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THE SECRETARY OF STATE* ’
WASHINGTON

February 15. 1981
Dr. Mr. Charge d’Affaires:
It is with great pleasure that 1 extend to you and to the
Lithuanian .people the sincere greetings and warmest best
wishes bn the sixty^sixth anniversary of the independence
of Lithuania. •
? ;
The United States does not recognize the illegal incor
poration, by force of arms, of the States of Lithuania. Latvia
and Estonia into, the Soviet Union. As President Reagan
stated- in his message commemorating the 1922 recognition
of the Bailie Slates by the United States, the American people
“share the just aspirations, of the Baltic nationas for. national
independence,” and. we uphold their right to determine their
own national destiny, free of external coercion. We remain
deeply concerned by. the continuing violations of human
rights and freedoms that occur in Lithuania and its two
Baltic neighbors, and we offer our sympathy and'support
to the'men and women and their families who suffer per
secutionfor rėligious and democratic political beliefs.
The.struggle by Lithuanians and their friends to gam
liberty for their homeland has been difficult, and will prob
ably remain so. Yet. the. efforts of the . patriots and their
colleagues-in. the nineteenth century were rewarded by the
independence which they proclaimed on'February 16, 1918,
so cap- we. liope and trust that today’s struggle for Lithua
nian Self-determination may also be justly successful in
the future.
.”

LIUDIJA BUVĘS KARO VADAS
FALKLANDO SALOSE
Tl RĖŠ ATSAKYH Už TCKSTAXTI ŽUVUSIŲ. BLOGAI
APGINKLUOTŲ ARGEXI1XOS KARIŲ

BUENOS AIRESį Argentina, britai turi o geresnius, ir geriau
Antradienio vakaįe aukščiau- ginkluotus karo laivus, geriau
i s;as Argentinos karo te:smas» paruoštus karius ir artileriją,
pakvietė buvusį kramto prezidenFalklando salose argentiniečiai
nepajėgė sustabdyti britų karo
‘tą gen. Leopoldo Galtieri.
j Aukščiausio teismo teisėjai? la \ų, nepajėgė sustabdyti į sa
į apklausinėjo generolą Galtierį! las iškeliamų britu karių.
apie buvusią Argentinos ekspeBuvęs prezidentas L. Galtieri
] d ciją į Falkanldo, So. Georgia 1 astuonias valandas liudijo aukšir kitas Pietų Atlanto salas. Su i črausiam teismu: apie nutarimą
sidaro įspūdis, kad kariai buvo • įsiveržti į Falklando salas, apie
pasiųsti be tinkamo pasiruoši- s jo įsakymą Argentinos laivynui,
: nio, be naujausių ginklų, be kli- i aviacijai ir pėstininkams pasi
i matui tinkamų drabužių ir be ruošti žygiui į britų laikomas
■ maisto.
i’ salas ii- anie
visas tos nelemtos
4.
Aukščiausias karo teismas jau į ekspedicijos pasekmes.
Šių motų vasario mėn. 12 diena Mat <s aukšt. mokykloj buvo suruoš
buvo apklausinėjęs kitus Argen i
Vasario šešioliktosios minėjimas. ‘aveiksle matome susirinkimo va<
< Gen .Galtieri laikomas Campo
tinos kariuomenės vadus, buvu j de Mayo kareivinėse, esančiose
vybe ir eilės laukiančius kalbėtojus.
sius Falklando ir kitose salose, j
T. .
. . .. ...
J Buenos Aires priemiestvje. Karo
Kariuomenes vadai liudijo. Kadi. .
. . _
. : z, ... .
i teismas įsake generolui Galtier:
visa ekspedicija buvo suorgani
PREZIDENTAS PAGERBS
būti kalėjime, kol bus išspręs
NAUJI PABALTIECIŲ SIEKIMAI
zuota be tinkamo pasiruošimo.
BUVUSI KOMUNISTĄ
ta jo byla.
Salose buvusieji vadai buvo ne
Jungtinis Pabaltiecių Komite-posėdyje būtų paskelbta doklatas Vašingtone yra atlikęs du racija dėl Pabaltijo tautų lais-1 WASHINGTON, D.C. — Pre-' patenkinti tuometine Argenti — Vienuolė Mary Brian Cos
į zidentas Reaganas paskelbė, kad nos kariuomenės vadovybe, nes tello pradėjo tvarkyti Chicagos
svarbiu uždaviniu: 1. Plačiai vės.
Sincerely yours,
GEORGE P. SHULTZ
JAV centro įstaigas informavo
Š-e planai vasario o d. buvo! šiandien pagerbs grupę civilių jie negalėjo siųsti mirtin neap katalikų mokyklas. Ją toms pa
apie padėtį Pabaltijo valstybėse aptarti Vašingtone Jungtinio Pa-1 už didelį* pasidarbavimą Ame ginkluotų ir kovai neparuoštų reigoms paskyrė kardinolas Jo
ir apie jų teisę į laisvę. 2. Siekė baltiečių Komiteto metiniame ■ rikai. Jis įteiks jiems garbės me- ‘ karių.
Charge* d'affaires of Lithuania.
seph Bernąidin
atitinkamų Kongreso rezoliuci posėdy, kutfarfe? iš lietuvių da- ji dali ils už ląisyės kovą.
Aukščiausia^ karo teismas,
jų, prezidento deklaracijų, s va C- lyvavo dr. Jonas Valaitis, dr. Jo- į Vienas medalis bus paskirtas ^apklausinėjęs buvusį preziden- Į
Darbininkų unijų vadai
:ųmo .unijį^ sali- bių jcentro pareigūnų pa- nas Genys. Milda Vaivadienė.į' buvusiam komunistui Whitta? ’- ta Galtieri;. nutarė padėti buvu į dž ugiasi. kad Walter Mmdale
karšt
[sDl ĮJŠĖ •
fe^k^iųl šiedu užmojai yra rei- Pirmininko pareigas kiekvieneri |L ker Chambers. Jis viskuo rizi^s:<prczidentg į karo kalėjimą. Be gerai pasirodė Iowa valstijoje.
w
metai perinu kitos tautybės as f kavo, kad liktai būtu Va'stvbe^ to,/jam .pranešė, kad jis pasi-j.
ąsjša^-.pg
*
Dabar nusistatyta plėsti akci- muo, tai po šio metinio posė i departamente komunistams dir- ruoštų gintis. Karo teismas nori į — Izraelis neatšauks savo kaklausyti, ją trečia kryptimi: kelti Lictu- džio pirmininkavimą iš lietuvių 11 !>es Alger Hiss. Pastarasis viešai išaįskinti, kas nutarė pradėti ka- ; rių
L:bano, kol jų neatšauks
ko,<kad?^ . ,7, .
— pa- vos, Latvijos, FLstijos laisvės rei- perėmė estai. Bus daroma pa-^.1 pasakė, kad jis komunistu nie . rą prieš britus ir kas įsakė siųsti į ir Sirija.
kovos
; Aųmūsė re^kė'" darbwinkad>$£ kunigas kalą tarptautinėse institucijose.
kad nebuvo, o Ghambers Kon
stangų, kad būtų reikiamai pa
I neparuoštą kovos veikmams ka- Į
—
------«^^ad nenu- Buvo padarytos pastangos, kad keista tvarka Specialių invesli- greso komitetui pareiškė, ^ki ro ekspediciją į Falklando ir ki- ‘ — Izraelis neleis Sirijai už
tis. Iraki^j^įš^ke^iko; keriifefų/b^iyeia, Aca^nenukentas klausimas butų iškeltas gacijų įstaigos veikloje, nes da daplus pranešimus Hiss įleikda- las /salas.
imti nė vienos pietų Libano
vęs jam, o jis jau padubdavęs
240
inOsg tėvynė. Jungt. Tautų Žmogaus
Teisiu
AT*
. £ bar kaltinamieji neturi tų gali
i Kovai geriausiai buvo pasinio- pėdos.
Mano. vieta-„yrą naujoje para- komisijos posėdy Ženevoje. No mybių, kurios teikiamos net kal komunistams.
— ----—
mus, šadt^vte' -it^UidhkąykięKi tijoje.
Bet Whittaker Ghaml>ers mi ' susi- Argentinos aviacija, bet ji j
irimą, kad JAV vyriausybė pa- tinamiems už kriminalinius nu
karo medžiagos-.'
’.G
rė 1961 metų rugpjūčio 9 dieną. i buvo-bejėgė prieš modernią bri — Kinija sutiko parduoti tra
KardtoolasJ GlempJ penkias sistengtų Pabaltijo valstybes sikaltimus.
^Irako4\>^&vsjhe ; paškėlb^. valandas pasitaręsJsu’gen. Vai- įtraukti į Jungtinėse Tautose
Kaip prezidentas galės jam įteik tų ' aviaciją. Falklando salosenui modernių g:nklų.
Jungt.
Pabaltiecių
komitetas
kad ji traukit savo karo jėgas tiekum Jaružėlskiu, irutarė
su- esantį sąrašą kraštų, kurie ne- džiaugėsi, kad pasiekta Pabalti- ti garbės medalį?
į pasienį-- nes; nėžindu kuriame valdyti Varšuvoje
veiklų turi savivaldos.
Į]o valstybių padalinio Liberty Medalis paskirtas ir buvusiam
fronto
naudas į.unĮgg Novak, paskirdamas jį į
prez. Anwar Sadatui
Bus siekiama, kad JAV vy ' radijo veikloje ir kad Baltuopuolimą^.
■ ■
tolimą kaimą, kur jis.;, turės a p-: riaėšybė
iškeltu’ Pabaltijo vah- siuQse ūmuose buvo paskelbta
Prez. Reaganas paskyrė Whit- •
Amerikos karo laivai ar ėja.
po vienkiemius išblašPabaltijo laisvės
diena
l>ei prapralybiu
laisvės
klausimą
Jungt.
Pabaltijo
laisves
chena
bei
laker Ghambers medalį už tai,
prie Hohhuz sąsiauno, kad ira-K.tus kaimWęius. ■ - t
i
Tautu
Dekolonizacijos
komitevesta
Pabaltijo
valstybių
laisvės
1
nieičai :-pebahdytų sustabdyti
kad jis rizikavo savo gyvybe, 1x4
rp-znliiipiiu
knnrtt'MP
rezoliucija
Kongrese.
plaukiančių-Transporto laivų.
padėjo amerikiečiams apvalyti
— Walter Mondąle yra stip te. Norima, kad Pabaltiecių or-.
ALTo
informacija
ganizacija Jungtinėse Tautose’
Valstybės departamentą nuo įsi
riausias Demokratų ; partijos
(jautu nevvriausvbinės organiza-įI
LENKŲ KUNIGAS
brovusiuc- komunistū.
*
’ kandidatas prezidento pareiNIKARAGUOJE
RINKIMAI
cijcs statusą ir turėtų galimy-:
SUTIKO NUTILTI
Prezidentas
paskyrė garbės,
Į goms. Antroj vietoj stovi senaVYKS
LAPKRIČIO
MĖNESĮ
, bės stebėti svarstymus, liečian-'
medalį ir buvusiam Egipto pre- j
VARŠŪVA, Lenkija.— Lenkų torius Gary Hart. Johiv Glenn
ėius Paballijį, bet kelti su Pa-j MANAGUA. Nikaraguos I zidentui Anwar Sadatui, kuris
kunigas Mečislovas Novak, labai atsidūrė net 5-toj vietoj.
j baltijo žmonių laisve susijusius vyriausybė šiandien paskelbė, drąsiausiai siekė taikos Arti
klausimus.
kad krašte rinkimai vyks šiais muose Rytuose ir ryžosi pasa
I
kyti kailių Izraelio parlamente.
Norima, kad JAV vyriausybė; metais lapkričio mėnesį.
Kitas medalis eina senatoriui
padėtų kai ką iš pabaltiecių pro- • Ma iš tinink ii p ri žad ėj o prajeklų įvesti į Paryžiuje centrą vesti rinkimus tuojau po pcr- I Howard Baker Jr., Senato dau
■ turinčios UNESCO programą, versmo, kai Nikaraguos prezi-1 gumos vadui, už pasitarnavimus
Norima susilaukti, kad JAV vy- (lentas Somoza buvo priverstas vyriausylx'i. Medalis bus paskir
! riau-sybė į savo tartautinių rei- bėgti. Vyriausybę pagrobė san- tas ir buvusiam sportininkui
' kalų tarnybas įjungtų pabaltie dinistai. Keli jų glaudžiai bend- Jackie Robinson, kuris integra
čių specialistus ir patarėjus. No ' radarbiauja su komu nistiis. vo lieislnilo žaidynes.
Labai p’ac:ai komentuojamas
rima, kad JAV pasiųstų notą Tuojau buvo organizuojamos
Sov. Sąjungai dėl rusifikacijos ekspedicijos i Salvadorą. Teko prez. Reagano pasiryžimas pa
Pabaltijy, siekiama, kad NATO naudoti Hondūro teritoriją, Sal gerbti Whittaker Chambers, pa
vadore rastas stiprus pa<aprieši- dėjusiam apvalyti svarbias JAV
įstaigas nuo įsibrovusių komu
nimas.
Komimislų įlaka Nikaragvoje nistų.
visą laiką buvo nedidelė. Jeigu
4 būtų pravesti rinkimai, komu- — Izraelio žariuomenės vado
5 nistai pralaimėtų. Jie atidėliojo vybe įsakė Libane esantiems ka-1
N rinkimus, tikėdamiesi paveikti riams ištraukti savo tankus ir :
gyventojus. l>et toliau atidėlioti lėktuvus iš angarų ir išbandyti.
KA LENDORftLIS
‘Izraelis turės pradėti derybas*
1 neįmanoma.
su Sirija apie karo jėgų pasi
rio 23l Polikarpas. Almis,
——
Vertė, Ginda, Kviklį®.
— Izraelio artilerija ir avia- traukimą iš Ubano.
__ _ .cija apšaudė tas šufo pašlaites
Saulė teka .. , ei ia® • • . įj
izraelitai prieš du mėArgentina pradėjo pasitarimus su britai
— Trečiadienį aukso uncija
prekybai ir tu ritmui atnaujinti.
kainavo $385.
Oras giedras, vėjuotas, šiltas, nesiūs iškeliavo.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redakturiai

