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Amerikos Lietuvių Kongresas įvyks 
šią metų spalio men. 27-28 dienomis

Amerikos Lietuviu Taryba Talandis (pirm.), dr. VI. Šimai
tis, inž. V. Xaudzius, inž. G r. 
Lazauskas.
’ ALTo informacija

š.m. spalio 27-28 dienomis, ėi- ■ 
kagoje. šauks X Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Bus sukviesti - 
lietuviškųjų patriotinių organi
zacijų atstovai. Sausio 6 dieną 
įvykusiame Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdyje išrinkta pa
grindinė kongreso rengimo ko
misija: Daina Dumbrienė, inž. 
Gražvydas Lazauskas ir dr. Vla
das Šimaitis, ši komisija praplės 
savo veiklą, sudarydama antri-, 
nes komisijas įvairiems su kon
gresu surištiems reikalams.

’Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdį, pi r mininkui d r. K. Šid
lauskui negalėjus, atvykti’ pra
vedė vicepirm. Tėodofas Blinst- 
rubks. Dalyvavo: dr. L. Kriauče- 
liūnas, dr. VI. Šimaitis, J. Talan- 
dis, inž. Gr. Lazauskas, adv. A. 
Domanskis.M. Pranevičius, P. 
Bučas, D. Dūnibrienė, E. Smil-

nė, kim. J. Prunškis ir svečias 
Juozas Lauęka, atvykęs iš Va
šingtono.‘ ’

rikos. Lietuvių Taryboje

Amerikos.' .Liętuyių Tarj’bS; 
savo posėdyje -sausio fi d-^suda-' 
rė komiįi^s.jyaffi^cš/'įtždavi 
niams: ' i .■- A jį T''•

Politinė komisija — pirm.
J. Valaiti^-nariai: i Taląndis, 
St. ,BalžęįasMj.įir. VE Šimaitis, 
P. Bučas, adv. -A.:Domanškis..

Vlsuomerdnių reikalų—. pirm 
dr._ L. KrĮžroėęliūnasi nariai: Q 
DumbrieĄėŲ R. Trfčytė/ P. Bu
čas; . — t*——; ' .■

Finansų — M. Pranevičius 
(pirm.), JI Valaitis, inž. Gr.: 
zausk’as, P. Bučas.

Teisių-Štatuto — dr. VI. šį1 
niaitis (ijjhn.); dr. K. Šidlaus
kas, adv. A. Domanskis, T.
Blinstrubas.'

Sekretoriatas — inž. Gr. La
zauskas (pirin.j, I. Blinstrubie- 
r.ėv kun. J.-Prunskis.

Spaudos ir informacijų — 
kun. J. Prunskis (pirm.), inž. 
Gr. Lazauskas, I. Blinstnibienė, 
Ant. AdĮpjnėnas.

Skyrių-— inž. Gr. Lazauskas 
su jo pasikviestais Čikagos ir 
apylinkių skyrių atstovais.

Namų administravimo -— J.*

BRAZILIJOJE NUŠOVĖ 
TRIS POLITIKUS

BRASILIA. — Trečiadienio 
vakare ginkluoti vyrai nušovė 
tris įtakingus politikus. Astuoni 
Brazilijos demokratinio judėji
mo įtakingesni veikėjai susirin
ko į žinomą sostinės restoraną, 
kad galėtų pavakarieniauti ir 
aptarti artėjančius rinkimus. 
Nespėjo įpusėti vakariene, į res
toraną įžengė du ginkluoti vy
rai ir paleido revolverių ugnį į 
vakarieniaujančius. Du nušovė 
vietoje, o kitus šešis suguldė 
prie stalo. Visi buvo sunkiai su
žeisti. Teko juos nuvežti į ligo
ninę, kur vienas mirė. Manoma, 
kad kitiems gali pavykti išgel
bėti gyvybe.

Federalinės valdžios atstovas 
Pąblo Miracone tvirtina. kad 
norėta išžudyti visus opozicijos, 
parti jos VadušT" Opozicija nori 
išstumti iš prezidentūros J. Fi-
gųeirėdo, Gydytojai 
l§gelbėĮf?gtižeistuosiu

Dr. Kazys Bobelis vakar iš
skrido į Europą. Jis pasima
tys su Europos parlamento 
pareigūnais ir įvairiose Eu
ropos valstybėse veikian
čiais lietuviais. Organizaci
jų pareigūnais. Įvairūs įsi
pareigojimai verčia d r. Kazį 

Bobelį praleisti Europoje 
1 kelias savaites.

Komitetas Klaipėdos kraštui laisvinti. Nuotrauka padaryta Šilutėje 1923 
metų sausio 9 d. Iš kairės: sėdi VjĮius šaulinskis. Jurgis Lėbartas, Mar

tynas Jankus; stovi Jonas St. Dailus, Antenas Ivas-lvaškevičius, 
Aleksandras Marcinkevičius ir Juozas Pronskus.

I nio, nes buvo pradėję eiti gan- 
• dan, kad gen. Kiessling .tapo 
■ homoseksualu. Ministeris nenc- 
I ri> kad V. Vokietijos priešai ga
lėtų tokį generolą panaudoti šni- 
pin ėjimo--tikslams. Tada -visai 
Vokieti’’ai būtu gėda.

NIKARAGU0S PASIENIO SARGAI
NUŠOVĖ JAV LAKŪNĄ SCHWAB
SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ ĮTEIKĖ GRIEŽTĄ 

PROTESTĄ NIKARAGUOS- VYRIA£SYBEI.

WASHINGTON, D.C. — Ket-1 vybė nesiims jokių keršto veiks- i 
rtadiAni Nikaraguos pasienio . mų prieš kulkas paleidusius pa- \ 

ė JAV malūnspatej sienio sargus,- bet reikalauja,! . „ . .
Jefferv C. Schwab, j kad butu ntbaush šovusieji pa-., . •

-.skrido netoli Nikaraguos | sienio sargai, kad ateityje pana- 
lenio ir buvo priverstas nu- i šūs dalykai nepasikartotų ir kad ; 

būtų atlyginta nušauto kario j 
šeiniai.

Nikaraguos vyriausybė tvirti-. 
na, kad minėtas malūnsparnis' 
skrido 
tat ir 
šūviai.

sargai _nus< 
nio.Jakuna

sileisti.
Jam pavyko nutupdyti ma

lūnsparnį. Jis ir kiti du karia; 
išlipo iš helikopterio ir pradėję 
eiti tolyn nuo sienos. Tuo tarpu 
Xikaraguos pasienio sargai pra
dėjo šaudyti į einančius vyrus 
Viena kulka pataikė į lakūną ii 
jį užmušė vietoje.

Sekretorrus Shultz, patyręs 
apie ketvirtadienio incidentą 
įteikė Xikaraguos vyriausybe: 
labai griežtą protestą prieš ina 
lūnsparnio lakūno nušovimą.

Prezidentas pasipiktinęs 
žiaurumu

Nika raguos erdvėje; 
buvo paleista i ji

uz- | 
keli

kosi nesąs homoseksualas. Gene
rolas pasisamdė advokatą ar 
viešai paskelbė, kad su iškiyptė- 
liais jis niekad nieko bendro nfeė 
turėjęs ir. nesirengia—turėti. GĮ>- 
nefolo advokatas reikaįauja —. 
są reikalą ąištirti ir nori patir
ti, kas galėjo generolą Kiesslip-’ 
gą apšmeižti,. ' ' - /

— Vakar Beiruto srityje, pa
sidėjo prancūzų ir drūzų su|i? 
šaudymai. Prancūzai buvo pa
versti vartoti artileriją namams 
griauti, iš kurių drūzai šaudė. I

Prezidentas Ronald Reaga- 
nas, patyręs apie JAV malūn 
>parnio lakūno J. Schwabo nu
šovimą, labai pasipiktino ir pra
šė pranešti Xikaraguos prezi
dentui, kad panašūs dalykai ne 
pasikartotų.

Jeffery Schwab yra kilęs iŠ 
Joliet, III. Liko našlė Karen ir 
du sūnūs — dvejų metų Bran
don ir šešių mėnesių Jason.

Amerikos kariuomenės vado-

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:43 

Oras debesuotas, laitas, snig?

Sausio 16: Berardas, Vydaitė. 
varas, Gedamė, Romantast 
irkantė. Norgalis.

KALENDORIUS
Sausio 1 I: Laimis, Laima, Ži- 

>as, Auksė, Mcksūnas, Dabonė.

Sausio 15: Skirgaila, Snie
guolė. Kantautas, Varta, Budris, 
Gaisra.

SUN-TLMES PRALAI
MĖJO TEISME

CHICAGO, Ill. — Xaujas Sun- 
Times redaktorius R. Page pa
traukė teisman Mike Royko, 
pradėjusį rašyti Chicago Tri
bune.

Sun-Times redaktorius prašė
:eisėją uždrausti žurnalistui M. j 
Royko rašyti kitame laikraštyje, j

R. Page nurodė, kad Royko 
buvo pasirašęs sutartį su buvu j 
siais Sun-Times savininkais. Ka
da australietis Ruj>ert Murdoch 
nupirko Sun-Times, tai Royko 
turėjęs dar pasilikti Sun-Times 
redakcijoje bent 15 dienų. Mike 
3oyko nekreipė dėmesio į su-1 
artį. Kai tik Murdoch perėmė 
"Sun-Times”. Royko 
lieną pradėjo rašyti Chicago Į 
Tribūne laikraščiui.

Chicago apskrities teisėjas An- 
hony Scotillo, perskaitęs naujo 
edaktoriaus Page prašymą, iš- 
clause Chicago Tribune redak- 
oriaus advokatą, kuris papra
šė atmesti Page skundą. Teist
as jį atmetė, nes Royko turįs 
eisę rašyti kam lik jis nori, 
loyko buvo teisine, l>el nė žo
džio netarė.

— Generolas Ariel šarohąs 
prašo dabartinį Izraelio premje- 

I ra šamirą duoti jam tinkamą 
valdžios darbą.

RAKETŲ SRITYJE NUOLAIDAS 
TURI DARYTI ABI PUSĖS

ANDROPOVAS REIKALAUJA. KAD JAV IŠVEŽTU 
NAUJAI ĮRENGTAS ATOMINES RAKETAS

WASHINGTON, D.C. — JAV 
neatšauks Vakarų Europoje 
įrengtų Amerikos vidutinės ga
lios atominių raketų, — ketvir
tadienį pareiškė Valstybės sek
retorius George Shultz.

Jurijus Andropovas, kalbėda- 
i mas su Sovietų spaudos atsto

vais, pareiškė, kad JAV turi at
šaukti visas įrengtas atomines 
raketas, jeigu nori pradėti pasi-

į tarimus apie atominių ginklų 
sumažinimą Europoje.

