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MIRĖ MOŠĖS ARENS 
BROLIS RICHARD

Rylų Vokietijos vyriausybė planu 
kietij

.\ew iiampsmre p 
kimu bdsai dar ne:

uždaryti visus vartus j. Vakarų Vo- 
nes įsitikino, kad tūkstahčja: rytų vokiečių nori patekti i Vakarus. 
Uisa Vokietija kalba apie premjero dukterėčios pabėgimą.

VOL. LXXI

Rytų Vokietijos premjeras Stoph 
atsisakė nuo pabėgusių giminių

SU PABĖGUSIAIS JIS NENORI NIEKO BENDRO 
ŽMONOS GIMINĖS—- TĮERĖTI. TAI ESĄ JO

Ą BERLYNAS. — Ry tų Vokie
tijos premjeras W. Stoph ant
radienį pareiškė, kad jis nieko 
bendro nenori turėti su penkiais 
žmonėmis, praeitų penktadienį 
nubėgusiais j Vakarų Vokietijos 
ambasadą Pragoję, kurie prašė 
duoti jiems tremtinių teises Va
karų Vokietijoje. ... i

lie to, XV. Stoph pridėjo, kati 
Ingrid Berg.esanti ne jo giminė, 
bet Jo žmonos dukterėčia. • Prem
jeras'. Stoph jų atsikratė, ir neši- 

. ims jokių priemonių prieš juos^ 
. nebandys jų, gelbėti.

Pabėgo vyras, vaikai 
ir motina

Nei Rytų Vokietijos premje
ras, nei Rytų Vokietijoj lęidžia- 

~ mai spauda nepranešė, kas pa
bėgo iš Rytų Vokietijos.

Hamburgo dienraštis įdėjo 
visų pabėgusių vardus. Be prem
jero'' dukterėčios Ingrid Berg, 
kartu su ja pabėgo josios vyras 
Hans-Dieter, jų 7 metų sūnūs 
Jens, 3 metų duktė Simone, ir.

BRIDGEPORT, Conn. — Pra
eitą sekmadienį St. Vincent ligo
ninėje mirė prof. Richard Arens. 
Jis buvo Izraelio gynybos minis- 
terio Mošės Arens brolis. Rieh- 
rrd Arens vietos- universitete 
buvo teisės profesorius ir advo
katavo vietos teismuose.

Jis buvo gimęs prieš 62 metus 
Kaune, Lietuvoje. Sirgo širdFj 
mi. Anksčiau jis dėstė’teisę B’uf- , 
Falo, N.Y., universitete. Dar ( 
anksčiau jis dėstė Kanadoj, To
ronto ir Temple lį^ersiteluose. ■ 

1974 metais jis parašė knygą; 
“Ligotų nusikaltėlių gynimas".: 
1961-melais Columbia uniyersi-j 
tetas išleido jo knygą ^Viešosios ( 
tvarkos gynimas". ' • '

Jis baigė Michigano univers:.-į 
tetą, o vėliau gavo teisi ii dakta
ro laipsni Yale universitete.

Paliko bi-olį Izraelyje ir seserį 
M. Krakov Amerikoj.

Jaunas Colorado v 
natorius 
vyki 
tijoje |

Gary Hart antradienį 
uose New Hampshire vals 

r m i n i u o 'e rinkim u < i 
ig’.a

invjus:
sveikin
klausytojams pareiškė:

mano pirmas laimėji-į 
o melo nekreipiau rei- į 
i’mesiu į pirmi 
bet nuo šio pirmo 

mojimo jums pasakau, kad 
t y vi a u d ai y va u si u pi rm; n i uo>e

!’l!S i 
lai-1

bet antradienio vakare, kel 
minutėm po S vai., buvęs \ 
prezidentas Waller F. Mondale

vęs viceprezidentas Mon- 
c stengsis gauti Demo- 
itų partijos nominaciją 

prezidento pareigoms. Jam 
msidarytų dideli nuostoliai, 

jei pralaimėtų.

ši šeima atsisakė išeiti iš Va- 
karų Vokietijos'janį^sądos, kol 
negaus leidimo^švj^y^V. Vo- 
kietiją ar\.negaus tėrn^^n įsi- 
kurtiLU^.y ; '

. Ii^id įBerg pareiškė, 
niekis; bendro į su-ypremj erų XV 
Stoph nęturų, :nes ji: esanti jo 
brolio Kari duktė. Vakaru Vo
kietijoje, ' gyvęna josios sesuo 
Moniką Tismęr.

PRANCŪZIJOJ SULMTI 
"VAŠKAI BADALtJA

BAISE 
im Iii 
ievai

prancūzų

ai v

JORDANIJOS KARALIUS NEŠUSI

siais žodžiais pasveikino senam- į 
rių Hart: ’ j

U Rmkimų daviniai mane nu 
Į krėtė šaltu dušu, bet aš nemisi-|
Įmenu. Vienur laimiu, o kitur 
Į pralaimiu, be f aš .sveikinu lai-

NEPAPRASTAI ŽIAU-
A' ’i- RUS ARABAI

SLW3ENYTI ARABŲ EMIRA- 
TAI, Persijos įlanka. — Teisėjas 
nutarė užmušti akmenimis vyrą 
ir moterį, neteisėtai turėjusius 
lytinius santykius. Arabų pa
pročiai ir įstatymai liepia bausti 
mirtinai abu, jeigu jie santy
kiauja ne pagal veikiančius įsta
tymus.

Teisejasf tačiau, nutarė (eismo 
sprendimą atidėti, kol moteris 
pagimdys kūdikį. Pagimdžius 
kūdikį, ji su vyru bus nuvežti 
į aikštę, kurion sueis vyrai su 
akmenimis ir tiek, jų mes, kol 
abu nusikaltėlius užmuš. Tiki, 
kad atsiras arabų šeimų, kurios 
rūpinsis kūdikiu.

co
J^AAIANASė Jorclaniia. — 

Jie rė|kąj^p,ę j^^ąlej-ffho'b.'d- v 
minŠteei^’ suirritųj ų ...
padėtį ; IJsbar-jje'4 skaitomi' pa
prastais .■kaliniais, -o vaškai nori, 
kad į.iėmš.;būių prųiažintos poli
tiniųkalinių tėišes.'Politihių ka- 
linių.'.nė.varp"'į’darbą, ©"paprasti 
kaliniai’'-jirrvafo dirbti Įvairius 
jiems paskirtus darbus.

Dabartiniu metu .prancūzų' 
V’askonijoje yra 700, ispanų. Jie 
paliego iš' Ispanijos ir gyvena 
Prancūzijoje..

Vietos adv. Christianne Fan-j 
do. /užtardamas badaujančius, j 
kreipėsi į teisingumo ministe
riją,' prašydamas skaityti suim
tuosius poli tintais . kaliniais. 
Prancūzai prižadėjo apsvarstyti 
jų padėtį ir pranešti, bet tuo tar
pu patarė jiems nebadauti.

^COSTINTEČIAT NUVYKO I AMANA. KAD GALĖTU 
ft^JNTI ARAFATĄ APIE TOLIMESNIUS SANTYKIUS

vakar Jordanijos karalius Huse- 
vinas kelias valandas tarėsi su 
Jasir Arafatu dėl įtakos palesti
niečių tarpe. Karaliui nepavyko: 
susitarti, nes Jordanijos, karino- į 
menės vadas nesutiko tartis j 
Arafato nurodytomis sąlygomis.’ 

| Trečiadienį iš dešiniojo Jdrda- 
i no upės kranto į Amaną nu
vyko vietos palestiniečių delega
cija, kurie patarė Arafatui leis-

, Ii Jordanijos karaliui tartis 
I tarpininko su palestiniečiais.

Palestiniečiai nepasitiki 
Jasir Arafatu

be

Į
•į

KETURI MILIJONAI
KAPITONO ŠEIMAI

"Tf 1K i AtRMTfflf 1 ų-. Visięft^, kad-Tengmovi su
jų teismas nutarę paskirti 4įl glaudu ai bendradarbiauju, 
milijono dolerių kapitono WaL^ ^enatouns John Glenn si 
ler Lu.x žmonai, ir Kilieręg^e^.jį-tv-.ŽĄ-siiai 
mos nariams už kaj)ilonp^W;at-tį?j ĄiįįUj(k 
te-- Lux žuvimą nelaimėj^- iU'į-^'sęfia

Teismas nustatė, kad lėkhWąs |?giau; 
buvo netinkamai suintjnluę’tjaž.-.v ^idęn;

/ienas -^Įoi
rito, užmųšįą^r daįe.‘lytėjimai.

> keleivius 1979 m. gegu-^ - SęM^irius John G’enn 
trecidjė vieloje, bet jis nic 

kalta ir Los pasakė' apie tolimesnį dalyvavi

Hampshire televizijoj.

*

tsiliuosavo ir

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $382.

arimus su
4

l Jus apsi- 
o Vėliau šu

— Praeitą sekmadienį Ame
rikos naikintu/as įplaukė į Per
sijos įlanką ir prie Hormuz są
siaurio įspėjo artėjantį Irano 
laivo kapitoną, kad ' nedrįstu 
daugiau artėti.

oru
ilsų ne
X T- __

mažiau balsų, 
bet jis džia

iu’s Hart gavo dau į 
negu buvęs vicepre- į 
v: sa i a i k ą 1b a i e ’ ■ <

• niai \\ alterio M on- i

ig asi

:io žmogaus Įspūdi.
Buvęs vieeprez. Mondale darė 

■imto žmogaus įspūdį, bet ji- 
elevizijoj atrodė senas žmogus

nusileisti Kennedy i * I 
Oras buvo sunkus, | 

buvo pasakyta, •

ŠVEDU LĖKTUVAS 
ĮSLYYDO Į VANDENĮ 

NEW YORK. N.Y. — Praeitą) 
antradieni buvo labai blogas į 
oras, snigo, lijo ir šalo. 4

švedų keleivinis lėktuvas DC-!
10 atskrido į New Yorką. Jaml 
buvo leista 
aerodrome.
bet kapitonui 
kad atsargiam būnant lėktuvą : 
gali nuleisti.

1 

n ’ 1“Scandinavian” oro linijos lė.< Į 
tuvas nusileido, bet takas buvo i 
apledėjęs. Lakūnas bandė su-j 
stabdyti lėktuvą nusileidimo ta
ke, liet nepajėgė to padaryti. Jis

Atvykę palestiniečiai pasakė 
Arafatui į akis, kad jie juo dau
giau nepasitiki. Ji^padarė labai * bandė įsukti į greta esantį snie-‘ 
daug klaidų, dėl kurių žuvo šim- gą, bet ir tas nepadėjo. Kada j 

lėktuvas pasiekė tako galą, tai Į 
nusmuko į gale esantį upelį, j 
Dešimt kele:vių-nesunkiai su
žeisti. Didesnių nelaimių nebu-

i tai palestiniečių. Arafatas pri
žadėjo išklausyti palestiniečių 
Jordanijos karaliaus akivaizdoj,

.bet pats Arafatas nesutiko pasi-
į aiškinti atvykusiems palestinie-Į vo, tik dabar bus sunku lėktuvą 
čiams. Jis padarys sprendimą iš Į iš upelio ištraukti.
tų pastabų, bet koks tas sprendi-į 
nias — jis nepasakė.

Į Arafatas nori, kad palestinie
čiai ji pripažintų vyriausiu auto
ritetu, lyg Mahometo pasiųstu 
žmogumi, bet palestiniečiai su

i tuo nenori sutikti. Jie Arafatu 
i jau nepasitiki.