(I.t mano ld*mingM».siu
pergyvenimu)

‘ūvoje svečią okupantą vokietį
kareiviuką.

Meilė yra graži. Ji žmones da
ro panašius i Jievančlus. Me^,
žmonės, meilės siekiame, jos il
gimės, jos svajot imu kankina
mės ir visus skausmo viesulus
pergyvename, kai meile apsivi
liaine. Bet sunku, labai sunku
įnėilė pasiekti. Ji dažnai vylioja atrodančiu slivo artumu, bet
prisiartinus parodo, kad hiel
ko nėra be pri&eiktos gyveni
mo kaukės.
Įsimylėjusiu ir.vedusių meilė
yra pulki, yra žavėtina. Mes
taip apie ją manome, tli|> apiė ją
girdime, tiiip skaitome. Bet, per
gyventi tokią meilę vargu bau
kas pergyvename...

K’ek jų glebė^čiavime buvo
meilės, kiek buvo rodoma išsiil
gimo, kiek tyro džiaugsmo! Aš
manau, kad jų meilės vaizdas,
tuomet nufilmuotas, būtų buvęs
brangesnis už meilės vaizdus su
garsiu kino didvyriu “iš motėrškošios pusės” Rudolfu Valen
tino. Vokietaitė, matytis, buvo
vokiečio kareiviuko suzad^tiriė,
ir jie bučiavosi artistiškai. Taip
š lėto!, bet karstai, taip pasken
dę vienas kito mintyse, ir drau
dė tokie tyri (dvasioje. Meilė,
meilė teviešpatavo jų širdyse,
r malonu biivo tos meilės šilu
mos spindulėlių šiek tiek slaptu
būdu pasivogti. Ir aš neatgaiauju tą daręs, nes iki šios die
nos tai tėkelia manyje skaistur ilgėsi bei
ma.
ikaūsmą to savo gyvenimo iki šio
aikb nė-pamačiūs. Tas matymas
.tovi niahb vaizduotėje, ktaip vyiiojanti piiikuniu oazė. Kiek

Aš svajojau apie laimingą ve
dusių gyvenimą, aš pasitikėjau
saving,
tuo labiau, savo drau
ge, kad šešėlia neužtemdins mū$ų gyvenimo padangės.
Bet.
gyvenimas iškišo biauną vėidmainingume kaukę ir mano sva
jones sugriovė tikrenybė... Ir aš
einu gyvenimo keliu skaudžiai
nusivylęs, be namų jaukumo ii
net bę tikėjimo juo. Skaudus tai
jautimas!

Pasilialiišjinias
Maikio
su Tėvu

. Kitą karią teko pariaši| tehnę
jausti mani pačiam, bet tSi nlbuvo vieną vienintelį kartą, ir
'ai nei
Inu. O ir
nūsiilėjiihb rifciiib dvi^iii tas
jiek t’fck kainavo, tai^i šfl tokiu
malonumu, kaip pirmąjį, lis tą
momentą neguliu prisiminti...
Vis, kai aš pHinenū baliais rū
bais vokietaitę, pavasarį bučiuo
jančią savų sužadėtinį, aš pajun- 1

.NeUkėtai Žmona įeina į vyro
ofisą ir randa stenografę sėdint
jam ant kėlių, {vyksta sumiši 1f
mas. Vyras atsiliepia pirmuti- Į
— Mieloji, girdėjom, kad tu
ateini ir mergina apleido savo 1055
kėdę, kad būtų tau kur atsisėsti. Į
PERSPĖJIMAS

Mažytė Elzbieta sustojo ver
kusi ir motina nori nušluostyti
jai ašaras. Mergaite patraukia
gavirtę ir sako:
— Neeikvok laike, mama,
nes neužilgo aš vėl pradėsiu
verkti.

yrą man nuolat gy 
venime išjtikirrti, kad mėilės
ttėra — yra j3s begėdišką, biąuri
Saiilcė...
Arejck,- Vitkauskas
■n

♦

»

♦

gerIAV su jais
— ftam leidi savo žmonai užtraukti tiek skolų?
— Suprask. Man geriau yra
ginčytis su skolininkais, negu su
savo žmona.

— Kai hian telefonuos Jonas:
mit; — .
nešiiei s<

* * *

JIS PAŽINO

. -cp u
jeigu ji
visad no

. -r $jaūsia
tiksli bitutė

kud:om ?

Žmona : męt mes

— Sveikas, Jinksmas, Teve!
— Nelabai linksmas, Malki.
— Kodėl?
— Matai, taip. Aną vakarą
Andriejaus užeigoje mano bičiu
lis Kausi laš papasakojo liumą
nahjiėįią...

penktadieni:
dieną.

MWi Ml

— Kodėl liūdną?

“ Ir,.kai taip gyvenimas nutrau
kia į akląsias balas, dar ryškiau
stająs prieš akis matyti svajoja
mos meilės vaizdai, dar didesne
dvelkia }ic laime ir tuo, žino
ma, dar labiau skaudina širdį...
Nedaug aš meilės temačiau.
Pats 5$ savo gyvenimo atsimini
mu nė vieno malonaus neturiu,
gyvenimo veidmainingumas man
juos prievarta iš dvasios išrovė,
išrovė taip, kad skaudi žaizda PRAKTISKAS PATARIMAS ’ <ka naujas tavo broliukas?
ir nenoras prisiminti bepaliko...
— Nieko sau. Bėt mųnlš na.
— Žinai, Stepoiiai, tas ką■7 .Svetimų meilės vaizdą, gražų
muose.• atrodo, * buvo reikalinga,
mums pasakoji mokytojas api<
if malonų prisiminti, iki šios die
svarbesni dalYkai,-' negu- kad tas
fcanalū gilumą Marse yra išlaužnos tematau vieną. Jis yra dvievaikas.-.Į. ■
’įj
• a iš piršto.
“
fu žmonių meilužių gyvas vaiz— O, iš kur’ tu žinai? . ’
GEOGRAFIJOS PAMOKA
— • Mano tėveli- kasa kanalus 1
’ Buvo pavasaris, alsavo žalu ir jis man pasako kaip gilūs jie
Mokytojas: — Petraiti, pasa
mynai gyvenimo noru; giedojo būna.
kyk manlrtir aš:ėtšidorčiąu ban-.
*
«
*
uaulščiai. Aš buvau daugiau
J gydamas ptakasti; žemę iki vunegu, jaunas; aš tebesi jaučiau
TAI BENĮ VYRAS
j dūrio?
f5 v.
,• į, ’
eaikas. Ir kartą aš mačiau, tai
, Mokinys: — , (Jrėičiaūsiai pa
Pas advokatą ateina moteris
ko negalėsiu niekuomet užmirš
tektumėt f silpnapročių ligoni
ū pradeda aiškinti, kad ji no
ti. Taip tas paveikė į mano dar
ne..; A * ■ /
rinti išsiskirti sli savo vyru.
gana tyrą dvasią. O tas vaizdas
— Bet kiek mes žinome, —
buvo niekas kitas, kaip dviejų
NEŽINO KAS JĄM. SKAUDA
aiškina advokatas, — jūsų vy
glėbesčiavimas!.;,
įsimylėjusių
ras jus labai myli.
Dvi sėnywš<poniutės sėdi veNėbekartą aš mačiau jų paskui.
—. Pone advokate. — skuba terenoro prieškambaryje.. Viėna
bet kitų aš neprisimenu — taip
paaiškinti moteris. — iš tokio laiko aint savo kelių katę, o kita
jie/ftežymūs.
velnio visko galima
laukti...
glosto avinukų. .
c?
. Mano gimtame meste, ant ru
ių kapinių, netoli nuo sėjimo,
TEN BUVO PADĖJgS
avinuku?.-L paklausia pirmoji,
prie krūmokšnių, bučiavosi du
— tikrai pėgfiltu pfesak^tf,
jauni žmonės. Pripuolamai aš tą .Ateina berniukas i miestelio bet jis nuolat rnykia ir turbūt
krautuvę ir prašo įpilti į puo
pamačiau ir su pasigėrėjimu žiū
duką pieno. Pardavėjas pripila kas nors; jam. skauda. -3. atsakė
rėjau. Nors aš jau buvau bi
antroji.
.;
\
'r paskiau klausia:
čiulių aplinkumos gerokai paga
— O kur pinigai?
dintas. bet šis vaizdas manyje
Teisėjas;
kodėl pavogei £p_
— Puodynėje ant dugno. —
tekėle kažin ką kilnų, brangu,
siaustą iš
Žioge1k> kam
ramiai
atsako
berniukas
žmonišką ir taip neužmirštamą.
bario?
1
;.
Saitais rūbais mergaitė, viešnia
Kaltininkas: >— .Norėjau įsiti
ANTRAEILIS DALYKAS
Lietuvoje iš Vokietijos, bučia
kinti ar jd ^afnaė ^nk^hai eina
t
vo <»vg mylimąjį —.taip pat Lie- .— NskAlguti. kaip tau pat:ir. savo
rJWfTM
-- j
><^&X.?-’<i^^į?53^xSSx7Z<s5^5Sr
•>** •rf:<-;o • - -< -v. .1L< ••'•. .

SUSIPRATO

joįe poilsiu dv«>ifdt ku.ip rroii
neteko uirJtt ir kuUo Aap |aip
'■^jaučiu -J- reikją. Tas bnatypias manei ųiirrtyš^, tii 4ęlmąn
t^s, tai perli^ pėHa>. Ir* todėl
jų daug gy^ėntme netasf:..

