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SPECIALI ELTOS LAIDA APIE
ANTANĄ TERLECKĄ

AMERIKA YRA GERIAU
PASIRUOŠUSI, NEGU RUSAI

ĮTEIKĖ KONGRESUI ATEINANČIŲ METI BIUDŽETĄ.
Sausio mėnesį Elta išleido
PRAŠO PASKIRTI DAUGIAU PINIGŲ
SAUSIO MĖNESĮ NUŽUDĖ
ypatingą laidą anglų kalba apie
Antaną Terlecką. Jos pasirody ŠIMTUS AFGANISTANIEČIŲ
WASHINGTON, D.C. — Pro sprogdinti jų pramonės ir susi
mas sutampa su naujomis pa
‘ zidentas
Reaganas,
pasakęs , siekimo centrus. Nežiūrint ir
NEW DELHI, Indija. — Atstangomis judinti Terlecko bylą vykstan tieji laisvojo pasaulio
< svarbią kalbą
....... v susirinkus m< ' griežtų rusų pareiškimų, karo
ir daryti žygių, kad jis būtu pa diplomatai tvirtina, kad. sausio
{ Chicagoje biznieriams,, tuojau; jie nepradės.
leistas ir grąžintas iš tremties. mėnesį Sovietų aviacija ir ka
.grįžo į Washinglona. pasitarė u j Sekretorius Shultz pareiškė,
Laidoje spausdinamos ištraukos riai išžudė šimtus afganistanie
ir įlei : kad Sovietų vyriausybė pradės
‘ svarbiausiais patai'ėj
iš Terlecko 1975-ais metais pa čių, gyvenusių į šiaurę nuo Ka
ginkluotų pa; kė Kongresui ateinančių metų I pasitarimus
rašyto autobiografinio pareiški bulo. Sovietų aviacija apšaudė
‘ biudžetą, prašydamas p skirti Į jėgų Europoje sumažinimą. Tų
mo Jurijui Andropovui, kai šis ir bombardavo
: daugiau pinigų krašto apsaugai, pačių pasitarimų melu rusai gaAfganistano
dar buvo KGB vadovas. Aprašo miestelius ir kaimus, esančius
Į Prezidentas skrido į O’Hare Ii’ pasiūlyti tartis ir atominių ra
mos Terlecko areštavimo aplin kalnų pašlaitėse.
Į kartu su svarbesniais patarėjais ketu reikštu.
kybės, jo teismo farsas, ir jo
j ir grupe žurnalistų. Skrisdamas
Sausio mėnesio 19 dieną So
Sekretorius George Shultz
“krv-žiaus keliai” Permės konc- mali slėnyje Sovietų Migai ap
; į Chicagą, jis peržiūrėjo parne š- :
pasiekė Karakas
lageriuosę ir Magadano trem šaudė slėnyje .esančius gyvento
tą kalbą, kad ji būtų sklandesnė
tyje. Aptariamas Terlecko vaid jus, užmušdami 42 žmones. Du
ir suprantamesnė, o grįždamas) WASHINGTON, D.C —Sekre
muo redaguojant 45-ių pabaltie- Afganistano kaimeliai. Angur
i jis jau darė pastabas ruošiamam ' torius G. Shultz vakar išskrido
čių pasirašytą ir 1979 m. pa ir Ada, esantieji visai netoli Pa
i Kongresui raštui biudžeto re:
kad galėtų pasveikinPrezidentas Ronald Reiganas tiečiadienį įteikė Kongresui f985. met-m
skelbtą memorandumą, pasmer-. kistano sienos, buvo visai iš
išrinktą Venecuelos
kalais, prašydamas skirti dat U nauj
biudžetą, siekiantį 925.5 bil. dolerių,
.......
kiantį Stalino - Hitlerio paktą, griauti, o žmonės išžudyti.
giau pinigų krašto apsaugai, d i prezidentą ir dalyv t i inaugukuriuo Lietuva, Latvija ir Esti
desnėms karių algoms, erdvf I racijoje.
ja buvo atiduotos Maskvai. Lai-į
pelnyti.
i lyrinėj imams ir naujom^ mok
Sekretorius nori išsikalbėti si
IRAKAS NUSKANDINO
doje taip pat informuojama apie j PENKIS IRANO LAIVUS
Prezidentas pasiuntė į Salva- ’ lo žinioms.
j naujai šrinktu prezidentu, ka l
plačią protesto akciją Lietuvoje, i
dorą aukštą pareigūną ištirti š^ :
j galėtų informuoti apie Karibų
tą reikalą. Jeigu žinia pasitvir-1 Prezidentas, patyręs, kad de ’ jūroje esančių valstybių apSov. Sąjungoje ir užsienyje' BAGDADAS. — Irako kariuo
SIRIJOS PULKININKAS PADŪK) IRANO šIJITAMS
prieš Terlecko suėmimą ir jo menės vadovybė praneša^ kad
tins, tai bus sustabdytas maisto f mokratų partijos vadai rengiasi ‘ saugą.
PARUOSTI
MARINŲ
ŽUDYNES
RėIRUTE
’ pravesti nutarimą^ reikalaujantį
įkalinimą.
II trečiadienį Irako lakūnai Pe^sisiuntiniai į Salvadorą.
'
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į atšaukti’ marinus iš Libano gaji- i
Įvadiniame straipsnyje skaito- jos Įlankoje nuskandino penkis
WASHINGTON, D. G. — At- • dynių organize tori as. Jis įsakiPAVIRŠIUN IŠPLAUKĖ
!
mai
greičiau,
apgailestavo,
kįid
i
ule, kad Terlecko pareiškimas Iranc> laivus.
PIETŲ
AFRIKOS
KARIAI
stovii Rūmų karo tarnybos k t - nėjo visiems kitiems, ką jie turi
JŪROS KARVĖ
Į žmonės nesupranta, kuriais su
Andropovui-yra ne tik “nepa-{ Ira$A> karys pranešėrkad fe-' ■mitetas antradienį priėmė pako- daryli. Artžšfeusias jo pavaVAŽIUOJA NAMO
; metiniais'šnarinai'buvo pasiųsti į WASHINGTON. D.C. — Perprasto asmeninio likimo” apra- kūnams pavyko užklupti Irano mitecio paruoštą pranešimą ! duotojas buvo' arabas Nablan
JOHANNESBURG, P. Afrika. | į Libaną. Kai kss gal mano joa sijos įlankos paviršiun iškilo jūšymas — jame susikristalizuoja laivus, jaukusius Bandar Cho- apie prastų metų spalio 23 d? šajich.
karvė, vadinama Dugong,
tėvynės Lietuvos.
Rytų- meini.
Muša inarinjOįtitro ir prancūzų nž-j Spalio 20 dieną jiedu buvo j -- Premjeras Botha antradienį marinai nuvyko. į Beirutą, kad iros
paskelbė, kad Pietų Afrikos k:a-v priešas
’ “ turėtų progos į juos ša
apie kurią žmonės girdėjo, bet
Vidurio Europe©
jfe^kario Upę. lį
Siyra- : sienio^fegionierių štabo išsprog- ’ Sovietų- ir palestiniečių suruoš
s nematė.
ro daliniai jau traukiasi iš Ang.ilvti. Marinai privalo padėt Ll-;
metų pajirfis. ši.andię?i,|n-^ąreiš- dę lėk^^^.
sąlru Ir|is
įffiriimą. Tada žuvr 211 marinas tame pasi B rime. Jas>r Arafatas
golos.; Susitarta ,$u Angola, ksęd i feno gyventojams atstatyt S3
Manoma, kad krintančįps
kimo autorius, ir adresatai,|abu- j vus irjjųb5.,’^^^^aikinoi ^Ve- ir 56 prancūzų legionieriai
buvo informuotas apie ruošia
ji
nežus
savo
pa-riizanų.
aiyyį^vo
krašte
lai
La