Ateinantį ketvirtadienį Stock- 
holme įvyks Europos valstybių 
nusiginklavimo k o n f erencija. 
Joje dalyvaus Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Andrei Gro- 
myka. Sekretorius Shultz taip 
pat dalyvaus toje pačioje konfe
rencijoje, susitiks su Gromyka

• ir bandys aptarti galimybes su
mažinti Europos apsiginklavi 
mą. •

•Kad -i
ŠVHlijoje, sekretorius Shultz 
jlraėifą ikelyirfadiėnį pareiškė,7 
kad JĄV neatšauks nė vienos 
atominės raketes iš V. Europos;

^Jeigu norima mažinti atominių: 
jiketų skąįeių, tai tą skaičių tu- 
ri mažinti abi pusės. Sovietų Są-’

• jŪiĮga slaptai įrengė didelį- rake-i
tų skaičių Rytų Europoje ir nor 
J^diĄad Amerika Vikarų Eli-' 
ropoję neįrengtų nė ylėnos iįa-; 

.ketos-. , ■ ■
. : ' ’ ; . ' .'y: A;- y75

—-JAV yra.pasiruošusios pta-' 
dėti pasitarimus atominių ginjk’ 
lų;skaičiui sumažinti arba lups, 
ginklus visai panaikinti, bet ĮtĮidl

- reikalu turi būti susitarinteS,’ 
mažinti .ginklu skaičių turi abi
pusės?

Kad Stockholme nebūtų be
reikalingai leidžiamas laikas 
tuščioms diskusijoms, tai sekre
torius iš anksto viešai pranešė, 
kad nuolaidos turi būti daromos 
iš abiejų pusių.

— Sovietų atstovai išėjo iš po
sėdžio Vienoje, kai patyrė, tad 
amerikiečiai pradėjo vežti rake
tas į Angliją. Vakarų Vokietiją, 
Belgiją ir Italiją. Dabar rusai 
barnio primesti Amerikai ir eu
ropiečiams tas pačias sąlygas, 
dėl kurių nutraukė pasitarimus.

Sekretorius G. Shultz patarė 
rusams nedaryti tos pačios klai- 
dos.

RUMSFELD TARIASI - 
SU PREZ. ASADU

BEIRUTAS, Libanas. T— Don
ald. Rumsfeld, buvęs JAV kraš
to apsaugos sekretorius, • šian
dien pasiekė. Damaską ir nuėjo 
pasitarti su Sirijos prezidentu 
Hafez Asadu. <

Du Amerikos aukšti pareigū
nei bandė pasimatyti su Sirijos 
prezidentu Hafęž Ąšadu,;!«Let 
jiems nepavykite yo.Net Ir Jesse

nekiltų nesusipratimų i Jacksonas. nuvažiavęs kaip Si
rijos svečias, turėjo ilgai tetikti 

■ fki prezidėntas.sūti£o,’jį"priimti.
Aišku, kad norint aptarti -svar
besnius klausinius, reikia jyas:- 

; tarti su Sirijos prezidentų, nss 
jis daro -galutinį sprendin^.^ 

A :šioš" savaitės pradaoje^bavo 
sutikta, kad. Sirijos prezič^žį: s 

Lrpčiįnūį •spėcialur; atsfcvąAlSo^ltl 
: B'umsfeid/; tąd jisė Į
- Damaską,: kur sir pre’z.QAxjd i 
faptefe pądėtį Art. RvUubsį-^

: ■■

—; Pr^utatura Tun 
manytą'kad 48 s
Robert Ohinb'y Jrl path pasikorė. 
Jis buvo labai riew&čiasf,-^A~j

— Massachusetts valsfijoff 
natorius Paul E. Tsongas-vi’ - 
kiai serga, nekandidatuos kitem 
terminui.- • . -

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo ?370. v

sekančia:

PAVARS ĮTAKINGI 
VOKIEČIŲ GENEROLĄ

BONA. — Vakarų Vokietijos 
gynybos ministeris Manfred 
Woerner ketvirtadienį atleido iš 
<ariuomenės gen. Kiesslingą, 
paskirtą prie šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių karo jėgų štabo.

11123 metų sausio pradžioje įvairiose Rytų Prūsijos vietose pradėjo rinktis 
savanoriai Klaipėdai atvaduoti ir prijungti prie nepriklausomos 

Lietuvos. Sukilimui vadovavo Jonai Budrys. '*

yo.Net
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Kai kurių Social Security 
nuostatų pakeitimai

•s, kiekvienas dir-r 
L bandomas darbiniu-1 
nuo savo uždarbio turės į

Kiek kitaip bus su darbda- 
■ i\. Ligi šių metų jie mokėjo

1925 metu sausio viduryje Klaipėdos krašto ir visos Lietuves savanoriai 
pradėjo traukti į Klaipėdos kraštą, kad galėtų jį išlaisvinti iš svetimųjų.

Prieš 61 metus lietuviai traukė prie Klaipėdos policijos prefektūros, 
kur bust) vyriausias sąjungininkų štabas.

tik tas. kad šie mokesčiai reikės
mckė.i ne ligi 1983 m. metimo

35.700 dolerių ribos, oi
37.800 uždarbio ribos.!
d nois šios rūšies mo r Tie; kurie jiuna pensijų če-

kesčių liko tas pats, bet už- į kas ar kitoks Soc. See. išmo- 
daibio riba. h«i koliai tie Soc-j kas, šhšs. metais už Medicare 
See. mokesčiai reikės- bokėti. pa_ į medical insurance iš- jų išmokų.

(37,300 — S35,700) bus išskaitoma, nuo $12.20'ligi

¥1 melai Sausio 14, 1984. ?Įfc. 2 (270)

Itrda&Uuka PRANAS AULAS

tocke-i Soc, Security Įstaigai taip i darbius tokį pat %, t. y. — 6.7/« 
pfet ak 6.7r> mokesčių, kaip kad ' o šiais metais jie privalės mokė- 
nuve ir 1933 m. Skirtumas btist ti jau 7%-.

Kas liečia privačius, verstinin- 
ktts, tai jų Soc. See. šių metų 
mokesčiai bus 11.3% nuo jų už
darbio, o buvo tik 9.35%.

DIDIEJI VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DARBAI

Apie Vakario 16 gimniiziją pa-1 kietijoje, bet ir kitur, ypač Pun^- 
nfonnavo jos direktoriuj And- ko lietuvių gimnazijas mokiiūus, 

Mokyklos veikla Brazilijos (Sao Paulo). Pasidiiau

Apie Vasario 16 gimnaziją pa-

<iriu» Šrn><»
r prašyta šiemet išleistame met- Į gė, kad palengvės knygų siun- 
raštyje. Praėjusiais mokslo me-į ūmas i Lenkiją, 
tais buvo 10 abiturientų, šiemet j
— 4 Iš viso mokinių buvo 69, Į klubų federacijos pirmininkė 

j o šiais metais — 60. Nuo š. m. į Eugenija Lucieuė pranešė, kad 
1 liejies 1 Romuva, o kartu ir gim- | Vokietijoje veikia 6 Lietuvių mo- 
' nazija iš Baden-Wūrttembergoj terų klubai. Hamburgo klubas 
> krašto pere jo. į Hesseuo kraštą. Į atšventė savo veiklos 20-metį.

Ten veikia dainuojančių mote
rų ir taut, šokių grupės. Bonn- 
Koelno moterys taip pat yra su-

j Atrodo, kad Hesseno valdžia 
I daugiau rūpinasi mūsų mokyk

la, negu Badea-WOrttembergo. 
Su gimnazija, jos darbuotojais 
bei mokiniais susipažinti buvo

badeno. Sutarta statyti naujas 
berniukų bendrabutis už 3 mili
jonus DM.

Gimnazijoje veikia skautai, 
ateitininkai, Evangelikų jaunimo 
būrelis, choras, orkestras, Pir-

Vokietijos lietuvių moterų

klubas paremia bet. mokinius

ruošiamas platesnio masto Vo
kietijos lieti moterų suvažiavi
mas, , .:

Vokietijos LB apylinkių pra
nešimus. pradėjo Romuvos apy-

€
X

1:
r

? 14.60 kas mėnesis.
■*< Pens menkus turis Medicare 
r (bosp+tal) draudimą, patekęs, j 

jei uždirbs S37JS00. šių mokes i ligoninę- už pirmą dieną turės
ču turės- sumokėti ^140.70 dau- mokėti jau $356, o pirmiaa mo-'

iim iš 6.7’ č, Tai gausime SI40.79. 
Reiškia, šiais metais dirbantysis, Britai blokuoja koritraVėr-^ v Keletas kasdieninio 

sint rnaitinimąsi 1 K . gyvenimo patyrimu

i 
B

t
š

l
L 
ii!i

- nuostatas palies tik tuos, kurie į deiairf SI-Ja, Egi . 90-taį dienai 
per metu> uždirbs daugiau kaix>y kasdferj; rėvks mokėti po-$89, -0- 
$35:700. Jer kas škhs uždarbio ri- r pradedant 91-ma • diena: jau rėik£ 

mokėti;kasdien po $17S. g .- " 
Į / i S?’ 

c*'*’.* ■ ' ’ ■ ' S” re?ai tam nepadidės.
reikafeuįa apskrities' komiteto 
švietimo reikalų. -Šio raporto tu-; 
rin^yife rekoniKidaci-jbSy kurios

g

I

Ii
I

Lietuviu kambarį Pittsburgho ' bį Z J .TX"
I universitete aplankius
ų" " • . < tvarto?
> Jame 15 išdrcž.ų lietuvisknis riaūs. s icbai isįjįaųsiyti ląukhiitilirj^adžiijbifei Fiber 
^ornamentais medžhi. toks" pat žolių -tapū .su.Jietuyiški«ė^piėxTriu--bę4iy<įrate5. įeikalinJ 
&alas, ant'jo išdiožinėtąs pūp> tautiniu s’mbolįu, ktltieį^LtrĄ^^.yyij^įHišjįį- spiegusių žm^ 

taip' rekemen4 
dsugijtji’ šviežių daržovių* 

išvengtum škirtu- 
hųb^^ąikįninao- vitamino “C” ir 
geležies. ' '4 -;Ą ?ž r.

[ KasUtąm prieštaraus2.; Britų 
į maisto pramonės, viena, iš jų. in- 
Į.įjgštrijos j»auešėjas pabrėžė- 
trauks .ai siekiančių“ ekonamikų 
^implikacijų visam pasaulyje, kat 
■ šįėktųj nuc didelio sumažinime 
ięękrątis ir riebalų suvartojimo- 

būti viena iš priežasčių, 
: let ko britų sveikatos ir soc. de^ 
l^įtamente atsisakė-iki šiol at-v 
"spasdihti-tą raportą. .■

O.š. tulpėmis papuošta ornąmen Į iicjniąi 
į-ū s. P - fe lango — Dę neiaitiš, j 
įJaukantas. Basat.avleins, Kudir
ka. Markonis Čiurlionis. Visos 
sienos išklotos po stiklu lietuviš- 

•jfer-% audiniais. “Amžino,! ug- 
pis~. Barės liaudies motyvai. 
Viet. dekoratoriaus iš Kauno An
tano Gudaičio 1936 metais. Jis 
laimėjo I prizą laisvoj kompeti- 
ejoj klasės rūmo, globojamo 
Liet Užs. Reikalų Ministerijos.