’:

*

•

*
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— Buvo šitaip. Apie , antrą
valandą ryte rr.iidu su Kaušila
atsisveikinome ir išsiskyrėme.
Jis. parėjęs name, negalėjęs su
prasti, kai ant lovos galo pama
tė neregėtą daktą, ir paklausė
gulinčios žmonos:
— Kas čia-, pakabinta?
Žmona atsako:
— Mazgotė. Tu ir vėl girtas
parėjai.

— Kokia tau mazgotė, kad su
diržu? O kas ten guli šalia ta
vęs?
— Tai kopūstas. Tu girtas,
tai nematai..,“
— Koks čia kopūstas, kad sri
barzda?...
— Matai, Tėve, negerai, kai

žmogus užmiršta namus ir šei
mą.
1
— Bet ir jo žmona užmiršo,
kad turi vyrą.
— Ką kitą ji gali daryti, Tėve?
— Matai, Maikuti, papratimas.
Žmogus visą savo gyvenimą dir
bo, namie nebūdavo, .tai į pensi
ją išėjęs negali visą laiką namie
sėdėti. Reikia ką nors veikti.
— Bet tavernoje sėdėti iki gai: džių, nėra jokia veikla, Tėve.
! — Ot ir nušnekėjai! Taverno■ je daugiau žinosi, negu prie televiziyos sėdėdamas. Mes jau
žinome, kad rėksnys Jacksonas
nelaimės rinkimų. Demokratam
nebus lengva atsilaikyti prieš
respublikonus, ries jų balsai susiskaldys. Juodžiai balsuos už
Jacksoną. c baltieji -- už Mcndale.
— Tai. respublikonam dbugiau
šansų liks balsuoti už Reaganą.
— Pamaivsime, Maiki, kai balduosime.
- •
— Gerai, lik sveikas. Tėve.
— Iki pasiveizdėjimo. Maitki. į

— Iš ko tu žinai, kuri višta
yra sena?
— Pagal dantis.
— Ką tū pasakoji? Višta neturi dantų.
— Bet aš turiu.

♦ ♦

*

KUR JI BUVO PIRMIAU
Laike bolševikų okupacijos
Lietuvoj, palietis ateina į poli
cijos stoti pranešti, jog gimė
duktė. Jis užpildo blanką ir pa
duoda komisaro pavaduotojui.
Tas peržiūri kortelę ir rūsčiai
grąžindamas pastebi.

— Draugas, čia dar pažymėk,
kur Užsimaldavusi gyveno prieš
tai... :
' A '

*. *

*

* KANKINYS

Mrs. Skubienė mokinasi dainuoti. Vyras nusiskųsdamas taria:

— Kad tu žinotum kiek man*
kainuoja tavo mokslas!...
— Ką tu čia niekus Kalbi,
dainavimo lekcijos labai pigios.
— Taip, bet žiūrėk kiek nuo
mininku tu išvijai iš mūsų na
mų... O dar apkalbėsimai kaimynų!!

EITŲ Į KARĄ

- Kurtiems pagalba Japonai
technikos srityse kai kuriais atį vėjais pirmauja. Po penkių me.
j tu bandymo japonai išiado la
j bai mažą, bet didelio garso am' plifarą. Šis prietaisas sveria tik! tai 16 gr.
nei jos). Apa
ratas nedaro trukdymų klauso
je. kaip senieji darydavo viso
kių nemalonumų.
• Kaip didele JAV valdžia?
JAV sudėjus į daiktą, yra labai
didelis biznis, sako New York
Times. JAV federalinė valdžia
išleidžia daugiau kaip 91 imli
joną dolerių per vieną valandą.
Toliau, pasirodo, kad federalinė
valdžia samdo 2.8 milijonus žjfio
nių ir išleidžia daugiau, kaip
* $130 bilijonų per metus medžia• Ar visata amznia? Kai ku
! gai ir patarnavimams. JAV val
rie mokslininkai teigia, kad vi-į
džia labai didelė žemės ir jos tur
sat| sugrius. Geologai nurodo,
tų savininkė: turi
Amerikos
kad mūsų plkheta (Žemė) kei
žemė — 744 mil akrų. Visas
čiasi skitiasi kontinentai, kei
turtas prašoka 12.5.trilijonų do
čiasi klimatas.* Prieš irtilijondlei ų. Kiekvienam Amerikos pi
mėtų Pietų Amerika ir Afrika
liečiui išeina po $53.800 dol.
buvęs vrėfidš kontinentas. Lon
Don Pilotas
dono Daily Telegraph sako: Nau
ji parodymai liudija; kad visata
IŠ ŠALIAPINO GYVENIMO
plečiasi ii darosi sunkesnė svo
Tai buvo prieš keletą dešimriu, neš mūsų planetos chcmi
hial tepalai atsftfėpte i ittnbsfė. čid metb. Garsusis ilisų dainiit sukeiki klinldto cik’.b>. 3ud. ninkaš &tfia£inas vAžirttdamas
:iiš ir pan. Brrtų >ustrafb ir ki rogutėse Maskvos gatvėttiis pra
piečių nk>kšlinimbu priėjo &v£- dėjo dainiloti. Vež’kns atsisukę^
fos, lead plahetbš šy8ris nešddJ klausia;
— O koks tavo užsiėmimas?
: o pavojaus, nėš daikthi
ir mlritfa, užleisdthrii vIVhl nau
— Klaiisifl*;
jai gyvybei. Vyfcsta
pa
k’ai‘a
nieko ueta amžino. Nėt tii darbą.
ugniskalhių
per naiirjoniHj — Dailinti u
ilapinas.
Vežikas papurtė galvą ir

moji masinė
vumus rekor- mas.
□a rašo 1 ,(XM
Ine
aui

r® Jo

— Na ir
— klaupia viena
'Igeta kita, - - ur davė tn u k.

Davė^! Su manim
i>e kaip su kokiu agentu.

Čarli Čaplinas —
juokdarių karalius
G Vienas apysenis viengungis
praatarė, jog: “žmonijos ateitis
pirmiausiai priklausys nuo iš
mintingų, jautrių ir mokančių
galvoj moterų.. ”
J eigų ta būt pasakęs vedęs vy
ras, tai galėtum jam patikėti,
Bet ką žino apie moteris “sinkė
liau”?
♦

#

*

e Tėvas bara sūnų:
— Jei karas kiltų, ar stotum
— Nesuprantu, Antanai, kaip
Tamsta į*armiją?
gali taip tinginiauti, ištisas die
— Eičiau pirmutinis.
nas nieko neveiki. Juk darbas
— Dėlko?
— Esu vedęs ir norėčiau tru — tai malonumas— Taip tėveli: Betgi man ne
puti ramiau pagyventi.
kartą esi sakęs, kad šiais sun
kiais krizio laikais reikia atsi
GERA PUSĖ
sakyti nuo malonumu.
* ♦ #
— Ponas gydytojau, ar tamsta
manai, jog ilgas šusižiedavimas
KAPPITALAS
yra naudingas?
— Be abejo. Ko ilgiau susižie -—Ai tiesa, žmones sako, kad
davę, tuo trumpiau apsivedę. tamsta savo kapitalą susidėjai
ir Įsigijai ūki vien tik iš pieno?
« — Iš pieno?! Tamsta sapnuoji’
MOTERS LOGIKA
Ne iš pieno, o iš vandens, ku
— Pasakyk, ar ši mano sukne riuo didindavau pieno kiekį...
lė nėra pertrumpa?
— Visai ne. Ji kaip tik “mie— Tai moteriškei, kuri prieš
roj”.
mus sėdi aš priskirčiau 45 metus.
— Jeig taip, tai eisiu pas siu— Bereikalo taip spėlioji. Puvėją, kad kelius colius nukirjitu. <ę tob skutlmės ji tau sugrąėintų.
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KALINIŲ VIKTORO PETKAUS
IR ANTANO TERLECKO LAIŠKAI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTEI PRAĖJUS

Liepos 28-31 d. iš Kybartų, blausia, jog ir tokiame pragare
Lietuvos, Amerikos, skautų ir
Vilkaviškio. Kapsuko bei ikitų] jų neapleido troškimas surasti
ateitininkų. Šventovė buvo pil
Lietuvos vietų į Vilniaus KGB pasaulyje ir žmoguje bent kris
na maldininkų.
buvo pasiųsta daugybė sveikini lelį gėrio, meilės, taurumo Jie
Šv. Antano parapijos švento
mo telegramų, vardo dienoje teigė laisvo mąstymo jėgą ir gro
vėje šv. Mišias atnašavo klebo
adre-ur«tų suimt* jam Kybartų žį
‘
1
nas kun. Alfonsas Babonas už
...Ir vėl matau išblyškusius ir
parapijos klebonui, 1TGKK nažuvusius karius, pasakydamas
narini kun. Sigitui Tamkevičiui pamėlusius veidus, tai už gesu
Lai dienai pritekintą pamokslą.
Tikintieji norėjo bent kuklia at siomis, tai karščiu degančiomis
Per Mišias giedojo parapijos cho.
virute ir keletu šiltų žodžių iš akimis, tik jau ne žniones, ne,
ras, vadovaujamas muziko Stasio
reikšti savo meilę ir pagarbą bet vien kaulų ir odo> kombina
Sližio . Šventovė buvo apypilnė
Saugumo izoliatoriuje kalina cijas, siūbuojančias, pūstelėjus
maldininkų. J šventovę buvo
mam kunigui. Deja, beveik vi vėjui. Jie apstoja mane glau
neštos šešios'vliavos.kūrėjų sa
sos telegi-amos buvo grąžintos džiu būriu. Taip, aš kartais ma
vanorių. Lietuvos ir Amerikos,
siuntėjams su j>aaiškinimu — ad tau juos visus kartu. Ir negaliu
Švyturio šaulių, Dariaus ir Gi
resatas nurodytoje vietoje negy_ suprasti, kodėl taip pririša, ko
rėno, St. Butkaus kp.
vena.
jau seniai nebėra. Kodėl tos lie.
Šv.
Petre
parap.
šventovėje
šv.
'OS rankos tiesiasi į tave, tie kau
Michigano gubernatorius
Mišias
atnašavo
už
žuvusius
koJames Blanchard
šiemet sukanka 20 metų, kai lėti pečiai tebenori atsiremti j
voto us dėl Lietuvos laisvės kun.
Viktoras Petkus eina Gulago sa- Lave. Ko:Sėl tie žmonės neišnykKazimieras
Butkus,
ir
tai
'dienai
j
Vasario 16-sios šventės 66-j i iš
lyno keliais. Ta proga jis rašo: sta, o vis tebevaikšto ir tebekalnasakė
jautrų,
pritaitkintą
švenj
kilmingą minėjimą suruošė De
‘‘Jaunystės metais jau teko at
Nejangi tori baisioji anų
Detroito parapijos choras
tei
pamokslą.
sidurti tiesiog gyvenimo malū metų dilema — būti ar nebūti
troito Lietuvių Organizacijų j
Iškilmingas minėjimas — aka- j
Centro Valdyba. Pažvelgus pra
ne, kur neišvengiamai tenka pa — padarė juos šimtmečiams ne
eitin aiškiai matosi, kad publi demija įvyko Dievo Apvaizdos j
Prie įėjimo buvo renkamos būti tarp girnų, kur reikia kaž mirtingais?
Toliau Michigano gubemato- kaip rojuje (rašo Gimta/amt
kos minėjime mažėja. Piimame oarapijos salėje. Minėjimas pra-j riaus J. Blancherd proklamaci Krašte). Tai tikras savo krašto j aukos Lietuvos laisvinimo rei ką žinoti ir apsispręsti, kad iš
Beveik jekio maisto nepaga
I
/I
n
1
•
dešimtmetyje (1943— 1953) nuo j gilėjo 12:30 vai., kurį pradėjo!
skel-' išdavimas. The Detroit News re- kalams finansuoti, kurios bus liktom. Bet gyvenimo upė nu minsi be vandens. Vandens pro
J jos skaitymas. Ta diena
Organizacijų centro atsiradimo D. L. Organizacijų entre pirm. | biama Lietuvių diena. Prokla- ‘ porteris Hugh Me. Cann pasi-> persiunčiamos Amerikos Lietu rinešė detalių kalnus, drama nu blema. Ji mus persekioja per
publikos atsilankydavo apie 1500, dr. Algis Barauskas. Po trum-i
slūgo, bepaliko esmės projekci visą čia buvimą. Viena, kad van
j maciją skaitė etninėms grupėms ’ kvietė J. Kreivėną per vertėją vių Tarybai. Renkant aukas ne
o dabar Detroite vos per 400.
oo žodžio pakvietė minėjimo pro atstovė La n singe Ray Vanda, o: pasikalbėjimui ir parašė trijų! apsieita be ir erzelio iš LB pu- ja, jos ieškojimas ir suvokimas. duo čia labai blogas. Jo pavir
Aaminties dėka daugelis pra šiuj plaukioja kažkokie riebalai.
Pirmieji emigrantai, kurie gramai pravesti DLOC v>cepirm. Detroito miesto majoro ir South-j skilčių reportažą i’ patalpino jo
eities dienų stovi č;a pat, kaip Ištisais mėnesiais jis daugiau
Ameriko n atkeliavo nuo 1910-13 Mildą Skorupskienę. Į darbo Heldo majoro perskaitė progra nuotrauką.
Ruošiant iškilmingą šventę,! artimi bičiuliai, o kartu yra sim panašus į. kakavą. Todėl nevi
Į minėjimą buvo pakviesti ir Kęstutis ir Stefa Miškiniai pa
mos vadovė M. SkoruĮTskienė.
m. iki 1949 metų Amerikos ka
boliniai dydžiai, reiškiantys kul rinto vandens, gerti neįmanoma.
no
parapijos
kleboną
kun.
Al