isvę. Jeigu Libane į bombos pasiekė gilumoje gyrėdu kovoja dėl sai© gyyybgs^Ter- liaū buvo nuskaridliiti dar. trys . Pakomitetis nuodugniai išklau- | mas žudynes. Visi buvo pasižakelių is kitų kraštų, į Namibi^./,nefeis' nepriklausomas, grė= pa-; nusias dideles žuvis.
leekas. .grumiasi sų5ligdm& at- ‘ Iržiio/laivai..
sinėjo buvusį Beirute tuometinį dkję niekam nieko neprasitarti,
Angola su savo rusais patarė-j ybjtis'laisvam naftos pergabeni-i pakraščių
’
_
____
gyven
rdėjo £
šiauriame Magadano rajone, kur j
marinu karo viršininką
.4. ir kitus kol pasikėsinimas prieš Ameri
i
jais
norėjo
užimti
kelias
Narni1
mui-ir
tai
vėliau
sukels
daugiau
pasakojimuose.
Ir
Persijos
įlanjis buvo išsiųstas po trejų.kan-Į " VALDŽIA MAŽAI MOKA
pareigūnus, nešusius atsakomy kos ir prancūzų štabus nebus.
čios metų Perinės" konclageryje.
ŽEMĘ
bę už Beirute įvykusią baisią įvykdytas. Jiems pirmon eilėn bijo.s vietas. Ten yra daug ru-j neramumų. Marinai Libane pa j kos laviršių užliejusi nafta gsAndropovas, kuris taip ir neat
rūpėjo išstumti Amerikos karius,, sains naudingų metalų, ir įvairių siliks iki atliks jiems paskirtą ilėj o gilumoje gyvenančias re f;
nelaimę.
:
BOMBAY, Indija. — Bombėrūdų. Dabar Angola įsitikino, t uždavinį. Priešai gali būti tik’ i.jžuv visai užtroškinti. Galėjo
sakei Terlecko pareiškimą, sun
Kongreso atstovas G. V; Mont iš Libano.
jaus mieste gyvena du milijonai
kad N'ainibijos ji neužims, todėl i kad jų užpuolimai nepagreitins ■ jas pglūšvti ir specialiai užlaikiai/ serga už ‘ Kremliaus sienų,
gomery, Mississippi demokratas,
žinomų. Jiems reikia daugiau
ii nutari nutraukti veržimąsi marinų išvažiavimo iš Beiruto svtos bombos, sprogstančios lik?
pačioje liguistos, priespaudą ne-1
ČILĖS GYVENTOJAI
labai patenkintas pakomitečio
-y į žemes, kad valdžia galėtu pa
į svetimas teritorijas. Pietų Af-j Prezidentas buvo užklaustas! tai vandens gilumoje. Bombrs
NEMĖGSTA NACIŲ
paruostu pranešimu. Jis bus
rika savo ruožtu atšaukia savoj ir apie santykius su Sovietų Są taip užtaiso, kad jos pramuštų
no, Terlecko ar Andropovo idė-.stat'd pigių gyvenamų namų.. naudingas įstatymų pakaitoms
SANTIAGO. — Antradienį Či karius iš Angolos.
. j Indijos vyriausybė atėmė iš
Į junga. Prezidento priešai tvirti-' naftos versmės gyslą ir išleisti
jos nugalės? Pasak Eltos, “tai >
padaryti.
apli akinių r ūkininkų žemę, bet
lės sostinėje įvyko protesto de
—-------------------; na, kad niekad santykiai nebuvo i vandens paviršiun naftą.
dalinai priklauso ir nuo nesovie
žurnalistų
paruostas
monstracija prieš nacius, čilie
i labai mažai ūkininkams sumo
Atstovų Rūmų pirminiu- tokie šalti, kaip jie yra dabar, i
___ —
—
tinio pasaulio — nuo to. ar jis
pranešimas
kėjo. Kada ūkininkai papasako
čiai patyrė apie sostinėje 25 me Ixas Thomas O’Neill ėmėsi ini-j Prezidentas paaiškino, jog i — Popiežius paskyrė vysktqg
žinos, kad tokie asmenys, kaip
Į eratyvos pravesti nutarimą ai-'nėra jokio pavojaus, kad dabar John O’Connor, iš Scrantorr,
tus gyvenusį nacį W. Rauf.
jo,1 kiek valdžia jiems sumokėjo
WASHINGTON, D.C. — Trys
Terleckas, egzistuoja, ir ar jam ,
Į šaukti marinus iš Libano. Jam , linui metu kiltų karas su ru-; Pa., New Yorko arkivyskupu,
už /ėmę. kilo nepasitenkinimas.
sostinės žurnalistai (Bob WoodIki šio meto Čilės profesinės
ir jo likimo draugams bus iš
pritaria dalis respublikonų.
I Visi jautė, kad namai buvo reisais. Rusai nepradės k
Ycrko kardinolas 1.
! ward. Richard Harwood ir sąjungos reikalavo, kad diktatotiesta pagalbos ranka ’.
1 kalingi, bet toks mažas atlyginijie žinos, kad Amerika yra to j mirė 1983 m spalio (i diena. —*
Christian Williams), besinaudo- rius gen. Pinochet atsistatydin
Terlecko atvejis —rašoma El
‘ mas už žeme sukėlė pasipiktini— Kariai liudijo, ksd Filipi liau pažengusi mokslo srityje J
tos laidoje— yra “klasiškas pa- (
dami oficialiais Kongreso doku tų ir būtų pravesti demokrati-:
• mą. kurį ūkininkai ir gyvento
nų kariuomenės vadovybė turė yra galingesnė erdvėje ir asliJ —
onduro valstybėj J
vyzdys, kaip sovietinė valdžia
mentais ir asmeniškais klausi niai rinkimai. Antradienį Čilės 1
jai vėliau išreiškė bendru projo žinoti apie ruošiamą Aquino rusams pradėjus ab m :
luvai pale’do šimtus
nėjimais, Kongreso karo veiks darbininkai reikalavo, kad būtų |
metodiškai pažeidinėja Helsin
| testu. Visi du milijonai gyvennužudymą.
*
4nkų manevrams.
mų komitetui priėmus pakomi suimti kiti naciai, po karo atvy- I
kio susitarimuose įrašytas žmo
I tojų trečiadienį nėjo į darbą. •
gaus teisių garantijas. Šis atve-L.-.j
,
. tečio pranešimą, sostinės spau į kusieji į Čilę ir čia apsigyvenu••
1
-i,
•
•
j i j
I
^io
gatvckanai
ir
automobijis taip pat aiškiai rodo, kad tie, I,. r
. ,
..
„ . .. doje paskelbė platų pranešimą i šieji. Dauguma nacių atsivežė j
I hai, nes niekas nenorėjo dirbti
kurie atsisako eiti prieš savo
apie Irano šijitų įvykdytas Ame I pinigų. Pradžioje jie gyveno su !
300 Miles
New Orleans
sąžinės baisa, ir kurie reikalauja
rikos marinu žudvnes.
čilietėmis, bet vėliau atvažiavo
JAV parduos Egiptui ra
U.S.
bent minimalios pagarbos žmo
Žurnalistai nustatė, kad ma jų žmonos ir vaikai.
darinius lėktuvus.
gaus ir tautos teisėms, Sovietų
rinų šlal>e sprogdinime dalyva
Čilės darbininkams negarbė. ,
Sąjungoje tegali egzistuoti už
vo buvusieji fanatikai šijitai,., ,
,
v.
...
o
.
..
,
.
_.
n-i
kad
i
Čilę
po
karo
suvažiavo
tiek
grotų”.
Sirijos kariuomenes pulkininkas
1
daug nacių.
Dijab, Irano ambasadorius Ali
— Trečiadienį aukso uncija
Akbar Motašami, Libano biznio
YUCATAN~
SALVADORE PARDAVINĖJzY
kainavo $371.
rius Hasan Hamiz.
PENINSULA
,
/ BAHAMAS
Havana
NETURTINGŲJŲ DUONĄ
a,
Pasirodo, kad marinų ir pran
CUBA
* ^DOMINICAN
SAN SALV.tDOR. Salvadoras,
i cūzų legionierių nužudymas čia
minčių žmonių buvo gana ilgai — Amerikos vyriausybė, pade
BELIZE
ruošiamas. Jie kelis kartus buvo | dama Salvadoro ginkluotoms
HONDURAS
susirinkę sprogimui paruošti.
pajėgoms, pasiuntė į Salvadorą
^PUERTO
JAMAICA
maisto netu r tingiesiems. Ne tik
Sirija pasiėmė $50,000
sostinėje, bet ir provincijose
Biznierius Hasan Hamiz parū- Salvadoro gyventojai neturėjo
pino ?50.000. Iš kur jis pinigus pakankamai maisto. Dabar pra- i
PANAMA
gavo, kokie libaniečiai jam da * nešimai sako, kad beturčiams
Vasari
vė, tuo tarpu neaišku. Bet žino- Į pasiųstas maistas pardavinėja
jimas, I
COLOMBIA
ana
ma, kad jis išrašė $50.000 čekį, mas rinkose. Amerikiečiai davė
kuris turėjęs būti pakeistas Da- j už dyką Salvadoro vyriausybei
Sekretorius George Shultz išskrido į Karakas, kur dalyvaus naujai iš
Saulė teka 7:
kdamas dar 180 maske.
maistą, kad jis būtų išdalintas
rinkto prezidento inauguracijoje. Jis aplankys ir kitas Karibų jūros
nų pa :olą* bet nesiren- I Mohamed Husein Fadalia bu- biedniesiems, o čia atsirado^gud
Oras ne toks šalta
valstybes. Meksikos Jukataną plauna Karibų jūros vandenys. .
gia kr i mokesčių-. <
vo pats svarbiausias visų šių žu-ruolty, kurie bando tuo pasi
VAkarių vėjas.