SVnos: Lino aukdeklu išklo
tos, pav. “The Path of the Bird1^ 
simbolizutiant . migruojančio 
paukščio,’ .dekoruota kohimm iš 
balto ąžuolo su juodu ąžuolu.

Medžio darbas: Klėtis iš liet.- 
ikio. su balto* ąžuolo sienom ir 
-.idiniai’s Išsiūta su juodu -ąžuo- 

ttr.- Kampai išdrožinėti trikam
piais. Juodoji lėuta apsupa de-

.1 p va tad
kosx vestivrių (Eenoj^^

Baldai. Namu stalas naudojoj 
mas, kaip prcffeorians rašomasis j 
Talas, o staliukas; kaip ptijkaitti] 
dėstymo vietą/' Studentų kėdės 1 
;i profesoriaus-stalas yra pagą-j 
minri išr baltoj ąžuolo. Taęiam 
>rof. kėdė vr± padaryta-apelkyi-įv ■ ■’ x ’ ♦ t- 'amonų ąžuolo — baito ąžuolo, kuru 
rasdavosi Nemuno upės, šlaituo- 
' se daugiau negu 100 metų atgal . 
Tėkš' baitas ąžuolas pavirtęs į 
juodą ąžuolą yra. branginama^ 
'visoje Lietuvoje

Sienos. Užpakalinėje siė- 
neje ’ yra kopija pavėškstofe

. gyvenimo patyrimu

t Anksčiau ar vėlia J kiekvienas 
mūsą patirsime, jog gyvenimas

- t * -** " *• r *T i "

Mes taipgi pajusime, jog rie- 
yerfc būti perdaug jautriusie- 
'la. ..ir jog daugelis nesmagumų 
tūri nukristi nuo-mūsų kaip van-

h .Nasiskundimai mažmožiais 
mieko ^ere nesuteiks nei mums, 
įnėį- .kitiems.. '

• ̂ ės patirsime, jog skleidimas 
‘ gandri ir apkalbėjimai pąžista- 
ųnų ir kaimynų nepadidinš mū
sų populiarumo.

Mes suklystumėm manydami. 
;ai-į tiesa yra visad mūsų pusėje. 
Kiti žmonės turi toki pat protą, 

Į.caip ir Ėnėš, o-\kartais dar ge-.

... ■ ■
- įsitilrps'me.' Jog pagerinimas
• xUityku su kitais priklauso K 
f uoškrčiais nuo misų.

PRAEITIS

DAR GYVA :

Nesugr^ prabėgęs laikas. 
Skelbia mums rašte mokyti. 
Senų metų, gražių dienų 
Jau negalim atgaiviiitįlnegalim atgarviiitil

manykite kaip norite, 
aš turiu mintį savų“: 
manęs, klajūno, sviete;

Jūs
Bet
Dėl
Praeitis visad gyvavo!.

Nakty, kai akis sumerkiu. 
Grįžta dienos linksmos, senos, 
J£ai pavasary jaunystės ' 
Širdis meile dar kūrenosi.

Gūnias kaimas prie upelio, 
Daug minčių jis atgaivina, 
Kaip bailiai, tik pirmą syki 
Pamylėjau aš merginą.

Ir ganyklos palei mišką. 
Ten ganiau aš margą bandą. 
Piemenaičių ir karvučių 
Širdis, rodos, pasigenda.

šys. Sąrašuose yra 58 nariai, bet 
ne visi veiklūs. Suruoštas N. 
Metų sutikimas, faSngas, pasiųs
ta 40 siuntiniu Lenkijos lietu
viams. žymi dalis narių yra 
įsijungę Į LB centrinių organų

kine kultūrą labai oakėlė nau
jas muzikos mokytojas Arvydas 
Paltinas. Finansinė padėtis pa
tenkinama. šie metai numatomi 
baigti su 30 tūkstančių DM sko
lų. Aktualiausia problema yra 
jmokinių skaičiaus padidinimas. 
Direktorius prašė darbuotojus 
talkos — sužinoti lietuvių kil
mės mokyklinio amžiaus vai

kus ir jų adresus atsiųsti gim
nazijai.

Mūncheno lituanistinės mo
kyklėlės vedėja Alma Grinienė
pranešė, kad ją lanko 9 vaikai, | ii. Susirinkimų nedaugį-bet na-

bos narių. 4/5 vaidybos. Apie 
pusė šiandien renkamos naujos 
Tarybos kandidatų taip pat yra 
Romuvos apylinkės nariai. Dau-

bu sumošiami centriniai rengi- 
niat kaip Vasario 16 minėjimas, 
Sodo bei Joninių šventės ir ki-

Jbama po dvi valandas per savai- [ dūs,
+ę. Padeda Griniirvienė. Remia 
BavarijossĮ&yriausybė, B AT .Fa s. 
Mokiniiikai prisideda prie lie- 

i tuviškų renginių programų at
likimo dainomis, šokiais, dekla
macijomis.

Lietuvių kultūros instituto* lesinu tik keletas. Bendradar- 
'sifteigimą ir veiklą nušvietė jo j niaujant su vietos Liet, moterų 
vedėjas vyr. mokytojas Vincas j klubu ir kun. Senkum, suruošta 
Bartusevičius. įkurtas prieš tre-1 vaikų eglutė. Vasario 16 minėji- 

’■ us metus. Tikslas — gelbėti ar
'hyciiiį palikimą skatinti kul- msterija parėmė L100 DM, Moti- 
'.ūrinę veiklą ir kūrėjus, megzti j nos diena. Per Vėlires aplanky- 

; kultūrinius ryšius su vokiečiais, ti tautiečių kapai. Santykiai su 
j Vizija — tikro lietuviško kultū- 
į os centro įkūrimas su nuolati- 
j niais ir apmokamais darbuoto-

Vokietięos LB valdybos įga
liotinė prie Baden-jg^^fenber- 
go krašto vyriausyafe.M&aida 
Glemžienė apibūdino , savo ir 
Stuttgnrto apylinkės veiklą.-Są
rašuose 56 tautiečiai, bet veik-

mas, kurį Vidaus reikalų mi-

vokiečių įstaigomis ir kitomis

(Bus daugiau)asime daugiau pasitenkinimo.

Revolveris — CotI, 1836.

>uo lesu. Jų gauta iš vyriaasy-

vieverri

tai. Ornamentmii kieto meta-

čekius '

gani m

f®“
MOKA:

IRA

Nors šiandieną amžius kitas, 
, žilas plaukas galvą spaudžia 
Bet malonūs atminimai 
Manęs niekad neapleidžia.

• savo mėgiama paukštį

Tarptautinė Paukščių Globos 
Draagiją-rssiuntinėjo užklausL

Vis atgyja, minti traukia, 
Sielai teikia ramų peną. 
Ak. suklydo tie, kas sakė 
Praeitis jau negyvena. ..

LKI veiklą turėtų stipriau pa
remti lietuviu visuomenė.

afapd. Qzlie.'iel Dinamitas —; Nobelio. 1867

sudaro savotišką įspūdi. (inn-‘ 
dvs plačių ąžuolo lentų su kuo-’ 
lėliais prisilaikymui. Radiato-

Tie miškai ir pievos žalios 
Ir apaugęs medžiais prūdas; 
Sarmatlyvog mūs merginos 
Ir žmonių vaišingas, būdas -

ženklai. Užpakalyje stovi du kti 
-aliju: Heenas laiko labai aiškia;

menu beliko tik 6 gyvi. Apgai- 
estavo, kad per mažai stoja nau- 
ų narių. Draugija remia moks-1 
us einantį jaunimą ne tik Vo-

!©%
10 5*.
IT‘L

> Teidiiieliai (l vokiečių kalba  k 
m rengt i 3 moksliniai suvažiavi-

„v i y
KASOS valandos:

reda taip vertingus jieifcs k tau-*

į ^ė kKusytepis siųsti medžiagą. 
| Bibliotekoje jau sutelkta, apie 
į XCXW tomu vertinau knygų. Jas 
Į kataloguoja čbpL bibliotekinin-

iri

rekferizuoja simboli liet, namų
:to**us. 'Vaidai pagarsėjusių lie* 
tuvių išausti anti vilnonių kili- žvilgantį brangakmenį, tiro tar^ 
mu. Žavingos rožytės, kurios ■ m kifast saugo tai su savo kardu i

— Atomines bomba 
I JAV, Sovietu Są 

Kb

vad.* ‘4Du karaliai’^ N3calojaų4 r-''-. ' j •" .■ *’ <?-
Konstantino činriionie, Lietuvoj f "Kiekvienas kročtas turi 
didžiojo piešėjo. Medžiai yrsf! 
liet, miškų, kurie padengia juo-, 
ją ir nežinomą praeitį. Tarp per- 
•kvrirrnž vra žvaigždės — viltiesl

tž^koks paukštis yra populia- 
riaūrias ir artimiaujBeas žmonių 

: širdžiai. “ — r * . •*
labas, apšviečia paveiks- Palygimts su žibančių žvaigž- Danija pasiriu^

-žiu šviesa, iTito to daikto atspin . į Vakarų Vokietija, nc^uodąerelf^
'is yra labai gražus

Ju^. kur inšpiruota kelių ir kryž
kelių >mūtkeliai.

įėjimas. Jėjimo durys, sijomis 
Išdėstytos ir matomos prie Įėji- 
.’:'c. bo* km Lni ūkio kiemo cen
tre. Viduryje amžinos ugnies

u mažais nnmufers apsuptais 
seržais ir kitais Lietuvoje au- 
^ahčiaiš metržLk 
kuĄ>tura "Vargo Mokykla^ ro> 
lancią bet. motiną mokant save 
vaiką liet, kalbos 18641—1904 nv 
Tailotnrfpyje. - v ?

beta, gandrą; Kanada — žąsį. 
-Prancūzija'pasisakė už Affrikos 
'strausą. 7 -

•Kraštai už gęieziilės uždan
gos nėturęjo proves pareikšti

j^oįįOTes^ Bet jfev greiciaū-

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 18 milijonu doK

MARQUETTE FAtKE:
3-ĘC W Slarquettc Hd.

i '
Ptrok

ta
6:00

ciūesgu. m. Ttec,
Tetef. 7717 *21 Ifr šežk

’ • - M*; 'CICERO: '• •

5OG« Air 3'4» 61W
deeru, TU. (KMtMi Kclv^ 3jOU- CiJMI
Tek f. y ttnti M7I»pq

(A/fĄ ||U.