Garbes svečių tarpe pristatė atsilankė kitų tautybių atstovai: puošė garbės stalą; Mykolas
tile gerokai buvo aptirpę. Da-Į
tūros vertybių amžinumą ir per. Anksčiau bent'maistui virti atbar, po Antro Pasaulinio karo, fonsą Baboną, pagrindinį kal US senatorių Carl Levin, kuris : latviai, estai, lenkai ir bielaru- Abarius paruošė plakatą; Anta
galę konflikte su tironija vi- vež^Iavo švaraus vandens iš kai
antrieji emigrantai po 30 virš bėtoją Sibiro tremtinį Joną Krei savo neilgoje kalboje priminė sai. Buvo pakviesta ir 4 televizi nas Sukauskas paruošė ir išspaus
melio Bet paskui, matomai,
metų irgi jau gerokai aptirpo. veną, iš Čikagos, US senatorių' lietuvių sunkias .kovas už savo jos stotys. 11 vai vakare buvo dino programą, kurios viršelį
kalinių badu priverstų iki nu kažkam bus šovusi mintis, jog
Skirtumas tiktai toks, kad šioji Carl Levin, ir DLOC pirm. dr. tautos laisvę. Per neilgą paskai parodytas minėjimai. Perskaity puošė šventasis Kazimieras. Reik
žmoginimo, vis tiek neprarado 1 per porą metų jau turėjome
kaita vaikus daugiau išsimoksli Algi Barauską. Į minėjime sa tą jo kalba buvo du kartus plo ta ir priimta rezoliucija, kurią džiaugtis, kad prie šventės pa
vidinės dvasinės laisvės. Jie ne adaptuotis ir prie balos skysčio,
no, kurie išsiskirstė po visą kraš- i lę buvo Įneštos 8 organizacijų vė- jimais pertraukta. Carl Levinį senatorius Levin Carl pažadėjo ruošimo ir aukų rinkimo daug
prarado ir komunikatyvinės todėl rezultate — turim ir val
I liavos — tos pačios, kurios sto- pažadėjo rezoliuciją įnešti į Kon parduoti Kongresui.
tą, ir ten jau baigia ištirpti.
kas prisidėjo. Aukos dar tebe.į funkcijos. Dar daugiau: jie ne gyti, ir gerti tą skystimą. Ant
j vėjo šventovėse. Vėliavom įneš greso rekordus.
Akademijai užbaigus, sekė me renkamos prie visų trijų parap.'
prarado vilties ir tikėjimo,- bet ra — nuolatos trūksta ir tokio
Iškilmingas šventės minėji ti vadovavo Švyturio šaulių kp.
Sekantis kalbėjo Sibiro kauku ninė dalis, kuria atliko Dievo* šventovių sekmadieniais.
kurių, negali būti neb paties gy vandens, .ypač rytais, ruošos
mas prasidėjo su pamaldomis vicepirm. Juozas Kinčius. Ame-1: nys Jonas Kreivėnas. Pradėda Apvaizdos parap. mišrus choras
Ant. Sukauskus
venimo, nei kūrybos. O gal svaršiose liet, parapijose: Dievo Ap rikos himną sugiedojo parapijos
(Nukelta į 6 psl.)
mas kalbą jis klausytojams pri (vadovas muzikas ' Rimantas
vaizdos, Šv. Antano ir šv. Petro choras, vadovaujant muzikui Ri minė 1918 m. kovas už Lietuvos Kasputis) ir tautinių šokių an
šventovėse 10:30 vai. ryte. Die mantui Kaspučiui.
MARINAI LENDA
laisvę ir sunkų kūrimosi laiko samblis “Audinys” vvadovė Rus
vo Apvaizdos šventovėje šv. Mi
Prasivėrus scenos uždangai,) tarpį, nusakė kaip 1940 m. ru nė Kasputienė).
Iš BEIRUTO APKASŲ
šias už žuvusius karius savano choras atrodė labai gražiai: vy sai okupavo Lietuvą ir daug ne
į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Choras padainavo tris dainas: .
rius atnašavo tos pat parapijos rai ir moterys pasipuošę tauti kaltų lietuvių išvežė Sibiran, Kur giria žaliuoja (žodžiai J. • BEIRUTAS, Libanas. — Ame
yra seniausia, didžiausia ir. turtingiausia lietuvių fraternalinė
klebonas kun. Viktoras Kriščiū- niais rūbais. Pu Amerikos him- kartu ir jį patį. Po trylikos me Vanagaičio, muzika J. Gailevi- rikos marinai, gavę įsakymą pa
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
nevičius, pasakydamas gražų tai} no vyko kūrėjų savanorių ir tų išbuvimo sunkių darbų ka čiaus). O,. Nemune (žodžiai B. siruošti kelionei į laivus, pradėjo
SLA — atlieka kultūrinius, darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
lįsti iš apkasų. Visą aerodromo
dienai pritaikintą pamokslą; pri-1 Klaipėdos krašto vaduotojų pa
darbus dirba.
'*• *
<_ :
lėjime, dar vienuolika metų-ne Brazdžionio, ]iriuz. Br. Budriu- į
marjnaį fcuvo apkasę karo
minė kenčiančią pavergtą lietu- į gerbimas. Scenon buvo iškviesSLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5QLU0NUS dolerių
02 (Emerikas
(Einenkas GaiGai-i .
.
. . .leido sugrįžti brangion tėvynėn. no) ir Lituanica
apkasais,
ginamais
smėlio
mai

apdraudę savo nariams.
vių tautą po Rusijos jungu: ska ti pavardėmis rodos septyni: Ka
.Dėka Amerikoje gyvenančios levičius). Visos dainos gražiai šais. Marinai buvo sulindę į že
tino visus laisvojo šalyje gyve zimieras Daugvydhs, Stasys ŠiŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
šeimos, jis buvo iškviestas Ame nuskambėjo. Publika šiltai pa mę. o paviršių gynė smėlio
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
nančius lietuvius remti pogrin moliūnas, Jonas Mikalavičius,
rikon. Dabar gyvenąs Čikagoje. plojo.
Kiekvienas
lietuvis ir. lietuvių draugas gali
maišai.
dį ir kovoti iki pergalės. Visas Bronius Tatarūnas, Petras KunSusivienijime
apsidrausti iki ?Į0,000.
Tautinių šokių “Audinys”
Džiaugėsi ištrūkęs iš okupanto
Antradienį
išplaukė
pirmoji
pamokslas buvo skirtas Vasario cė ir K. Mykolaitis. Sesės biruSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
i nagų, o"dabar leidžia pensinin- grakščiai pašoko šiuos šokius: marinų grupė, šiandien išlindo
l
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
16-sios minėjimui. Pamaldų me- Liet ės — Kristina Daugvydienė
Kepurinę, Jaunystės šokį, Audė^ žymiai daugiau. Niekas nemanė,
;ko laisvą gyvenimą.
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
tu gražiai sugiedojo patriojeti- ir Česlovą PJiūrienė savanoriams
jėlę
ir
Malūną.
Publika
šiltai
; Prelegentas savo trumpojo
I kad apkasuose jie būtų turėję
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apėriuda: ui
nes maldas parapijos choras,, va •r garbingiesiemssvečiams prise
kalboje labai apgailestavo, kad plojo šokantiems. Valio Rusnei! tiek daug visokio turto. ’
$1,000 apdraudos sumą temoka- tik $S.ŲQ metams.
dovaujant muzikui Rimantui gė po gėle. Invokaciją sukalbė
Užbaigai Lietuvos himną su
,Amerikos laisve naudodamiesi;
SLA—kuopu yra visose lietuviu kolonijose;
Sekretorius Shultz vakar pa
Kaspučiui. Tarpais solo giedojo jo šv. Antano parap. klebonas
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
lietuviai pamiršo tuos 1940-sius giedojo visi dalyviai. Po to bū skelbė, kad savaitės pabaigoje
Alfonsas Kasputis ir Pranas Za- kun. Alfonsas Babonas. žuvu
jie Jums mielai Dacelbčs i; SLA įsirašytu ^skausmingus metus, kai kviečia vį) išneštos vėliavos.
iš Beiruto bus išvykę risi mari
ranka. Į šventovę buvo įneštos sieji kovoje už tėvynės laisvę
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
Publikos atsilankė apie 400. nai. Jie turės progos karo laimi tautos išdaviko Petronio va
keturios organizacijų vėliavos: buvo pagerbti minutės tyla.
žiuoja Lietuvon, giria, kad ten Reikia skaitai minėjimą gerai . vuose nusivalyti, išsimiegoti ir
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
pavergtoje Lietuvoje taip gera pavykusį.
pailsėti.
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
M’?
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> KĄ EAUMBS GIMS, rašytojos Petronėlės Ortntaftėa at*
mfnknal ir mintys apie asmenis tr vietas neprtk. Lietuvaja ir plr
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pxmlapfus
bet kainuoja tik O.
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> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, ne&upr^
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo® tr Ui
Halą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dab»
Iventea bei jų istorija Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainaojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T«malcnt>
Pamlai parašyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnės |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (dmnfls kiekvieima
BetavfuL Lddinyš Sluatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama
▼iturardžh) pavadJnlma’^lr Jų vertiniai | vokleBų kalbą. Labai
Bandlngoje S35 posL knygoje yra Rytprūsių tamėiapla. Kaina M,

— ■■■

• Plaktukas ir vinis taip pat
bendradarbiauja.

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokti
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtų. VineKrėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkot
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir JL Va»
kūrybos poveikslai*. 365 pusi, knyga kainuoja tik ?S.