MAŽINS PARAMĄ
FILIPINŲ KARIAMS

WASHINGTON, D.C.— Atsto
vų Rūmų pakomitetis, apsvars
tęs užsienio valstybėms skiria
mas sumas, r nutarė sumažinti 
Filipinų kariams teikiamą pa-

žės 25 d. Kalta ne tiktai trains’ 
perto bendrovė, be
Angeles McDonnel Douglas kor-] 
poracija, kuri netinkamai pri-! 
tvirtino lėktuvo motorus. Sraig-'i tai atsisuko, motoras hukritoD 
užmušė visus keleivius ir įguląj 
Teisėjas Nicholas J. Būa spren-f 
džia šia sudėtingą bylą. Jis duo
da instrukcijas prisiekusiems.

j ne

mą ar nedalyvavimą. Kiti kan 
didatai gavo žymiai mažiai 
balsų ir rcng:asi pasitraukti 
rinkiminės kampanijos.

Pirmomis trcčiadienJo valar 
domis demokratų partijoj ka: 
didatai turėjo šiuos duom

Hart — 39.062 balsu 
Mondale - 27,710 (29', 
— 12,011 b. (13', L Ja 
5,280 b. (6 
5,145 b: ( 5L 
b. Cr

4

Aauicmis u 
tryško į .u; r. o 
žodžiai. Dauge 
pirmą kar’ą. Jiems
anergita. Jis primini 
Delano Pmosevelta i

)m's ir vilthr 
latoriaus HaJ 
senatorių maU 

)a‘iko \ k 
Frankb 
John F

(ii. prisakė, k:;d demo 
partija visuomet rand 
žmonių gyventojams tar

SAN SALVADOR. Salvadoras 
rieitą sekmadienį keletv’ 
raukiniu; praeinant Sue’

AERODROMO SRITYJE 
v DAR RAMU

BEJ1UTAS. Libanas, 
rato aerodromo srityje 
mu. bet mieste girdėti 
n:s automatiškų šautuvui ttatė- 
imas prie ‘‘žaliosios" linijos.

šij.tai, apystatę smėlio mai- 
tais, pasidaro plyšį ir šaudo į Li- 
>ano karių pozicijas, šijitai tu
ri neperšaunamas švino juostas, 
kurios nuo kaklo kabo iki žemės 
kiekvieno kareivio priešakyje, 
šijitai nedengia akių ir galvos.

enori žūti, bet yra įsitikinę,

Rei
dai- ra 

nuolati-

pranešė lakūnui, kad lUo-

— Naikintuvas “Laurence" j 
Hormuzo sąsiauryje paleido po-J 
rą šūvių į artėjantį Irano lėktu
vą
j su grįžtų atgal.

l skiria milijonus lirų Venecijos kanalams taisyti 
ir stovintiems namams sustiprinti.

— Irano karo laknūai nesiprie
šino, kai Amerikos naikintuvas 
Įsakė jiems nepriarlėti.

galhą. I

Pakomitečiui vadovauja New 
Yorko demokratas Stephen J. 
Solarz. Pakomitetis patvirtino Į 
$900 milijonų per 5 metus už 
bazes, f 175 milijonus ekonomi
nės pagalbos ir $25 milijonus 
kariams.

kad likimas nulemia jų mirties 
valandą. Pradžioje Libane buvo 
iš Irano atvykusių šijitų, bet da
bar mokyklas lanko vietos jau
nimas, pasiruošęs tapti 44švento
jo karo” dalyviais.

McGover 
ings —

Visi demokratų 
didatai fur-jo pr:j 
kalbas rad'

r u® ■< -

ši 'Mm '
| 9 $

Ow- ^11

sščiais, iš kalno blTv 
k j Ik as v ai d ž i ų ugnis 

‘.udvlr d

va 
ankinį. pareiškė 
traukinyje bu v 
i keleiviai ir 1

(Mas. bet duoI k:nr
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25 METAI KRISTIJONO DON’ĖLAIČIO 
LITUANISTINEI MOKYKLAI > 

. . t »

širdingai dėkojo spaudai, spau- ? 
dos atstovams ir šios mokyklos I 
temėjam^. Prašė gausiai šiame 
minėjime aUilankyti.

Tėvų komiteto pirmininkas | 
Jonas Variakojis pareiškė: “Kris * 
Lijono Donelaičio Etuanistinc: 
mokykla šįmet švenčfA sAvo 25 j 
metų gyvenimo skaktį. ši iitua } 
nistine nnstirucija, susidedanti 1 
iš pradmė> ir aukštesniosios mo- I 
kvkIos, sėkmngai ir tvirtai klės-} 
te,o per ketvntį šimtmečio ir 
pasidarė aidžiausia lituanistinė 
mokslo įstaiga išeivijoje.

šios sidabrinės sukakties pro
ga ruošiame atitinkamą minėji
mą bu akademija s. m. kovo 311 
d. Kviečiame J uš būti sfo Si
dabrinių metraščio rėmėju. Tai 
galima atlikti sveikinant Kr. Do
nelaičio mikyklos metraščio pus- 
kipiuoše, aukojant $100 arba dau 
glaū. Sveikinimai bus patalpin^ 
U pilname puslapyje. Pušė pus. 
iapio kainuos SoU. Mažesnes su
mas paaukoję bus paskelbti me- 
trašrjtp. Kreiptis šiuo reikalu 
šiais adresais: Julius šrrka (di- 
iektonus), 10256 S. Bell Avė.. 
Chicago 1H. 60643. tel. 445-577^, 
arba Jonas Variakojis (tėvų ko- 
mUeto pirmininkas) 5715 W. 68 
St., Chicago, Ill. 60629, tel. 585- 
3b49. Baigdamas žodį mano, kad 
lietuviai, suprasdami lituanisti
nės mokyklos sunkią padėtį, gaa 
s.ai paiems atsilankymu i šį mi
nėjimą.

siu metu vasario 15 d. BALFo 
patalpoje įvyko Kristijono Do
nelaičio Utuanistinės mokyklų^ 
mokytojų ir spaudos atstovų pa- 
simrimas. Pasitarimą atidarė 
Tėvų komiteto pirmininkas Jo
nas Vamkojls. pT. veikmęs su
sirikusius, apraše mokyklos 
direktorių Juiių suką tarti žodį.

Mokyklos direktc-rius Julius 
suk?., padėkojęs už atsilankymą 
i pnrivirimą. pasakė:

"įsteigiant š’ą mokyklą Tevis, 
kės evangelikų parapijos salėje, 
tuometinis teisėjas Alfonsą^ 
Weils pranašaro, kad mokykla 
daugiau 10 metų neišsilaikys. 
Jo pranašystė neišsipildė. Mo- 
kt’STa šiais hėtaits švenčia 25 me
tų sukaktį. Ir jis pats buvo ap
siėmęs tik vienus metus mokyto
jau t i. po to dar metus ir pagaliau 
tau 25 metus išmokyiojavd... J^er 
šį laikotarpi teko pergyventi! 
įvairių “audrų" ir nemalonumų. 
Bet viskas s u šit vaikė į gerąja 
pusę ir galima laisvai ir niekieno 
netrukdomai tęsti lietuviukų ir 
lietuvaičių lietuvių kalbos ir 
apiė Lietuvos pažinimą mokytij 
Baigę š;ą. mokyklą keletas jau 
reiškiasi spaudoje ar visuomen i - 
niatne Oėtuviškame gyvenime. 
Xi ti H eka sąmoningai s I retu viais. 
Ši Iftltanfctinė mokykla yra iš- 
itidūrid 20 leidinių, kuriais nau- 
tfo’esi' -žr kitos lit. mokyklos.

šįe leidiniai: Birutė Bindokienė- 
Liewviti kalbos pratimai, O. Pau 
likieneer S. Janelicnienė ir'S. 
BuKrikieįė — Lietuva.* Tėvynė 

Tnūsų, Bronė Stravinskienė — 
Lietuvosistorijos klausimai, pa-. 
gaF^dr. yV,' Sruogi enės “Lietuvos 
Utąrm?; Danutė Bindckienė* — 
Lietuvių literatūros skaitymai, 
Darfutė Bindckieuė — Lietuviu 
literatūros konspektai. II dalis, 
Danutė ’Bindokienė — Lietuvių 
literatūros aspektai, III dalis. 
Danutė Bindokienė — Lietuviu 
Uteratūrbs IV dalis. Danutė 
Bindokienė — Lietuvių kalbos' 
kinopimų. žodynas). Be to, 
pąčių mokinių prirašyti lei- 
džiami. -Baigiantis mokslo, me- 
t&mš/leidžiama didesnės kny
gos'^.-Džiaugėsi, kad su Tėvų ko
mitetu glaudžiai bendradarbiau
jama. Skundėsi; kai Lietuvių 
fondas kitiems reikalams turi 
užtektinai lėšų, bet lituanisti
nėms mokykloms labai šykštus: 
/kyrna labai,mažas sumas. Reikė
tų Įstebi dar vienas fondas, ku
ris rūpintųsi vien lituanistinių 
mokyklų išlaikymu. Deja, jau 

me'pasenę.

,ši,mokykla turi jau 21 suau
gusį mokinį* kurie visai nemo
kėjo ar labai silpnai lietuvių 
kalbą suprato. Jų skaičiuje ran- 
iasiL ir kunigas Antanas Mor
kus. Dabar jau daug kas gero
kai pažengė lietuvių kalboje. 
Baigiant .kursu.;, reikia tikėti 
puikiai Lietuviškai kulbės.

š. rn. Jcovo 31 d. rengiamas 
šios mokyklos įspūdingas 25 rne-’ 
tų sukakties paminėjimas. Bus* 
>uvaidintas Danutės Bindokie
ųih parašytis vaizdelis “Mylėsi inalo. Toks/elgesys nedoVaribti- 
Lietnvą iš ftdo (šia »d!ienų paša- na4» nes žmogų apgauti vieną 
ka) ir kitkas. Baigdamas žodi karią yra

Stanys Juškė/iCo i

Užgavėnės

lėje*’/buvo Užgavėnių parąųgi/ 
’mas-. kur’s beveik nieko bendro, 
neturėjo su Užgavėnėmis.-Lietu
voje L čia rengtuose Užgavėnių 
parengimuose būdavo duodama 

’ dynų, • ponėkų ir kitokio gero 
maisto, kad jau gerai prisival
gytų prieš gavėnią, kad, būtų’ 
lengviau pasninkauti. Bet ši kar 
tą davė visiems po vieną balan ' 
dėlr, kuriam ir balandėlio var
das nelabai t?ko. Balandukai tai. 
yra į kopūsto Tapę suvyniota 
mėsa, bet tuose balandukuose 
mėsos skonio net’ begalima buvc, 
pajusti. Buvo suvyniotas kaž
koks neaiškaus Skonio mišinys.

Prie stalo buvo net ir tokių iš-’ 
sireiškimų apie balandukus. Kai- 

kad jei tai būtų buvęs kc • 
nors kitos organizacijos 

“geras Užgavėnių parengi- 
, lai būtų buvę nemažai

OC] o. 
klos 
■toks 
mas’ 
.riukšmo, Bet dėl to, kad šauliai *
yra drausmingi ir kad tas paren 
(imas buvo šaulių rengiamas/ 
ai nei vienas neiSdrįso apie tai' 

prasižioti.
Msn atrodo,, kad mes turime' 

skelti ne tik gerus, liet ir blogis į 
lalykus. kad j5c daugiau nebeši 
kartotų. Gal pat pradžios,- 
xada šaulių Sąjunga kėlėsi iš1 
griūvės ų ir diegėsių, tai gal ir 
Putų lengviau‘pateisinti, bet tik, 
ne dabar, kfula turi savo salę., 
patą įr savo/namus, ir finansi 
u'ai stipriai štovi ant tvirto pa*

bai lengva, bet vė

. i*■*/.