.‘■eo.oa iii
— ■JOjm.W Iki TtMWW w

? id i s
f jransirti
jS

wowpin

Trumpai
— Sen. Hart pasakė: — Mane 

administracija bandytų padaryti
* lu svarbius dalykus, t. y. : 1) at- 

tatyti viską, ką Reagan o admi- 
Hsferaci'a sumažino, vykdyti bū- 
inas programas žmonių gerbus 
’irti išlaikyti-tiems, kurie patys,

• lėgvrii sau padėti — išsilaikyti. 
' žmoniškai pragyventi. Tai lies
ti nedarbingus asmenis, invalid 
Jus. vaikus bei senelius. Pra
plėsti programas: darbų treuir 
avime, neturting^žmonių švie.

į imas naujų Įmornif įrengimas 
rr get būvio darbų skatinimas.
. — 15 centų kėtionei New 
Y orka sttbway nauja problema 
aes sutruko sienos hr reikafinj- 

^ gps {iataisymoi Taip pnt auto
busų ir požeminiu traukino* k ei 
/teiviakajiios vis didinamos Nuc 

eertUį. jau 1975 m. pakefta li
gi 50 cetitų, 1980 m. birfeEo 8 

’; X 60 cenCt>. 1961 m. tiejKJs 3 d.
70 centu; 19B3 nų kaina ta pati 

1964 m. sausio mėn. 2 d. jai 
90 centų, nors 1983 in. buvo st$ 

‘loleri

Šlai Kalėdos jau praėjo, 
Visi linksminosi kaip žino; 
Man jos smagios vien dėt to. 
Kad kitas, dienas atgaivino...

Klajūnas

KEISTA ŠEIMA

— Ar tu matai ta vyruką?
— Taip. Kas jis yra?
— Jis Baeina iš gana keisto: 

fermos. Jo brolis rašo eiles, ku 
rių niekas neskaito; jis pats te 
pa paveikslus, kurių niekas ne 
perka, o jo dėdė rašo 
Rrriu nn kas neiškeičia

THE NATIONAL GUARD-
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l vien tik tas, ką 
mėgstame, bet yra tas, kas pasi
lieka ilgiems laikams. Tačiau 
nei mūsų visuomenei, nei mūsų •

<i>e k^ošas dar kartą ne-Į 
□cvirsti kruvinų žudymu lauku 
amžinai civilizuoto pasaulio ne-

kas pasilieka ilgiems lai-1 
kams”. Dcmšaičio parodą lan- 

. kydamas, girdėjau tokių atsilie-
Nieko nematau ir nieko Į

mes apkiausime savo namuo
se. Pranas Domšaitis anksčiau 
mums buvo tik iš tolo girdėtas 

' kaip kūrybingas ekspresionistas.

HM ._______________________ _____ MBKESMim

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Iš Čiurlionio Galerijos, Ine., veiklos
1983-ieji metai Čiurlionio Ga- nors naujo ir reikšmingo. Kitaip 

Prijoję, Ir.c., 4028 Archer Avė.,, 
buvo darbingi. Praeita rudenį 
iš eilės buvo trys parodos; spa- '

> mėnesy M. šileikio apžvalgine1
paroda, lapkričio 1 d. Bendroji j Jis turėtų būti pavyzdžiu, kad 
konkursinė paroda ir lapkričio ' kūryba nėra 
25 d. Virginijos Barton paroda,!
1 uri pasibaigė gruodžio 9 d eną.: 
Kažkodėl lietuviai mažai dėme- 
s o tekreipė į jos parodą, gal-i dailininkams nerūpi tokie daly-} 
tat, kad ne lietuvaitės paroda? | kai, 
d ariau jos paroda buvo neeilinė 
Visi jos darbai — tik tapyba 
buvo didesnio formato. dau-Įpbnų:
g ausia Chicagos miesto Bei apy-! nesuprantu!’’ Kodėl? todėl, kad 
linkių gamtovaizdžiai, o kainos ■ tokių talentų kaip Domšaitis, 
ne aukščiau 300 dol.. plius gerai ‘ Čiurlionis ir kitų, mažai teturi- 
įrėminti, ir lininės drobės. Mece-1
natų M;šileikio ir č.G. dėka, vie- į kuriuos visuomenė “supranta’ .

Minėtoje parodoje dalyvavo 
ir jauna lietuvaitė, kuri galbūt 
ne iš blogos valios, bet iš “mand- 
rumo”, ant popieriaus patepė 
tris brūkšnelius. Kas iš to? Pa
rodos rengėjai priėmė ir iška
bino, o lankytojai nė nepastebė-

1 me. Turime net perdaug tokių,! rensjimo išlaidoms mažinti. Išlai- 
li_... ....„„a «t.,” 1 . ,■ J ■

na Barton kūrinį (Chicagos Me-j
no institutas) įsigijo Kūrinių 
Fondas nepriklausomai Lietu
vai.

Konkursinėje jiarodoje daly
vavo 15 dailininkų su 46 dar- j 
bais:. Ilona Brazdžionienė (Los
Angeles), Sofija Butkienė, An- jo tokio "šedevro”.
tanas Skupas< Ona Gepelicnė, Amerikos Lietuvių Dailininkų
Irena Gelažius, Mikalojus Iva- Sąjunga gyvuoja nuo 1956 me
nauskas (St. Petersburg, Fla.), 
Jeanne Krapauskas (Crestwood, 
III.), Juozas Alačėnas ŲMichia- 
na. • Mich.), Sesuo Mercedes, 
Barbora Morkūnas, Hermanas 
Pa viloms (Whittier, Gal.), C, A. 
Poshka (Whitewater, Wis.), Jo
nas Rūtenis (Hyannis, Mass.), 
Vera švab'ienė. Dėl pavėlavimo 
į katalogą nebuvo įtraukta Da
nutės Virskienės, iš Michigano 
valstijos, ir Julės Smilgienės 
kūriniai?

Dvi premijos po $300 (T. Pet
raičio vardo ir Čiurlionio Gale
rijos) buvo paskirtos J. Kra- i karna; norinčių padėti ne visada 
pauskienei už kompiuterio “Vy-! atsiranda.
i i” ir Verai švabienei už “Did-Į
vyrių žeme”. Išskirstini darbai į pėsčio, kai norintieji dalyvauti 
buvo Ilonos. Bradžienienės “Vai-j 
kelio malda”, - sės. Mercedes 
“Mėlynoji gotika”, D. Virskie
nės, J. Rūtenio ir kt. ?

Čiurlionio Galerijos vadovybė 
nori matyti dailininkų kūryboje 
to, ko anksčiau nebuvo — ke

lų, turi nemažai narių Chicago- 
je ir kituose miestuose. Jos na
riai, rengiant bendras parodas, 
sudaro daugumą, ir visi daly
vauja, kai parodas rengia Čiur
lionio Galerija, Ine.-,, ir skiria

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
IR LIETUVA

Ks4 pwuuj o ^eitą nacionalui įsisteigti pagrindą
savaite Joaą Valaity , AT > , . K>pa«A dduiuv įo straipsni pnes "Uunre ne Markso ai kpnę kitų 
de^imtsneu spa^sdtBlą Lo'idcr 
ne ledoje

didžiųjų socialistų iniciatyva, o 
1863 metais sukilusi Lietuva ir 
muravjovinės šio sukilimo mal-

jų — aiba azijatine barbarija. 
maskolių vadovaujama, kris ant 
jos galvos, arba turi būtį atsta
tyta Lenkjos-Uetuvos valsty
bė”, — sakė Marksas.

Čią pravartu priminti, kad 
Marksas, jau prieš įeidamas i S. 
Internacionalą, ne tiktai žodžiu, 
bet realiais žygiais stengėsi pa
dėti Rusijos pavergrajai Lenki
jos-Lietuvos valstybėj išsivaduos 
ti iš ąziatiškai žiaurios rusiškos 
okupacijom.

t » » • t

Pulkininkas Teofilis Lapins
kas vadovavo nelaimingai pas- 
baigusiam 200 savanorių (lerkiį 
prancūzų, šveicarų, alų) -e ' 
no žygiui i Lietuvoje vyk 
kilimą, s 
laivu “V 
danų kųs

Londono ir Paryžiaus darbinin
kiją organizuotai kovoti dėl tau
tu laisvės ir nepriklausomybės. 
Marksas šiai sąjungai steigti* net 
ruošoje nedalyvavo. Jis - buvo 
p;ikvieptas gerokai vėldau į Lai
kinąją Internacionalo Centro Ta- 

mngai ben lr^.d?rb*auti. padėti! rybą. jos 32 narių eilėje buvo pa- 
kovojanciai liaudžiai Komitetas! skirtinis. Tiesa, jau Internacio- 

?ukimą paruošė ir pasiuntė į nale jam teko griežtai kovoti su 
raacūpzą. Atsišaukime, bei Lenkijos-Lietuvos valstybės at 
k<k buvo taip pasakyta: j statymo priešinintku Proudho- 

Reikia mum- taip pasielgti,} nus kuris savo pažiūras buvo iš- 
kad nepasikartotų ši šėroniskoji Ldėstęs atitinkamoje brošiūroje, 
tragedija, kad iš anksto būtų^ Dėl šios knygelės Markęis yra 
įspėjamos intrigos (ši tautų zyks - pareiškęs, kad joje Proudhon^ 
•ė), kad nebūtų žudomi trunau-Į ‘‘skleidžia idioto cinizmą caro 
si tautos (Lietuves) sūnūs, kad; garbei”.

Internacionalo pirmajam kon- 
1 gresui, kuris įvyko 1866 m. ba- 
| landžio 8 d. Ženevoje, Marksas 

, - J paraše taukinosios Centro Ta-tsisaukma. prancūzų . + 1 1ryhcs mstiukciją, kurioje buvo 
iš pagrindu ^nagrinėta anų me
tų tarptautinė padėtis, iškeliant 
pirmon eilėn pavojų, kurį suda
ro darbininkų sąjūdžiui Rusija.

“Ši rusti, atsilikusi azijatihė 
imperija, ši imperija — rašė 
Marksas, — galėtų būti sudraus
ta tiktai atstatant Lenkijos-Lietu 
vos valstybę dfemokratiniais pa
grindais”;

lieną prof, sąjungų 
tarvbcs p: neūzu delcqnekai su- 
rucsianie priėmime buvo nutar
ta išrinkt* 5 narių komitetą, kad 
paruoštu anglu darbi ninku atsi
šaukimą į Prancūzijos darbimn- 

kviečiantį pastoviai bei vie. j

‘‘skleidžia idioto cinizmą caro

Ped
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Galerija daro žygių parodų rė a.a. prof. Varno paminklo kp- • 
mitetą. Paminklas buvo ati-! 
dengtas 1983 m. gegužf-s mėn.; 
29 d.. Kapų puošimo dieną. Lie-’ 
tuvių Tautinėse kapinėse.