• VIEN fSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
tas luoao Adomaičio — De^ės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apražymaš, bet tiksli to laikotarpio buities ttts
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr
parduodama tik už fl
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Žurnalistas Jonas Kardelis
Jonas Kardelis turėjo devynis metus, b dirbo aštuo
niolika darbų. Juos dirbo ne paviršutiniškai, bet gerai.
Jis žinojo savo darbus. Ko ėmėsi, tai atliko puikiai.
Jenas Kardelis gimė Zarasų krašte. Rimšės vals
čiuje, visai netoli. Lietuvos- ir Gudijos sienos. Rimšėje
buvojylieturiū, !bėt buvo ir gudų. Kardelis buvo lietuvį.
Sovietų karo jėgos, užėmusios Zarasus, Rimšės valsčių
norėjo priskirti prie. Gūdi jos. Ten, girdi, daugumą sudarė
gudai. Rimšė turėj&'Bųti paskirta Gudijai. Bet Kardelis
rusams įrodė, kad tie gudai yra sugudėję lietuviai.
Kardelis tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Jeigu jis su
lietuvių batalionu būtų bandęs atimti Rimšę iš okupanto,
tai vargu jis būtų pajėgęs. Rusai turėjo daugiau bata
lionų. Jie buvo apdriskę, neturėjo geros aprangos ir ge
resnio maisto, bet jų buvo daugiau. Rimšės lietuvius jie
būtų kepurėmis, kad ir apdriskusiomis, apšaudę, kaip
caro generolai žadėjo apšaudyti japonus.

Kardelis Rimšės gudus geriau pažino negu rusai. Ne
tik pats Kardelis, bet ir keli Gardžiūnų vyrai turėjo gerus
balsus, o pats Kardelis ne tik mokėjo dainą vesti, bet ir
galėjo ją gerai diriguoti. Kada Rimšėje užtraukė Rim-j
šės lietuvių choras, išsižioję klausė ne tiktai rusai, prisi
dengę Sovietų vardu, bet kartu su Kardeliu dainavo ir
visa Rimšė. Prie jo prisidėjo visi gudai.-Jie traukė lietu
viškas dainas, kad buvo gražu klausyti. Jis galėjo ir gu
dišką dainą užtraukti. Dainavo taip, kaip gudai vieni
dainuoti nepajėgė. Rimšės gudai buvo sugudėję lietuviai.
Niekad jie taip gerai nesijautė, kaip Kardelio vadovau
jamame chore stovėdami ir lietuviškas dainas dainuo
dami. Kardelis ne šautuvais Rimšę priskyrė prie Lietu
vos, bet daina.
1
Lietuviški žurnalistai, rašydami “istoriją”, rašė, kad
Kardelio chore dainavo latviai ir estai. Zarasuose latvių

CIKAGIETĖS įspūdžiai rusu
PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi
veržus Į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais.
Ji viską aprašė ir Chrcagos Lietuvių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti Čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.
•'įnys

Mane vežusi mašina įvažiavo į Nadaukių kai
mą. Privažiavusi prie vienintdio namo. įsuko į
kiemą, kad nesimaišytų ant kelio, šoferis pastatė
mašiną ties namo viduriu, 0 mes pradėjom lipti
laukan. Dribčiojo šfnulkus lietus, žemė buvo
minkšta, batai klimpo Į ?omę.

Pro langą žiūrėjo sena moteriškė. Netrukus
per langą gaivą iškišo kita moteris, apsirišusi
skepetaite. Maniau, jog tai buvo mano motina.
Jaučia”, kad širdis pradėjo smarkiai plakti.
Kvepuoiu giliai, bet atrodo, kad trūksta oro, kad
krūtinėje nėr mažai vietos. Taip pat jaučiu, kad
esu paraudusi, vei
karšti, smilkinį daužosi.
Aš norėjau pamatyti motiną, apie pasimatymą
ištisomis savąitėr'is syajoj’ąu, o dabar, kai jau bu

buvę, pats Kardelis kalbėjo latviškai, bet mūsų žurna
listai sumaišė sujudėjusius lietuvius Ju estais ir latviais.
Kardelio choruose galėjo dainuoti vienas kitas atsiskyrus
estas, bet daugumą sudarė lietuviai arba sugudėję daini
ninkai. Pats Kardelis turėjo didelę burną ir stiprų
kai užtraukdavo, tai tolimiausiame kampe stovėjęs
ninkaš aiškiai girdėjo.
Apie Rimšės valsčiaus išgelbėjimą dar niekas nuo
dugniau nieko neparašė. Pats Kardelis pokalbiuose su
žmonėmis buvo labai švelnūs. Jis niekad nesigirdavo apie
savo amatus ir atliktą darbą. Jis buvę įsitikinęs, kad dar
bai daugiau kalba, negu pasigyrimai. Tai labai didelė
teisybė. Bet pasitaiko, kad atliktus darbus žmonės pri
miršta ir dažnai visai užmiršta. Be to. laikas žinančius
į kapus anksčiau nuveda, negu reikėtų. Su mirusiais už
mirštami ir atlikti geri darbai.
Mums atrodo, kad apie Zarasų kraštą niekas negalės
z-vejyt>a po teou Kursių manose
rašyti, neprisiminęs Jono Kardelio, Miko Šileikio ir kitų.
Apie Rimšės vyrų chorą bene geriausiai galėtų parašyti
V. Kamanto taikos rankos padavimas
Elzbieta-Kardelienė. Ji ne tiktai savo balsu pajėgė su
yra tik akių dūmimas
vioje Marijos aukšl. mokyklos
žavėti Lietuvos ir Amerikos lietuvius, bet josios rašinius
aie^e. Ten užteko vietos visiems
Akylai
sekant
frontininkų
(po
kia
sava
nuožiūra,
separatiniai,
geros valios lietuviams, siekian
labai noriai skaitė laisvojo pasaulio lietuviai Naujienose.
Lietuvos Bendromenės vėliava) kada tokios pat paskirties ir ap tiems tarpusavio darnos, susi
Ji gali gyvai rašyti. Dar įdomiau būtų, jeigu ji parašytų
veikiu netenka stebėtis VI. Šo- imt’es institucija jau seniai yra
apie Zarasų Akstiną. Juk jis buvo Kardelio pasėtas ir liūno, LKDS pirmininko, griež sudaryta ir pasigėrėtinai veikia klausymo. Tai ir yra akivaizdus
kad frontininkai ne
išaugintas. Pati Kardelienė yra kilusi nuo Dusetų, bet tu pasisakymu prieš VLIKo grio VLIKo žinioje — tai Jungtinis įrodymas,
atsisakė vesti ALTo ir VLIKo
Akstinu ji susižavėjo. Praėjus penkolikai metų nuo Kar vėjus.
Pa taitiečių Komitetas. Tai ro dublikavimo. išeivijos skaldymo
delio mirties, jau laikas pakalbėti apie Zarazus ir Kar Frontininkų veikla rodo, kad do, kad frontininkai vedė ir ve politikos.
jie neatsisakė užmojo sugriauti da išeivijos erzinimo ir jos skal
delio augintą Akstiną.
Frontininkų rengiamo pakar
išeivijos politinius veiksmus ir dymo politiką. (Skaityti Baltic totinio Vasario šešioliktosios
Be dainos, muzikos ir choro, Kardelis studijavo me kad f^LB-nės pirmininko V. Ka American Freedom League,
minėjimo kvieslys visai atvirai,
• .
diciną. Baigęs Zarasų vidurinę, jis Įstojo į Vilniaus medi manto paduota taikos ranka 1984. I).- \
drąsiai šitaip rašo: “Lietuvių
JAV
-Vidurio
Vakaru
apvgarVLIKo
pirmininkui
dr.
K.
Bobe

cinos kursus. Gydytojo laipsnio Vilniaus kursantai ne
’ .
‘ - *
- Bendruomenė,
DrillUUUHK
stipriausioji orliui,
buvo
tik
pigus
politinis
par

da
surengė
pakartotiną,
viešą
wahi7af
.ii
fl
gaudavo, bet pusgydytojais jie turėdavo teisę vadintis..
j d. neatsisako ruošti
vasai'io-: Šešioliktosios minėjimą X e p r i klausomybės atkūrimo
tinis
diplomatinis
mostas.
Kardelis tuos kursus baigė ir buvo pagydyto jas. Karo:
Štai ir faktai. Amerikos vaka- Chicagoje š.m. vasario 19 dieną, šventės minėjimų
Kvieslio
metu jis turėjo eiti tikro gydytojo pareigas.ruošė, Kalifornijoj-, frontininkų Froritin^kų užgožtas, manipu- straipsnio antraštė: “Lietuvių
Baigęs gimnaziją Kaune, Kardelis įstojo. į univer-; suorganizuotas ii* vadovaujamas li'ucjamžs Draugo dienraštis tai
Bendruomenės Vasario 16 minėsitetą. Bet universitete jis pasirinko., ne lietuvių. kalbą-, Baltiį lygos komitetas be VLIKo Į paskelbė š.m. vasario 16 d.
(Draugas^ 1984-H-16)
Lietuvos istoriją ar literatūrą, bet gamtos mokslus, bota žinios veikia kaip vėikęs, visai j Frontininkai surengė šitokį t "Pagal frontininkų turimą už
niką, biologiją. Ką-jis studijavo, ’tai-ąnojo is pagrindų. ■neatsižvelgiant į jokį taikos ran- j minėjimą, kada ,vds tik pries. sš-v mojį ir planą sugriauti politinius
Jis paskyrė pačius stipriausius savo gyvenimo, metus- kas padavimą;. Š-i frontininkų į vartę, vasario mėn. 12 dieną, I veiksnius, pakartotinas minėji
kontroliuojama -Baltų lyga vei- .ALTo skyriaus- jau bino iškil-- mas "engiamas ir Cicerb^tietugamtos' mokslams.
- ‘on;?c;e. ('Skaityti skelbia
Gamtininku jis netapo, bet gąmtos mokslai. jam labai;
A* * '
' ** ' *
inh i h'sūgo dienraštyje).
pastatytą
cenzūrą.
'Teko
laviruoti,
kad
dienraščio
visai
daug padėjo geru žurnalistu tapti. Jeigu žurnalistas rašo
*■ P Aarfntin;, L’s'uvos nepri
apie tai, ko nežino, tai daug klaidų';-pądartkPadaro ir neuždarytų.-Jeigujis būtų nemokėjęs daugiau amatų, tai k's i-omv’r s
tiksiąs
L.Ž.
Seniai
nebūtų
buvę.
Dienraštis
buvo
išsprogdintas.
žinantis, bet vis dėlto žymiai mažiau. Daug padeda ir
laba1 e isl-ius: pasigrobti ALTui
Jis pavedė p. ,F. Bortkevičienei i-odyti, kaip jis buvo iš-Į priklausančias aukas; ir šitaip
kitų dalykų žinios.
'
Nepriklausomybės pradžioje mokiniai. suvažiuodavo sprogdintas, 'o pats rašė, kad nepasakytų- kas iškėlė viską f' : msriūei pakirsti politiniu
veiksnių veiklą, juos finansiškai
,
' ' ’
i Kaune mokiniams ruošiamas konferencijas. Vakarais įpadanges.-:, . .
Be laikraščio jis gyventi negalėjo. Jis turėjo daug ką sužlugdyti.
užeidavo į teatrą operos-pasiklausyti, Elzbieta Karde
Tad ir tariama, kad PLB pirlienė buvo geriausia, solistė. Ji turėjo*.gražų balsą ir pasakyti..Jam tęko dirbti sų liaudininkais, bet- jis_ žinojo, mi^k? tXT^aSV padavistiprią krūtinę. Ji dainavo garsiai ir stipriai, švelniai it* kad pagalbos iš jų negaus. Jis buvo įgaliotas leisti Kana-į mas buvo tik pigi, sukta poliiižavinčiai. Klausytojai išeidavo apsalę. Sekančios dienos dbjė laikraštį. Jis žinojo, tremtinių nuotaikas. Visiems la- nė demonstracija, tik dūmų pa
rytą jos koncertas buvo aprašytas Kauno laikraščiuose,. birusiai rūpėjo pavergtos Lietuvos nepriklausomybė jp pūtimas, įkirtas naivėliams ap
Nei viename nebuvo taip teisingai ir tiksliai aprašytas, Lietuvos, laisvė. Naują laikraštį jis pavadino Nepriklau gauti. Frontininkų vedama šito
kia vekilos dūblikavimo. išeivi
kaip L. žiniose, kur buvo paruoštas J. Kardelio reporta soma Lietuvą:-Lietuvos jau nebuvo. Rusijos karo jėgos-i* jos skaldymo politika yra'tik di
žas. Jis muzikos terminus žinojo, mokėjo juos taip vartoti, >buvo pavergusios. Laikraštį jis pavadino Nepriklausoma delio tautinio nusikaitimo poLti'
- - ■ . - ka. Tai tik iššūkis ALTo ir VLIkad skaitytojai suprastų.
;
. Lietuva. -į ■ - ’
Sekančios dienos rytą suėję konferenijon spręsda
N.L. augo ir stiprėjo, kol Kardelis jai vadovavo. Kai Ko vadovybėms baigti vedus
vome, ar Kardelienė ištekėjo už Kardelio- dėl jo šiltų ap amžiaus našta jį pradėjo spausti, N.L. pradėjo silpnėti. "baltų pirštinaičių” politiką su
PLB-nės vadovais ir imtis rei
rašymų, ar Kardelis taip gražiai rašė, kad dainininkę Ją užgulė bendradarbiautojai. Pamažu ji pradeda atsi kiamų
priemonių pastoti ke.ią
buvo pamilęs. O gal buvo kitas akstinas? Tada mes ne^ gauti, bet tai ilgas ir sunkus darbas.
'•
neatsakingiems politikieriams.
žinojom, kad reikalą išsprendė Zarasų Akstinas.
jonas Kardelis mokėjo daug amatų, bet visus jis nau
A. Burokas
Visi pripažino, kad Kardelis buvo geras žurnalistas. dojo plunksnos darbui sustiprinti. Būtų labai naudinga, ‘
— Izraelio gynybos minis t c
Jis mokėjo rašyti. Jis tapo Lietuvos Žinių redaktorium. kad pomirtinių sukakčių proga jį pažinusieji parašytų,
Jam teko vadovauti dienraščiui pačiais sunkiausiais- lai- ką jfe apie jį žinojo. Gal laikui bėgant kas, nors pasodins įris Mosė A ens buvo nuskridęs
į pasienį, apžiūrinėjo pasienio
kais. Kiekvieną dieną teko pralįsti pro pulk. Saladžiaus ’jį aukšton kėdėn.
dalinius.
/<