LMim

Poetas Kristijonas Donelaitis

‘‘Rods”, tarė Pričkus, “vis tiesa, kas čia pasakyta. 
Aš kiap Šulcas, pėr kiemus ilgai jodinėdams, 
Daug Įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės, 
Kad žiemos čėse ką verpt krūvoms susisėda.
Juk radau gana tokių, kurios nesigėdi,
Kad joms kartais merdėdams vos sukasi vindas: 
Neš, kad verpt reik, jos taip daugel pasakų vapa, 
Kad jau ii- ranka kuodelį pešt užsimiršta, 
Ir besijuokiant koja vindą sukt pasiliauja. .
Taip šūtkas betaisant, štai žiema pasibaigia, 
Ogi pavasaris, ątžengdamas su vasara miela,

• Atliktų žiemos darbų visur pasigenda.
Pimė rengias aust, o Jekė mest pasisiūlo;
O ką mes ar aus, kad verpt ir lenkt nenorėjo?
Taipgi namai visi paskiauš nuogi pasidaro,

VASARIO 16 LONDONE
šiais metais Vasario 16 proga mis-pajėgomis: DBLS Centro ir! 

tradicinis kviestinių svečių pri- DBLS Jaunimo Valdybų, talki- i 
ėmimas Londono Lietuvių na- nant Londono liet. Moterų “Dar-1 
muose buvo pakeistas platesniu j navos” Sambūriui ir “Lietuvos” I 
nepriklausomybes paminėjimu, i tautinių šokių grupei. Meninę'
kuris įvyko vasario 18 d. West- 
minsterio katedros konferencijų 
^ėntro salėje.

Minėjimas surengtas bendro-

dalį atliko iš Paryžiaus pakvies-1 
ta dainininkė Jolanta Vaičaitytė- į 
Goutt, kuri yra ir žymi Francu-1 
rijos jaunimo veikėja ir pinni- 
niiikė.

arbatėlė.

Lietuvoj. Pasiuntinybės atstovo 
V. Balicko žodis

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
Lietuvių tauta ir vėl sulaukė 

Vasario, 16-sios, sulaukė dienos, 
1 kurioje gi mini save Nepriklau- 

i somybės atgavimą prieš 66 me
tus. Deja, ligi šiol ji dar nesu
laukė tos laisvės, kuri taip žiau
riai ir neteisingai buvo jai iš
plėšta 1940 metais. Mūsų broliai 
Lietuvoje dar vis kenčia po sve
timu jungu ir žiauria priešpau-

Liūdna todėl ir šiemet mums 
minėti laisvės Dieną, kuomet tos 
laisvės mes neturime. Bet Au- 
neti ją mes privalome, ir minė
sime su dar didesniu dvasios pa
kilimu, su dar kilnesniais jaus
mais, negu minėjome anais lai- 

; kais> kada tą laisę turėjome. Ir 
. kodėl? Todėl, kad šiandien kiek
vienas geros valios lietuvis jau
čia ir supranta, kokios didelės 
brangenybės lietuvių tauta yra 
nustojusi. Šiandien kiekvienas 
lietuvis aiškiau supranta žo
džius, kuriuos tarė savo laiku
didis lietuvių kilmės dainius- 
poetas, Adomas Mickevičius, 
kuomet svetimoj šalyj būdamas, 
Jis rašė: -. k

O, Lietuva, Tėvyne mano! Kaip 
tu esi brangi. .

Tas tik supranta, kas Tave 
prarado.^ <■ j

rp v _nv •lais žodžiais Mickevičius^ no
rėto pasakyti, kokia yra brangi 
kiekvienam žmogui jo Tėvynė, 
kaip yra brangi kiekvienam lie- 

, tuviui Lietuva, _Jts teisybę pa- 
- sakė, nes pedaūg yra vertas žmo
gus, ’ kuris nebrangina savo Tė
vynės: nedaug yra vertas.:tąs lie
tuvis, kuris hebranglte Lietu
vos.'

liau jau darosi daug sunk au.
Nenorint kad salė per paren-' 

gimus būtų apytuštė, bilandu- 
;ai, bent per užgavėnes, turėtų 
įžleisti vielą kitiems valgiams.

VtadaS Bražionis

Nedidelę salę Užpildė daugiau | 
kaip du šimtai atsilankiusiųjų j 
kurių tarpe buvo Lietuves Pa- j 
dtmtinybės atstovas V. Bailokas, 
Latvijos atstovas P. Reinhards. 
Estijos Atstovybės p. Tarų, Len
kijos egzilinės vyriausybes prez. 
gr. E. Raczynski, Baltarusijos 
draugijos ats. Asipbvič, fugosla-, 
vų ir E. L. Group pirm. Marce- 
tie, čekoslavakų sec. dem. V. 
Bernard, lenku verEejai gr. Gro 
cholski ir soc. deni S. S. Wąsik. 
tifvių soc. dem. A. TerinanisJ 
latvių savaitraščio redaktorius Į 
P. Andraps Estijos S-£os pirir 1

ilr. A. Ramišvili. Literatu Inte 
narionalo nary? ir ju^bsl^V

č ir kt.
MiiVėjim 
nlo piro 
de-dama- 
intinybė 
rris tarė

d l 
v

t stovas

darė DELS Jafa 
E’.tcdžiūnas. pa 

bai Lietuvos Pa

Po cftciadiosios daRes sekė Jo 
Imtos koncertas. Savo sodriu ii , 
‘a ji sužavėjo klausioj us. Ypfeč 
zuikiai skambėję Mairorm 
Ra«einių\ Efemminkė, skaėr , 
□inriama gitara, padainavo vika 
^lę liaudies dainą angliukai ir j 
lietuviškai, pati paaiškindama tų

Kad su buksvems lopytoms vyrs vos užsidengia, 
0 vaikai ant ūlyčiu nuogi bėginėja.
Moters, jūs nenaudėlės, tai jums parašyta.

' Bet jūs, prietelkos, jus, viežlybos gaspadinės, 
Jūs neprivalot dėl tokių kalbų, nusigėdėt;
Tos tesigėdi tikt, kurios, tingėt nusigėdi.
Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams, 
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad. staklės prieš pavasarį trinka, 
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarška.
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti
Ant margų lankų, kaip -sniegas pavasario, blizga.

Kristijonas Donelaitis

dainų prasmę ir kilmę, o vienu 
<r -t” įtraukdama dainori ir klau 
šytojusu

Koncertui pasibaigus, DBLS 
pirm. J. Alkis padėkojo sve
čiams už atsilankymą ir talki
ninkams už darbą, pakvietė sve
čius atsigaivinti vyno stiklu iv 
priminė atkreipti dėmesį 4 dvi 
parodėlei, kurias taip meniskai 
suruošė salėje londcniškė dail. 
E. Gaputytė ir ponia Popikienė 
Iš Derby. Dail. E. Gaputytė.vi
siems suteikė progos pasigėrėti 
Antano Sutkaus puikių liaudies 
meno nuotraukų serija, o ponia 
Popikienė išstatė nepriklauso
mybės laikų Lietuvos pašto žen
klu kolekciją. Reikėtų imtis ini
ciatyvos tas meistriškai paga- ’ 
mintas nuotraukas ir tuos retus 
pašto ženklus parodyti plates-j 
nei britų visuomenei.

Salėje buvo galima pasižiūrė

ti ir į specialų albumą, kuriame 
atsisj)indėjo D. Britanijos lietu
vių gyvenimas. A.- Pranskūnas 

: paruošė spaudos stendą, kuria
me norintieji galego gauti leidi
nių apie dabartinę padėtį oku
puotoje Lietuvoje ir bendrai su
sipažinti su kraštu.

Kitą dieną, sekmadienį, Lon
dono Lietuvių bažnyčioje atlai
kytos pamaldos už Lietuvą. Pa^; 
maldas užprašė Lietuvos Pasiun
tinybės ats. Bailokas. VaVsario 16 
skirtą turiningą pamokslą pasa
kė kun. J. Sakevlčivs, MIC. Gie
dojo choras, o viešnia iš Pary. 
žiaus šv. Komunijos metu jaut
ria giesme sujaudino besimėl- 

' ūžiančius Po pamAldų visi susi- 
’ rinko 

nors 
i tūmti

bažnyčiom snliukėje. kur,

loniu pas;

šitos teisybės niekas iš mūsų 
neprivalo pamiršti, ir ją atsimin
ti privalome ypač mes, lietuviai 
išeiviai. Privalome jos nepamirš 
ti niekados, bet turime ją turėt 
galvoje, ypač dabar, kai mūsų 
visų motina, Lietuva, yra taip 
sunkioje padėtyje. Mes turime 
ją gelbėti, mes privalome jai pa
dėti kuo galim. Ji šiandien ko-

galime jos toje kovoje apleisti. 
Jeigu mes ją apleistume, mes 
tikrai nebūtume verti nei gero 
lietuvio nei gero žmogaus var
do.

Todėl ir šiemet, minėdami Va
sario 16-tą, Lietuvos Laisvės 
šventę, mes parodėme ir savo 
oroliams L«ietu votį e, ir visam' pa 
sauliui, kad mėš esame šuspratę 
lietuviai ir priklausome prie gar
bingos tautos, kurios mes ne tik 
kad nepamirštame, bet priesin-

iai jos sunkioje kavoje tol, kol ji 
ir vėl neatgaus jai pavogtos Lais
vės.

Lietuvių tautą dar laukia sun
ki ir galbūt dar ilga kova. Šie 
metai yra ypatingai pavojingu 
Ir Lietuvos duobkasiai galbūt 
mano iškasti Lietuvai duobę ir 
amžinai ją palaidotu Duobę iš
kasti jie gali, bet Wziftai Lie
tuvos jie nepalaidos Tūkstantį 
ir daugiau metu lietuviu tauta 
gyvavo ir duobkasiai ne viėhą 
sykį per tą laiką jai duobę kasė 
•r laidojo. Bet lietuvių tauta 
kaip gyvavo, taip gyvuoja, nes 
mūsų tėvai ir protėviai mokėjo

(Nukelta į 5 psl.)

-'K >



MYKOLAS BIRŽIŠKA

KAIP AS TAPAU VILNIEČIU

Prof. Mykolas Biržiška

natidingas, sustiprindamas ir iš 
p’ė ‘ Šamas mūsų pažintis su jais, 
nuteikdamas kitas kdo atžvilgiu 
draugiškai ir net bičiuliškai; vė
liau. lenku okupacĄos metu, ta
tai davė mums savo vaisių.