Didžiojo mūsų meno patriar
cho ir Čiurlionio Galerijos krikš
to tėvo pagerbimui buvo išleis- 

į tas gausiai , iliustruotas Varno I 
darbais leidinys, -kurį suredaga- > 
vo inž. likimas Adomaitis. Lei
dinyje yra ]iaskell>ti aukotojų, 
vardai. Paminklo projektą pa-j 
ruošė skulptorius R Mezolitus j

das sudaro kvietimai, pašto 
ženklai, katalogas. Kai dedama 
daugiau nuotraukų, daugiau 
kainuoja, be to, kavutė atida
rymo metu. Blogiausia, kai gau
namos blogos nuotraukos, ypač 

] spalvotų, ries spaustuvė tokių 
nepriima.

Čiurlionio Galerija atdara kas
dien, išskyrus sekmadienį ir tre
čiadienį. Šiuo metu yrą išstatyti 
darbai — dalis iš Kūrinių Fon
do, kita dalis įvairių dailininkų | kas.
kūriniai pardavimui. Galerijos NIeno žinių Redakcij

Gavę 
darbininko nedelsdami vykdė 
nutarimą, priimtą prof, sąjungų 
iarx'bos pobūvyje Londone. Bu-’, 
vo paruoštas įteikti Napoleonui. 
III raštas — peticija dėl suki-! 
limo Lietuvoje. Po peticija bu-Į

' » w- į

gal konsil'Uciją peticijas leidžia-į 
ma ireikrS Senatui, o ne impera- Į 
toriui.

siu

ti į krr • :^: a1ėic ir c 
Lomivjny - » r’
dusins 8 !enku>. 10 mane- 
italus, 2 šveic-’.r.-. Iš člo 
sugrįžęs, pirlkir.ink-'s L?oi 
susitikęs su ?<:•: !:-u. nrtyr 
šis yra sumalęs srorrru 
sukilimui r. m t
rinktiniu vvru, :ų>n-
k ai iauti, rėr? i r k1 k:: i at ■ r 
tilerijos dalini’!. Deja, r 
dėl ginklų stokos kiek c 
kąd legionui išlaikyti tr'?' 
nigų. Marksas savo suirt 
n e ga 1 ė j o į vy k d yt i.

Po vises eilės S. Liter 
nalo kongresų (1266 m.
e, 1872 m. Hagoje. 1874 m.

l

O'J

:ų

tiek 
i to, 
r pi. 
'vmo

j 1 voje) ii
. , | Marksas nekarta naudojo pro- ; dePiioi

:ukwu buvo ua-1 _ -k?- - i - t-. T t “ _ ? ! pabrėžai i^rikijes-Lie-1 Internai Londoną prancūzu dar-L ------ .. - . J 1

iniu po
V i •« < ’ < \ 1-

u.a-
S.

• tuvoš Valstybės hepriklaūsomy-
..................... . , . > . _ , , į bės atstatymo būtinu

lankymas laisvas ir nemoka- galerijos rėmėjams,.lankytojoms’ m. Jį ?rve=ę spectąh delegaci-I paį pasirinkti dvie_ 
pelnui linki laimingų ir dariungu Nau- X kunoje dalyvavo jau zmo^ | - y

organizacija, bet švietimo insti-jjųjų Metų.
premijas iš Premijų Fondo. Ga- tucija.
lerijos vadovybė iš anksto iš-1 
siuntinėja anketas kviečiant da
lyvauti parodoje.

Ligi šiol parodų laikas buvo 
tik dvi savaitės. Ateityje numa
toma viena savaitė, dėl to, kad 
parodai vykstant reikia dežuruo- 
ti, o už dežuravimą algų nemo-

mas, nes galerija nėra

Parodos rengėjams sudaro rū-«

Jeigu turėtume daugiau fizi
nių jėgų ix išteklių, būtų galima 
ruošti paskaitas. Turime pakam 
kainai skaidrių iš tapybos, gra
fikos ir pan. " ; '■ . ; • '

Per žiemą parodų nebus. Ba
landžio mėn. bus a.a. dail.' Teo- 
'filiaus Petraičio darbų paroda, 
minint penkėrių nj^tų jo mir
ties sukaktį,

visiems

Mikas Šileikis Kepi I

nustojo veikęs. sis Infer-
Eųro- nacionalas buvo įkurtas Pary- 

(Xukelta į penktą puslapį)

! pavėluotai priduoda medžiagą. 
Būna atvejų, kad pristato, kai 
parodos katalogas jau atiduotas 
spausdinti, šį kartą kataloge ne
buvo Danutės Virskienės nei 
Julės Smilgienės vardų dėl pa
vėlavimo.

* . 5^.

PROF. ADOMO VARNO 
PAMINKLAS :

Čiurlionio Galerija, Ine., 1982 
■metų rudenį, minėdama 25 me
tų gyvavimo sukaktį, išleido lei
dinį, kurio yra dar likusių kny
gų ir galima įsigyti, tęsia darbą 
toliau. Galerijos vadovybė suda-

MEET THE CHALLENGE! $

Items”.

.rają, sudaro pavoju kitų tautų’ 
: laisvei. Vardan savosios garbes J 

bei vertes kiekvienas laisvas žmo *

■°H 

f i 
k 
l

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jra ; seniausia didžiausia if': turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, .lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

— atlieka kukūrįnius -darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
t . darbus .dirba, < / - 7 J k
7 -^ ismbkėįą -daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

' > < kpdraudŲ sarę nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kąinomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis.ir lietuvių draugas gali 

•'< ^Susiyįeuijfmė apsidrausti iki $10,000.
t;.Ij;vc

SLA —apdtaudžiaTr ^lipomąja, apdrauda — Endowment
.■ Įfisuraiąee, kįrį.ypač;naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukojępradžiai.

SLĄ — va3di$?apdraudžia-pigia terminuota apdrauda: už 
' ,$1»OQQ apdraudos sumą temoka tfk- S3.00 metams.

SLA-;—^Stiopu yra visose ^gėtbviu koioujjoše. i
. ' Kr^ipVtęs Všsvu.Apyliftkė^ kua^.v^ĮkėjšJ 

lemtims -fnieJai-'pacelbeš f- SLĄ* įšralytL
SERVEWITH PRIDEK1 
THE NATIONAL GUARD’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
© LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno fcr mofcSV 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vine 

Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
7. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilau* straipsniai bei atudijos, Iliustruotos nuofraukomlf l 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rakštelė* ir A. Vara 
tOrybo* povęikslai*. 365 puri, knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir įsi 
fialą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
švente* bei jų istoriją Ir eigą, {domi skaityti ir nedainuoj&n 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiliuml ir surinktais duomenlmfc 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja 31

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral) 
Us luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kt* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 200 puslapių knyfr

V

bet kainuoja tik O.

® Ji)LIŪS
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-27S7

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.- 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKTENfi

u broliu prancūzo, atsiliepimą,f
:■ t

džiai naudinga; dėl to ją pri- 
im?jn t^rpteutinės sąjungos pa
grindu ir sudarome komitetą.

rytas toje pat Sv. Martyno salė
je Londone, ir buvo priimta dėl: 
to Štokui rezoEucija:

laigx.
nuosrabu. bet Socialistų Inter-

^HNtiiiiiiiiiiiiiiiiiii:!iiiiCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiinuminHnuniiuu!iuann»

Cosmos Parcels Express Corp. _ - __
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

?b01 W. 69th St, Chfoago, HL 60629 ♦ Tri. 925 X737

307 W. 30tfiSL, New: York, N.Y. 10001 
Td. (212) 563*2210

50 metu studijavęs, kaipf

tr patarė mnmg toliau studijuotL

PaftM D.

M

> LLktUViAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamafaSfc 
pomlal parašyta studija apie RytprfiaJna, remiantis Pakalnis I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomū* kiekvfenaD 
Beturint Leidinys Muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinlma’^tr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba

AUM13 LIMl.
Intr; iple if

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr Beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu su kuu. Jaunium ir prof. K 
Būga pu geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė

Varglo Jaiissku

rrc
Kašube IR

CrrY.fm : TW ?<. ><£jrW J L. CW«>
g WOK. HtafckalH tom BMmi

taftėž at&
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Laimėjo Žao, taika ir AifiėHkfe
Kinijos premjeras Žao Žijarig, Įsidėjęs į savo švarko 

kišenę prezidento Reagano pasirašytą sutartį, išskrido 
į KaHforhiją. besidžiaugdamas kaip Vaikas, geležėlę ra
dęs: Ta sutartis sako, kad Amerika padės Kinijai su 
moderninti savo pramonė.

ferėtejero^žao lėktuvas praeitą -„savaitgalį, pasiekęs 
Havajų salas, nusileido didžiajame Ho’holulū oerodrome 
Žao paskelbė, kad jįs,,atjikęs tokią iįą kelionę, pavargo 
ir norįs pasilsėti. Tikrovėj, žao norėjo savo akimis pa
matyti judėjimą didžiausiame Havajų aerodrome. Kini
jos lėktuvas saugumo sumetimais stovėjo nuošalyjė, kad j 
niekas nesikėsintų į premjero lėktuvą, bet premjeras; 
matė, koks didelis judėjimas vyko Havajų salose.

Premjero Žad lėktuvas pasiekė Williamšbūrgą ir nu ■ 
sileido seniausiame Amerikos mieste. Gatvės siauros, pra
važiuojamos arkliais vežama sena karieta, saugoma, 
pasiruošusia ginti keleivius, dviejų Amerikos sargų. Ža*o 
įsitikino, kad seniausias Amerikos miestas yra saugus

Antradienį premjeras žao Washingtone buvo labai 
atsargus. Jis pareiškė, kad jis pasirašyk tiktai tokius pa
ragrafus, kurie Kinijai bus naudingi. Jis įspėjo prezi
dentą ir kitus Amerikos pareigūnus, kad planuojamos 
sutarties jis gali ir nepasirašyti.

Bet antrąją dieną Washingtone premjeras žao jau 
buvo visai kitokios nuotaikos. Kai jis susitiko su Senato 
užsienio komiteto nariais, tai jis įsitikino apie jų gerus 
noras. Jis pamatė, kad prezidento Reagano pasiūlymas 
siekti taikos yra plačiai paplitęs.

— Ar paliaubos tarp Taivano ir Kinijos vyriausybių 
buvo naudingos Kinijai? — buvo paklaustas premjeras 
žao Zijangas.

— Labai naudingos abiem pusėm, — atsakė žao.
— Ar Amerika neatšaukė savo karo laivų iš Taiva

no sąsiaurio?
— Atšaukė, kaip juos atšaukė ir Kinija.

, ~ Tai ko Jū dabai* nerimaujate!-Kodėl Jūą nepasL 
tikite Amerika?