vau visai arti tikslo, atrodė, kad jėgų netekau... pati, nusisukusi nuo namo langų, mečiau žvilgsnį
Tuojau paaiškėjo, kad mano motina su ligota
į
tylomis
atėjusią
senutę
ir
tuojau
mečiausi
į
jo

MOTINA NEATPAŽINO PARVAŽIA
seserimi gyvena kitame namo gale. Namo prieš
sios
glėbį.
Tai
buvo
mano
motina!
VUSIOS DUKTERS
akyje gyvena kita šeimyna. Sesuo, josios vyras ir
NEPAJĖGIAU AŠARŲ SUVALDTT1,
jų vaikai gyvena viename kambaryje, o matinai
Motiftos nebuvau mačiusi beveik 30 metų. Šu
: 2 ŽODŽIO TARTI
įtaisytas guolis buvusioje kamaraitėje. Ten buvo
ja atsisveikinau dar 20 metų nesulaukusi. Buvome
viename rąste išplautas langutis, ten vieta bul
didelė šeima, daug brolių ir seserų, bet visiems ji
Buvau pasiruošusi jai kojas, rankas išbu
buvo toika gera, gabalėlį savo geros širdies ji Vi čiuoti. o kai atėjo laikas, tai tiktai surikau “Ma vėms supilti, ten lentynos duonai laikyti. Toje
kamaraitėje pastatyta lova motinai.
siems lygiai dalino. Man vis atrodė, kad man ji myte mano!”, paėmiau ją glėbin ir apstulbau.
buvo geresnė, negu kitiems. Niekad bereikalingai
įėjome į vidų. Radau lovoje gulinčią seserį.
Nei jai rankų nebučiavau, nei lūpų nebučia
ji manęs neapibardavo. Jeigu ištardavo žodį kitą, vau, bet pratfėjau jdšlos veidus savo ašaromis Jau antri metai, kai kojos nevaldo. Prasidėjo nuo
!-ai man pačiai atrodydavo, kad mane dar stiprini liauti. Pravirkau kiip Magdalena. Nieko ištarti Į reumatizmo. Gydytojai ją operavo. Tvirtino, kad
reikėdavo apibarti. Kai man pasitaikė proga negalėjau, nieko pasakyti nepajėgiau. Blogiausia, po operacijos viskas pasitaisys, o po operacijos
Amerikon išvažiuoti, ji pati patarė: “daryk tai, galva tuščia pasidarė, nežinojau, ką pratarti.
jos koja visai sustingo. Pirma tiktai kulšį skau
ką tavo širdis liepia”. Ji pati mane Amerikon iš
dėjo, o po operacijos visa koja sustiro (pasidarė
Vėliau,
kai
šiek
tiek
nusiverkiau,
tai,
glosty

lydėjo ir palaimino. O aš, ką gi jai padariau ? Pra
nelanksti).
dama
išdžiuvusius
josios
pečius,
glostydama
ske

džioje pasiųsdavau laiškutį kitą, vėliau, karui
I
MOTINA PERKEISTA J SVETIMĄ.
petaite
aprištą
josios
galvą,
kartojau
“
Mamyte
pasibaigus, pasiųsdavau siuntinių, bet man vis
SUPUVUSĮ NAMĄ
atrodė, kad jai esu grąžinusi tiktai mažą dale mano! Bnngi mano nmyimtF Norėjau ją arčiau
Namas, kuriame buvo apgyvendinta senoji
lytę to, ką ji man buvo davusi.
‘ prighaštf, bet ftottlėj'ąių kad ji tokia silpnatė.
kad jau nieko nebeliko iš tos mano motinos, kuri 'mano motinėlė, buvo senas, apleistas ir aogriuIšlipusi iš mašinos, vis žiūrėjau į langan at
ėaikų pagimdė ir trilUgino, kurt sunkius vęs. Kiemas apaugęs piktžolėmis, tvoros išardykišusias galvis dvi moteris, bet neatkreipiau dė akio dartus dirbo, kferi bave did elfo akio šeimitos, kluonas nugriautas. Kur anksčiau buvo sodas.
mesio į senutę, iėšjusią ant gonkelių. Maniau, kld hifckė. Pamačiau, kad It ji ašarpjaM
, ten dabar neskabyti gluosniai kerojo, kur jurgimotina žiūri pro langą, o ten buvū kitos motery*,
Kai mąidvį m^iverkėm ir pirmąsias
ĮnĄięąpmavijomis žydėjo, ten dabar dilgėlės lapoMano motina gyveno kitame name gale. Pamačiu nusišhiostėpi. tai ji tarė:
X • bfetoj buvusių tvorų — durnaropės augo.
si užvažiavusią mašiną, ji išėjo laukan. Ji jau
— Tu visai
Tiktai baisa* tas
(Bus daugiau)
žinojo, kad aš atvažiuosiu. Brolis jai pranešė, r bet šiaip, jeigu ant kelio kur bučiau susitikusi
Nei nepamačiau, kai ji nuo gonkelių pastogės tai jokiu bbdp būdau nepkŽinusi. Kai tave kelioPATS SKAITYK
KITUS
atsirado ties mašina. Josios akys bėgiojo Čia j ma |nėn
buvai kaip smilga, laiba ir
SKAITYT! DIENKAS”?
vA« 0 y
p&ci
ik1-i
t €: <<i. - M&n Mf
At
ne, Čia į atvykusią palydovę. Ji žinojo, kad viena j
f-— -r
nau n
HCU
turi būti josios duktė, bet ji nežinojo, kuri. Ai i tavo verdat pasikeiti

I

—
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K VHJAUB

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

Naujieuos, 1739 S. Halsteo St, Chicago, IL 6060h

DR. PAUL V. DARGIS
W DYTO/AS IR CHIRURGAS
chaster Community klinJkss

SUSIRINKIMŲ

Medicinos direktorius
HSi S. Manheim Rd, Westchester, Ill.
VALANDOS: 3—9 darbo cLenoinii

T®L: 562-2727 arba 562-272$
TIL. 23M553
Sirica *55-450*.

gydytojas

Ik chirurgas,

IPSClALYBl: AKIŲ UGO3

y9C7 West IWra Street

Taiaadog pagal wi«iuitoji

OPTOMETR1STAS
katra LIETUVIŠKAI

UH W. 71st SL

T»L 737-5145

Tikrina aku. Pritaiko gViniry

ir ‘contact

i^ONAŠ SKLBUTli
INKSTŲ, PŪSLRS IS
PROSTATOS CH1RŲRGUA

2S54 W£ST 53rd STIES?

Ofise talefssas; 776-2S46-

n^geaicfloe Mali 44M54f

Prostatos, inkstų ir šlapumf
takų, chirurgų e.

5025 CENTRAL AVĖ,
Petersburg, Fla. 3371į

Si

’>L < 813) Ž21-4209
KAUSTYMAI

— Pilna
ŽEMA RAIMA
'MimAm Master Chir^F
ir VISA kortelei
«PtNA< Tel

Jie paliko Lietuvę

Dagys

it

Chicagos Lietuviy Suvalkiečiu Drau L. GIRINIS
gijos metinis nariy susirinkimas ivyks
penktadienį, vasario 24 d., 6 vai. vax.
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nana,
kviečiami atsilankyti, nes yra daug
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo — vaišes.
Eugenija Strungys

PAMINKLAI; KURIŲ NIEKAS
NEBESUGRIAUNA

Retą tautieti gilėtume sutik- Į
SLA 260 kuopos metinis susirinki ti, kuris nebūtų girdėjęs’apie re
mas įvyks šeštadieni, vasario 25 d. daktorių Joną Kardelį.
3 vai. popiet, 2549 W. 71st St., Chica
Šių mėtų vasario 10 d. sukako
goję. Kviečiame narius dalyvauti.
Valdyba
15 mėtų nuo paskutinio atsisvei
East Chicagos, Indianoje, Lietuviu kinimo ir palydėjimo amžinan
Medžiotoju ir Meškeriotoju metinio poilsin.

nariy susirinkimas įvyks, šm. vasario
mėn. 26 d., sekmadienį, 2 vaL popiet,
East Chicago, Indianoje, Šv. Pran
ciškaus parapijos patalpose. .
. . Nariai prašomi atsilankyti^nes bus
valdybos rinkimai ir sportinės, veik
los numatymas 1984-siems merams.
1983 m. Klubo Vaidyba

' platina
lietuviškąją spauclą.
Laisvalaikiais priklauso nelega
lioms lietuvių draugijoms, mo
kosi muzikos ir pats organizuo
ja muzikinius liaudies ansamb^
liūs.
Po Pirmojo Pasaulinio karo
J. Kardelis grįžta Lietuvon, kurj
laiką dirba Zarasų ligoninėje
kaip gydytojo padėjėjas. Tame
'aikotarpyje sukuria šeimos ži
dinį — veda Elzbietą Raciborskaitę, kuri ir lieka viso gyvent
į mo palydovė ir pagelbininkė.
Netrukus jis išrenkamas, didelė
balsų dauguma, į Steigiamąjį
Seimą. Gyvendamas Kaune, J.
Kardelis paskęsta darbuose ir
1944 m. pareigose. Jis išrenkamas nud
latiniu seimo sekretorium, dirba
Lietuvos žinių redakcijoje ir
stipriai įsijungia į Lietuvos vals
tybės kūrimo darbus. Tuo pat
metu E. Kardelienė studijuoja
muziką ir baigusi tampa pirma
pikto. eile Lietuvos Operos Soliste.

nematė susierzinusio,
Kiekvienam jis rasdavo žodį,
kiekvienam nesvyruodamas iš
tiesdavo draugišką ranką. Kiek
vienas lietuvis jam buvo bran
gus brolis, kiekvienas kuo nusi
vylęs jame rasdavo nuoširdžią
užuojautą.
Apie amžinj'bčn išėjusius ra
šoma iškiliau, šviesiau, ryškiau.
Apie J. Kardelį dar nei vienas
rašantysis ar kalbėtojas nepara
šė ir nepasakė: perdaug, nes jo
čia, žemėje, kiekviena išgyven
tą difena buvo” Skiriama vertin
giausiam tikslui, kad tėvynėje
būtų geriau ir gražiau gyventi
kiekvienam žmogui, kiekvienam
lietuviui.
■

Okupacijų metais žurnalistai,
kurie sutikdavo bent kiek įsi
jungti, patarnauti okupantui,
buvo geriausiai atlyginami. Ir
J. Kardelis gaudavo gražiausių
propozicijų, bet jis pasirinko sa
vo kėlią nedvejodamas. Neturė
damas net šitlesnio žieminio rū
bo, jis dirbo bevardžių:..žmonių
gretose be jokio atlyginimo. Jis
redagavo ‘didžiausiu tiražu išei
nantį pogrindžio laikraštį “Ne
priklausomą Lietuvą”-. ?