Atstovų karo tarnybos komitetas
priėmė Beiruto pranešimą
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Sui šukele dkKiules ovacijas Ir
sudainavo Ullgįau>ių
Mi
nėjimo koncertinėje dalyje da
lyvavo valstybes operos soline E.
Kardelienė, pianistas B. Dva
1937 m. savito mėn. 15 d visa pajūiyje. Tą dieną Mažosios Lie. ,
rionas ir dramos artiste O* Ry
me krašte buvo plačiai ir iškil- tuvos dalis su Klaipėdos uostui
mote, kuri padeklamavo patrio
mingai minimos Didžiosios ir f gaiv?liik?i susijungė su atgi;u..
tinių eilėraščių. Šauhų Sąjungos
Mąžosios Lietuvos susijungimo sia Lietuva. Mes didžiuojarpės
Iškihningasis posėdis buvo choras, N. Martinonio diriguojatąja istorine diena, prisimena-1
14
sukaktuv®.
j bėaigtas jaunalietuvių choro irj mas, sugiedojo ‘-Lietuviais esąKw»e visi namai buvo pa- mt savo tautos garbingą žygį Į
t v’aLtybės radiofono* orkestrai me mes gimę” ir gražiai sudainapuošū tautinėmis vėliavomis. Vi. kada pabudo Mažosios Lietuvon i
I koncertu. Posėdį uždarant, bu- vo keletą dainų.
sur buvo juntama šventiška nuo lietuvio karinga dvasia, dktts pa į
Minėjimas buvo baigtas nuo
j ve pasiųsti sveikinamai Klaitaika. Sukaktuvių minėjimą^ dryžimas ir pasiaukojimas Tė-J
I pėdos krašto lietuviams ir užuo-j širdžiomis ovacijomis vyriau
prisidėjo pavakare Vytauto Di vynei šaltą žiemo^ naktį karin
jautą bei padrąsinimas paverg-: siam ginkluotų pajėgų viršinin
džiojo muzieiau> >odelyje prie gi Mažosios Lietuves lietuviai į
tiems Vilniaus krašto lietuviams. kui Respublikos Prezidentui,
Nežinomojo Kareivio kapo. Prie tautiškos dvasios kupini susi |
Vakare Didžiosios ir Mažosios Klaipėdos krašto lietuviams, pa
^odelio išsirikiavo šaulių kuopa. spietę glaudžion vienybėn, vie į
Lietuvos susijungimo sukaktu triarchui Martynui Jankui ir ka
Nežinomojo kareivio kapą apsu šni pasakė savo priešinas - - spauvės buvo minimos visose dides riuomenės vadovybei J. Senkus
po oiganizacijų vėliavos toliau dėjamb: uMes griebiamės ginklo,
nėse miesto ir priemiesčių salė
"— muzLraus sodelyje išsirikia ryžtamės sau laisvę išsikovoti
se. Didžiausias minėjimas, ku
vo organizacijos ir prisirinko di- arba mirti”. ŠĮ vargstančiu bro
riame dalyvavo keli šimtai Kau
<^žiuiė žmonių minia. Prie Neži lių šūkį išgirdo ša ui iaPsa vano
SLA EKSKURSIJA
no būrių šaulių ir svečių, buvo
nomojo Kareivio kapo atvyko jai Didžiojoje Lietuvoje ir sku
KARIBŲ JŪROJE
suruoštas Šaulių S-gos salėje. Jį
krašto aps. ministeris inž. pik. binosi pagalbon. Įvyko kova ir
atidarė Sąjungos švietime ir kul
Susivienijimas Lietuvių Ame
Dirmanta>, kariuomenės vada- — teisinga pergalė. Baltijos jū
tūros sk. virsiu. V. Daudzvardas. rikoje 1984 metais balandžio —
gen. št. pik. Raštikis, 1. e. finan ra — mūsų, Klaipėdos uostas —
Garbės prezidiumą sudarė Šaulių April 29 d., lengia 7(septynių)
sų ministerio p. Jul. Indrišiūnas. mūsų vartai į platųjį pasauly
S-gos vadas pik. Saladžius, M. dienų ekskursiją Karibų jūros
kariuomenės štabo viršininkas Mūsų tauta laisvai kvėpuoja, įsi
Reizgys, vakarų s-gos pirminin
gen. št. pik. Černius, kariuome tvirtinusi gražiajame pajūryje.
kas doc. L. Vailionis ir kiek vė
Ekskursija išplauks iš Miami,
nės tiekimu virsiu, brg. gen. Sut Saugokime mūsų pajūrį! Būki
liau i minėjimą atvykę Martynas Floridos, norvegų laivu, “Sky
kus divizijos vadas ir įgulos vi r me budrūs, mokėkime apginti
Jankus ir pik. Šarauskas.
ward’. Lankysitės Meksikos
Šminkas brig. gen. Adamkav;- savo lietuviškąją žemę ir lietu
Minėjime . dr. A. Trimakas Yucatane Cancum ir Conzumel
žius, šauliu S-gos vadas pik. Sa viškąją jūrą, šauliu ir savano
skaitė paskaitą apie Klaipėdos salose. Aplankysite gilios senoladžius. kiti aukšti karininkai. rių krauju aplaistytą. Prisimin
kraštą, mjesią rr uostą ūkiškuo
Mažosios Lietuvos patriarchas kime, kad tarp Klaipėdos did
ju požiūriu.
zortą Key West. .
Martynas Jankus, buv. Klaipė vyrių buvo ir mūsų Atlanto nu
M. Reizgys sayo žodyje pareisKelionė ištisą savaitę bus todos krąštC' lietuviškosios direk galėtojas a. a. Steponas Darius:—
kė, j og KIąipedds krašto lietu- jqa turtinga geriausiu maistu,
torijos pirm. M. Reizgys. žymu jis tuomet kovojo dėl Klaipėdos
vliai, matydĮami/tokią didžiulę pramogom, muzika, šokiais, mevisuomenės veikėjai ir orgarii- uosto. (M lietuviškojo pajūrio.
paramą iš yisu .visuomenės sluok du, taip kad; spalvingi .prisiminiznr:ju atstovai.
Lietuvos amžius kovojo dėl sa
snių ir grupių,.žiho,.kėd
grupių, žino,.kad jų Bal
BaL. rifai jūsų mintys niekad neiš
Į Pradedant žuvusiųjų pagerbi vo žemės. Visas mūsų pajūrio
tijos jūržs- sąigybą remią, visa
mo apeigas, šaulių Sąjungos apšlakstytas mūsų sentėvių lie
lietuvių; tautai
vadas pik Saladžius pasakė kal tuvišku krauju. - Apšlakstytas ir
SLA ėkskursigos- reikalais, už
Vakarų-s-gos pirm. V.- Sidzi-bą, kurioje pareiškė:
prieš keturiolika metų. Gerb'dąį
sakant . vietas .' laive.; jau da
kauskašj. nurodė, kad; reikia ieš-.
— Visa ’Laisvoji Lietuva šian mi Nežinomojo Kareivio auką,
bai prašoma $U§isįekth — kreip
koti dąųgiau kelių bėU’būdų,
dien mini Mažosios Lietuvos — ■nisikaw ūkime, pagerbkime visas
tis į Američąn^ .Trivėl Service
Klaipėdos krašto vadavimo žy- l’ėtuviškidų žemiu .vadavimo .pąLorganižacijų atstovai papuo-. džiant Vytauto Didžiojo muzie iškilmėmis ir ta dvasia* kuri da
Bureau A. 9727 South"Western
bar viešpatauja visoje Lietuvoje j organikai .sujungti. :
jaus
vėliavas,
buvo
grojamas
gi.' Ir mes čia susjrmkome į šią r aukas. Pasižadėkime, kad žuvu- 4 šė. vainikais
.ir
gėlėmis,
šauliui
c. £
'
Avenue^ Chicago, HL 1^643. Tel.
šventovę prisiminti 3923 m. sąu- j šiųjų -atminimą gerbdami,y.ų pa ;vardu vainiką padėjo S-gos va-i Tautos himnas. Pagerbus žuvu : Klaipėdos krašto atžvilgiu. M. į šaullh- S-gos vadas pik. Sala (312) 238-9787.
___^^ tdas pik.-Saladžius ir šaulių mc-j sius karžygius, pro Nežinomojo Reizgys savo kalboje: dar pažy-; džius,. paskaitęs vyriausioj o. Ma
sįo mėn. 15. d. didingo žygio —
- Į vyzdžiu rinsime mūsų. Tėvyne
Klaipėdos; krašto < prisijungime visomis lėnomis visu lietuvišku j terų vadė Marcinkevičienė, Vii- Kareivio kapą ir aukštuosius iš mėjo ir Vilniaus krašto vargus.: žosios Lietuvos gelbėjimo komi- ’ Visi yra ■ kviėę:xam^%alyvauti
prie Dr^žfesics Lietuvos, pami- atkaklumu. Nulemkime galvas j: niaus-vadavimo s-gos vardu — kilmių dalyvius dainiai pražy reikšdamas gilios vilties grei-‘ teto atsišaukimą, nurodė; kad) šioje Susivienijimo /ękskursijor ..' ; • ;
tam šio .krašto išlaisvinimui Klaipėdos kraštą reikia taip gi-1 je.
fjėti to *vyk; o kai*žygių ir jo ąu- . prisimindami Mažosios ir Didžiė- dr. D. Zauniu- ir ats. pik. J. giavo šaulių garbės kuopa.
Vytauto Didžiojo muziejaus Abiejų Klaipėdos krašto atstovų Ii ai pažinti, kaip kiekvieną ivo.j Kainuos nuo $1,175 iki $1,275.
-ka. KKeturiolika-metų nuo tc.'sio> Lietuvos didvyrius, žuvui ■ Papečkys, Vakarų s-gos vardu
: — V. Sidzikauskas ir doc. P. Sla salėje Didžiosios ir Mažosios Lie kalbos buvo palydėtos ovacijo kaimeli. Mums reikia suprasti I tas kainas įeina ir susisiekimas
garbingo žygio, kai lietuvišku <iu> dėl mūsų laisvės,
smūgiu buvo, atitaisyta mūsų Orkestrams grojant gedulingą vėnas .ir jaunalietuvių vardu — tuvos susijungimo sukaktuvėms mis, Mažosios Lietuvos himnu Klaipėdos krašto lietuvį, septy- . lėktuvu iš bet kurio miesto.
būtis"vakaruose, mūsų Baltijos m.mšą< Nežinomojo Kareivio ka.. ;.dv. B. - Grebiiauskas. Nulei- | paminėti įvyko iškilmingas ka- "‘Lietuviais esame mes gimę!” ir nis amžius išgyvenusį vergovėje, j
i S-gos vadas paskatino šaulius1
rininkų ramovės tarybos posė- ‘Jūros giesme”!
_____ _ ____________ __
Iškilmingame posėdyje kalbas šiais metais suaktyvinti visokį' — Egiptas, įstojęs į Islamo
'
Jjr
i
> .. •
‘dis. Jame dalytfcvo organizacijų
organizaciją, planuoja prekybą
■ vėliavos, kariuomenės vadovybė, dar pasakė mūsų kariuomenės šaulišką darbą.
■
’ Kauno įgulos karininkai, visuo- kūrėjų savanorių s^gos pirm. ats.1 Sąjungos vado jausmingą žodį su arabų valstybėmis;
pik. Itn. B. Gužas, tautininkų' palydėjo audringas susirinkuj menės veikė;ai ir k.
— Edward Derwinski bandė
į Pradėdamas posėdį, ramovės, s-gos generalinis sekr. dr. Simas šiųjų pritarimas.
Martynas Jankus papasakojo vėl kandidatuoti į Kongresą, bet.
_
•
?
T seniūnų tarybos, pirmininkas iri Janavičius jaunaJietuvių vada>
« karo muziejaus viršininkas brig. adv. B. Grebliauskas ir pavasa Įdomiu atsiminimų iš sukilimo vėliau pakeitė nuomonę ir suti
[ gen. Nagevičius pasveikino vi- ri ninku federacijos vadas dr. J. laikų.
ko likti patarėjų^ Valstybės de"
’
: Susirinkusieji Martynui Jan- partariiente.
‘ «us iškilmių dalyvius. Atskirai ir Leimonas.
Gen. št. pik. Zaskevičiu^ iškil
&
-karštai pasveikino posėdyje daJfes. Q
> lyvavusius Klaipėdos krašto at- mingame posėdyje skaitė įdomią
:
• stovus, ypač Mažosios Lietuvos paskaita, kurioje nagrinėjo lie
•
’
‘
’ patriarchą Martyną Jankų, ku- tuvių tautos evoliuciją, iškėlė
.. •
riam buvo sukeltos audringos nūsu tautinės’ kultūros savybes
ir išsamia’* atsakė į klausimą, ar
__
ovacijos.
m
Iškilmingojo akte pradžioje lietuvių tautai yra vis tiek pat.
JjrMt
krašto apsaugos.<nvnisteris inž. kas ją valdys, drauge pabrėžda
mas, kad mūsų tauta yra kantri,
pik. Dirmantas pasakė kalbą.
l««M, B Floor Fathion Spicialitt, GAF Corporation
Mažosios Lietuvės patriarchas moka laukti, bet reikalui esanti '
Martynas Jankus ir buv. lietu ii moka gintis ir apsiginti. Štai
Tlib 'Great Room' Latest Trend In Interk
viškosios direktorijos pirminiu del ko ateinančios lietimų karneneš jokio svetimųjų jungo.
kas M. Reizgys save kalbose pa
sidžiaugė gražiomis Mažosios ir hik kirrdas, pakeltas teisei ir tei
; Didžiosios Lietuvos susijungimo! sybei ginti, jo savininką įgalin i
. jst i
jeruu. :
tekti, o jėgų giatij mtLų lautal
Baigdamas save paskai§t.
pik. Zaskevičius pa.
gen
I lagino, kad mūsų tauta dabar tuI rimą tuną nesusmulkintų, o jį
■ dar geresnėje būtyje būsimoms

DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS LIETUVOS ,
SUSIJUNGIMO SUKAKTUVĖS
j

bout the
- Ous?

»

LAISVĖS GĖLĖ
Pascdinkim. drauge, gėlę,
Nors aplinkui audros siaučia.
Nors pavergto tėvų krašto.
Rodos, niekas neatjaučia!
Toli nuo savos gimtinės.
Gėlių jos daugiau nematom.
Už tai čia ją pasodinti
Mudu, drauge, susipratom.

ąies ne sau ją skirti žadam:
Mums tos. gėlės juk nereikia.
Tegul broliai ten už jūrų

Walls between rooms ii
th* home
ta drsappea
to the esrly IMft’ė when th
•o-c*
open floor plan'
to interiors enjoyed gr^at
puputerity. An te cetera t ion
od home bMBing wto caused
by re tora in* veterans ft< world
fftlL :

* ritama Bum th* te.*-*
InM- an! aanla—n*

I'illflXkJt

WW4

Priiiarėsim ją kasdieną;
nuo šiurkštaus vėjo;
į laisvės gėlę,
Laistoma stropaus globėjo.

ta ftfl-onrkvel IMof *
embAftofl w
itwil
coptm wkh tft< pflftt <• ba

•Mrgft <to5C3Ofte IMS 'a

pat room
i m ocleo*

tanporujr
apon^plta
tnteMrt
by
y jo
joining the kitchen viauallw
twu>Ut i
?h the Hvhw and <(iitiiI| 1
reu throft^h t>e use oflhe
o€ Ine |
ime elegant
oor covering, fc « 0AF> i
ant^KMee skM
tn tM
N«b«g> ftdftb* putra to I

Mm

hft OAFSrfAft

W deeply trrtniwd
haa the Ibaft of

• wMrRh
t
.3

Iftfl

M A/nrrkjMW

.r' *<
W|

W-l *
jM^

OTPir,

Kai itlikslm sftirtą dali,
II* laimingais padarysim
Ne save, bet tėvų šalj!
Eolas

Irrl

dėmesiu šiame seime mes pa dr. Bobelis atėjo į VLIKą. Jis
brėžiame, kad VLIKas yra, kad ne4 savo pacientams pataria
aukoti ir palikti testamentais.
dė savo patvarumą, kad jis nie Tačiau turima suma nėra dide
kada neatsisakė priimtos atsa- lė,
I turint galvoje didėjančias iš
komybės ginti lietuvių tautos laidas ir atsiveriančias politines
i
*r
Praeitą šeštadienį, sausio mėn. nas Duoba, MIC — Neakivaizdi
politines teises būti nepriklauso galimybes. Mūsų visų turi būti
28 d., Pedagoginis Lituanistikas ! nio skyriaus
r’—-............vicedirektorius;
mais ir laisvais, kad jis yra pa nuolatinis rūpestis vis gauti
Stasė
Petersonienė
—
Institutas Jaunimo Gcn.ro di- ’ lektorė
grindinis šios valios reiškėjas naujų rėmėjų. (Juozas Giedrai
Lektorių
tarybos
sekretorė;
Alė
džioje salėje atšventė savo veik
užsieniuose. Tai yra istorinis tis, Tautos Fondo valdybos pir
los dvidešimt penkerius melus, Steponavičienė —*- PLI iždinin
mininkas)
f-iklas. (Liūtas Grinius)
kur buvo prisirinkę pilnu ėlė kė; lektorė Marija Smilgaitė
• Kaip patyrėte iš Tautos Fon
• Mums turi būti svarbu kosalė visokio amžiaus žmonių, j Vaizdinių prienionią koordinato
(El, kaip ir už kokią Lietuvą do pirmininko J. Giedraičio pra
kurių daugumą sudarą lietuvis I rė; Robertas Vitas — Bibliotekų
mes kovojame. Kaip tik todėl J nešimo, VLIKo darbams yra nu
f
kas atžalynas. Visų susirinkusių . vedėjas.
mums turi būti svarbus dabarti matyta tam tikra metinė suma,
Pats Institutas padalintas j
veiduose reiškėsi rimtis, kai jie.
nis Lietuvos statutas. Ji nėra nei kuri yra patvirtinama Vyliau
šiuos
aštuonis
skyrius:
Istorija,'
susėdę prie iškiliai paruoštų sta- (
dabartinė Lietuva, nei Tarybų siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
Religija,
Pedagogika,
Literatūra,
I
lų, paėmė šventės programą ir |
Lietuva, nei šiandieninė Lietu miteto tarybos Čikagoje, ši pa
Kalba,
Geografija,
Tautosaka
ir
perskaitė joje tekią pratarmę:
va, bet pavergtoji, užgrobtoji grindinė sąmata yra panaudoja
.
Drama.
Kiekvienam
skyriui
vaj
“Jeigu jau pavienio individo
Lietuva. Mums svarbus faktas, ma kasdieniniams reikalams, p a
Dotnuvos
Žemės
ūkio
akademija
'
dovauja
paskiras
lektorius,
ku