— Amerika mes pasitikime, tiktai mus erzina tas 
nuolatinis Taivano radijo kritikavimas Pekino vyriausy
bes. Mes nėfėtumė, kad pasibaigtą toš nuolatinės kritAos.

Kada Kongreso komiteto narni išdėstė savo įsitiki
nimus kaip lengviausia sumodėrfainti Kinijos pramonę, 
tai premjeras Žao pakeitė savo nuotaiką.

— Kinija atidarė duris Amerikai, ir aš esu įsitikinęs, 
kad ji tų durų niekad daugiau neuždarys, — pareiškė 
preteįėržš žaū. / ' a t

Tai buto šilčiausi žodžiai, kuriuos dabartinės Kinijos 
aukštas pareigūnas yra pareiškęš. ' ‘ ' -

Pokalbis šu Senato atstovais pakeitė premjero Žao 
nuotaikas. Jis galutinai įsitikint, kad Kinijai gero nori ir 
aukštieji Amerikos pareigūnai. Premjeras žao ruošė 
apskaičiavimus, Įdėk Kinijai teks mokėti Ainerikai už 
kiekvieną rankų pridėjimą Kimjds pramonei sumoder
ninti, Bet kai patyrė, kad didžiausią naūjihimo darbą 
galės atlikti patys kiniečiai, kai Amerikos inžinieriai juos 
apmokys, tai premjeras kitaip reagavo. Mat, tada patys 
kiniečiai išmoks ne tik modernizavimo darbą dirbti, bet 
pajėgs tam darbui reikalingas mašinas pašigaminti. 
Premjerių nukrito pats didžiausias slogutis.

Premjeras Žao beveik jokių pakaitų paruoštoje su
tartyje nedarė. Laidąs jam atrodė trumpas, todėl jis ir. 
skubėjo galimai greičiau baigti. , a . . d . , G

Antras Kinijos svarbus klausimas buvo prezidento- 
ReagaAo keifdnė į Peking. Prezidentas buvo pasižadėjęš-: 
nuški^i į PėkŠ4, bėifebfiktečios datbš ni^šad’iie^ranėšė. 
Kiniečiai sekė prezidento ir Valstybes departamento pa
reigūnų pranešimus; bet iki ^ ’žiėto niekad konkrečios, 
iatoš nežinojo. Prezidentas -Rea^ffiaš b'^vo .jir^ą^ėjęs; 
□rezidėfetūi Alarcos būti Filipinuos,- bet vėliau labai

ižia sustoti FiSpinudsfe 7 Korė

.oj nebūva. 4/-f :
Dabartinei t Kinijos, i^yriausybei buvo. labai; sy^W 

sutikti Amerikos prezidentą Kihij&-._ šosfiięėjė;-.'

Klaipėda vėduojant 19ŽJ meUfe. H kaitės į desnie: St. Darius (kuopos 
vadas), Antanas Ivas-lvr§kevičius> J. Prcriskus.

VLADAS POŽĖLA

; (Tęsinys)
; — Aš nesutinku su kalbėju
siais; -Jie nemato tikrovės. Vo- 
jrnnežeykuf aš moJcyt'ojaujū, yrū 
tūksVnti s besimokančios jaunuo 
menės. Centro’ .komitetas ją mo
ko — duoda butą, maistą.ir moks 
įą. Prįe tos valdžios, kurią da- 

ioar ?turirne; tiff yra- gailina, bet 
.'■^Ąuiętąpe, ^ būt^ Šta val- 

3 ^ią?ūDaį didąspĮ; vargą ir sė- 
. • Salime} be; mokskr Ar to nori- 
■'te?.. ' . ■. . .;

į ėjus į valdžią demokratams, sa- 
■tlrrkrrs irAt> KG kadetams, turėtų pasi-
l LlLlLDI Jjo IYAjXjAO keisti ir mūsų šūkis iš autono-

..a, . I mijos į neprikiausomybę.kad anais Ausrihes metais as > * .. . _ _ x J .... . .. sveteitrnoje Martvnas Yčaspats, buvau nepriklausomybes JT -r- buvo konferencijose: 1916 m.
kovo 15 d. Berne ir tų metų bir-

I želio 27 d. — Lozanoje.
Tame Centro komiteto posėdy- 

i je Kubilius neiškentęs ir paste- 
bėjęs:

— Quo va dis, domine?
Kol Yčas susigriebė; ką atsa-

šafihmfcis. Bet nuo to laiko, po 
nąų. daug pavasarių išaušo ii 

: daug sti jais vandens nutekėjo.
Svajones, nors ir malonios, pra 
nyksta o realybė, Kad ir šiur 
pi, pasilieka!

At:toffvFiž;Os sutemos
Martynas Yčas ką tik buvo j 

«irgrįžėš iš kelionių — vasarą 
Šveicarijoje ,rudenį Amerikoje.

Maža apie ji pasakyti, kad vei
klus; jis buvo ir begalinės enėr-

kad šitas klausimas susitikimo W.^j^a-^iaku or§a-‘ gre,to*' orientaai°s zmo'
' pasikėsinti-prieš' jb pasakyti už visą

tai;kėEbhėM.tiiena,bčfe'ba$kėrbt'a. : kai?-prėzihento lėktuvašj bet tik pati - taiite.
>- : 0 kai dei rusų,' kąį^ė-;daiti savo

jtt dalykas. -Ky- 
iančTbje aiidR^e mfes tūrrme iai- 

; kytis nuošūfy; mums rūpi saVa 
- gVvybe. . aš prita- ‘
riu komitetui.C 5^-

T- aęktttinis žodis buvū sutfeik- 
taš Ybiii. "

, prezidente priešai; h

.nusileis resmo aęrparoąnę^-,;/. ••. > b’
Aptarus5 šiuos -svarbiausiūs reikalus,; prezidentas 

Reaganas pdsiūJė'^remjėrūfŽąb aj^arstyHj_*da^ porą 
naujų sutarčių. Pri^įdenteš'įtėŠte pr^tijėčūt ža'o t'ų su
tarčių projektus. .'premjeras Žao sutiko jas ap-
■švarštyti. •v

Kremliaus dipionlatai praeitą vas'aių būVo atvykę ,į 
-Pekiną .-tartis ^glaudesnio beXdVa'dariai’&^ib Peikahi.

lūidą, būtent: atitMūkti Bdviętų atormn^irtakWs 30 my
lių atstumo nuo Kinijos pasienio. ■ i' '”'į: J ; . /

Kiniečiai apsvarstė r^kalą ir pašafcė, kad 80 mylių 
atšaukimas nieko nereiškia, kada raketos ^ali pasiekti: 
50 mylių tolumą. Geriausia garantija, kad Sovietų karo 
jėgos nesivers į KiniJoš teritoriją, būtų Šbvieliį karių at
šaukimas iš Afga'nfštarib. 5' .7

Sovietįj atstovai pradžioje nesuprato" tbląo pasiūly
mo, bet vėhaū- jiems buvo aišku, kad Kinijos vyriausybė 
su atvažiavusiais Sovietų atstovais nesusitars. ‘ • ';

Kinija, atsisakiusi Sti į jokius susitaitrnus šu Sovie
tų Sąjunga, pakrypo taikos pusėn. Premjeras ž’ūo, pasi
rašydamas sutartį Washingtone, padarė didelį žingsnį

svetimos propaganBbš paveikti 
Vieta,. Aasa ' ^au^mai pasisakė už' 
' taikią^ręvoSĮūėūi'ę politiką-

išri&itis

ta Liet^oš auMson-tj^^aip vie- 
pinteljsr realus šūkis J^ro metu.

» — Nuo šiol. — Sakė jis, — pra- 
/šidedį, realtoji, seniai; - laktoji

gus.
Nepasilsėjęs po kelionės, trum 

pu. laiku pabuvojęs Valstybės 
dūmos kulti: įruošė, pasimatė su 
Įtakingais savo kolegomis ir iš
vydo didelę ątinSff&ą politinėse 
sferose.

. Tada jis tdoj sušaukęs Petra- 
; pilyje Centro komiteto posėdi 
ir jalrfe taip kalbėjęs;

. — Vyrai, mūsų laukia nepa
prasti politiniai įvykiai. Kokie 
— gal vieni pranašai težino. Iš 
gautųjų žinių ir paskalų “išsė
ja. kad karo fronte be galo sunki 
padėtis, smarkiai augąs darbi- 
•'inkų judėjimas ir visiškas ne
pasitikėjimas vyriausybe. Įvykiai 
"bręsta. Laukiama kažko naura. 
Komitetas turi būti pasirengęs. 
Tunu galvoj du dalykus — lė
šų ir politikos. Suprantu, bergž
džia sau galvą varginti tuo, kas 
bus, kaip gyventi, — nežinome. 
Bet jau metas pagalvoti apie 
mūsų vienokias ar kitokias paja-

mūsų Jkova (dėl savo teisių. Tiek mas. Kitas klausimas tai politi- 
ji pFati, kiek plačios riūsų trem- ! ka. Kaip žinote, su dabartine 

.< .. ' . T . r.;. ; ' > tittra masės. * valdžia susijęs yra tas sluoks-taikos pasaulio pusėn. Laimėjo ne tiktai Kinija, bet ir _ Kad nebūčiau blogai supra, uis. kuri,,raida B ju mes pa- 
Amerika. t- ' ' - - ibs, — Jis. — sitikinome autonomiją- Bet, at-

valdžia susijęs yra tas sluoks-

— Nebijok,, pone Kubiliau. 
Eiti‘•jis1 eina; bet ne “Iterum eru- 
čiari’’. ’ Tai yra jo formulė, pio 
kurią jis nenukryžiuotas išlys.

— šia proga, — tęsė Šilingai, 
— aš noriu pastebėti kitą pono 
Yčo kaitos viftųr j&Taukia nepa- 
pms.ų įvykių. Mes čia sėdime, 
laikraščius skaitome, su žmo
nėmis susieiname ir nieko pa
našaus nematome ir negirdime. 
O ponas Yčas, vos tik parvažia
vo. palaksfė po dūmą, ir atėjęs 
;au muri-š pranešė keiskite fron- 
ą; Dar ne metas, manatų nei au
tonomiją Į archyvą det-i, nei nau
jų lėšų ieškoti. 6 kai dėl aliar
mo, ar nebūs ji Amerika ir Šven- 
carija sukėhrsios. Pats ponas 
pirmininkas tai pasakys.

Posėdžiui pifmininkavusis Le
onas paklausęs Yčą:

— Ką mums daugiau pasaky
si?

—■ Viena tik. kad norėčiau it - 
kinti jus. Abejojate dėl karo sėk
mės? Specai, su kuriais kalbė
jau. jau kelia aliarmą. Jie už 
karą. Jei jis sektųsi, tai ko trikš- 
mauti? Logika aiški. Kai dėl 
mūsų politinių reikalavimų, tai 
iie bus susieti su laiko Įvykiais. 
Nepriklausomybė pirmon eilėn.