Rugsėjo 5 18) d. vokiečiams 
Vilnių paėmus ir čia pat lenkų 
prieitr.m ir paveiktam nežymiam 
vokiečių būrio kaiininkui gi*. 
Pfciliui trimis kalbomis (vokie
čių, lenkų ir rusų) paskelbus 
jam pakištą provokacinį atsi
šaukimą, kuriame Vilnius buvo 
pakeltas "‘peria Korony^ TPols- 
kiej”, lenkų agresingumas Lie
tuvos atžvilgiu mums aiškiai pa
sireiškė. Vokiečių karo neminąs 
tracija pat’ šalino tą skelbimą, 
tuo tik patvirtindama lietuvių 
gautąsias žinias apie ]o lenkis 
kąjį šaltini. Drauge su advoka
tu Aug. Janulaičiu, Step. Kairiu 
ir kitais kooptuotas centro komi
tetam lietuviu draugijos dėl ka-Į 
ro nukentėjusioms šelpti, gavau | 
jau dalyvauti ne tik bendruose;

AI. ŠILEIKIS šaltos žiemos vaizdas

POLITINIS BURBULAS

Lietuvos sostinėje vokiečių 
okupacijos nietu

1915 m. rugpiūčio mėn. vo
kiečiams besiartinant prie Vii-į 
niaus ir kilus pavojui, kad rusai 
traukdamiesi nepaimtų su sa- 
v;m visų vyrų, kuriuos jie ir 
šiaip varinėjo prieš Vilnių kasti 
apkasų (pav. prie apkasų gavo 
dirbti mano pažįstamas Maskvos 
uiUv. studentas Petras Klimas); 
kas'tik galėjo stojo piliečių nu- 
licijon, kuri tuo pereinamuoju 
laiku turėjo žiūrėti miesto tvar
kos. Milicijos sudarymo klausi
mas kilo lenkų tarpe, kurie no
rėjo sutikti vokiečius kaip mies
to šeimininkai. Tad mes, lietu
viai, ir šiokio ir tokio krypsnio, 
juo gausingiau stengėmės stoti 
milicijon, kad ir niekas joje jo
kio atlyginimo neturėjo, ir ne
leisti lenkams, kurie žydų jon 
beveik neįsileido, perdaug įsipo- 
nauti. Kartu su kitais milicijon 
patekau ir aš, kelias savaites — 
paskutinėmis rusų ir pirmomis 
vokiečių dienomis, ligi šie pa
ėmė ją į savo rankas — eidamas 
Ilsios nuovados mHicijos komh 
saro (daikt. J. A. Domaševičiaus) 
administracinio padėjėjo parei
gas. Mat, organizuojant miliciją 
rusams dar nepasitraukus, len
kams nebuvo patogu pasiimti vi
sas svarbesniąsias vietas, tai jie j 
pasirūpino bent nustumti lietu- |
vius daugiausia į I-ją (žydiškąją) - nazijose lietuvių kalba,.* kiek ži

zijems išsirūpino d$r rusų val- 
Vilniaus lietuvių šelpimo ir kul- j džios leidimus, kuriuos pripaži- 
lūros darbuose, bet ir jų politi
niuose žygiuose.

Jau bene pirmame šio vadin. 
Didžioje komiteto posėdyje, ku
riame teko man dalyvauti, gavau 
išgirsti, jog esą nutarta įkurti 
lietuvių gimnaziją, kuri man at
rodė abejotina Rusij on ištraukus 
daugumui moksleiviu, o dar ku- 
riame — pirmininkn Ant. Sme
tonos pasiūlymą rinkti mane tos 
gimnazijos vedėju, šis pasiūly
mas buvo man ne tik staigus, bet 
ir netikėtas, nes 1) niekams ne
sirengiau būti mokytoju, 2) nie-i . v., ~ „ ± . . ... , -1918 m. vokiečiams kraustantiskas prieš tai su manim del to 
nekalbėjo. 3) lietuvių visuome
nei mano, ’’kairumas” perdaug 
buvo aiškus, tad mano kandida
tūra negalėjo sužavėti vyraujan
čias komitete “dešiniąsias gru
pes”. Aš jau buvau pasiryžęs 
nesutikti, bet, Janulaičio prilai
kytas, tik pasiprašiau leidimo 
atsakyti kitame posėdyje. Na
mie dar pasitaręs su žmona, jos 
padrąsintas rugsėjo 16 (29) d. ap
siėmiau, spalio 5 (18) d. prasi
dėjo pamokos šioje pirmutinėje 
lietuvičkcje gimnaziįoje, nes dar 
rugpiūčio 28 (rusėjo 10) d. Vo
roneže atidarytose lietuvių gim-

j

no ir okupacinė vokiečių admi
nistracija), ir joje sukinko vos 
47 mokiniai (30 bėriukų ir 17 
mergaičių) 5 (su prirengiamą
ja) klasėse! Tačiau kad ir visa 
ko jai trūko — be mokinių, dar 
prityrusių mokytojau, tinkamos 
patalpos, lėšų, mokiniams vado
vėlių ir nekartą duonos, kad' 
ir teko dirbti dar nesr.isip’-attįsio- ■ 
ie ir išbadėjusioje lietuvių vi 
suomenėje, išdidžiai besišypsan
čiu okupantų ir nepalankios len
kų visuomenės akivaizda;e. gim
nazija ne tik visa tai -pakėlė ir

retų būti dar skyrium ir plačiau 
aptarta; trumpų apie ją žinių 
gauname pasiskaityti 1925 m. 
Vilniuje išleistoje 50 pusi, (ne 
mano) knygelėje “Vilniaus lie
tuviu gimnazi’a”. Čia betgi tu- 
riu viena pažymėti: bendras su 
žmona ir kitais vilniečiais gim- 

darbas, artimi santykiai
su jaunimu, bendri vargai ir 
džiaugsmai atgaivino mane ir 
prikėlė mano darbo pajėgumą 
bei energiją, kurie prieškari
nės reakcijos metu prislėgti bu-

nekartą | vo sunykę, o dabar gavo pasi
reikšti platesne linkme. J

nazijos

Čemenko, ixdaidojęs And- tenka tik stebėtis, ne> ji reika- 
ropovą, paleido Į visą pasaulį Jauja pagarbos tokiam asmeniui, 
Lolitinį arkliuką, kad Sovietų, kuris laiką buvo rusi ako

Kremliaus tokios įstaigos vądo- 
(televizija, vu, kurį viso pasaulio padugnių 

spauda ir radiją), nusigriebusi už gaivalams parūpindavo moder. 
to arkliuko uodegos, pradėjo 
skambinti visais varpais, kad ru
siškoji imperija gali pavirsti d 
taikos a n gėla. 

• - • Reikia-tik ^stebėtis tokiu nai-| 
vumu, kai g; 
-kylę, kvailioja iš džiaugsmo, j 
kad jie jau gavo visą “baronką”.

— Sakykite, tie visi politiniai 
mtuzijdstcJ — kiek jūs gavote 
tu rusišku baronku nuo to lai
ko, kai caristnėj Rusijoj rusiš- 
k’C- i komunistai išžudė daugiau į nuo kurio ir šiandien žūva tūks- 
kaip 40.00C.000 žmonių ir pagro- Į tančiai nekaltu žmonių, 
bė «?hu y be svetimų žemiu? — 
Nejau jūs tą, kas vyko per 66 
metus, užmiršote? Nejau nuo 
šiandien vėl pradėsite glėbes
čiuotis su ruskiais, kaip kad bu
vo glebėsčiuojamasi tuoj po Ant
rojo Pasaulinio karo?
Ne kas kitas, o tik Amerikos 
politikai ir ištroškę pinigų biz- 

. nieriškos kompanijos sukūrė 
šiandieninę rusiškąją pabaisą, 
kurios damokliškas kardas pa
kibę ir ant jų pačių galvų.

Televizios ir spauda šaukė ir 
smerkė jų pačių krašto vadovy
bę, kad prezidentas nevyko į 
An‘diropovo laidotuves. Tokiu 
šios 'šalies medios elgesiu te

Sąjunga nori taikos.
Amerikos media

aiškus ginklus nekomunistinėse 
šalyse terorizmui plėsti.

Visokio taipsnio mandagumas 
ir etika taip pat turi turėti ri
bas. Sakoma, kad apie mirusius 

vę tiK riestainio; galima kalbėti tik gerai arba 
nieko. Šia mintimi vadovaujan
tis. amerikiečių spaudai ir tele
vizijoms reikėjo rasti būdą, kaip 
paminėti mirusĮfi, kuris iš Kvem 
liaus eksportavo į visą nekomu-; 
nislinj pasaulį, tokį terorizmą,

Visas pasaulis matė ir mato, 
kas vyko ir kas vyksta už Krem
liaus mūrinės sienos. Ten į va- 
vadovaujamas vietas neįleidžia
ma net ir vidurinioji karta, o ką 
jau kalbėtit apie jaunąją kartą. 
Senoji klika, nors ir karstu at
siduos, gobsiskai laikysis už im
perijos vairo, nes aiškiai nujau
čia, kad Į valdžią atėjus jaunes
niems, nusigyvenęs komuniz
mas gnli virsti beverčiu, ir jie iš 
Kremliaus bus išvaikyti.

Tikėtis ir džiaugtis, kad šian
dien atsisėdęs i Kremliaus sos
tą Cernenkc bus kitoks, kaip 
kad buvo Stalinas, Kruščiovas 
ar Brežnevas, tai yra tas pats, 
kaip sapnavimas apie mitą, kad 
aukso rūmuose, kurie jūrose

iSi
• v • ( ' J

jei gindamas šitokius “sostinin-1 nuskendę, galima puikiai Į

ir IX nuovadą ^(kcipisaras inž. 
Step. Kairys), kuri apėmė mies
to kaip ir pakraštį — Žvėryną. 
Mums betgi ir ypačiai man toks 
sustūmimas su žydais tik’buvo

nau, tebuvo tik atskiras daly
kas, ne mokyklos dėstymo kal
ba.

, Gimnazija buvo įsteigta be ko
kio leidimo (lenkai savo gimna-

is Vilniaus buvo pasiekusi 13 
klasių su ,320 mokinių, bet ir pri
vertė vėlesniuosius, dar sun
kesnius,'lenkų okupantus su jąja j 
skaitytis; 1922 m. lenkų tremia
mas iš Vilniaus, palikau joje jau 
19 klasių su 500 mokinių.

$ia, be abejo, ne tiek bus atski- į 
,rų gimnazijos darbuotojų nuo- į 
pelnas, kiek pačios’Vilniaus lie- ■ 
'tuvių visuomenės, jos nepapras-į 
tai gyvo ir greito bei stipraus 
brendimo, kurio viena vyriau

siųjų savybių, be .bendro lietu- ' 
;viskoijo patvarumo, yra dar, ki
tiems gal keistas ir net juokin
gas, bet vilniečiams aiškus ir 
suprantamas, vis giliau pasireis- 

i'kiąs, sakyčiau — tautiškai sosti- 
niškas nusistatymas, jaučiąs sa
vo atsakingumą ne tik lietuvių 
tautai ir Vilniaus tautoms, bet
ir Lietuvos bei Vilniaus ateičiai: J m. 
Vilnius — Lietuvos ir lietuvių tauto Didžiojo vardą, istorija tu

tautos sostinė, vilniečiai ■— Lie
tuves sostininkai, vyriausieji sa
vo krėsto šeimininkai, Vilniaus j 
lietuviai — ne kokie atsibastė- Į 
liai, tik žilos senovės, gedimi- 
niškų ir vytautiškų sostinės tra
dicijų saugotojai didingai Lie
tuvos ateičiai. .-Ne tik sąmonin
gas sostininku nusistatymas, bet 
ir sostininkiškoji nuotaika kyla 
tiek tiems Vilniaus gyventojams, 
kurie ten vra gimė ir augę, tiek

■ kiekvienam šiaip susipratu
siam ar bent susiprantančiam 
lietuviui, kuris gavo.
skaudtžios, laimės savo senoje ; 
sostinėje nors kiek pagyventi, 
šitokios nuotaikos dar anksčiau 
vis labiau veikiamas, vokiečių 
metu tik griežčiau buvau jos nu
statomas. -

Pristatytas sunkiai kuriamai 
gimnazjai vedėju, stojau darban 
neturėdamas tam reikalingų ži
nių. patyrimo ir jam net nelin
kęs, tik supratęs naujo darbo 
istorinę reikšmę ir savo atsakin
gumą moksleivfaųis, visuomenei 1 -J
— tautai ir Lietuvai. Dieną mak- 
tį stengiaus išlyginti savo trū
kumus, tėvų Įpratintas iš ma
žens kiekvieną imamąjį darbą 
varyti ligi galo šumniau tariant
— ligi taško sakyti savo gyveni
mo kalbos kiekvieną sakinį. Ne j

Pradėjęs gimnazijos darbą kaip 
visuomenės veikėjas, kuris tik

ko” išsišokimus dengčiau visuo
tiniu pas mus vilnečiu populia
rumu ir visuomenės atlaidumu 
net nemenkoms jų silpnybėms! 