kūryba yia branginama ir sau- '
kad lasivas lietuvis sebendrad;r- reikalaujantiems išlaidų ir be
gujama, tai ką besakyti apie kū rių taip pat yra aštuoni. Visą
1 biauja su okupantu. Mums ly- veik metų bėgyje išnaudojama.
rybą visos tautės? Individas pri-( Instituto mokslo personalą suda- Į
| giai svarbus faktas, kad laisvas (Dr. adv. Elena Armanienė, VLI
darbo
tema
Kitataučių
kalbiprogramos
melu
Instituto
rėktomiš
auklėli
jaunąją
lietuvišką
klauso tik vienai generacijai, o ro net 24 dėstytojai, kurie visi:
lietuvis nekovoja prieš mūsų Ko valdybos iždininkė)
ninku įnašas i lietuvių kalbo- riui prof. dr. J. Račkauskui įtei- kartą. Niekas negalime kaltinti ’
tuo tarpu tauta apima nesuskai- į žadinami lektoriais,
(Bus daugiau)
politines institucijas ir organi
i
kė
Sambūrio
sekretorius
agro;
to
Instituto
vadovybės,
kad
ji
tą
j
(LKDS biuletenis)
čiuojamų generacijų eilę ir jų.J Turi Institutas ir lektorių tyrą.
zacijas,
bet
jas
remia.
Pagaliau
Audrius Kirvehitis. Diploma • noinas Ignas Indrišiūnas. Per.’jaunimą nepriverčia tarp savęs mums turi būt isvarbu išlaikyti
kūrvbos visuma, 1kas~sudaro tam ' emeritų (jau Institute nedirbau— Pirmadienį Amerikos mari
tikrą įnašą į visuotinį kultūros.................kurie per tuos 2.) erius tinio darbo lema — Pedagoginio visą Pedagoginio Lituanistikos! lietuviškai kalbėti, nes ne nuo VLIKą tokį, koks jis savo pri
nų šarvuočiai apšaudė druzy po
Instituto veikimo laikotarpį jos priklauso. Tas jaunimas moj metus dirbo dčstytojų personalo lituanistikos instituto istorija.
lobyną.
gimtimi
yra.
(Algirdas
J.
Kazicijas Beiruto aerodromo srity.
Vytenis P. Kirvelailis. Diplo- Sambūris yra jį parėmęs dau- kosi ir amerikietiškose mokyk- I sulaitis)
Kad nedingtų per amžius su- > eilėse ir parodė daitg rūpesčio
tose, kur angliškoji kalba jiems
krautas • dvasinis lietuvių tautos i auklčjant lietuviškąjį jaunimą. niinįo darbo tema — Steponas giau kaip 15.000 dolerių.
8 Krikščionys demokratai ir
Gavo specialius diplomus ir patampa kasdienine kalba. Bet,
turtas kalboj, tautosakoj bei ii-' Tokių gyvųjų tarpe esą aštuoni, Oarius įT Stasys Girėnas gar
tie asmenys, kurie Institutui deja, manyčiau, kad Instituto socialdemokratai per savo dele
teratūroj, istorijoj, tautodailėj ir j o trys jau palikę šį vargo pa binei mūsų tautos didvyriai.
gatus ir tiesioginius ryšius su
Vida E. Momkutė. Diplominio kaip nors kitaip ir kuo nors yra vadovybė mėgintų giliau įsi įvairių šalių bendraminčių tal
papročiuose, pirmoj eilėj jį rei šaulį.
tūpti Į to jaunimo galvoseną ir
Pati įdomiausia šio mylėjimo 1 darbo tema — Prezidento.insti- padėję.
kia išsaugoti mums patiems, o
taip ją paveiktų, kad bent per kininkauja VLIKo valdybos pa
paskiau, kaip kultūrinę vertybę, dalis prasidėjo su Pedagoginį tucijos raida nepriklausomoje
Pasibaigus visai oficialiai mi
viešus lietuviškus subuvimus stangoms iškelti mūsų bylą tarp
perduoti jį kitoms kartoms. Juk Lituanistikos Institutą šiais me- Lietuvoje.
•
T
nėjimo daliai. Instituto studen
tautinių organizacijų darbotvartautybė, kaip ir židinio ugnis, tais baigusiųjų išžingsniavirtiu
išžingsniavirtau iš j; Gaja Pemkutė. Diplominio tai suvaidino lietuviško kaimo tas jaunimas tarp savęs lietu- Kėse. VLIKą sudarančios, grupės
nekurstoma gęsta, o ypač dabar, salės į prie scenos jiems paruoš-, darbo tema — Kazio Bink. i poe jaunimo pobūvio vaizdelį. Tą i viškai kalbėtu. Tai būtu tikrai yra gyvos,, nežiūrint, kad sten
kai didelė tautos dalis liko iš tas kėdes. Tokių jaunuolių —• zija: vėjavaikio gėlės iš šieno. Į vaidintojų grupę sudarė Peda labai kilnu.
giamasi ir kitaip įrodinėti. Pra
blaškyta po visus pasaulio kraš mergaičių ir berniukų, kurie) Šiuos visus jaunuolius bei jau goginio Lituanistikos Instituto
eitų metų bėgyje vyko eilė grutus, kai neteko gyvojo ryšio su baigė dvejų metų Instituto kur-4 nuoles, užimant jiems skirtas Ansamblis, kuris turi 23 narius.
Kelios mintvs iš 1983
nuvažiavimų, minėjimų; stopačiu tautybės židiniu.
są ir Instituto vadovybės buvo ■ kėdes, visa salė palydėjo triuks- Jam vadovauja instituto lekto
vykią, paskaitų, šusirinirinių
-7T TTZ
a
vykiu,
susirinkimu,
šiuo metu, gyvenant mums ne pripažinti turį teisę mokytojauti į mingu plojimu.
rius Arvydas Žygas.
metų VLIKo seimo j susibūrimų. (Kazys Oželis, VLIsavo tėvų žemėje, iškyla dar gy Pradinėse lituanistinėse mokyk-j Po trumpų Instituto vadovyJaunimui palikus jiems skir
; ko tarybos pirmininkas) •/
SERVE WITH PRIDE IN
• 40 metų tai yra ilgas, jau
vesnis savosios kultūros vertybių lose, buvo 14-ka:
Į bzs žodžių, visi studentai, bai- tas prie scenos kėdes ir vaidinto• Šiuo metu Tautps Fondas
THE NATIONAL GUARD;
perteikimo reikalas jaunimui
Indrė Antanaitytė. Guoda An- j gusieji 2-jų ir 3-jų metų Institu- ) jams nulipus nuo scesos, tuojau dviejų generacijų laikotarpis, yra vertas apie Sl/3 milijono,
kad jis, įgijęs minimumą meto lanaitytė, Alė Jonušaitė, Dainė to kursą, kiekvienas paskirai prasdiėjo vaišės — vakarienė. bet VLIKas tebeneša tą pačią taigi virš 4 kartų daugiau, kai
ir įsipareigojimą
dinių žinių, galėtų likti lietuvių Kerelytė, Rūta Musonytė, Darius' buvo iškviestas į sceną, kur jam Jaunos vaišių ]patarnautojos) atsakomybę 11
ętalo su
su musiJ brangiai, kenčiančiai Lietautos individualybės laidas at Polikait-is, Vitas Plioplys. Danu-j buvo įteiktas specialus diplo. skubėjo prie kiekvieno stalo
eičiai. To siekiant, 1958 m. ir tė Račiūnaitė, Indrė Rudaity!ė, • mas. Diplomus įteikė Lietuvos garuojančiais valgiais, o ant tuvai ir jos pavergtiems, išnau
buvo įsteigti Čikagoje Aukštieji Rimas Rekašius, Vida Seibuty-j generalinė konsule Juzė Dauž kiekvieno tų stalų pasirodė po dojamiems vaikams. (Dr. K. BoSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Pedagoginiai Lituanistikos Kur te, Ramona Steponavičiūtė, Mor- vardienė ir Instituto rektorius dvi bonkas šampano. Scenoje at ! belis)
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
sai, iš kurių vėliau išaugo Peda kus šaulys ir Renata Variako- prčf. dr. Jonas Račkauskas.
sirado kitas jaunuolių būrys — ‘ 3 Kai VLIKo valdyba painfor- 1
organizacijoj lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Į
mavo
senatorių
Robert
■
Dole,
goginis Lituanistikos Institu- jAė.
; Be žiu paminėtų jaunuolių, šokių orkestras. Neužilgo salės
SLA — atlieka kultūrinius^ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Tie, kurie baigė 3-jų metu diplomai buvo įteikti ir Dovui klegesys pradėjo maišytis su Senato ir Atstovą Rūmą užsie
darbus dirba/
'
,
Visa šios Instituto 25-erių me pilną Instituto kursą ir parašė šauliui bei Rasai Šoliūnaitei. muzikos garsais, ir salės aikštė nio reikalų komisiją vadovus ir
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
lų šventės programa buvo sura vertingus diplominius darbus, Jie abu yra baigę nustatytą PLI je sušlamėjo daugybė šokančių Valstybės departamentą bei Bal
apdraudę savo nariams.
“
šyta astuoniuose knygelės for- pagal kuriuos jie buvo pripa-J programą, ir pavyzdingai dirba porų, kurių didžiumą sudarė tuosius Rūmus apie Europos
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno,
Parlamento priimtą rezoliuciją
mo spuslapiuose. čia jos visos žinti turį teisę dirbti Aukštes-įsu lietuviu jaunimu mokyklose jaunasis atžalynas.
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas grip :
dėl
padėties
Lietuvoje,
Latvijoje
nekartosiu, bet kas šiandien su niosiose lituanistinėse mokyklo-’įbei lietuviškose organizacijose,
Progai pasitaikius, pavaikšSusivienijime apsidrausti iki $10,000.
daro šio Instituto vadovybę, tai se, buvo septyni:
j Specialius diplomus gavo ir‘ čiojau tarp stalų ir po patį prieš ir Estijoje, susilaukta daug atSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. — Endowment
yra būtina pažymėti:
Gailė Antanaitytė. Diplominio '<tos organizacijos, kurios m a te- salės duris esamą koridorių, no siklausimų. Galop spalio 31 d.
Insurance,; kuri ypač naudingąŲjaummnį “siekiančiam
I
senatorius
Dole
savo
ir
10
kitų
‘
aukštojo mokslo ir'jij?gyvenimo; pradžjį^
’
Prof. dr. Jonas Račkauskas — darbo tema — Tolerancija: po-j,rialiai rėmė ir remia Institutą, rėdamas sužinoti kokia kalba Į
Instituto rektorius; lektorė Ra zityvįnė sąvoka tautinei ir tarp-) Tokius diplomus gavo Lietuvių; tarp savęs šnekasi mūsų jauni senatorių vardu (jų tarpe Sena
SLA .— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrtuda: už
$1,000 apdraudos:-sumą temoka tik
to
tarptautiniams
reikalams
ko