Šveicarijoje suvažiavę lietu
vių atstovai taip pat pasisakė už 

(Nukelta į šeštą puslapį)

AUGŪSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)

— To, — sakė jis, — negaliu padaryti; Da
lykite kaip išmarfete ir ieškokite budo kaip, nori 
apsiginti nud bW|; gal vėliau kas pasikeis.

Kai^ Vėliau teko sužinoti, šitame žmoniųnai
kinimo lageryje tyčia kaliniai apleisti blakėmis, 
kad daugiau būtų kankinami.

Praiėfdofti ir antrą baisią naktį. Blakės būva

■

valandų. Tuomet aš su juo pasidalinau praeities 
ir dabarties įspūdžiais. Pasikalbėjimą baigus, jis 
pasakė, kad dabar eisime į pirtį. Visus išrikiavo 
po du ir žygiavome pirties link. Pirtis gana di
delė. Lubose lygiagrečiai išvesti geležiniai vamz
džiai, iš kurių trykšta vancldd.

— Normaliai kaliniams čia dūodAmaš tik šal
tas vanduo, — tarė jis, — bet jūs gausite šilto 
vandens ir šiokio tokio nšudė. Be to, laikas ne-

sirikiavome kfern**. B čia vėl mus nuvedė j tą 
patį baraką.

Pietus vėl gavome pagerintus; taip pat ir 
vaka ieną. J jokius darbus mūsų tevarė; birt ome

Po vakarienės pasiskvndžiau Savo draugiš
kam esesininkui, vr ps negalėtą mums parūpinti 
švaresnio barako, nes dabartiniame barake pra
eita. naktį netrdėjome miegoti, .dėl daugybės 
blakių

Ryte vėl mus prikėlė tas pats jfeaho draugi 
esesininkas. Nusiprausus, kavą atVfežė ir vėl tfž 
patys kaliniai. Duonos su marnieladū gavdtfte 
daug daugiau kaip kiti kaliniai, ftisryčit 
atėjo trys esesininkai karininkai, Idirį lai 
vaikštitfejo ir, pasižiūrėję į mus, nieko i 
vėl Išėjo. Galvojome — ką tai Reiškia? 
ženklų nėra, kad varys į darbą.

laukėm kažktt.: Vi?k>kios
ro kutto itiixo aieju ir » 

eses&lėrirtte it, Wfens išrikiavę

visus sustatė, bf 
jom neramūs, ir

ta? rat-
'Uvedė

\a
K

karininkais es< 
komandavo liel 
Komendantas 
laisvai. Trupu1 

i nius žiūrėjote

•d: dtižt 
žodžio. \
ie. .
dantih ?•:

15 i't-

g?

lapą. Maniau-, kad mums perskaitys mirties 
sprendimą, kaip sukilėliams prieš vokiečių val
džią. Iškiltaingai jam atsistojus prieš mus, iš šonų 
sustojo po <iu karininkūs. Pakėlęs prieš akis mi
nėtą balto popieriaus lapą, pradėjo skaityti, o 
niafto birVęš draugūs ešesrhinkšs Verte į lietuvių

Tdi buvo pulkteinko Byronto atsišaukimas 
į; lietuvių teutą, kad visi buvę generolo Piechavi- 
■^aSs dallitių vĮ^rAi, kuri!ė Vrė pabėgę ir slapstosi 

gbhėrMė PlethhViSS^iš štAbb suėmimo, kvie
čiami, vėl grįžti atgal ir kovoti kartu su vokiečiais 
prieš behdrą priešą — b<

Pb td Mift) panešta 
imama ir būkime nanaud 
(Tšl1JH i i i

Visur stotyse matėsi daugybė žmonių. Tai dau
giausia pabėgėliai nuo fronto. ŠĮ kartą traukinių 
stotis lengviau pervažiavome. Dar saulei nenusi
leidus, vėl pasiekėme Štuthofą. Elektrinės spyg
liuotos aukštos tvoros vėl mus išgąsdino. Visa 
laimė — baisieji spygliuotų vielų vartai nebeatsi- 
vėrė. Mus patalpino į vieną didelį baraką, toliau 
už baisiųjų vielų. Čia Ievose buvo pakankamai 
šiaudų; taip pat ir šiaudais prikimštų pagalvėlių, 
fee to, buvo balta paklodė pasikloti ir milinė ant
klodė apsikloti. Visur buvo labai švaru ir jokių 
blakių ar parazitų nebuvo. Deja, greit pasirodė, 
kad toji Švara ir buvo mūsų kankintojas.

Vos tik pasirinkus lovas barake ir apsiprau- 
Idvyjė su šaltu vandeniu, atvežė bačką 

janašauš į sriubą. “Skaniai” pavakarie- 
ome leidimą eiti gulti. Taip kelias die- 
[ be frriego Skifikmti, miegojome kaip

metu

n

e-
ko

Leido pusę valandos lo
šti ir ap&irengti. Po to

i iteieivinn
pasijutome 
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ių. Viršila tuojau perskai- 
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K. VILIAUS

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkiti 
ririelial Paaiųaime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tojau adresu;
NaujlewM, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Mt HAUL V. DARGIS 
G. OYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwtchact* Community kliaiitM 
Medicines direktorių*

IMS S. Minheim Rd, Weetcheeter, I1L 
VALANDOS: 3—8 dirbo rti-nnmi.

PRANEŠIMAI

Neringos briedžiu

Funeral Home and
Charles Stesukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

. _____ _______________ ___

Cremation Service
1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Tai: 562-2727 arba 562-272$

T1L 233-3553 
Sorric* 355-45<M, P*«» M&M

GYDYTOJA* Ik CHIRURGĄ* 

F>«CIALYBR: AKIŲ uIGOj 
*37 WmT ICteJ StrMt 

■yuandfiK papi smiteriiat.

NssHų, Našliuldy ir Pavieniu klubo' 
metinis susirinkimas įvyks penktame- i 
nį, sausio 13 d., Vyčių salėje, 4/th St / 
ir Campoell, 6 vai. vak. Nariai pra
šomi dalyvauti.

į __ Estella McNamee, pirm.
žemaičiu Kultūros klubo metinis 

nariv susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
sausio 18 d., 1 vai. popiet Anelės Ko
jai: salėje, 4500 S- Talmau Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes jau lai
kas užsimokėti duokles. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast i

LIETUVOS LAISVINIMO ■ tymas ir veikla persunkti Vaka- 
! rų kultūros lytimis. Ir taip 
toliau...

DR. f'RANK PLECKAS
0PTOMETU5TA.

Lietuviu Tauragės klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks sausio 22 d. 
2 vai. popiet Šaulių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti. Bus naujos val- 
dyoos raikimai. Po susirinkimo bus 
vaišės. Valdyba

Wl Vf. riti St T*L 737-514*

te ‘contact lesąs",

t
Socialistu Internacionalas

(Atkelta is trecia puslapio) 

žiuje 1889 m. liepos 4 d. Jo- veik-

Algirdo KasulaiČio pranešimas, 
skaitytas VLIKo seimo simpo
ziume 1983 m. lapkričio mėn. 
12 ± Detroite.

(Tęsinys)

Mums negali būti nesvarbus 
PLB ir JAV LB visuomeninių 
komisijų egzistavimo faktas.

Tačiau pasisakymas ir tiesiog atskleidžia kiek kitokią realybe.
> siekiantis tad mūsų tautiškumas dar ty- 

faisvinimo organizacijos ir veik- ras plačiosios išeivijos mastu, 
los koncepcijų išlaikymo, neturi! deja, 
būti suprastas kaip kvietimas Į dvejo

GAIDAS-DAIMID
planingas darbas.

au galima, ir rimtai au

visktr konservavimą ir kaitos tos pastebimai mažėja, mažėja

už principinius dalykus reiškia į tuokvkiu mnkinarj skaičiai, ir v > ’t * a _

Dr. LEONAS SEIBUTD
INKSTŲ, PŪSLES IR 

.'PROSTATOS CHIRURGIJA 
S58 WEST S3rd STREET

ViJindoc: i'ūtnid 1—4

‘ Ofise teMtaw: 77S-288S, 
ardstessŲog tah&t MM&tl

i-
.L

Proe atos, inkilų ir Uapumfi 
akų chirurgija.

5025 CENTRAI. AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33711

Tel. (8132 ®2-l*42Ct

--------
PERKRAUSTYMAJ

LuMimai — Pilna «*dn«A 
ŽEMA KAINA

ir VISA torteles, 
k- JBkINAS TeL

Apdriust*t ptrLraustyn^ 
a iratriu tfatwafu 

INTAKAI Y1MMA3

SOPHIE BARČUS

fafrirtif’fltgt* tr lekmalieaiąit 
aao- &30 da 930 nd. ryta 
Sroh*. WOPA - MM AM

TtMj 773-154?

059 so. MAPLEWOOD AYR. 
CHICAGO, IL 4OC29

CAZŽ BRAZDŽiCNYTt

Vlx* UidM ii WCXV

U WTK ttotžM. 1110 AM tjaat*.
M4C W. Tlvt Street

ChieacA Iffino*
W T7S-U74

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — I74Ž

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefoną? 523-0440

MODERNIŠKOS AiR-CONDfTIONED KOPLYČIOS
■■■ ■- ’7. -- -- -- --2 ~ ■   

metodų peržvalgą, jei reikalin
ga — jų keitimą, atlfepį į laiko 
ir sąlygų reikalavimus, imlumą 
naujoms mintims ir pasiūly-

ti įspūdis, tų organizacijų noro 
dalyvauti laisvinimo veikloje 
būdas, bet jų sąmoningų pastan-

.šraiška, Dar daugiau- — tai są- j mams-. netikslu^ jei
la dėt pirmojo pasaulinio karo; nesninga politikos hr demokrati- neskaitytų laiko ženklų
nutrūko, ir Internacionalas bu- ■ jos nefcržkščieirifnfmo pastanga.

_ _  ,, Mums negali būti nesvarbu
socializm'as kaiP traktuoja Amerikos.