((Bus daugiau)

tais vt i.
Visais Lukais slavų tautos pa

sižymėjo žiaurumu, ir tas viskas 
net į įų kraują įsigėrę.

Juozas Žemaitis

aš spręsiu, kiek mano neprityri
mas gimnazijos darbui bus pa
kenkęs ar įtemptas darbas padė
jęs jai sutvirtėti, ir iš viso Vil
niaus lietuvių gimnazijos, 1921

damasis tai atlikti sąžiningai, 
ne tik pamėgau mokyklos darbą 
ir nuo 1931 m. turėdamas nuo

■ I jo pasitraukti ilgai .prieš tai svy- 
1 ravau ir kankinausi, bet ir ypa- 
j čiai .tuo darbu taip susiartinau, 

tiesiog sutapau su_ visuomene, 
i jog jaukioje mokyklos darbo sri-.

tyje man jau’ buvo per ankštą, 
pakilę ijausmai kėlė darbo norą, 
vertė jį plačiau pasireikšti. Ta
riant nudėvėtu, bet nemelagin- 
gu posakiu — virtau jautresniu 
tautos sūnumi, kuriam nieko

• svetima tautoje nėra (palygihki- 
I me lotynu “nihil humani ame 
alienum esse puto) ir kuris, šau
kiamas ar nešaukiamas, reikia ar 
nereikia, neiškenčia savo nosies 
ar piršto neįkišęs ten, kur jau

-> , , _

... .” , i • I atrodė Kas negera, nesveika irprisiėmusios atsakingą Vy;-| “ . ° 1 < . ?

'© LITekATORA, lietuvių literatūros, meno Ir mokr- 
1ŠS4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą. Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Vara 
kūrybos pėveikslafa. 365 push knyga kainuoja tik £3.

'• D AINŲ.gvENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Irt 
finių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie data: 
fveutes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat 

■"’ tiems, gėrintis lutorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenimk 
bd užkulisiais. Studija yri 151 pus]., kainuoji 12.

■ '• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit< 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

PomJAĮ parašyta ttudija apie Rytprūgius, remiantis Pakalni | 
Labguvbe apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas 
Betuviut Leidinys flluetruota* nuotraukomis, pabaldoje duodama 
vltovardžip- pavadlnima%!r jų vertiniai | rokleSų kalbą. Labai 
naudingoje S3S pust knygoje yra Rytprfiafų SamAIapia. Kaina M

« KĄ LAUMS3 EBMM, raiytojoa Petronėlės Orintaltfe atfi>

maigiais bolševikų okupacijom metais. Snygl 
bet kainuoja Hk S3.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir reroMut

alinsko knygoje spfe Jtnotdo
Mr MtQ jj ^altana pavadinti kovotoju 

(tideHo formato, psAhrv.

politikoje) tik s

i t-rranj 'e.’Mi

*.te»<l frryfoĮe yrt if K*tn« 15
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
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| SIUNTINIAI I LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp

2U)1 W. 69th St, Chioago, m. 60629 ♦ TeL 925-2737

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RZk_.PTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vai ryto Ud 10 vaL vakaro, 

ekmadieniais nuo 9 vai. rvto iki 8:30 v
Registruotas vaistiniBkas

OOAZ!17b-ZzUb
D. KUHLMAN, B.J

ypačiai kas statytina, keltina, 
nors dėl to kyla kartais mažu, 
ar net didžių nesusipratimų, 1 
dargi svietelio pasipiktinimo. Ka_ j 
žin ar kitiems bepasiteisinčiau,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

\ darbus dirba. \ ’ •’
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iHLUONUS dolerių 

apdraudų savo nariams. A ‘ <
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

-apdraudžia ir Taupomąja apdrauda 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai ‘

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

SLA-—kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopu veikėjui 
jie Jums mielai naselbės J SLA įsirašyti. u ;

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

. .. . Tel. (212) 563-2210

SLA

—

50 metų studijavęs, kaip

Endowment .

parašė 700 puslapių Knygą, Kurion sudėjo viską, Kai bet kada Ir 
5et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kurt Jaunium ir prof. SL

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
TTtu: Patarė mums toliau studijuoti.

V1
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Kisingeris pavojingas laisvajam pasauliui
Nespėjo maištininkai Beirute, užimti Libano karei

vinių.' dr. Henry Kisingerio agentai jau buvo Washing
tone. ragindami keisti visą iki šio meto vestą prezidente 
Ronrld. Reagano ir sekretoriaus George Shultzo politika

Sekretorius JShųltz ’išvažiavo kelioms dienoms r 
Wasjritfgtoijg. 'Buvo pasakojama, kad jis paėmė savaitę 
atostogų. Dar buvo pridėta, jog jis nendrĮsį kad' kas nor? 
jam atostogų metu trukdytų.* Tuo tarpu pats Kisingerr. 
jau pasakojo, kad niekais nuėjo visa sekretoriaus Shultzo 
primesta politika ir kad geriausias dalykas atšaukti ma 
rinus iš Libano.

Didžioji Amerikos spauda reikalavo, kad marinai 
būtų atšaukti. Pats prezidentas pasakojo, kad marinai 
buvo pasiųsti visai kitiems tikslams. Jų pareiga buvo pa
dėti sudaryti pastovią vyriausybę Libane, bet iki šio meto 
tokios vyriausybės nepavyko sudaryti. Prezidentas aiš- 
ikno, kad marinų darbas nebaigtas, kad jokios pastovios 
vyriausybės nėra. Svarbiausia, kad nėra ir susitarimo 
užsienio jėgoms išvykti iš Libano.

Sirijai pavyko kirsti smarkų smūgį Libano krikščio
nims, bet Sirijos kariai iš Libano nepasitraukė. Sirijos 
diplomatai nešiojasi seną žemėlapį, iš kurio matosi, kad 
savu laiku Libano šiaurė priklausiusi Sirijai.

Kisingeris, panaudojęs šitą progą, bandė visiškai pa
keisti Washington© politiką. Pirmon eilėn, jam rūpėjo 
visiškai išstumti sekretorių George Shultz, leisti prez 
Reaganui prezidentauti, o visus užsienio politikos reika
lus pavesti dr. Kisingeriui.

Libano klausimas jam rūpėjo, bet tai buvo menk-

Kisingeris patarė panaudoti Andropovo mirties progą 
naujiems susitarimams su Sovietą Sąjunga, bereikalingai 
jog neminti, padėti jai sustiprėti ekonomiškai, atstatyti 
savo pramonę o vėliau bus galima lengviau ir pasaulio

Kisingeris giriaąų kad jis. padaru patį didžiausią 
žingsnį komunistinėje Kinijoje. Jeigu ne jis, tai komu- ■ 
niatinė Kinija šiandien būtų komunįatinėje sferoje, Ame- Į 
rikaį būtų daug sunkiau ginti savo poticijas.

Niekas nebando paneigti, kad jis ^patraukė’’ Mao Cę- 
tungą Amerikos pusėn, bet jis tuo. pačiu metu? besitar
damas dėl Tąviano, padarė komunistams didžiausių nuo
laidų, jis iš anksto pripažino, kad Taivanas yra integra
linė Kinijos dalis. Laikui bėgant, Tąivana& priklausys. 
Kinijai, šiandien Kinijos komunistai pirmon eilėn reika
lauja Taivano. Kisingeris ir prez. Reaganą padėjo į labai 
nelemtą padėtį. Reaganas gynė demokratinę Kinijos res
publiką ir Taivane įsikūrusią vyriausybę. Dabar Reaga
nas turės atsisakyti nuo savo pozicijų. Jis jau atsisakė,

— Kai aš tapau prezidentu, — pareiškė Reaganas, — 
tai ąš radau ankstyvesnės vyriausybės padarytą susitari
mą. Aš, kaip prezidentas, negaliu, naikinti padarytų susi
tarimų.

Kaip Amerikos pilietis, Reaganas gynė Taivaną. Kaip 
prezidentas, jis privalo ginti Pekiną, kaip nurodo pada
rytas abiejų valstybių susitarimas. •

Jeigu Kisingeris būtų buvęs apdairesnis, tai prez. 
Reagano nebūtų Įkišęs Į tokią nelemtą padėtį-. Tais laikais 
komunistai norėjo prekybos su Amerika, jiems buvo rei
kalinga Amerikos technika, elektronika. Kisingeris. būtų 
jiems pataręs neliesti Taivano, jie būtų sutikę Bet Kisin
geris. to nepadarė. Jam 16 milijonų taivaniečių visai ne

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Vilniaus kinuose pavė- 20-melis Lietuvos valstybinio 

luotas filialas ! kūno kultūros instituto studen
o .. . . ' • -i v * I tas Gintautas Umaras Maskvoje Sausio menesi kelr Vilmaus; . • .. . .. x- -'7 t ;1. • < vykusiame dviračiu sporto cemkinai pradėjo- rodvti- praeitais : ; ( \ .. . ■ . - . . :| Dionaiej- 4 km lenktynėse, laimomelais pagaminta ’ ^Skry-,; , • v ■r J jo aukso medali.

* %. <
Iškelta baudžiamoji byla

Vidaus reikalų ministro pava.

rūpėjo, kada kalba ėjo apie bilijoną kiniečių. Kisingeris fdis per AUriitą’VUl^r^ turėjo1 
paruošė susitarimą su Kinija, nekreipdamas jokio dėmė- būti demonstniojamas 1983 m.j- 
io i Taivąna. ' i ’ N. liepos mėnesį, namait S. Dariaus

ir S. Girėno' žygdarbio žūties 
mėtų 'strkaktį. duotoj as S. Liskauskas pranešė,
,*. J. . • kad šiuo metu dėl grobstymo mg-- Vilniečiai, lęusre. buvo nuėję ,. .. .. N._T:..“T:1 • t> uoracijos obje^luosetĮnęęhamz- •pasizįureti Chną? rašo, kad. k-mat ■ ■ ? t ■■ \ •”. . t ■ ■
T ■zr'TL: n J į1

'--rietė į .Rąltuosiųs. Rūmus pąvęrgių Rytų Kurptos tautų LMŪv^. džįųgiasi, kad atliekan®i&Tri^>
didesnių organizacijų atstovus Kitų taptų'pa^fete /pp
rieną atstovą, bet lietęUYjųbuvo- dį. BųVo PoViŪs B. Dąr- W ^#9-
tis, (
Bobelis,'ALTo pirįinin^ąri’gfi.’ organjzą'cįjų ąWvgJpre- 
’identas Ford, pakvietė ir sekr. Kįsįngerį. “AŠ.noriu, kad Į 
girdėtum, ką aš pasakysiu čia esantiems atstovams, -41 i

• • • T .."y " ’ '* ■ *4 AJitiurvjc
'’įsiems girdint tarė-prėz. Fordas.. Nęriu,. kad mane “justas Palėcki^”,___ _
tiksliai suprastumęt,- nes .tokia- yrą Amerikos politika, yra 20 minū&ų, bęi parodo be- 
t— Tx.3_i- ',c'“ ' . -maž-80 mėfu’^Jaifcotarpį.-Didžią

ją' filmo dalį užima nepriklauso, l 
mybės laikotarpio' Justo Paleč-' 
kio veikla.

io i Taivaną.
Kisingeris pavojingas lietuviams. Jis niekad nekrei;

■>ė dėmesio į tusu pavergtą Lietuvą., blęftik į 
r Į vis^s tris- Pabaltijo valstybes. ■ . č - '■

1975 metų liepos: mėnesį prezidenta<Gėrąld: Ford su- :yra,j^cpiidytąj ir’ ^ąjhį;

kad šiuo metu dėl grobstymo W

m<> mazgą.; ir-detalių.’Rą§einiuD- 
$ą-. iškeitė C^Udžiąmpij. by 2 a

Luoto jų įsipareigojimai 
■ r.'-..-'.LV “T’'

Sausio idi buyo.priiiiitr yąlš- 
į ’.ybinės prekybos darbuotojų so- 

T. . - *cįąHstinįa.i' jsfpąreigojima.i' 1984
Lietuvoje pagamintas filmas ; . - ' 7. -.. . i matams n pasų-asyta .socialiste ”, kurio ilgią , , . . .° nio lenktyniavimo... gutartsi sų 

Baltarusijos TSR. jyfeįybiuipkais.
‘ < 'jjf' -' • '■ •’

PĄtiri drausmė .