mutė Plioplytėj — Akivaizdinio tautinei sąmonei.
įĮ Tautinis Akademinis Sambū- mas. Kiek teko nugirsti, tai jie
.
"
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. ". • ’
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k
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SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose., r
ir neakivaizdinio Skyriaus di
Kazė Brazdžionytė. Diplomi-Jris ir Lietuvių Fondas, Sam- kalbėjosi tik angliškai, išskiriant misijos pirm. Charles Percy;
Kreipkitės j savo apylinkėj kuopų
rektorė; lektorė Birutė Tarnu- nio darbo tema - Lietuvos vals- būris ilgą metu eilę kasmet Ins-■ tuos, kurie kalbėjo su vyresnio abu New Yorko senatoriai, pre
jie- Jums .mielai pacelbčš f SLA'/•/ zidentinis kandidatas- J. Glenn
lynaitė — Akivaizdinio skyriaus tiečių ūkio darbų papročiai.
titutą paremia tūkstančiu dole- amžiaus žmonėmis.
Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Central ;
vicedirektorė; lektorius kun. JoAlvyde Eitutytė. Diplominio rių. Ir šįmet Institutas nuo Sam
Visi džiaugiamės Pedagoginio' ir kiti) patiekė . rezoliuciją .80,
LITHUANIAN
ALLIANCE
OF AMERICA
būrio gavo tūkstantinę, kurią? ituanistikos Instituto pastangoj kuri yra “concurrent”, t.y. tokia
*
- U-. ;
.'E .
,
pat rezoliucija yra keliama ir
307 W. 30th St, New. York; N.Y. 10001
Atstovų Rūmuose. (Dr. Kostas
:
P TeI. (212J 503^2210 Ų L \
R. Jurgėla)
• UTERATŪRA, lietaviij Hterttūros, meno fr moKrt
• pirma, savo dalyvavimu -ir

JfOZAs ŽEMAITIS

PEDAGOGINIAM LITUANISTIKOS
INSTITUTUI 25 METAI
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

HM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vlna*
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stankoi
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K< Matusevičiaus Ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!! t
M- K. Čiurlionio. M. Weikio, V. Kaiubos, A. RCkitelės Ir JL Vaw
kūrybos poveikriaiK 365 puri, knyga kainuoja tik
> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoa b tn
tfnlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
iventea bei Jų Istorijų b* eigų. Įdomi skaityti ir nedatanojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei ufkuliriala. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

• view ISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauaa
gyvenimo bruožų apraiymas, bei tiksli to laikotarpio buities Bt«
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf»

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARUA NOREIKTENS
milini

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

• UETUVHKASIS PAMARYS, Henrilo Tomo*Tamalmfk
jiomlai p&nlyta rtudija tpie Rytprūriua, remianti! Pakalnit *
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai (domūi kiekvtaian
BetnvfnL Leidinys Blnstraotss onotran komis, pabaigoje duodam*
▼itovardfių pavadlnlmA’»tr Jų »ertin!«l | rokleBų kalbą. Laba1

V KĄ LAURUS Li.MR, ratytojos Petrn^Ms OrtataRėS afi
mtaftnai ir mintys tpto asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje fr pfr
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius
bet kainuoja tfk Q.
ifss^r
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollociooierius, nesupvua
tss ir klaidingai tat
furglo Jalinsko kny
■tj*. Dabar botų jj |
Kuvsa v-a didelio f

Inž. UODAS MIKŠYS,

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

50 metų studijavęs, kaip

’ M* IŠ PRAEITIES ŪKANŲ ~
ATEINA LIETUVA *
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JAY DRUGS VAISTINĖ
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL*

• KOSMETIKOS RSKMEXYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto iki 10 nl vakaro.

parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, kas bet kada ir
bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius
tr Ketuvfq kalbą. Jis mokės) kartu su kun. Jaunium Ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
■',# .g ny £
k
mums toliau studijuoti.

f — NsnjlenM, Chicago, t, HL Thursday, Fshrn&ry 2, 1*4

apgailėsianti, kad “Vienybė^ redaktoriai rado reikalo
K. Baltrukoniui patarnauti, kad jU skleistų neobjaktyvjua faktus ir jo džiunęli&koa mąstysenos mintis.
K. Baltrukonis aiškina, kad krikščionybė turi tokių
THE LITHUANIAN pAILY NEytfS
vąikų, kuriais reikia gėrėtis, o kartais reikią baimintis.
OaUj. Gxcepi Sundąj, Monday and Holiday^
q> (lie uibuaoKD News Publishing Co., inc
Tad ką gi jis čia naujo parašė? gam kalbėti apie krįk$Hąįątąg >UwL CbMęO' IL 60601 telephone 421*6100
čionybę, jei tokių faktų pasitaiko netleiniose, kurių tėvai
savo vaikus labai rūpestingai ir drausmingai ąuklėjr,
ECuNU-ULA^ POSTAGE PAW AT CHICAGO. ILLINOIS. USPS 374940m
net religinėje dvasioje. 0 ar kąrtąis ir tokiose šeimose,
Postmaster: Send address changes to Naujienos
neatsiranda tokių yaikų, kuriais visuomenė turi baimin
1739 S. Haisted St., Chicago, IL 60608
tis? Ar tokių faktų nėra, kąd ą^UU«, tapes kagehi&u
metams
$40.(X išduoda savo tėvus kančioms ir mirčiai? $et ąr dėl t;
As of January I, l^SO
pusei metų
— $22.01 reikėtų pasmerkti šeimą, kaip tekiui- Tokia K. Ra lt m
Subscription Rat**:
trims mėnesiams ----------- $12.0
vienam menesiui
$4.0h konio logiką parodo, .kąd jis nepajėgia atskirti krikščio
Chicago $45 00 per year. $24.00 pel
£ months. $12.00 per 3 months. Id
nybės, kaip tokios, nuo žmogaus, kuris kad Įr nešioja
jthei USA localities $40.00 per year Kanadoje
x22.0u per six months, $12.00 pei
krikščionio vardą, bet nesielgia krikšČioniškaį M^tv4
rnetamg ___ ____________ $45.(X
hree months. Canada $45.00 per year
pusęi metų ---- --------------- $24.01
nežino, kad žmogus turi laisvą valią, ir gali pasirinkti
ih^r countries $4&00 ner year
vienam mėnesiui-----------$5 0<
gėrį ar blogį.
Užsieniuose:
25 cents per copy
Norėčiau K. Baltrukonį paklausti, ar tuos, kuriuo"
metams...... .... ....................
$48.0C jis savo rašinyje suminėjo: kenkėjus, klaidintojus žudi
pusei metų —------------ ----- $28.0f
Nuo sausio pirmos dienos
kus, būvio, progreso stabdytojus, tokiais padarė kriv?
□ienrašeio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant čionybė? Man rodos, tokias nesąmones primesti krikš
sekmadienius, pirmadienius ir šven
Chicagoj e ir priemiesčiuose
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro čionybei tegalėtų tik tas, kur jo galvojimas tikrai yrr
metams_______ —----------- - ^^'92 ve, 1739 So. Haisted Street, Chicago
arpązoniškos džiunglės su visais jose gyvatynais.
pusei metų --------------------- m
LL 60608. Telef. 421-6100.
trims mėnesiams -------- -—
Taip pat norėčiau jo paklausti, kada krikščio.vnbė POVILAS P. DARGIS, SLA Prezidentas
mime lietuvius atstovavome mu
vienam mėnesiui ----— $5.00
Pinigus reikia siusti pašto Hone* ateistus laikė žvėrimis? Kada ji ateistą vadino žvėrimi?
du su dr. K- Bobeliu. Jis, kaip
svitose JAV vietose:
i erių kartu su užsakymu.
Kodėl jis svaidosi tokiais piktais kaltinimais? Labai gai JALTA, POTSDAMAS IR HELSINKIS ALTo pirmininkas, aš — kaip
Susivienijimo Lietuvių Ameri
la, kad jis, matyt, negirdėjo net įr tokio fakto. Bažnyčia
SUSIVIENIJIMO AKIMIS
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
koje prezidentas ii’ ALTos di
po
Vaitkąpp
Antrojo
Visuotinio
Vyskupų
Suvažiąvįmp
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
lietuviškoje išeivijoje Helsinkio rektorius. Aš mačiau priėmimo
Įsteigė Sekretoriatą vesti dialogu su’nėtikirięiąisiais. žįc
konferencija, kuri baigėsi 1975 aplinką savo akimis ir girdėjau
Sekretoriato uždavinys — sųtą^i-ąąlimybęs bendram,
■ną. rugpiųčio 1 (L, paskelbiant savo ausimis šiuos užtikrinančius
Rimtą spauda tokių rašinių nespausdina pokalbiui Nejaugi Bažnyčia iešjpjtų'progų .pokalbiam?
ųį konferencijos priimtą ne-| žodžius: “JAV niekad nepripažitrumpą deklaraciją. Suomijos! no Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Tąa-.K^ ^ąltrųkbr
Jau kuris laikas, kai Kazimieras Baltrukonis Įsitaisė su ateistais, jei juos laikytų
prezidento Urho Kekkonen bu inkorporavimo į Sovietų Sąjun
“Bruklino” ‘^Vienybėje” spausdinti savo rašinius. Tik la nio metamas krikščionybei kaltbiiinąs yrą. tikrai; jiėtėi
vo pareikšta (uždarant konfe gą, to nepripažįsta ir dabar. Mū
h.
'V ' ^. .;
.
bai gaįla, kad jo rašiniai nėra skirti pavergtosios Lietu singas ir Įžūlus.
renciją), kad pasirašytas doku sų nepripažinimo oficiali; politi
Gaila, kad tękię Ę. BaltnikoniO fttsiniąi, kuriuose jis
vos būklei nušviesti. Nušviesti jos skaudžias vergijos pa
mentas bus pagrindu ateityje ka lieka nepaliečiama Europos
sekmes ir beteisių jietuvhplikimą. Priešingai, jis Įnyko reiškia kaltipiinųš ir;; neąpykąntąsĮsikščįony^ ■adrėsū
vadovautis tautu ir valstybių Saugumo Konferencijos ((Hel
santykius vystant ir gerinant. sinkyje),; nutbrunais". Pareiški
sklęjs|g;Lie1:n^pš okupanto ten prievarta peršamą ateis vra" spausdinami ^“Vienybėje”. M aęiąu, kad tęsiąs i rąšĮ^
Tą dokumentą^ pasirašę 35 vals-! mą -prezidentas G. Ford užbai
tin/ideologist' ir neapykantą krikščionybei'. Jis tokiomif ■iius mielai spausdintų “Vilnis”:- j&ž Baltruk.onįs, krjką-;
tybių atstovai, jų tarpe ir Jung gė žodžiais — “JAV neatsisako
ir panašiomis mintimis ryžos^. “penėti” ię čia; Amerikoje "ipniskąją dvasiškąją vadiną suierli@tbja, kųrį sėdi su^
tinių Amerikos Valstybių prezi .šio seniai žinomo principo ir ne
“Vienybės” skaityfį’tiš.r'K.’Bakrukoniui jau seniau buyc klerusiuose ratuose. Jo išmone, dvasiškija tanįsi,sustin- ; i
darys jokio kompromiso”. : ■
dentas Geraldas Fordas...
>msi
ir
yra
tamsos
skleidėja.
Bet
tokie
jo
kaltinitoai
pą^
t
...
priminta, kad jam-nereikėtų bendradarbiauti su tais
Dar prieš įvyksiant Helsinkio
Tuo metu - gyvai
syvai
prisiminiau
’odp, kad jam visiškai perūpi objektyvioji tiesa-ir tokie
konferencijai, mūsų bendrirpųj
didžiųjų — Roosevelto,
kurie skleidžia ateizmą okupuotoje Lietuvoje.
Mums, gyvenant išeivijoje, turėtų daugiau rūpėti "aktai. Juos Baįtrukonyje nustelbia p^pykąntofejJrrii’šąlas
organizacijų vadovybėse kilo ne- Churchilio ir Staline — Konferiiąąs. Buvo dairomasi, pagal’ tcnciją Jaltoje 1944 m. Jų nusitos nroblemos, kurios liečia mus ir mūsų jaunimą, a ne iries krikščioniškąją dvasiškiją. ’ B^t. ar šitokia neapy
sklidimas piktos neapykantos krikščionybei ir jos dv? kanta nežengia lygiagrečiai su Lietuvos okupanto neąpy- Jalta, Potsdamas ir ^Helsinkis galimybes tiriama, ar kartais ne statymai ir susitarimai ten mūsų
žadama Helsinkyje daryti tokius
sinkliai Ynač mums turėtų rūpėti išeivijos jaunoji karta -antos ir šmeižtų propaganda, kuria jis vanoja, kaltin — tai trijų vietovių vardai, ku nutarimus., -kurie būtų žalingi ne tik neguodė, bet gimdė gilų
rūper’Į dėl Lietuvos ateities. Tas
kaip ją labiau surišti su tais kovotojais, kurie kovoja dė damas dvasiškiją, kad ji esanti tik rteįojali “tarybinei” rie įstringa mūsų atmintin da- teIsiniii požiūriu siekti nepri- lietuvių rūpestis buvo pagrįstas,
pavergtosios tautos laisvės. Jis buvo prašomas save -aidžiai, bet ir tamsos skleidėja?
užmiršti. Tftse vietovėse vyko L klausomos Lietuvos Respunli- kaip atspėjęs kaip tik tą L>eK.
Baltrųkopis
sąyo
rašinyje
tvirtąją,
kad
.
ateizmas
plunksną nukreipti į pavergtosios Lietuvos «daisvinima
k9.s;ą.tstatymo,. kuris galėtų pri-( tuvos padėtį, kurioj ji šiandien
tokios svarbiąs politinės -ir ka
Deja, Ę. Bąltrukoniųi, matyt, šios problemos nerūpi. įlipta dėl progresuojančio pasaulio. Ir Į$ąs gali tąm pą- rinės konferencijos, kuriose?bu pažinti yLų trijų Pabalčio vals yra. Tačiau tada prezidentas
•Jis ir vėl prieš kiek laiko “Vienybėje* atspausdino !aba: Tkėti, nebent tik toks, kaip, sakysim, •‘YięiiybėĄ” pąąs vę sprendžiama nauja pasaulio tybių dabartinę okupaciją, jų Roosevelt mus guodė, aiškmdatarpe galėtų būti Įteisinta ir Lie- mas, kad trys Baltijos valstybės
keistu pavadinimu rašinį, kuriame Įrodinėja, kad žmo “rašytojas”. Ateistų buvo yisąis įąikąis^ tokių yra ir šian tvarka, kuriose, buvo nustatomi tuvos
dabartinė okupacinė ver
Lietuvą, Latvija ir Estija —
g-aus mąstymas ir tikėjimas yra džiunglės. Ir dar kokios ’ dien. Jei K. Baltrukonis mastytų ne džiungliška mąsty= keliai tautoms. Į taiką, saugumą guvę. Toįs nerimas buvo natū-:: —
tebeegzistuoja pagal tarptauti
0g~" — Amazonės, su visais ten esančiais gyvatynais -ena. tai jis žinotų, kad krikščionybė buvo ir yra dvasinio ir laisvę, kurioje buvo piešiama rąlus, buvo kil§s kaip tik laikų, nę teisę, tik laikinai jų veikimas
visos žmonijos gerovė, gražus
parodęs tautini Įr valstybinį jau,- yrą suspenduotas. Anuo metu
žvėrimis paukščiais. Tad reikia manyti, kad NauTeno r materialinio progreso variklis. Tie kaltinimai yra iš demokratinis gyvenimas.
.
.c
. ?. .
x
, .
. --p trumą viešai beg sukėlęs gyvą at- ši oaguo'iia stiprino mūsų viltis
su narrindu tokius jo grafomaniškus rašinius atsisakė galvoti ne K Baltrpkonio — jis juos Įsiąavinp iš krikščio TLietuvių
tautai, kaip ir jos' ’ - ,-•
Parq net Baltuosiuose Rūmuose, i šviesią Lietuvos ateitį. Ir mes
nybės
priešų
žodyno.
Tokį
kaltinimą
ir
šiandien
okupuo