Buvo šaltps žiemos rytas, ka
da vienos Montrealio ligoninės
palątojė Jo gyvenimo palydovė
E. Kardelienė ir keletas artimų?ų dalyvavo paskutiniuose jo at
sisveikinimo atodūsiuose. Nuo
Brighton Pąrkc Lietuvių. Motery
Klubo mėtinis nariu susirinkimai anos valalidoš žinojome ir su
įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d., 1 vai. pratome, , kad = netekome žmo
Išeivijoje J. Kardelis irgi sto
popiet, Anelės salėje, 4500 So. Taivėjo paprasto, eilinio žmogaus
man Avė, Narės kviečiamos- atsilan gaus, gyvenusio ne sau, bet dir
kyti, nes yra daug svarbių reikalų busio Lietuvai.. ir lietuviškam
pusėje. Jis suprato jo rūpestį, jo
aptarti. :
siekius, jo širdį. Jis kalbėjo vi
spausdintam žodžiui. -Žinojome,
Po susirinkimo bus vaišės.
Eugenija Strungys
siems suprantama kalba. .Nekaikad šioje gėneracijojė pakaitalo
;
Kada
žvelgiame
į
prabėgusios
taliojo savųjų pažiūrų. Jaunys
nebebus.
J. Kardęlis-r-gimė 1893 m. ge istorijos lapui, matome, kad' tėje priklausė Liaudininkų-Vari
RUSAI IŠSIUNTĖ
gužės "26 d. Rimšės vis., Zarasų kiekvienas ’, laikotarpis lietuvių pininkų idėjoms, jų ir laikęsi toDU NORVEGUS r \
apskrįLyį^, Rimšėje baigč.pradi- tautai yr‘ą.dav0s asmeny bes* ku liaii, nebūdamas fanatiku. Iki
MASKVA, Rusija.
SovfeUj' nius mokslus, užbaigė ir Zarasų rių nors įi’ nebeturime, bet jos .paskutinės gyvenimo valandos
vyriausybe, keršydama norve rusišką vidurinę mokyklą. Vė tartum • žiburiai atsišpin'di iš niekados n e s m e rkdavo kitų
gams už penkių kagėbistų apkal lesnės enciklopedinės žinios, ran praeities ūkanų. Buvo laikotar žmonių įsitikinimų, neteisdavo
tinimą šnipinėjimu ir paskelbi damos L. Enciklopedijoj, X to pis, kada bųyusių dvarų bau žmogaus. Pirmoje eilėje, kiek
mą nepageidaujamais asmeni mas, 530 puslapyje.
džiauninkas, lietuvių-tautos pa vienas lietuvis jam buvo brolis.
mis, pirmadienį išsiuntė iš
Penkioljka šaltų, snieguotų likuonis.- šimtmečiais- išnešiojęs Niekas šioje žemėje jam nebuvo
Maskvos du Norvegijos ambasa liemų prabėgo nuo anos dienos, prigimtąją kalbą, išdrįso siikilti, arčiau širdies, kaip troškimas
dos tarnautojus.
kada gerai pažįstamomis gatvė išeiti į-laisvės kovą^..Dr, Vinco tain broliui lietuviui ir Lietuvai
Vienas išsiųstųjų — Ogvid mis išlydėjome Joną Kardelį ke Kudirkos Varpas kalbėjo jų kal laisvės.
Prabėgo penkiolika metų nuo
Norstetten buvo pirmasis amba- lionėn be sugrįžimo. Šalta, šęrkš- ba, atsirėmė j beraščių ar mažai
i sados sekretorius, -o antrasis -— - uola diena gaubė.’žemę, belapių •.raštingų, peKefcpjaniųįų knyg- ano paskutinio atsisveikinimo.
Tone Borresen buvo ambasados medžių viršūnes ir žmones; ku-j nėšių generacij^. Liaudis-švie- PraBčgš cl&'r daug dietą'. Mūsų
Išėjo, šis sąjūdis- ir pradėjo va- riebėbus. Tik praeities užrašus
vertėjas. Rusų pranešimas nie rie atsisveikino prie karsto.
Penkiėlika metu nuo anos i dinlis Varpininkų arba Liaudi- jei kas tyrinės, gal atras, kad
kuo nekaltina išsiųstųjų, nes jie,
' ' , 1bet Į 1969-ųjų metų vasario 10 die- * ninku sąjūdžiu.^ \
•
būta ir tokių žmonių, kurie nematyt, niekuo nenusikallo.
jie nori parodyti, kad ir jie gali aos. O atmintyje išliko vaizdas j Laisvės-kovos sūkuriuose Jo-Į savanaudiškai gyveno ir dirbo
’ tarnautojus.
' ' . žmogaus,
mogaus, apie kurį.rašyti ir kai-j pas Kardelis, pats kilęs iš gilaus vienai Aisčių giminės šakai —
išvaryti ambasadų
negalėjo likti lietuvių tautai. Vieno jų vardas
dėti nėra lengva. Tartum gyvą; I kaimo ■ bakūžė;
— Tvirtinama, kad nauja ki- i ji tebematome — tiesų, aukštą, I neutraliųjų pusėje. Spaudai te- buvo Jonas Kardelis.
niečių karta apie komunizmą' kiek į prieki pasidavusi, sku- besant uždraustai, Vilniuje jis
’ Neliūdėk, jei vaikai nepadenieko nenori žinoti. Jie nori bantį, bet visada turintį laiko- lanko karišką _medicinos monųoširdžiam žodžiui. Niekas jo ; kyklą, bet nelegaliai gauna ir da, o džiaukis, kad jie neprašo.
jungtis su Taivanu.

iMJK.

Funeral Home and Cremation Service
1729 Š. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

(312) 226-1344

r

GAIDAS “ DAIMID
SENIAUSIA IR DLDŽIAUSLL LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSISS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—-—

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel: 652-5245
ERETŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
Ii tvelrly etrhras^,

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

ANTANAS VILIMAS
T.L 174-lttl srba 37M994

Aikštes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS
t

- - *

>I

radijo šeimos valandos
Šeštadieniais £r (eknuiteoiato
nuo &30 iki 9:99 vaL ryta
Stoties WOPA - 14W AM
trinaiiuolamM ii nOsy HudŲei
Marąuett* Parka.

• TO TRUST IN YOUR FELLOW, MAN JS. A
NOBLE VIRTUE* •• EXCEPT WHEN HE'S
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER
DRIVE RS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER ME
MAY DO THE:
UNEXPECTED/

— Aldona Daukw

4348 So. California Avenue

f

Tel — 523-3572

•<9 SK MAPLEWOOD AVI

SOME CMiČAGO MOTOR CLUB TVS OM

r IN B£TWE£N

CHICAGO. IL 40C29

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

IXMtSSlWy

773-154J

—

FHE ODOS ARE
AGAINST THE
IRATE DRIVER

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street — Tel RE 7-1213

11023 Sdiithwest HwyM Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

^Lietuvos Aidai'
tAži ėAAzmionyE^
Preįratnea v«44|a

flL vakaretf WCEV stotiML

FU, 12^0 vaL »
*4 WTB stoties. 1110 AM btaw-.

lt44 W. nSt
C

hlinrw
Taiat 7TMST4
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"3 ACCIDENT!
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*

SLCOCN »~O* WHKJF

TO Tk’t

ūs »i FKL AMIkKAN

MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEvI
TEND TO RESTRAIN T-E
FROM BLOWS AGAINST
z 'z/~
TT DANGER OF Bt’.Y
TMR0WN OUT OF THE
AND INCREASE SURVIVAL
CHANCE $»

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5— Mkojienos. Chicago. 5, BL lihnrsday. .February S3, 1984