Vąsarib.^’ d. ‘Tįiesa” įsivedę 
į “Skaitytąją.: pažibi, kuriame 

Kauniečiui — aukso medalis skelbiami jtairaš. riusiškiindimo

laiškai.
. Įžangoje pateikia tokias skai
tytojų mintis: “Brandūs kolek
tyvai neleidžia darbe išsikeroti

- vangumui, brokais pravaikš- 
oms, girtavimui. Įmonės, įstai

gos, organizacijos naudojasi 
Darbo įstatymų suteikta teise 
nutraukti darbo sutarti, jei dar
buotojas pasirodo darbe.neblai- 

"vus. Taip pat galima atleisti iš 
■ darbo, jeigu be ąvarių priežas- 
čių, padaloma -pravaikšta (įskai- 

ftžmt’hežuvima darbe daugiau 
•kaip Iris valandas per dieną) ...

❖ * * ' - į
Tik pažadai

skaitytojas iš N. Ak-' 
■tuėn-is R- Mileris rašo: “Greitai 
Viri rpetąi, kai televizoriaus ek- 
•rąne matome iškreiptą vaizdą.

jos negalima keisti ir-.nėra• reikalo..nėtii$.gąi interpre
tuoti”-. ■ ' . . " . /

Prezidentas Fordas tos. politikos visą- laiką laikėsi. 
Jis norėjo, kad ir Kisingeris ją suprastų iį laikytųsi. 
Kisingeris dar burbtelėjo, kad jis esąs labai užinrtas ir 
turįs grįžti į Valstybės departamentą. Prėzįdtentas For-' 
das jam įsakė niekur neiti, bet atsisėsti; irTš]|Iąųsyti trum-J 
po jo pranešimo. Kisingeris taip turėjo padaryti, bet vė
liau, kai prezidentas, beskrisdamas į Helsinkį, dar pasi-

® iais su z^n^^^>--tai.?^..ppz^ją>btivo.. ‘^taiką” Indokinijoj, ir atidavė amerikiečių ginklus ko-
iškreipta amerikiečių spaudoje. 0 kai jis pasirašė Baig- Į - ■ ■ ' '. s : .

sav0 ska^to^ms pęir j. J^ųms. atrodo; kąi reikia rašyti laiškus prezidentui, 
• ,. , . t . . ™ . . , . . > x*e 1Ilr ictu v a parduota. KisįjĮggyį^ kad. neleistu J^ingeriui įkelti kojos-j Valstybės depar-

mekis, palyginus su didesniais Kisingerio planais. Kišui- • tokį tvirtinimą neprotestavo. Kisinveris būtu sutikės Lie mL 4- -t - • - -4- J-j • i-i • P
gens visą laiką buvo taikos’ salininkas. Taika , kai tuvą nurašyti nuo ginamų valstybių sąrašo, jeigu derv- Tuo reikahi turėtu rūnintis ne tik ALTo CentSovietų karo jėgos puola, bet kur Sovietų karo jėgos pa- bose su rusais jam tai būtų buvę reikalinįa.’Jis^siekda- rastetfrįt> šky^i Savonuomone prezidentui sali na 
vergia naują tautą ar net valstybę, tai nieko nedaryti, mas “taikos", nurašys Afganistaną. Iraką; Iraną, Ijbaną reikšti ir AffiėriS lietuviai. ‘ P ' S P

ir kitas valstybės. Jis nekreipia dėmesio J mąžas tautas 
jeigu jam paliekamos laisvos rankos manipuliuoti-lais-

i vojo pasauho valstybes./ Jis pasiėmė taikos premiją, už

Akmenės radijo ir televizorių 
remon’.a ctirbtuves, buitinio gy- 
ventoių aptarnavimo kombina
tą. kad sutvardytų kolektyvinę 
anteną. Kiekvieną kartą girdime 
vien pązadus. O nuo jų vaizdas 
tęlevizpriuje nepagerėjo. Kada 
pąžądųs pakeis darbai ?”

* * *
“Šypsenos’’ cirkas

Šakių “Šypsenos” cirkui vado
vauja meno sąviveiklos žymūnas 
Juozas Endriukaitis. Labiausiai 
žiūrovams patinka akrobatas su 

I dviračiu . Kęstutis. Bosaitis ir 
gimnastė Jolanta Žemaitytė. Na
mie ir gastrolėse pasirodyta dau-

, giau kaip 180 karių. (E. L.)

s Amerikiečiai jau galėjo 1928 
metais keliauti busu per visą 
Ameriką. Reguliarus susisieki
mas buvo nuo Los Angeles iki 
New Yorko.

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 Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

'Tęsinys >
NIEKO NEATVEžDAVQ, BET 

VEŽĖ Iš VAIGAELIŲ

— Kelis kartus rusai būvą atvažiavę. į Vąi- 
gailius. Niekad mums nieko jie neatvežė, bet kiek
vieną kartą vis ką nors išvežė. Pradžioje iš Vai- 
gailių vežė žmones ir maistą. Vėliau pradėjo gau
dyti gyvuliui Dai vėliau atvažiuodavo gaujos 
rusų, eidavo iš vieno ūkio į kitą ir lipdavo viską, 
kas tiktai jiems patikdavo. Išvežė ratus, arklius, 
akėčias ir kitokius įrankius. Kai mes jau buvome 
•suubaginti, sulyginti su "didžiosios .tėvynės” 
“draugais darbininka;K”, tai važinėjimai lyg ir 
liovėsi.

— Mums atrodė, kad mus didžiausian vargan 
i'tūmė. bet tarhi linkai didžiausromni virtinėmis

(ris dar ėjo iš “tarybinės Rusijos” į Lietuvą ir pra
šinėjo maisto, drabužį ir kt. Jiems aiškinome^ 
kad nieko neturime, bet jie mums pasakojo, kad 
pas juos dar blogiau. Mes vis dar šiokį tokį graužlį 
išsaugodąvom, duonos riekutę su obuoliu pietums 
visuomet turėdavome, tuo tarpu “proletarinėje 
tėvynėje” visiškai nieko nebūdavo. Rusijoje buvo, 
sudaryti specialūs policijos daliniai maistui iŠ 
žmonių grobti. Pirmiausia maistas tekdavo tai 
pačiai policijai ir aukštiems komunistų partijos. 
nariams. Antroje vietoje buvo kariuomenė. O apię 
paprastus darbininkus ir ūkininkus niekas nesi- 
rūpindavo. Visi nedavalgydavome, matėm,'kad 
ateitis neš badą, bet atrodė, kad žudynės jau 
bus tokios žiaurios. , -

, ATVAŽIAVO KETURI GINKLUOTI 
RUSŲ KARIAI

; — Rugsėjo mėn., tai buvo 1945 metais,
ra: . a;.; einant . pabaigą, kai mes mažiausiai 
jomės, į Vaigaiiius vėl atvažiavo automobi 
keturiais, ginkluotais rilsais. Viri buy 
muoti, priklausė, kaip jie šakę, sovietų 
niams. sumušusiems galingiausią 

esiai 
ese. Tėvai

'3 jie sustojo 
buvom ketimais. 

sesutė
ęka

buvome pa< 
kaltę. Jone 
ištiko kitus

iti? taisėsi šuvo. revolverius^ įš gryčios išėjo kama
raitėm Mes visi likome gryčioje.

— Rusų kareiviai, nei į dūris nepasibeldę, nei 
nieko neklausę, atsidarę priemenės duris, tuojau 
atidarė ir gryčios' duris.’Vienas pasiliko prieme
nėje, o kiti trys suėjo į vidų. Visi jauni, 30-40 me
tų vyrai, vienas aukšto karininko laipsniu. Revol- 
jeriąį yankose. Kąąkto į^isė rusiškai. Nei tavo 
sesuo, nei aŠ-nesupratome, ko jie norėjo. Tėvas tru
putį rusiškai suprato, tai bandė jiems aiškintis. 
;Ęęt į tėvo žo^žiuą įįę bekreipė jokio dėmę®o.
į 3UšA^'DĖ JAĮžNIĄU^lĄ XANQ BROLI

Pirmiausia, jie iškrėtė gryčią. Apžiūrėjo 
užpeckį, lovas, palovius. Nerado, ko jie ieškojo. 
iVisi išėjoVisi išėjo j seklyčią. Tėvas 
mes likome viduje. Neradę : 
darė kamaraitės duris.
Jfopelį. Jis, Bujausdan 
norėdama

• raitėje stovėjusiu kubilo

Kamaraitėj* 
as ąrtėjanči 
sistėpvi,

Q
prasi-
radoaišku, radi 

neląimę ii 
vožė po karna

NORĖJO SUKULTI CHRUŠČIOVO 
ANTIES KIAUŠINĮ

Motinos daugiau nebeklausinėjau. Man jau 
užteko to, ką ji man pasakė. Atsistojau. Man rei
kėjo atsikvėpti. Ašaros nebėgo, bet jaučiau, kad 
kamaraitėje trūksta oro. Palikau ją Vieną, tebe- 
sėdinčią ant savo lovos krašto. Man atrodė, kad ji 
jau viską man buvo išpasakojusi.

Prasidariau priemenės duiiš ir išėjau lau
kan. Lauke lijo, bet lietaus nepastebėjau. Susto
jau ties kiemo viduryje stovėjusiu automobiliu. 
Nežinojau, kur eiti, bet vietoje daugiau nebega- 

. Įėjau nustovėti. Man širdis tratėjo, kaip vaikų 
' sukama kleketka. kiekvienas jos smūgis kirto į 
; šmflkfekęs. Nę<pylįanta prieš brolio žudikus buvo 
I tokia didelė, kad buvau pasiryžusi bet kokiam 
Į netikėtumui. Jeigu būtų tą akimirką ten pasi- 
! taikęs Chruščiovas, tai savo kuiųštųnis būčiau 
I sukūlusi ant :o pečiu uždėta anties kki.lmi- ioi-n.

au

tavo
ji

organizuotos 
am akis būčiau iš- 

nųžudymą...
•ys. Dangus buvo aptrauk- 
Visur šlapia. Norėjau lėkti 

panašių žiaurios ti klo

Kiemą. Kie-
e ne-

Prie

sėjo.tėvas, aš ir tavo sesutė, 
klausinėjo, nieko mums nesakė, 
vardo, pavardės, daugiau nieko. Nei 
nėjo, nei jo tardė. nei jo kaltino, nei 
mūsų akių pavedėjo jį prie gatvė* - v

Keti



K. VILIAUS

PATIKSLINIMAS

Čia paduosime ką valstijų var-

įau, žemę
nuo

Ota ttataat; 774-28M,

XAUSTYMA

SOPHIE BARČUS
*..auo tilMOf valamdos *

Seiudieniiif ir seknulfenlRlf

T •Ma 77S-I54J

u WTXS etotat U1B AM teta

->9 Si. MAPLEWOOD AYS
CHICAGO. IL 4Om

WOP A - 14W AM 
tranxliwjinm įj 

Marquette Perta.