spausdinti, nes šiam rašėjui žmogaus mąstymas ir tike
kaimyninėms laivių ir estų tau Washingtone.
dėkojome Prezidentui.
Įimas yra tik Amazonės džiunglės. Tikrai, rimtoje spau toje Lietuvoje ateizmo skleidėjai skelbią, žinomą dėl ko: toms, tos visos trys konferenci
(Bus daugiau)
nes krikščionybė jiems yra kliūtis totaliai žmogų nužmo jos sukėlė ir palika,didelį susi 1975. m. liepos 25 prezidentas
doje tokie grafomaniški svaičiojimai nespausdinami.
Bet dar keisčiau, kad K. Baltrukonis tokiu save ginti. Bet ko siekia K. B.akrukonis, gyvendamas laisva rūpinimą, kuris .nėra uždaras., Gerald Ford priėmė Baltuose
džiunglišku mąstymu ryžosi išaiškinti ateizmo plitime me krašte? Nejaugi jis būtų laimingas, jei ir čia krikš-j nėra.- tylus. Tas susirūpinimas Rūmuose 8-ių tautinių organize- ■ — Teisėjas įsakė nivvno vaskamba žodžiu lietuvių seimuo-* cijų vadovus. Dalyvavo ir dr. dovybei tuojau sustabdyti naupriežastis. Tiesa, tokiam aiškinimui jis naudoja tuos pa čionybę ir jos dvasiškiją- apkaltintų kaip atsiekusią nuo j se posėdžiuose, tas susirūpini-j Henry Kissinger, Valstybei, de- jų narlaivių statybą.
Ateminc
čius “argumentus”, kuriuos krikščionybės priešai jau se progreso ir- imtų persekioti ir naikinti taip, .kąiP ją U?i-1 mąs yra labai akivaizdus ir mū-Į piartamento sekretorius, Keturi energij a varomi
____ _________
narlaiviri vrt.
kiną
okupuotoje
Lietyygję?
niai linksniuoja; kuriuos ir okupuotoje Lietuvoje ateiz
‘ sų spaudoje... Dar ir šiandieną; Kongreso atstovai, jų tarpe EiL pavojingi žmonėms ir jūros gyA. SvjtolūS
sukelia aštresni pergyvenimą ward J. Derwinsid.'.' Tame prie- vūnams.
mo skleidėjai iki nusibodimo šiandien kartoja. Reikia tik
į

e. "?. W|?.t

galbos Įstaiga nebuvo paliesta. Kaip vėliau su
žinojau, tai buvo pats didžiausiąs Berlyno bom
Marijampolės Karo mokyklos
bardavimas. Įš lietuvių, rodos, niekas nenuken
tėjo. Likusieji buvo labai susirūpinę dėl mūsų
ir jos kariūnų likimas
likjmft- Jie manė,, kad jau esame kur nors po
(Tęsinys)
griuvėsiais.
/
-T
PATENKU Į FRONTĄ
Pągąliau nutarėme palikti Ęerlyną, peš čia
ilgiau pasiekti buvo pavojinga. Rytojaus diei^ą,
Saulei pasisukta į vakarus, pradėjom sukti atsisveikinę ariimesniuosius, iškeliavom į traukiarčiru namų. Staiga išgirdom oro pavojaus sire- ,nių stotį. Didžiąją stotį (gal už pęros kilometru
nas. Žmonės bėgioio į visas puses. Bėgo visi į ma- radome subombarduotą. Pasiryžime eiti į mięgįų
_
syvaus penkių aukštų namo rūsį. Pąsekėm ir pakraštį
IBĮI ir ieškoti kitos
HMstoties. Kelionė tn
rUk0
mes.
:apie keturias valandas. Manau, kad buvo danNa, ir prasidėjo baisus bombardavimas. Namo giau kaip penkiolika kilometrų. JJūsų laimei
metro
tinkąs krito Istotis bombardavimo nepaliesta, nors traukinių
ro storumo sienos lingąvp, lubų
luoų ii
Vienos vaikus, 1 judėjimas buvo sutrukdytas. Tik pavakaryje pa<
žemėn. Moterys pradėjo klykti.
Klykti, Vi«į
kitos šuniukus apkabinusio^ li>d° PQ ątąlais. Mes sisekė išvažiuoti. Mūsų noras — kaip nors atsi
sėdėjome kampe ir stengėmės nerodyti baimės. durti arčiau Šveicarijos.
Dar bandėme juokauti, uois kinkos irgi drebėjo.
Pavažiavus keletą valandų, traukinys sustoja
Verksi ar juokauk jei bombą lubąa prąrouš. tai bukuose, nes buvo bombarduojama HaHe. Vbi
vistiek visi žūaime. Vokitkps mus vadino “Zwei žmonės išlipo iš traukinio, kad galėtų pamatyti
Dummkopf Auslaeorier" (du žiopliai kitataučiai). baisų bomterdavimo vaizdą, šiurpas krėtė žiū
Buvo be galo didelis bombardavimas, net že rint į liepsnose skęstantį miestą. Pragariški bom
mė lingavo. Pavojus buvo atšauktas tik po poros bų sprogimai kėlė į padangę ugnies verpetus. ‘‘‘
valar <ų. Išėjus iš rūsio, matėsi daug gaisrų. Ap
Apie pusantros valandos pastovėję, vėl prą-_
linka skendo dūmuose ir dukėse. Mūsų namo treč dėjome važiuoti. Prie pat mieą|o vėl SĮMt^įne.
dalis — tiKri griuvėsiai. Netoli degė numuštas nes mieMtorgUtis buvo bombų apardyta. Ka<^ r e
ahgių bombonešis. Paėję-kokĮ pi
stotis buvo atokiau nuo miesto, tai nebųte
u nutarė- daug sudaužyta. Už kokios valandos galėjoj
tėme ir kitą num. i ą -oęmbonešį
i, kad ne- Įvažiuoti Į atotj. Čia traukinys neilgai stovę
me grįžti Į liet ’vių būstinę, tik
sybombąnĮ lotą. MūčU laimei, ^etuvių pa- Greit pajudėjom pirmyn. Apie vidurdieni I

Hww i.l

■ - -—-----

mingąi pasiekėme Weimąrą. Aš vistik apsisprendžiaū sustoti Weimare, o Vytautas išvažiavo
Šveicarijos pasienio link.
Tuojau paskambinau gailestingajai sesei S.
į ligoninę ir papasakojau, kodėl grįžau atgal- Ji
patarė apsistoti viešbutyje ir pasakė, kad neuž
ilgo. būsianti Weimare, tai tada aptarsi™ nsus

