I Įsigykite sau, dovanokite 

paramos savo užsibrėžtam dar-, mokslo įstaigoms.
bui. Dėkojame iš anksto. i 

Gerojo Ganytojo Namų 
vadovybė

— Penktadienį aukso uncijaJ 
kainavo $363.

— Italų parlamentas gavo 
naują konkordatą su Vatikanu. 
Jame nepasakyta, kad Italija 
yra Romos katalikų tikėjimo 
valstybė.

RACINE, W1S.
Minėjimas

Vietos ALTo skyrius ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės atsta l 
tymo metinį minėjimą vas. 12 
d., kuris prasidės 9.vai. 30 min. 
ryte pamaldomis šv. Kazimie
ro bažnyčioje už žuvusius bei: 
mirusius dėl Letuvos laivės. Ly- j 
giai 3 vai. p. p. įvyks pats mi
nėjimas parapijos svetainėje.

Kalbės chemikas Dovas Šau-i 
lys, jaunosios kartos atstovas. Me 
ninėje programoje dalyvaus Liu
das Kūliavas ir Vytautas Unde^- 
ris. Tikimasi turėti ir Slaugiau 
programos atlikėju.

Wisconsino gubernatorius An
thony J. Earl ir Racne burmis
tras Stephen- F. Olsen paskelbė

— Iš Hong Kongo išvežta 16

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 20 milijonų dol.

1
1

KASOS valandos: MOKA:

MARQUETTE PARKE:
2422 W. Marquette Rd. 
Chicago, III 60629

Pirm.
Tree, 
šeši.

2:00- 6:00
2:00- 6:00 

10'.00-'12:00-

% už taupomąją sąskaitą.

CICERO:
1445 So. 50th Avė.
Cicero, III. 60650 
Tdef. 656-2201

Anlr.
Ketv.
šeši.

3:00- 6:00
3:00- 6:00

10:00-12:00

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol.

Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metu, 3 metu indėlius: 
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5%’ ^.-20,000100 iki 100,000.00 doleriu.” 
11% _ virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos- 
finansinės institucijos.

APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Naujai pasirodžiusi 
DU ANTANO RUK^S 

619 puslapiu, kietą vifSeWfiw&a

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA •— $17. (Persiuntimui pridėti $1) .
Siųsti čeki: -------

''T' Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, II. 60608

Mm«L Žvm4 __ eardavlHMri . ., Namai, tamė — PardaviiRl t
■ hąi (STATI FOK SALI I UAL IITAT1 MJM IALB

_ - _ - - <
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 

IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSlMOKtUMAU.
D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVING8
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATA3 • VERTIMAI.

.. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BEI J. REALT'S
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St. ' 
TeL: 436-7878

---------- ii .r
ILEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Tūrio Chieagos miesto

Dirbu Ir užmiesčiuose, froltg 
rantuotai ir senins*!*

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Telman Ave. 

TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 MĖTŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

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

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

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS" 

Dažo namus iš lauko 
ir iš .vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lako)

Skambinti Y A 7-9107

Lietuvų Dienos proklamacijas.
Vasario 12 d. 1 vai. 05 min. 

p. p. Racine radijo stotis WRJN 
1400 AM banga transliuos - mi- 
nėjimui skirtą programą.

Po minėjimo — užkandžiai ir 
bendri pokalbiai.

Visi Wisconsino pietryčių lie
tuviai ir jų svečiai kviečiami mi
nėjime dalyvauti.

Jurgis Milas

— Sovietų Sąjunga ir Kinija 
pasirašė, susitarimą dalintis me
teorologine informacija.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau 
»727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643 

Telef. 312 238-W87
• pat*nuvim« uztaknnt lėktuvų, traukiniu, lalnj keii&-
(eroisei), viešbučių a automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 

« kelionių draudimus; Organizuojame kelionės i Uietuvą ir kitus tnMua 
sudarome Ukvieumus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer’ 
aacijfts visais leuooiu relkiLaii.
a .-TiJ,“Py^ISV^^J5hAr’-*re<1 » -eina rezervuoti Vieta, 
i aaoto — prieš 45-60 dienu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaajleBos* gaBmt gauti nepaprastai (doming gydy
tojo, vianomen^ veikėjo ir rašytojo atrimmimua.

Dr. A. Gvsaoe — MINTYS IR DARBAI 259 pal^ liečiu 1905 
meto] jvykfuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunaa dienas Ir

_ §8.00
Dr. A. J. Gumcb - DANTYS, Jtj priežiūra, sveikata ir j 

grožis. Kietais viršeliais_ ____________ __  B4.00
Minkštais viršeliais, tik 63.00

Dr, A- J. Goaaes — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
SMONfiS."Kelionės po Europą jspddžiaL Tik____ 6X06 |

Gaflsia taip pat užsakyti paštu, atriastu* iekj arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

81 persiuntimo Saldoma.

NAUJIENOS,
irai WArjrrro rr. n;

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

1 Nuosavybės. — kitur

' FOR SALĘ ■
LAKE FRONT PROP. 1 

DUPLEX — 2 bdrms, each, 
3 rental uni Is —; 225 ft. lake 
frontage on Beautiful. Bear 
Lake — Boats, furnishings, 

many extras.
SHURNAS
Box 101
Haugen, WI 54841 

Phone (715) 34-8316

I

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” 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 legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

t ■ * A. '

FOR ANNOfiN
COUGH AND
STUFFY NOSt
TRY
TRtAWINIC-DM_
COUGH FORMULA

Dengiame ir taisome visų 
Šių stogus. Už darbų gaišin- 

r tuo jame ir esame apdrausti.

; ARVYDAS KIELA
6557. S. TqSman Avenue, ■ 

Chicago, IL 60629 ?
^3^9655 ar 737-171|

i ■ į i r'Ti-■ f,'iW ”'4" '-iff■uiiJiĮ.uy.'MiąLam.i.iij.i  l l.. . u

A. TVERAS
Laikrodžiai tr brtngeny W 

Pirdiviims to Tatoym** , 

M44 W««f StZMt 
T»L REpuMIc 7-1M1 .

^■1 r..............y ..... Į i .....III ■

'• A . * - . • • ♦. ■ ■ % • \ -

i Siuntiniai i Lietuvį / 
ir kitus kraštus

P. N ED AS, 4059 Archer Areno*, 

Chicago, III. 6063Z ToL YA 7-59W
■ ' ■ - * , •'; ; ■■ ■.

rlrrfti 'd įlįiu 1111111111  MMWnCfBW—BgBSMatg—
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M. fi I M K U S
Motoru PuSIk 

INCOME TAX SERVICB
«59 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimaL pildomi pilietybė! pra- 

tymai ir kitokie blankai

į i wuimBgiwPUMii j i m .mm1, j.1 i ■ ii g 11. ,'.“wh w,

Advokatas
GINTARAS P. CEPENAS

Darto olandas: Kasdieni fino 
ū vbL ryto iki 6 vaL vakaro.

fiaftad.: nuo • vaL r. iki 12 tai d. 
ii ausitarinią.

TeL 776-5162 
IMS West 63rd Stiwt 

Chk^ro, DL 60622

M*K?TW JAV TAUFYMC AOMUt
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