Springfield, 111., ir A. Andriulio
nis, iš So. Boston, Mass.;
po $5
Herta Dreyer, iš Chieages. P. Andrcjruskas, iš St.
Vlado šohūno. Liet, Krikščio-, žmogaus balsas, vienas trumpas Petersburg Beach, Fla., A. Dun
jjįjj Demokratų Sąjungos p r j
“ rhininke, paskaita, skaityta šus' pareiškimas, vieno protesto pa- dulis, iš Chicagcs, Leonas B i
metų vasario 12 dieną Lietu- <: minėj mas gali sukelti daugiau zauskas, iš Cleveland, Ohio, K.
vos Nepriklausomybės atstaty
į triukšmo negu, sakysime, karas
Gruchinskas, iš Hamilton, Out.,
nx> minėjime Ciceroje.
HmmL
— F«rd4viNMH
tsrp dviejų valstybių prieš 50 S. Jucz^tis, iš Cicero, Ill., P. Jur
UAL
1ST
ATI
FOR SALI
(Tęsinys)
(iielŲ.
gaitis, iš Chicagcs, B. Kempin,
Gaila, kad VLIKas ir ALTas, iš Burbank, 111., A. Lakavičius,
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^
Kas šiandien pasauliui gali pa
besirūpindami ir visas jėgas iš Rochester, N.Y, Vikt. Luko
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAia.
sakyti ir nuolatos priminti, kad I
Koncentruodami Lietuvos politi ševičius, iš Hamilton, Ont.. R.
DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc
Lietuva niekada neprarado savo
nės laisvės kovoje, apleido išei Mačernis, iš Chicagos, Br. Monepriklausomybes, bet tik taiki- i
UTUAL FEDERAL SAVINGS
vijos informaciją apie savo dar ziura% iš Villa St. Laurent, Que.,
nai ji yra sovietinių okupantų
bus ir atsiekimus.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
U. Opanavičius, iš Slayner, Ont.,
užgniaužta,
Padėtį reikėtų kuo skubiau A, Panka, iš Chicagos, Jurgis
2212 W. Cermak Road
Chicago, DL
TeL 847-7747
Gi to pateisinimo būtinai rci- ‘ siai atitaisyti. Mūsų tautos da Mejėrls, iš Melrose Park, 111.,
bartinė kova prieš jos žudikus V. Rutkauskas, iš Chicagos, 1g.
skaliką iš našlį s kišenės.
reikalauja, kad VLIKo ir ALTo Serapinas, iš Chicagos, dr. P.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Turime būti atviri ir prisipa darbai kuo skubiausiai taptų Šveikauskas, iš Floridos, Jonas
■ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
žinti, kad didele dalimi dėl įvai matomi mūsų visuomenėje.
Sumskis, iš Chicagos, L. Vaičiū
» NOTARIATAS • VERTIMAI.
riaušių VLlKo ir ALTo užpuoli
Yra pragaištinga visai išeivi nas, iš Chicagos, B. Vige’is, iš
mų, pagiežos jų veiklai ir auto jai ir skaudu kovojančiai tautai, Mays. Landing, N.J., if V. AlexVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
— visuomene
--------riteto išlaikymo yra kalti VLl kad šiandien j--"musų
an(jcr> jį Pinellas Park, Fla.
J. BACEVIČIUS — BEI L REALTU
Ko ir ALTo žmonės. Viena svar apie šias dvi svarbiausias politi-1I Širdingai.....
dėkojame visiems.
anksčiau kai kuriose kamerose norisi, kad bent šį laišką gautu
biausių priežasčių, kodėl šių nes institucijas žinias turi semti |
INCOME TAX SERVICE
nuo sl.lo pusės tualetą priden mėt. Tad trumpai apie kelionę
dviejų institucijų veikla ir jų iš joms priešingų ar net kenkgė beve k pusantro metro aukš i tremtį. (A. Terlecką iš Kuči- j
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
autoritetas lietuviu visuomenėje mingų šaltinių. Jokiu būdu ne INFORMUOJA KITATAUČIUS,
APIE LIETUVĄ
į čio skydeliu, o dabar toki patį no kalėjimo į tremtį išvežė 1982 _—
šiandien gana gerokai nutyli pateisinama, kad nėra nuolati
i skydelį pastatė ir darbo kame m. spalio 27 d.). Kankino, tik-1
mas, yra trūkumas objektyvių nio pastovaus ryšio su mūsų vi
Senjorų valgyklą (Golden rose tik jau nuc durų pusės. rąja prasme kankino! Lagerio LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ILEKTROS ĮRENGIMAI
žinių ir informacijos.
suomene, — baigė Vladas Šo Dinner Club) prie St. Nicholas Niekados man nebuvo užklydu administracija šiltų baltinių ne-!
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI „
Turiu
Chicagos
miesto
Gyvename laiku ir pasaulyje, liūnas.
LIETUVIAMS.
Tolentine Church, 3721 W. 62nd si mintis, kad teks gyventi ir perdavė, maisto nusipirkti ne
Dirbu Ir užmiesčiuose, rrolt,
Paskaita buvo auditorijos
kada komunikacija viską valdo,
farantuofai Ir sąžiningai.
St., lanko apie 70 žmonių. Be-’ dirbti išvietėje.
leido... Negalvojau, kad gali bū-j
šiandieninis pasaulis, dėka nuo girta, skardžiais plojimais ne veik pusė esti lietuviai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ti bjauresnių kalėjimų už Smo 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Nuotaika
gera.
Daugiau
trau.
<514 S. Talman Ava.
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

stabiausių komunikacijos prie kelis kartus pertraukta.
Elektros inžinierius Bruno J. i
lensko.
Pasirodo
gali.
21
parą
Tai. 927-3559
tavimas.
kia •dangiškoji arba dieviškoji
monių ištobulinimo, yra tiek
Reporteris B. V.
Erčius vasario 16 d. ten pasakė*
išlaikė
Irkutsko
kalėjime.
Ką
sfe a. Tik iš jos kyla žmonijos
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
.sumažėjęs, kad dažnai
kalbą, apžvelgdamas lietuvių;
gyvenimas, jos kultūra. Popie ten mačiau ir girdėjau, sunkiai pirkinys.
DĖMESIO x
kilmę, istoriją ir dabartinę pa-1
patikėtumėte.
1
žius
Jonas
Paulius
II
savo
kal

Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
(Irti. '
!
(Bus dhugiau)
Nebrangus.
boje,
prisakytoje
UNESCO
reziTiktai
$126
pusmečiui
autom otri tie
i
Sand Point, Idaho, Kazimieras
liability draudimas pensininkams.
Ruošiamasi lą patį padaryti ir j
Pečius, iš Beverly Shores, Ind.,
Kreiptis: A. LAURAITIS >
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Ave^
KINIJA ATSIIMS HONG
ir John Puleivis, iš Lemont, Ill.; kitose kaimyninėse valgyklose.; metų, birželio antrąją, šitaip anChicago, UI.
i
KONGO SUV^S^NUMĄ
INSURANCE — INCOME TAX
po Si 5
Jonas česna, iš Oak Jis taip atžymės Vasario 16-ąją1 tropologiškai paaiškino kultūTęl. 523-8775 arba 523-9191
2951 W. 63rd St
Lawn. Ill., V. Stekenąs, iš Mar ir kitais metais, tokiu būdu ros prigimtį: žmogus (...) yra
PEKINAS, Kijį®. — Vakar
Prieš 1983 m. pabaigą sekan
vienintėlis
ontologine
prasme
TeL: 436-7878
quette Parko, St. Vilimavičius, gražiai propaguodamas Lietuvą ■
vėl prasidėjo Kinijufe :r
i britų vytieji skaitytojai, pratęsdami pre
kultūros
objektas,
subjektas
ir
is Grand Bend. On L, ir P. Zibū- kitataučių tarpe.
numeratas, pridėjo Naujienų
riba’’. Kultūra, jo žodžiais ta riausybių pasitarimaii dėl Hong
nas. iš Marquette Parko;
Kongo likimo, šiandiėn visiems
paramai:
1 riant, pirmiausia susijusi su dan
po $10 — Ieva Banienė, iš
i
KALINIŲ V. PETKAUS
• giškąja sfera, dieviškuoju pra. aišku, kad 1997 metais britai iš
§60 — P. Pinkas, iš Hot
Bloomfield Hills, Mich., L. česė- IR A. TERLECKO LAIŠKAI
JOHN GIBAITIS
Springs, Ark.;
| du. Negi nenugalėsime gamtiš ten galutinai pasitrauks.
kas, iš S L Petersburg, Fla., StanKinija pasižada ' nūo suvere
$55 — Juozas Pikelis, iš To
kojo prado, žemiškosios sferos?
Advokatų įstaiga
(Atkelta iš trečio puslapio)
ley Gedgaudas. Sr., iš Kenosha,
numo
perdavimo
dienos
dar
per
ronto, Oi t.;
\Vis., Ona Dubra, iš Rockford, metu. Be to, keista padėtis ir Tad galvas aukštyn! Tegul mū 50 metų neliesti Hcmg Kongo
6247 S. Kedzie Avė.
i $35 — J. Dikinis, iš London,
111., L. Krajauskas, iš St. Peters su tualetais. Niekui nėra van sų žvilgsniai būna nukreipti į ekonominių santykių. Visi da- ‘ I
(312) 776-8700
Ont.;
burg, Fla., A. Krakauskas, iš dens bakelių. Vanduo maža, sro-į Amžinąją Saulę. Ir todėl nesi bartiniai Hong Kongo bankai j L
f£
j po $25 — Petras Bružas, iš Chicagos, Alex Špokas, iš Mer vėl e teka siaurais vamzdžiais. jaučiu blogiau, bet kasdien vis pasiliks tokie, kokie jie šiandien ]
Brighton Parko, J. Leonauskas, rillville. Ind., Anupras Tainuly- Todėl iš pradžių reikia privar ogeriau iro geriau”...
į yra, bendrovės bus los pačios ir
iŠ Brighton Parko, Frank Mo- nas, iš Chicagos, A. Vidutis, iš dinti kibirą, kad jis pakeistų ba- J 1983 m. rugpjūčio 29 d.
• visi kiti santykiai sū užsieniu KAIP SUDAROMI
M. ŠIMKUS ■
zauraitis, iš Marquette Parko, ir St. Petersburg Beach, Fla., ir keli.- Tualetai visose kamerose:
bus
tie
patys.
i
Paskutiniu laiku A. Terleckas
TESTAMENTAI
•v Notary Public
P. Račiūnas, iš Lemont, Ill. (bei P. Dambrauskas, iš Hot Springs, atviri, neizoliuoti. Vienintelė
Britai įsigijo visą eilę terito
yra tremtyje/* kur stengiamasi
INCOME TAX SERVICE
už kalendorių);
ventiliacija per vienintelio ka palaužti jo valią, įsitikinimus: rijų, reikalingų Hong Kongui
Tuo reikalu jums gali daug
f po $20 — V. Sauhnskas, iš
po S8 -- Paul Gestautas, iš meroje lango orlaidę. Šiek tiek
kuri laiką jis buvo priverstas praplėsti. Susirinkusi komisija padėti teisininko Prano ŠULO = 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
gyventi viename kambaryje su turės aptarti tų teritorijų teisi-j paruošta ir teisėjo Alphonse Taip pat, daromi vertimai,.giminią
iškvietimai, pildomi, pilietybės.pra
ligoniu. Susirgusiam ne padėti. Kinijos komunistai; WELLS peržiūrėta ‘‘Sūduvos”
i psichiniu
_
šymai irkitakieblankai.
[Terleckui neleista išvykti į sa- jau šiandien turi didelę galią' išleista ■ knyga su lęgališkomis
afeaaM—as—iessx į
formomis.
į
Hong
Konge,
bet
yra
daug
sriį
j natoriją gydymuisi (vyr. leiteNaujai pasirodžiusi
! nantė S. M. Fedorčenko pareiš čių, kurių jie negali liesti.
Knyga su formomis gauna
kė: “Jūs tikitės sanatorinio gy
ma Naujienų administracijoje.
DR. ANTANO RUKŠOS
9 Jeigu kiekviena varna imtų
dymo? Jūs? Eto iskJiūčeno!’’).
Trukdoma korespondencija ir į šiltuosius kraštus lekioti, ne-:
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
^pasimatymas su arti iriaisiais. A. būtų kam po savus šiukšlynus Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
kapstytis.
(Kuvykas)
Terleckas rašo:
“...Tiek daug minčių galvoje,
“LI U CIJA
— Lietuviams reikia žinoti,
tiek daug jausmų širdyje. Tačiau,
esu priverstas ir tremtyje cen kad Molotovo-Ribbentropo pak Autorius pavaizduoja lietuvių
zūruoti save. Juk niekas nepasi tą panaikino sąjungininkai, už gyvenimą nuo XX šimtmečio
keitė, cenzūra liko ta pati..., o ėmę Vokietiją. Jis neveikia.
pradžios iki II Pasaulinio karo.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ NE PASIPINIGAVIMUI!

O

O

NEPRIKLAUSOMYBES
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

For constipation relief tomorrow
, reach for EX-LAX tonight. •
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.”

j

22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

FOR THE SMILE
0F HEALTH.

Read label and follow
directions.

^ALL NATURAL-

C Ex Lax. Inc.. 1982
extra gentle ano
POEOtCTABLE LAXATIVE

Chicago, EL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaajienoM galima janti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rboonaenės veikėjo ir rašytojo ntaimiwhn—-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

Dr. A. Gomcm — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
■urirūpfninų - _________ ____________________ f8.0C
Dr. A. J. Gontą — DANTYS, jų prieiiūn, sveikata tr
grožio. Kietais viršeliais _
|4 00
Minkitais vlriellaia, tik ______________
_
93.00

I>r, A. J. Gontą — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą japūdžiaL Tik ■
Galima taip pat užsakyti paltu, atsiuntna žaki arba

viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

»

SalHepatica

T

Advokato

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nno
9 vai- ryto iki 6 vai vakaro.
SaJtaL: nuo 0 vaL r. iki 12 vai d.
b pagal susitartai

TeL 776-5162
2649 We< 63rd StrMl
Chlcaga, UI 60629

MTAtFTS

C1963 Chattem Ine.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BTLAIT1S
ir V. BRIZGYS
Darbo vatandoc
Nuo 8 ryto 0d S vaL popiet.
Šeštadieniais pagal susitartai
MM S. Ko<Mo Avo.
Chicago. DL

78-8000