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Pradėjau ieškoti viešbučio. Gana greit pavyko jį sųpąstį. Ir nebrąngiąi gavau švarų įr Medi
įėįį kąipbąrį.
kaipbąrį. Įš
Įš riąėhHČio
rięabuęio savininkės
savininkės sužinojau,
sužinojau,
kad čia yra dar vieną lietuviška šeima.
j
Apsitvarkęs, tuojau nuėjiu pažiurti, kokię
._
__
_______
ęįa
gyvena lietuviai.
Pasirodo, __
kad_ bėglįąi „
nųp
bolševikų, iš Ukmergės_ Vytautas D^nufanona I
£ir----r vdukrele.
’ ’ -Labai
• ■ maloniai
- - - mąpe priėmė ir
maža
pavąišiiio. Be to4 papasakojo, kgd šiąme mieste
dar yri) trejetas pavienių Sėtuvių.
Į PP^jMtoū, kėd fsu ląųfcingas žioją mitoko je.
Labai gerai pądąriaų, kąd ąiistojau MMmtra Po
kurio raiko visi susidraugavome. • Ypatingai su
Vtyauto D. šeima. Kadangi Vytautai buvo silp
nokos sveikai^, tai orų pavojų metu, paėmęs jų
dvkčąję, bėgfiąvaų į slėptuvę, kuri buvo ne vįsąl

t

btrefu

kalne

radom jį nesudaužytą. Pats miestas labai nukentėjo, ypatingai tie kvartalai, kur buvo fabrikai.
Tolimesnę atęitĮ. planavom visi kartu. Weimąre išgyvenau apie dvi savaites. Išgirdę, kad
Tueringiją su Weimaru sąjungininkai atidavė ru
sams, visi vieningai nutarėm, kad reikės važiuoti
Šveicarijos sienos link. Tą nutarimą tuoj pradė
jom vykdyti.
įvažiavus Į Friedrichshafen, traukinys pa
suko Boden ežero pakraščiu. Kitoje ežero pusėje
matėsi nuostabiai didingas Alpių kalnų vaizdas
ir Šveicarijos pakraščiai. Kadangi jau buvo pa
vakarys, nutarėm čia apsinakvoti. Mus mielai
priėmė Į N.S.V. viešbutį. Mano kambarys buvo
ketvirtame aukšte, kuriame stovėdamas prie lan
go iki vidurnakčio žiūrėjau į laimingą Šveieariją.
čia visur buvo tamsu ir vargino oro pavojai, o ten
anoje pusėje Boden ežero — už 14 kilometrų mir
gą šimtai tūkstančių elektros šviesų. Atrodė, kad
ten dangus, o čia pekla.
Vargais negalais atsidūrėm Lindau rtieite.
Boden ežero gale, netoli Šveicarijos sienos. Ten,
buergermeisterio įstaigoje, pasakė, kad per ketu
rias valandas dingtume iš 6a, nes čia yra Švei
carijos parubežys. Liepė tuojau važiuoti į Pechten**eiller kaimą, apie septyni kilometrai nuo
Lindau. Ten buergermeirteris paskirstys, kur
galėsime apsigyventi.
(Bu* (taupiau)
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Už moderniom poezijos puslapiu Kains $5, Minkyti
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigu*
vokiu adresu.

Funeral Home and Cremation Service

>uuieiuj£, 1739 S. flalstea SL, Chicago, IL 606Ub

dr. faul
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dargus
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Medicines direktorius
W31 S. Manheim RcL» WtHchostor, Ui.

1729 & rtaisled Si
Chicago, IL 60608

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

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

24 Hour Service

darbo dmnosu

VALANDOS:

T«t 562-2727 arba 562-272$

Lietuvi y Brighton Parko Motery
klubo metinis nariy susirinkimas va
sario 2 cLeną neįvyks. Susirinkimas
perkeliamas į kovo 1 dieną.
E. Strungys

GYVENIMO SKIAUTĖ

DR. a. K GLEVECKAS
GYDYTOJAS
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•idūrui — Pilna apiraejį
ŽEMA KAINA
rūmam MaAet Chars.
ir VISA korteles.
R. LERtNAS. T«L 925-Mte

Įkvėptas rašau eilėraštį, nau
dingą sveikatai. Prisimenu švie
sią gyvenimo skiautę. Saulėtoj
gatvėj tarp skubančių automobi
lių mergaitė su žalsvu “cheer
leaders” sijonėliu prieina prie
baltos perėjimo linijos.- Važiuo
damas sustoju. Pagarbiai pra
leidžiu ją į kita Wilcox gatvės
pusę. Kokia grakšti eisena! Taip
turbūt rojuje vaikšto angelai.1.
Sunkvežimio vairuotojas švilpia’
kaip pamišęs. Dviratininkas vos
nenustota nuo dviračio. Namų
pardavėjas tyčia išbėga šluoti
šaligatvio. Armėnas kirpėjas,
bespoksocfamas pro langą, esu
tikras, perpiauna kaklą klientui
turkui, o aš, kaip Radausko ei
lėraščio herojus, apsiverčiu auk
štyn kojom ir iš džiaugsmo bė
gioju padebesiais. Pr. Visvydas

vioc_avo lietuvaitės minint Dariaus ir Girėno žygio sukaktį

GENIAUSIA DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1983 m. gruodžio 4 d. Lanki lavinę žmonės.
Didžiausias praeitų metų pa
oje Ščecino lietuvių ratelio val
dyba buvo sukvietusi metinį na rengimas —• tai Dariaus-Girėno
rių susirinkimą, kuriame daly skrydžio 50 metų sukakties mi
vavo 28 nariai, 5 svečiai ir LV- nėjimas prie jų paminklo žu
KD Centro valdybos narys An vimo vietoje, Pščelnike. Ryšium
tanas Suraučius.. Susirinkimas su tuo parengimu, Ratelio val
Įvyko ukrainiečių klubo salėje. dyba turėjo 6 posėdžius, iš kurių
Buvo
Ratelio pirm.
Žaliapie
— Jonas
——---------r-- -j, -Įvyko
V
’trys *prie paminklo.
i
is,’ ' atidarydamas
susirinkimą,1 fenksmos xėšos paminklui aptva.
nis
....
•i
■_
'
_
1
_______________
L F,
T—1
>inTi x>fl«x-r.vati-ka •FxxnV'
pagaminti
atlapmiai ženk
oasve;kino susirinkusius ir pa 1 kyti,
kvietė į prezidiumą A. Suraučių, leliai, išleista paminklo kronika.
J. Žemaitaitį. Aldoną Kajak ir Iškilmių diena buvo labai graži.
Punsko krašto tautietį K. Pe Suvažiavo daug tautiečių ne tik
iš visos Lenkijos, bet taip pat
čiulį.
s Priėmus, dienotvarkę, pirm. J. ir iš užsienio: JAV, Kanados,
Australijos^ įyedi.os. Dejaj. nie
nešimą apie ratelio: veiklą per kas neatvyks iš Lietuvos. Iškil
^GYDYTOJO SPRENDIMAS
mės buvo' aprašytos ne tik Sei
žurnale
Moteris skundžiasi psichiat- tino lietuvių ratelis’ veikia nuo nuose leidž’amame
rui:
‘
.
1966
1966 m. Šiuo melu,
melu ratelyje yra "Aušra”, bet ir pasaulio lietuvių
60 narių, iš kurių 36"
36 aktyvūs. Pa.. spaudoje.
Mano vyras staiga pradėjo sįo^jaUgė5
raielin stoja na J. Žaliapienis pažymėjo, kad
šavę vadinti Napoleonu Bonajaunimas. 5Tas teikia vil- tik dėka visų vieningo triūso,
čių, kad ateityje bus veikiama Lenkijos lietuvių rūpesčio ir už
— Tai nieko blogo, kol jis energingiau. Per praeitus metus sienio lietuvių paramos, galėjo
tamstos nepradėt o. vadinti žoze- raielin įstojo 17 naujų narių, , būti jįamin^la^ąinau jintas ir at
f
daugumoje jaunesnės kartos išsi kurtas jo pirmykštis vaizdas.
Todėl Ratelio pirmininkas pa
dėkojo vietinės valdžios orga
nams, kurie davė leidimą ir pri
sidėjo prie plataus parengimo,
duodami patarimus ir nuoširdų
bendradarbiavimą. Už tai jiems
— lietuviškas širdingas ačiū.
Taip pat nuoširdžiai padėkojo p.
Piotrui Nivinskiūi, girininkui,
kuhis be atlygrųimo atliko daug
dąrbo ir per eilę metų su. pasi
šventimu rūpinasi, paminklo ir
tt

zto w

He Invented, No w O wn*,}

jo aplinkos apsauga.
Ratelio finansinę apyskaitą pa
keikė iždininkas Antanas Mar
cinkevičius. Ji susideda is ‘dvie
jų dalių: Paminklo apsaugos
apyskaita ir paties Ratelio fi
nansinė apyskaita. Paminklo ap
saugos fonde pajamų buvo 356,268 zlotai, didžia dalimi tai su
rinktos aukos. Išlaidų, kurios
apyskaitoje yra smulkiai apra
šytos, buvo 219.152 zlotai. Tokiu
būdu Paminklo apsaugos fonde
1984 metams liko 137.116 zlotų.
1984 metais prie paminklo nu
matyti atlikti šie darbai: pastayti informacinę lentą keturio
mis kalbomis prie plento, su ro
dykle į mišką, kur randasi pa

sklypą, pasėjant baltų dobiliukų
ir lysvėse — gėlių; iškasti miške
šulinį, ’iš-kur būtų imamas van
duo augmenijos laistymui; ireng
tf netoli paminklo metalinę dėžę
daržininkystės įrankiams laiky-

Ratelis numato 1984 metais
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2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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tine suruošti Lietuvos nepri
klausomybės 66 metu sukakties
minėjimą, sujungiant šias iškil
mes su šv. Kazimiero 500 metų
mirties sukaktimi ir dr. Jono
Basanavičiaus 57 m. mirties mi
nėjimu.
Liepos 16 >d. visuotinas tautie
čių ir narių sąskrydis prfe Da
riaus-Girėno paminklo Psčelnike. Apie visus parengimus na
riai bus informuojami biuleteE. L.
nyje “Pajūrio lietuvi
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VANCE FUNERAL HOME
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1424 South 50th Avenue
Ciceru, ILL 60650
TeL; 652-5245
1K1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI
Patarėjai u laidojimo direktoriai:

<»drau>tae perkreusryafc

I ■-

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

ANTANAS VILIMAS
m J7k-tW arta 174499,

Liks tea automobiliams pastatyti

I

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
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LAIKO MATAVIMAS SENOVĖJE
Spėliojimai pagal saulės ir žvaigždžių pozicijas
Smėlio ir vandens laikrodžiai

rodis mušė valandas; bet ne var- ,
pelių, o mažyčiu plaktuku, kurks
suduodavo per piišta.
Tai taip vystėsi šiandieninis
mūsų laikrodis.
t