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi-1 
ninkįi draugijos sus>nnkunas ivykb J 
Kovo 3 d. 1 vui. pop.ei oouo b. uluou

Service U5-45Q4, Paes 34451

DR. A B. GLEVECKAb 
GYUTfOJAi u CHIRURGAS

P fiClALYBk; AKIŲ UGOl

WJ7 Wwr Ittrė $trw>

vxwadag page* bijit^Tir&a

Brighton Parko Lietuviu Mo.er^ 
Kluoo marinis naxtp
|vy&s keiviriacueių, wvo ± u., i v<o. 
pop-et, Aneies saieje, iow ou. įt
inau a ve. ixarcs ^vacuaouiOs au>.^ui- 
ityUy nes yra uaug svoaluu 
apUxltl.

ro susirinkimo bus va-ses.
Eugenijų otxUAigys

Š.m. vasario men. 28 d. Nau- 
enose taisant straipsnio “Inž. 

su- 
Pirmoje

Dr. LĖONAS SElBL'TL 
INKSTŲ, PŪ$L1S 12 

PROSTATOS CHIRURGU*. 
2A54 WIST Mri STRUT 

Vxltndoc latrai. 1—4 popie.

DR. r RANK FLECKS 
OPTOMETRiSTAS 

iaALBA uetuvukai 
UH W 7te.-Sl Tel. 737-514* 

Hi a» itu Pntaiko tkirun 

tr ‘contact tetai".

OK. KAUL V. DAKG1S 
w OYTOIAS IR CHIRURGAS 

WMcheeter Community klinika* 

Medicinos direktorius
S. Manheim RcL, Weetchefter, Lb 

VAJLANXXJh. 3 & dJLTDo dienomis 
Ir kw tntrą šeštadienį 3—3 vai 

Ta: 562-2727 arba 562-272į

- Upytės Draugiško klubo susirinkl-
1 1 _ \ j
1 vah popiet, Aneiės iNOjaK saleje, Į 
4506 So. laAinan Avė. J 
čiomi atsilaskyti.
r o susą malino bus vaišės.

A. Kalya

| vyko Į tą valstiją Verbų sekma- 
mėlynos žolės' dienyje.

“Oregon” tiems ispanams rėiš-

Prortatox, inkstų ir žląpųmr 
chirurgija.

M25 CEN’rRAL AVĖ 
Meraburį. Fla. 33?

M. T813) 321-42£f

Daugiau, kaip pusė šios šalies > Plati upė Nebraskoje davė tai .

i

i yra

tojaus šalis”. -
“Massachusetts” yra vieta “di

deliuose kalnuose”.
“Michigan” — yra “didelis

2455 W. 47th Street. Narvai piAšuim reiškia. Pradėkime su “Ala- 
nnc xn-c Ho..rr erii-.^TT! f-^1.

j bdma”^- tai vardas indijoniškos
A. Ralys šeimos, kuri toje vietoje gyveno,
- . ' ' i p ' . t .v\ \ a. w

klubo susirinkamas įvyks antradieni, 
kovo 6 d., 1 vai. pop.et, vyčių s^eje,

atsJankyti, nes yra daug svaroių r ei 
kalų aptarti. Fo susir^nkinio bu*,, 
vaišės.

■b

funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

VANCE FUNERAL HOME

Tel RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

na
s

Coroorate* dining and 5 — Naujienos. Chicago. 8, DI. Thursday, March 1, 1984

d reauctkrtu
t 9 ard 1 2X wfdthaAva 

at y 
oa rater or bv.'dmr aupntf

IL

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBtUAMS PASTATYTI

c j n a rr. 
pa tt4>m

Coot ph n 
fresh *nd r^u.

Li' :J lt- 3
d-frrr::t naurrtw. ft tl railed 

rr^at room" hjca ir.*

VAKARŲ
U2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAtj 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiųsiu pinigu*-

lokiu *areeu

naojieuoa, 1739 8. H&lsiea su, Chicago, LL 6060

* Arimai —

'*Uzmie Master Chxrrx 
It VISA kortplec

♦ ‘EPėMAC

« ivairiM Hvhw 

KNTANAS VILIMAI 
ra. >74-1 Sil arte 17MW

SUSlKUNiYlivn

Jordi Bonas. viduržemio jūros vaizdas.

(312) 226-1344

1729 S. Haisted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAVO SAVO VARDUS

Avė. Nariai prašomi a^yva^u. ru valstijų ir tentpnju gavo vardus valstijai jos vardą. Kuris reiškia 
susirinkimo — vaisęs. Valdyoa V..-« »___  -■ i . -■» x- —nuo indijdnū. Kad valstijų vai - 1 plati upe .
- Upytės Draugiško klubo susirinki- dai paėjo nuo svetimų šalių. Net 
T*3.5- d-> i seytynics iš lotynų šalių ir sep-

rsanaii tyniolika iš anglų užvardintos ir 
i i k tris prancūzai užvardino, tai 
į Vermont, Louisiana ir Maine. Ir

___ . ........... -Lik viena valstija neša ameriko- , -----  o-----u—_, 
Joniškiečiu Labdarybės ir Kut.ūros njsįa varda — tai Washingtonas. Iri raudonųjų žmonių”. 
iiKz'l ciKirinz .m ac iirtrlrc- onrron o-i-- - ° -v*.----------t

VASARIO 16 LONDONE
(Atkelta iš antro puslapio) 

savo tautos laisvę ginti ir per 
amžius sugebėjo ją apginti. Jie, 
pergyveno daugeli nelaimių, pa
našių į dabartinę Lietuvos ne- . 
laimę; jie nugalėjo kliūtienenri= 
žesnes negu dabartinės ir galų 
gale išeidavo laimėtojais.

Argi mes. šių dienų lietuviai,} 
esame menkesni už savo tėvus-, 
protėvius? Ar mes nepajėgsime! 
atlikti to, ką jie ne sykį yra at-

esame ir būsime savo garbingų 
bočių velti ainiai. Mes nesu- 
klupsime po sunkia našta, kuri j 
užgulė mūsų tautą. O'jeigirnet 
ir tektų kartais suklupti, tai ir 
vėl pasikelsim, kol kovą už mū
sų tautos laisvę galutinai laimė
sime.

Karolis antrasis iš Anglijos 
davė žemės Amerikoje jo bro
liui Duke of ¥01% ir tą žemę 
užvardino “New York”.

“■ Pennsylvania”, kuri reiškia 
“Penno miškai”, buvo užvar
dinta garbei William Penn.

1
GAIDAS -• DA1MID

“Dakota” — reiškia “suvie
nyti draugai”.

“Ohio” yra Iroquois žodis reiš
kiant “milžiniškas”.

“Oklahoma” — kur vis dar
gyvena, daug indijonų, yra ša* Į Vincą Žemaitį prisimenant

. _ - - • . maišytas eilutes, a. Pir..„3^
Tennessee — yra įlenktas - skiltyje antroji pastraipa turi 

^aukštas”.
“Texas” ■— yra “šalis alijan

“Wyoming”.~ išverstas reiš
kia “šalis kalnu ir kloniu”. I

“California?’, kuri ispanams 
buvo labai karšta, -štikro reiš
kia “karštas pečius”.

“Colorado” ga\ro vardą nuo 
jos upės, kuri tyrinėtojams at
rodė labai ;raudonc. nes jos v«m- 
duo turi daūgMcaadohb dumblo j 
ir jie tą upę užvardino — “Co
lorado”.

Santrauka ispaniškų žodžių 
“Verbų Sekmadienis” (Pascua 
Florida), gėlių šventė tapo duo-1 
tas vardas Floridai, todėl, kad

Eskimo, J r išvertus reiškia.
ūžioji šalis”, y : -

“šalis Kelių Šaltinių’
tinkamas vardas “Arizonai'

‘Arfensąs” vąrdas te_
aais. - apsigyvenusiųjų indijonų.

.“Connecticut” yra “šalis iU
gos upės”. .Ėj.

“Idaho” — reiškia “Šviesą ant
kalnu”. ,<

“Illinois” — išverstas reiškia
“vyrų upė”. Tai- gal vienintelis - — --------- , ------,----
indijonų vardas, kuris yra ne. j Ponce die Leon piriną’ sykį at- 
aiškus. - -

“Kentucki” — i \
valstija, pirmųjų gyventojų už-

Tegul meilė Lietuvos dega ežeras”. .
mūsų širdyse. Ir šviesa ir tiesa “Minnesota” — yra “tamsūs 
mūs žingsnius telydi. E. L. candeuys”

kė “šalis vyiu.sivJ&i^eĮemis au- 
sirriE”. Tai buvo ispanų var
das indijonains.

“Indiana” — taip užvardinta, 
nes buvd šalis indijonų.

Karalienė Henrietta Maria 
vardą davė “Maiylami”'.

“New -Hapsnire” — nuo ang-

įį ‘‘Lietuvos Aidai' |
I 

CA1I BRAZOtSOMYTl

>'*■ teta tt WCKV stota

out the 
ouse

i
liško apskričio Hampshire.

“New Jersey” — nuo ang
lišku apskričiu

SyMi K. Low«. N.H-/-L

SyfoŽc X. s member of th* National Hom* Fashion* 
if FloorFashion Spiciest,. GAF Corporation*

The ’Great Resni’ Latest Trend In Interiors;1

th< home b*fan to disappear 
ta fte etHi when the 
eo<5ultd .Hoor plan’ 
fe fcferton enMyfcd sr0 H 
pėfpirfc^y* tefeierat.ioh 
ot buūdint »■« e«wtl 
by re t«rtta veteran* of W arid 
w«n. .

#edra for totrethlrąi

Jk£*rfe taiay iferVicempn h*d 
left off to
wm turned now ’’rsnch-

CHmbrnc stair* b*ctm<> ps-'S*
gK ’evel

>y faTiil «
the bioy

preparation ictiv; tie* ha* 
to one hu£e space.

The spacipus ’’tfreat room* 
shoxn her* feature* aa 
tic fro up of contemporary 
furnishings. Th* * open-plsa 
concept « further enhtfcced 
by the IdWreft tfeiiHj- 

the Eriof and dining 
a-eas through the uee of the 
wme-. eluant frMt-pattern 
fiOofc coversIt m OAF'a 
bandžom* Siscet vinyl In IS* 
’'Ne^ourgh Bro;" pattern is 
Wh;tP.

TlUa CAP ST AH. Softred 
floor -e; easy-Car* no-ares 

,‘hf deepix* trxtured 
hAB the look of 
<. re^h^a its 
-e jrftH rtftTW featrb
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SENIAUSIA IR DLDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUh
Telefonas 523-0440

HODERNIŽKOS AlR-CONDITlONED KOPLYČIOJ-

būii:
V. Žemaitis gimė 1896.XI.21 

Andriškių kaime, Žaliosios 
vise., Vilkaviškio apskr., Petro 
ir Veronikos žemaičių šeimoje. 
Iš vaikų jis buvo pats vyriau
sias, turėjo dar du brolius ir 
penkias seseris.

Korektorius

I/AfinuiIsHIUįiHPIJif Hlt
a*;

lahkJtuvtv KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

•CME. CHICAGO MOTOR CLXX5 

tXiWSSWtf WW

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, IlL 60650 

TeL: 652-5245
JRLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ST. PETERSBURG, FLORIDA
Tautos Fondas rengia 

margumynų vakarą

vis dar neša sunkų okupantų 
jungą. Ten broluti ir sesės ken
čia visokį i>ersekicjimą. Jie bau
džiami, teisiami, kalinami, tre
miami ir niekinami, bet žūtbūti
nėje kovoje, tautos laisvės 
lui, lieka ištikimi,
gyvenantiei laisvajam p 
esame

utbwe-t Multipurpose Cen- 
(6117 -south Kedzie Ave): I 

kad š. m. kovo mėn. 5-tą j 
ir 6-tą dienomis, nuc 10 vai. ry-j 
to ligi 2 vai. po pietų, pensinin-’ 
kai ir nedarbingieji (invalidai), 
kurie nori kokią nors specialy
bę j-’gvii. gali atvykti į Centrą

tei
sk ei b

idea.
Todėl mes 

auly jo, 
įpareigoti dar stipriau

gistruct:.
os vyks D:dey College 
r prasidės kovo men. 

ii ra dun: !.

P;

nukotis ir aukoti tėvynės labui 
garsiau apie pavergto 

jos likimą. * 2 H V - ' »

— SLA 131-tos Motery kuopos 
susirinkimas įvyks KETVIRTA
DIENĮ, kovo 8 d., 12 vai. Great 
American Savings bendrovės pa
talpose. (1201 S. Western Ave., 
(ihieagoje. Kviečiame nares gau
siai dalyyvauti ir kreipti dėmesį 
į lai, kad susirinkimo dieną tu
rėjome pakeisti iš šeštadienio 
i ketvirtadienį. Valdyba

u

nes 
imu

t

raelitai i 
kolonijas 
upės kran

)alr:uo jų žmogus, 
ngunizacija imanti

esantis Palestinie- 
)rganizrcijos cent- 

trs granatas 
i^’estinieč ų 
visą atsako-

už granatu metimą. Pa- ' € *
lečla: nepateuk r.ti, kad iz- 

neteisėtai steigia savo 
i dešininiame Jordano

‘ *

B K AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentai 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tek 847-774?

žmogus -priar
tėjo pne vakani Jeruzalėj esan
čios krautuvės ir paleido dv: 
granatas, viena po kilos. Kai ant 
roji spi-ogo, tai nepažįstamas 
žmogus jau dingo žmonėms iš

kar žuvo 30 žmonių, kai susi
kirto ginkluotų vyrų liūtys su 
policija. Ginčas kilo dėl vado, 
nužudyto prieš du metus. Kita
me miestelyje policija suėmė 10 
Nigerijos ginkluotų vyrų.

— e«rd«vlnw»1
SBAL KSTATI FOX SALI tflAL iSTATi H)t 1AL4I

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKXJTMA1X 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

šaukti 
tautos padėti i

Tautos Forr.T.s yra pagrindinis 
ir vienintelis pasauliniu ma>tu 
organizuotas lėšų teikėjas už 
Lietuvos valstybinę, tautinę ir 
kultūrinę laisvę. Finansuoja 
VLIKo veiklą. Leidžia Eltą biu
leteniu šešiomis kalbomis. Fi
nansuoja radijo transliacijas į 
Lietuvą. Remia rinkimą ir sklei
dimą informacijos apie ekonomi
nę, politinę, religinę, socialinę 
bei demografinę padėtį okupuo
toje Lietuvoje. Taip pat remia 
leidimą ir platinamą knygų ir 
kitos informacinės medžiagos 
anie Lietuvą ir lietuvių nenu
ilstamą kovą už -jos Nepriklau
somybės atstatymą. !

t
Tautos Fondo atstovybės St. galite nur 

Petersburg skyrius 1984 m. ko_ pajamų, 
vo mėn. 21 d. 4 vai. popiet. Lie , 
tuvių klubo salėje, rengia kank- ’ 
hninkės Mirgos Bankaitytės ir 
aktoriaus Petro Maželio kon< 
eertą ir kitą rdbmią progiamą.1 
'VLIKo pirm. dr. Kazys Bobelis 
padarys trumpą pranešimą iš 
savo veiklos ir paskutinių kelio-* 
nių į Europą. Stambiau auko-'. 
jęs ir save testamentuose prisi-. 
minęs Tautos Fondą. įteikimo iš- ’ 
kilmėje gaus garbės specialius 
pažymėjimus, o pabaigoje pa
bendravimas prie kavutės ir už
kandžių.

Visi lietuviai maloniai kviečia 
mi atsilankyti į parengimą ir sa.
vo dalyvavimu, ne tik paremsi-1 
-te Tautos Fondą, bet ir garbin-' 
gai atliksite pareigą Tėvynei 
Lietuvai. 1

— Kasa, lietuvių federalinė 
kredito unija, už IRA terminuo
tus indėlius moka ll'/<. Atida
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 <]., indėlį 

šyli nuo 19S3 metų 
Kasa

iruzalėj sprogo
DVI GRANATOS

Izraelis. Ant-

MEET THE CHALLENGE!

— Sniegas, šaltis ir vėjas kan
kina visus .JAV rytų pakraščius.

Euphrosine Mikužiūtė, . 
SLA iždininkę, nuvažiavo į New 
Yorką Pildomosios tarybos pasi
tarimam Iš Bostono nuvažiavo; 
Aleksandras Čaplikas.

— Turkijoje prasidėjo 80 par 
tizanų byla. Jie planavo jėga nu
versti Turkijos vyriausybe.

— Irakas paskelbė, kad jo la
kūnai bombardavo Irano naftos 
cisternas Cliang saloje, bet ten t
JAV karo laivai nepastebėjo'
jokiu Irako lėktuvu. įj . i

Lietuvos himnas olandų televizijoje
Keliolika dienų prieš Vasa

rio 16-ąją, kerų Šim’ų tūkstan-j 
čių, c gal ir netoli milijono olan- . 
dų namų televizijos ekranuose 
vieną vskarą suskambėjo lietu-1 
viski žodžiai: Uetuva, tėvyne! 
mūsų. ..

Televizija rodė i~
Lietuvos slaptai atvežtą rank-į tinę Lietuvą ir širdimi suaugo 
šluostį su išaustais- Lietuvos j su ja. Iliustruotu interviu rodo- 
Inmno žodžiais, o prie jo stovia-1 rnas jo žurnalistinis dąrbss, susi
etoji Olandijos ir Belgijos lietu-į tikimai su pasauliniais meno 

kūrėjais, Tomu Manu, Fiodoru i 
šaliąpinu ir kitąifc^ į

Prieš akis plaukia gražūs Lie- 
di^gas Vytauto 

Didžiojo juMliejaūs minėjimas.
’ Tačiau atgimusi Lietuva .turi to- * 
kių galingų ir klastinga priešu..

t E. L.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BEI.L REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
—--------- , .... ■ -i- ,■ ■

Vacy s Urbonas

Dėmesio!

I SERVE WITH PRIDE IN 
| THE NATIONAL GUARD 
V ' ---i

Gaujai pasirodžiusi

Visuotinis profesinis 
mokymas

Lietuvoje svarstomas projek
tas, kuris numato, kad visuotinį 
vidurinį mokslą per artimiausią 
penkmetį papildys visuotinis 
profesinis mokymas.

S Populiari gėlė “Chryzanti- 
ma” tapo atvežta iš Japonijos 
1790 m., prancūzų kapitono J. r

Blanchard. :

i
i

I

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

vykslantioje išeivių kūrybos pa
rodoje senas kaunietis-vilnietis-1 
žurnalistas, žiūrėdamas i kūri
nius, mintimis nuskrieja į sjvo 
praeiti, į Lietuvą.

Filme pasakojama, kaip Kap- 
lanas, gimęs 1905 metais Peter

is okupuotos j burge, sugrįžo į savo tėvo gim-

viu grupė giedojo, šalia stovėjo 
į Amsterdamą ‘Aušros” šimt
mečio parodos atidarymo proga 
atvykęs ir ią brangenybę atve
žęs kun. J. Petrošius.

Ta patetiškoji scena buvo iš j 
pagrindinės url\;vv’nės netekę” 
filmo serijos, rodomos olandu 
televizijoje^

Atminkime, kad Olandijoje 
dar nuo pokario neišsisklaidęs 
tvaikas apie Sovietų Rusijos le
miamą vaidmenį nugalint Hit
lerį, apie “savo noru į Kremliaus 
imperiją įsijungusius Pabaltijo 
kraštus’’. 0 štai televizijos ek
rane plačiai šypsosi Stalinas, žiū- ■ 
rėdamas kaip Molotovas su Ri
bentropu pasirašo Rytų Euro
pos dalybas, sovietų tankai rieda 
Į Lietuvą. Toliau ekrane rodo 
masines žmonių deportacijas, 
lietuvių pasipriešinimą okupan
tams. ...

tuvos vaizd

(Bus daugiau)

a Pirmutiniai* ■ elėkti ikiniai 
gatvėkariai buvo įvesti Balti- 
moreje 1885 m. "

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel.: 436-7878

-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto !aIaCjZ<, 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai.
. KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av«. • 
Tel. 927-3559

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

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

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

i

i

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, į 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ■ 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

ARVYDASKIBĄ fl

Chicago, lt 60629

Vaizdinė pamoka - pamokslas I 
apie Lietuvos tragediją.

Režisierius P. Verhoeff (tark: 
Ferhuf) savo filmą pavadino dvi
gubu atvaizdu: .tremtinio įsako 
Kaplano, radusio laisvę ir veik
lai plačią dirvą tolimajame Am
sterdame, ir jo lietuviškos tė
vynės.

Filmas prasideda Amsterda
mo Naujoje bažnyčioje, km

M. ŠIMKUS 
.... .Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

Siuntiniai j Lietuva 
ir kitus kraštus < '•

P. NEDAS, 405? Archer. Arenu#, 

Chicago, III. W631. Tai. YA 7-5916

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

-

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pdldomi pilietybės pra

šyčiai ir kitokie blankai.

ntn

J?

KAINA — $17. (Persiuntirrui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

f

Orcsnlze ear pods 
sava gasoline.

Pont b* a 5 am

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
a

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. »

■

KAUlID

“ — Naujienom, Chusi

Homeowners Insurance 
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo" 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Seated.: duo 9 vaL r. iki 12 vii <L 
& pagal susitarimą.

Tek 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, DI 60629

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

ror constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight. •

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''

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.

Aleksas Ambrose

BR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminime^
II

A. Gbmb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 1906 
metų Jvykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h

CHICAGOS LIETUATŲ ISTORIJOS
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Dr. A- J. Gnsaeo — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata fr 
groži*. Kietais viršeliais_______ __

_ MinHt&U viršeliai tik______________

Dr« k. J. GaaMB — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik —

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua ?ek| arba 
saooey orderį, prie nurodytos kain 

jedaat 81 perainiithno ifiaidou

14-00 
93.00

12.09

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL pcęlet 
I Šeštadieniais pagal susitarimą. 

1606 S. Kedzie Are. 
IR. 60629 
8-8000