šiandien tiesiog neįmanoma valandas.
K?zys Masiulis j
įsivaizduoti koks būtu žmonių < Labai plačiai buvo naudoja
inas ir saulės laikrodis utai kaip
gyvenimas,
rodžio, šiandien laikas labai jis buvo
j skritimo, padalinto i lygias da
b ra n g i na m a s. A mer iki ec i
Į lis, buvo įsmeigtas pagaliukas,
ko: *'Laikas tai pinigai”,
Chičagos Lietuvių Suvalkie
eėiant, nuo pagaliuko čių Draugijos priešmetinis narių
d’en žmogui svarbu žim
ant apskritimo krisdavo šešėlis, j susirinkimas įvyko gruodžio .
tik dienas ir valandas, bt
kuris, saulei slenkant, slinko ra- j mėn. 16 dieną Vyčių salėje. Su
nules ir net sekundes. S
kimas, darbas, poilsis, vi kas' tu ir taip rodė laiką. Tai tokius sirinkimą atidarė pirmininkas
laikrodžius senovėje vartojo ba Leonas Vėliavas ir pasveikino
nustatyta pagal laikrodį.
I biloniečiai, kurie žmenes išmo
visus r-tusiai susirinkusius na- I1
O senovėje buvo kita p. Ta- i
kė
laiką
skirstyti
į
lygius
tar.
rius.
,
du žmonės gyveno daug papras Į
pus
valandas.
Nutarimu raštininkė Eugenija
ėiau: neturėjo tiek daug ir tokiu I
Taip pal buvo paplitęs ir smė- 1 Strimgys perskaitė jiraeito su- i
įvairių reikalų. Tačiau jau ir ta
buda žmonės laiką matavo, lik las lio laikrodis. Jis buvo padarytas , sirinkimo protokolą, kur^
matavimas buvo laku netobulas. Dip. į stiklinį indą buvo įpilama 1 vo priimtas be pataisų.
Iš karto žmonės naudojosi "dan- smėlio. Indas buvo panašus į du
Valdyba pasveikino narius su j
gaus laikrodžiu", kitaip sakant pabuvus, sujungtus tarp savęs šv. Kalėdomis ir Naujais Metais,
— saule. Tada, kalbėdami apie I plonaisiais jų galais. Smėlis pro linkėdhma, kad ateinantieji me-|
laiką, sakė: auštant, vidurdienį, ! siaurą plyšelį birdavo iš vieno tai būtų visiems laimingi.
saulei leidžiantis, temstant. Taipindą galo i kitą. Kol smėlis iš
Buvo pranešta, kad dabartį- >
birdavo,
prabėgdavo
tam
tikras
ir dabar sakoma, kai mums ne
niu laiku seręa šie nariai: Rožė,i
svarbus didesnis laiko tikslu laikotarpis, lokiu laikrodžiu bu Didžgalvis, Anna Trakin, Vince (
mas. 'račiau šiuo "laikrodžiu”— vo patogu matuoti trumpus lai Frakan, Patrcnėlė Bieliūnas ir.
saule buvo galima naudotis tik ko tarpus — misutes. Bet ir toks Emma Petraitis. Visiems riems
dienomis. Naktį laiką sužinoda laikrodis buvo nelabai tikslus.
palinkėta greit susveikti.
vo iš žvaigždžių, iŠ gaidžio gie Daug laiko prabėgo, kol žmo
Švenčių proga, spaudai, radidojimo ir k t. Bet žmonės sten nės išmoko tobulą laikrodi pa jams ir veteranams buvo paskir- j statymo dieną, turime prisimin
- gėsi surasti tikslesnį būdą lai daryti. O taip pat daug įvairių ta aukos.
ti,* kad kiekviena
tautinė šventė,
kui matuoti. Tokį būdą, kuris bandymų šioje srityje buvo pa
Knygoms patikrinti konūsi- mums, esantiems išeivijoj, yra
tiktų visados: dieną ir naktį.
daryta. Dėl vietos stokos aš ne jon išrinkta: Anna Condax, An tautinio ir patriotinio atsinau
Pagaliau buvo išrastas vande galiu jums jų visų papasakoti. toinette Kalys ir Emma Petrai-! jinimo diena. Ta proga tenka
I mintimis nuskristi į mūsų Tė
ninis laikrodis. Laikas vandens Pasitenkinkite sužinoję, kad pir tis.
pagalba buvo matuojamas taip. mieji mechaniškieji laikrodžiai
Kaip ir kiekvienais metai vynę ir pagalvoti kaip vyksta
/a
Luvo pripilama i imki vandens, buvo labai dideli, turėjo tik vie taip ir šiais metais, gruodžio m. Jos išlaisvinimo darbas ir kiek
kuris pamažu lašėdavo. Kol van na rodykle, rodančia valandas, yra renkama valdyba. 1984 m.jIlies esame prie to darbo prisiduo išbėgdavo, prabėgdavo tam o jų variklis buvo svarstis. Tik perrinkta ta pati valdyba. Ją su- Įdėję.
1 -. Vasario
. .parodo mūtikras laiko tarpas. Paskui indas daug vėliau, apie 1500 m., buvo daro: Leonas Vasiliavas — pir- SM U’^tą būti nepriklausomais.
vėl buvo pripilamas, ir vėl van išrastas kišeninis laikrodis, ku mininkas, Helen Vilkelis — viceduo išbėgdavo per tokį pat laiko rio variklis buvo ne .svarstis, o pirm. Eugenija Strungys — nut. ^~*
tarpą. Tokiu būdu žmonės, ži spyruoklės. Kišeninį laikrodį iš- raštininkė, Bernice Žemgulys—• i
nodami, kiek indų vandens iŠ10- !į rado Niurenbergo laikrodinin- finansų rast., Petras Vilkelis —1 *=
l>ėgo, žinojo kiek laiko prasilin— Į kas Peteris Henleinas. šis jo kasininkas, Eugenija Strungys'Į1
ko. šis laikrodis buvo netobulas laikrodis buvo pavadintas "Niu- — korespondentė ir Vytas Ab-!
Antanas Jonikas, gyvenęs
ir nepatogus: reikėjo prie jo bu rcnliergo kiaušiniu’*, nors tikru- j raitis — maršalka.
dėti ir jį pripildyti vandens. Bet moję jo forma buvo ne kiauši- < Po susirinkimo vyko vaišės ir Chicagoje apie 60 metu lietuvis,
jis buvo tuo geras, kad rodė lai nio, bet apskritos dėžulės. Pas- Į| malonūs pokalbiai, o skirstyda mažai tekalbąs angliškai, per
ką ir naktimis. Ir dabar žmonės kui atsirado įvairiausių formų miesi namon, linkėjo vieni ki-J šalčius smarkiai peršalo ir šian
susitikę dar sako: ~Vai, kiek laikrodžių, primenančių žvaigž tiems linksmu švenčiu ir geros dien guli Cook County ligoni"
nėjo gydytojų priežiūroje.
daug vandens nutekėjo, kai mes des, peteliškes, knygas, širdį, sveikatos ateinančiais
metais. į
Joniko giminės, draugai ar
paskutinį karta matėmės!” Aiš lelijas, kryžius ir kaukoles. Bu
Sekantis narių susirinkimas J
pažįstami prašomi tuojau tele
ku, šis sakinys išliko nuo anų vo padaryta net labai mažų laik ivvks vasario mėn. 24 diena.
fonu ar laišku angliškai kreip
laikų, kai žmonės laiką vande rodžiu. Danijos karalienė; kuri
Eugenija Strungys, koresp.
tis į Cook County ligoninę ir
niu matavo. Buvo dar ir kitokių ištekėjo už Anglijos karaliaus
vandens laikrodžių. Bet visi jie Jokūbo L turėjo žiedą, į kurį
— Minėdami Vasario 16-ąją paskambinti 633-641-1.
rbdė gana ilgus laikus, tarpus — buvo įdėtas laikrodis. Tas laik- — mūsų nepriklausomybės aiMr. Tom McCann
Medical Social Worker
1835 W. Harrison St.
: Chicago, IL 60612

Suvalkiečiu draugija

Aleksas Ambrose

i

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
......... ' ' Chičagos lietuvių istoriją ’ “
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina ?15.
Persiuntimas — ?L

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

'WTUAL FEDERAL SAVINGS
TeL 847-7747

2212 W. Cermak Road

BUTŲ

NUOMAVIMAS

• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS

• NOTARIATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAI

TISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BE] J. REALTY!
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turto Chicanos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, fr*!!,
jxrintuotai ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Taltnan Ar*.
T*l. 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

talpose — 4101 So. California
, munms.
. . . TLabai
k . geros pajamos.
; 9 butu
Avė., chicaCgo, į metinį Pre- Dilelis butas savininkui. Geras invesConvcntion susirinkimą.
1 tavimas.
Knights of LilJitmrua 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas- bungalow.
Nebrangus.

Laiškas Naujienoms
Gerb. Redakcija*^

DĖMESIO . .
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkajns.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

Sveikinu jus ‘‘^aiijienų” 70
2951 W. 63rd St.
metų sukaktuvių įfros^a ir siun
Tel: 436-7878
čiu jos paramai aukai— po vie
ną doleri už kiekvienus jos am-'
žiaus metus: 70 dolerių ir vie-j
FEMALE
rtFLP WANTED
nerių metų prenumeratą, iš viso |
Darbininkių reikia
110 dolerių.
j
Linkiu stiprumo ir ištvermės j
| MIDLAND TAUPYMO BENDjums visiems “Naujienų” leidė- Į
į ROVEI, -MARQUETTE PARKO
jams jūsų darbe..
SKYRIUI, REIKALINGI
Su nagarba,
TARNAUTOJAI (Tellers)
H. Ugaudas
su patyrimu ar be jo.
Hartford, Conn.
Telefonas 925-7400

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
\i 6557.S. Talman Avenue
I > Chicago, IL 60629 '

— 'Somalija yra pasiryžusi
įsigyti sprausminių lėktuvų, ku
riais galėtų gintis nuo Etiopijos
aviacijos puolimų.

— Pirmadienį drūzai Beirute
SPECIALUS LIETUVOS VY
nušovė vieną JAV mariną aero
ČIŲ (NATIONAL K. of L.)
dromo srityje ir keturis lengvai
PRANEŠIMAS
sužeidė.
Lietuvos .Vyčių vadovai,
____________
(chairmen) ir ofisų tarnautojai, ( — Demokratai ruošiasi įpa
iš visų.. Jungtinių Amerikos reigoti prezidentą galimai greiValstybių šio mėnesio (Februa- čiau atšaukti marinus iš Libano,
ry) 4 d. (šeštadienį) renkasi Im_ -Jie planuoja sumažinti maru >
maculate Conception Parish pa- išlaikymui skiriamas sumas.

SM4 W«t
JtTsc:
T»L REpuNte 7-1941
'■ -... —a----- tt:. r.:

Siuntiniai j Lietuvą
P. NEDAS, 4051. Archei: Avenue,
Chtcigo, 11L 60632. T»L Y A 7-59tS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Homeowners insurance.
Good service/Good price
F. Za polls, Agent
3208'A W. 95th St

Tuo rtfkalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

GINTARAS P. ČEP&NAS

WINTER

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vai vakaro,
Šeštai nuo 0 vai r. Iki 12
4h pagal susitarimą

Ever®. pa:
50642 * 4

i

Advokatas

TeL 776-5162^
8849 West 63rd Street

3

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Naajienoee galima gauti nepaprastai įdomina gy4y* •
tojo, viMomtenė? veikėjo ir rašytojo ataiminboMk

ADVOKATŲ DRAUGIJA
r

BR1ZGYS

Don't

» valandos:
Dd 5 vai. popiet

Dr. A. G«Mt» — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905
metų J vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir
rasirūpinimą
\ '
88.00

lit
TH. ■ -'i-snno

JOHN G IB

Dr. A. J. Gumm — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
8MONŪ& Kelionės po Europą Spūdžiai. Tik

KAINA - $17. (Persiuntimui pridėti JI}

i’ S. Redzie A

n>

Ą-****<

Ar*

S.
Chlc»«x-

Dr. A. J. Gusmb — DANTYS, jų priežiūra, (velkate k
groži*. Kietais virieMai*
. ■___________
84.00
Minkžtai* vlrieHa*. tik

£

KMNftįr orderį, |

\

i'-s. - ' — ’

Naujienos, 1739 S. Halsted St
a®. HA’jrrsn it.

v: rm

138 L N00

J

A. T V ERAS

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.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

|

434-9655 ar 737-171.

— Prezidentas Reaganas aiš
kiai pasakė, kad dabartiniu me Miko Šileikio apsakymo knyga
lu negalima marinu atšaukti iš
“Liucija” jau atspausdinta.
Libano.
n
a

Read label and follow
directions.
C H Lax, Inc., I9R2

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

MĖNESINIAIS 1SSIMOKRJIMAM..

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills. Ex-Lax is
,-t?
“The Overnight Wonder!’

Naujai pasirodžiusi

UAL MTAT1 H)1 SALA

I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Sitjsti Čekj:

UAL ĮSTATO FO1 SALO

JAV

TAUFTMC