: per demokratiją, o demokratijai Lietuvių Tarj-bą ir siekia per ją 
i įgyvendinama per socializmą”, ['^i^ytiriirio tikslų*. Stums negali
S. Internacionalo kongrese, Įvy-- 
kusiame, nutarta- nepripažinti 
Baltijos valstybių įjungimo į Ss-. 
vietų Sąjungą. Dėti to S. Inter
nacionalui tebepriklauso ir Lie
tuvos Socialdemokratų partija, 
iki šiol atstovaujama jos Užsie
nio Delegatūros. I

1964 m- rugsėjo 5-6 dienomis ! 
Briuselyje įvykusiame jubilie
jiniame (100 metų sukakties) S. 
Internacionalo Kongrese daly
vavo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio Delegatūros 
atstovai Jonas Glemža ir Juozas 
Vilčinskas, o taip pat P. Jukne
vičius ir J. Petraitis. Parado me. 
tu jie buvo garbės tribūnoje, pro

vo atkurtas 1951 m. Frankfur
to Kongrese, kuris deklaravo, 

: kad “j “

gu vadovauti laisvinimo darbui Į

ir nedarytu reikiamu išvadų. 
• Sustingimas tonnose ar admi-

70 ir nėra jokia ypatinga dory
bė. Gyvenamojo meto reikalavi
mai nėra savyje blogi ar geri. 
Priimkime juos kaip iššūkiusbūti nesvarbu kokių bendrinių

. Jlęzofiu- _ _ ____ ________
rijoms rėjnti komitetas; pana- me y jties nwratoftfemi nuo sava 

’šios orgąrifzacijoš"ar'privati ini- - principiniu nuristatymn-
ciatyva. Džiaugdamiesi visomis 
pastangomis Lietuvos laisvini
mo bei lietuvybės, puoselėjimo 
srityse, mes ne tik negalime

j džiaugtis, bet ir turėtume- akty-
I viai bei veiksmingai, veikti prieš 
visas pastangas^ Turinčias ten- . _.. . ...
denciją mus Skaldyti žr nefar- Tiesa, rodos, mūsų fau
na u ti patiems svarbiausiems pa- tiskianas dar tyras, laisvės sam- 
vergtnsioš- Lietuvos interesams. gaivus, ištikimybė denio-

davinys yra mūsų ideologiniu

Ir vėl tik paviršium žvelgiant

, kr arijai nepažeista, mūsų mąs-

tas valstybių Valdžioje;. © S. In-' 
ternacięa'alas.' tampa' demokra- 

' tūrio sociaįizmo .bet demokrati
jos pasauliniu parlamentu', kuris 
lems tautų bei vasltybių, jų skai- 

- čiuje ateiti ūr Lietuvos, kovo
jančios dėF nepriklausomybės, ir

organizuotosios darbininkijos ei
sena, trukusi net 4 valandas.

Demokratinio sicializmo sąjū
dis auga, apimdamas naujus demokratinės santvarkos,
kraštus, laimėdamas naujas vie- Ji Va.

TRŲDĖ BŲNTINIENe
PAGAL TĖVUS JUZAITYTE

Gyvenusi Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje
Mkė 4S84 m. sausio 12 d. 5 vai popiet, sulaukusi 81 

metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Kilusi iš Klaipėdos krašte.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Patiko nuliūdę: vyras Vilius, dvi dukterys —- Aldona ir 

Gitana Eleksis, žentas Henry; trys sūnūs — Ramūnas, marti
iLilija, 5fartynas, marti Rūta ir Gervyda*; aštuont anūkai 
<— Gunda, Arvydas, Arūnas, Rasa, Linas, Rimas. Darius ir 
įAias; proanūkas Martynas; brolis Jonas Juzaiti» su smvde

Lodbswici koplyčioje, 2121 W. Lithuanian Ptaza Court 
(@9th St).

Sekmadietą, sgosm ta d., bus perkelk* j Lietutį Lht 
teronų Evangebką TėvSkėa parapijos bažnyčią, G641 South 
Troy, kur bus budetuvės 3 vai. popiet

Pirmadienį, sausio 16 d., Itf vai. rytu po laidotuvių pa
maldų bus lydima į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Trudės Buntinienės
Itami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
jai paskutinį patarnavimą ir atstsveik

Nuliūdę lieka:

pal

taip būdingas anų pokario metų 
jaunimui, jau. nėra žymus šian-

liūdnokų faktų. ,

Negeriau ir su pagarba lais
vei, kuriai neretai sugebame

norime angažuotis valia .ir 
veiksmu. Tai ypač ryšku, ryšium 
su mūsuoju demokratijos supra- 
limu ir jos vykdymu. Turbūt,. I 
šiandien nei su žiburiu nerastu
me lietuviškos organizacijos (o ’ 
ir asmens), kurie nesutiktų df- | 
džiu balsu pagarbinti demokra
tiją su visomis jos savybėmis, j

(Bus daugiau)

— Izraelio vyriausybė prane
šė, kad ji neatšauks savo karių 
iš Libano teritorijos.

Mirė 1984 m, sausio 12 d., 1:07 vaL ryto, sulaukusi 89 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Plungėje. j

Amerikoje išgyveno 73 metus.

Paliko nuliūdę: trys dukterys — Anna Pierce, Thelma 
SoteK ir Leona Drake, žentas Bud; šeši anūkai — Monica i 
Joy Pierce. Andrew. Phillip, Donald ir LaKay Drake, be; 
Patricia Solell; dukterėčia Marija Vizgirdas, jos vyras Joseph 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Vefionė buvo našlė mirusiu Juozo.

Knūas bus j>aša.rvolas sekmadienį, nuo 4 vai. popiet ik. j 
9 vai vak.. Petkaus-Manpietle koplyčioje, 2333 \V. 71 st St, 
Chicagojc. Laidotuvės bus privačios.

Visi a.a. Della Žadeika giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir suteikti jai 

' psšk utinį pa tarnavimą h atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, anūkai, giminės-

Lajdoluvhj diktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2315.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TEDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai iz laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
Telefonas — 652-1003

U 48 Sa California Avenue
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ROCKFORD, ILL
metams pasiekė mas salėje. Turėsime gražią pro. 

kad gruodžio 29 d. graną, todėl kviečiame visus at- 
jėjimas nemokamas.

Po programos bus pietūs ku
riems bilietu^ prašome įsigyti iš 
anksto, pas vaidybos narius.

Skyriaus valdyba kviečia vi
sus rockfordiečius prisidėti sa
vo darbu ir pinigine auka, kad 
ši šventė praeitų Įspūdingai. Pri

b'udiia imi
ligoninėje mirė E. Sautel-Saute-! silankyti. 
lis* gimęs Amerikoje 1933 m. Dir 
bo Ingersol Milling Machine (lo.
32 melus.

Žiauri vėžio liga prikirto vos I 
50 metų sulaukusį šeimos tėvą. 
D ileliame nuliūdime valiko žmo 
na Donna, trys sūnūs ir trys thik 
terys. Nuoširdi užuojauta žmo- į pildykime bažnyčią ir salę, alsi
nai ir visai šeimai nuo Rockfor- j gaivinkime dvasiniai ir paben. 
do lietuviu. E. Sauteli< buvai draukrme su svečiais prie vai- 
Lretuvių klubo narys, o o žmo- I šių >talo. Rockįord’ed>

į____________

c lietuviškom or-ĮP'RMASIS PASAULINIS... 

ruošiant įvairiu; ‘ Atkelta iš 4 psl.

Lietuvos nepriklausomybę.
Kubilius iš vietos:
— Ką sakei i>emai?
— Tą pati, pene Kubiliau. Lai

kas keičiasi, ir mes su juo. Svar
bu neatsilikti. V i-a kita savai-

ua* ir i^e lietuviu kilmės, 
buvo eera kiuho šeimininkė 
daug pr«lė*h 
ganizacijcms, 
parengimus.

Sausio mėn. 3 <1. po gtihilin j 
gu pamaldų St. Stanislaus bnž- Į 
iiyooje, ilga mašinų eilė paly

įį ilsėti ramybėje giliai sniegu 
padengtose kapinėse, grįžome i 
Lietuvių klubą užkandžiams.

Tai penktasis Rockfordo lie
tuvis. iKišaukta- amžinvbėn 198C

Nors mažėdami skaičiumi, bet 
dirbdami vieningai, rockforoie- 
čhi nepasimeta. Gruodžio mėn. 
l ibaigėme BALFo piiuginį vajų 
i pasiuntėm BALFc centrui 575 
dol. Lietuvius Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks vasario 19 
dieną, šį mmerima ruošia A.

Ginčai pasibaigė. Pirmininkau- 
paskelbė dvi rezoliucijas: 

likti prie senosios taktikos; Yčo 
— keisti ją pagal aplinkybes. 
Daugumas sutiko su Yče rezo- o 
iiucija.

Kaip r aptemo autoncm:ja 
dais žibėjusi u.džia politine 
mintimi.

(Pabaiga)

ka 
iš-

tikslia prasme pavartota^ žodis 
bėdai bė. šio žodžio reikšme ne
reiškia (Saito sumažėjimo. Pvz., 
bedarbė moteris, kuri nediiba 
darbo, ar neturi (laibo. Betvar
kė moterie, kuri netvarkingai 
gyvena. Bevaikė moteris, kuri 
neturi va«kų.

Taigi Amerikoj padaugėjo ne 
bedarbė o nedarbas.

Netvarka — tvarkos stoką. 
Pvz. Betvarkes moters namuose 
(Jidelė netvarka. Amerikoj dar
bai sumažėjo — nedarbas padi
dėjo. Kartais ir apie labai blo
gai padarytą darbą sakoma: teks 
darbas, tai nedarbas. |

Segamieji reikalai, bėgamieji 
metai — nevartotini. Geriau 
vartoti dabartiniai reikalai, šie 
metai. • j

Dienos bėgyje. valandos bėgy - į 
je, vienerių metu bėgyje, laiko 
bėgyje ir kit.

šiuo atveju nevartotinas vię 
tininko linksnis su žodžiu bėgy 
je — vartojame galininko links- ; 
nį. Užuot rašę dienos ’bėgyje, f 
rašome per dieną valandos bė- • 
gyje — per valandą, per viene- į 
rilis metus ir t. t.

Kartais sukeičiamos siu žodžiu 
reikšmės: belaisve ir nelaisvė.

Turime sakinį — patekau per 
karą i belaisvę. Šiame sakinyje 
netiki lia reikšme pavartotas žo
dis belaisvė. Belaisvis, belaisvė! 
yra būdvardis. Kada karys pa-

Laivai Klaipėdos uoste

Begaliniai (prieveiksmis) 
geriau vartoti labai. Pvz, 

j buvau begaliniai laimingas. Aš 
buvau kibai 1: įmingąs.

Bejėgiai (priev.) — geriau 
vart. bejėgišku.

Aš rtimo išlaidoms padengti.

UAL ESTATE FOR SALI
. _ NmmL 2mU — P>< 4eriawl 7 
| UAL ESTATE PO* SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJA..

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAfSKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL TeL 847-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Bešal'ai (pr.) —bešališkai. Be
sąlyginiai (pr.) — besąlygiškai. 
Bešališkai (pr.) — nešališkai. 
Betarpiai (pr.) — tiesiog. (Jis

. I1kreipėsi betarpiai (tiesiog' 
viršininką). Betiksliai (pr.) 
betiksiiškai. Betvarkiai pr.) 
be tvarkos, betvarkiškai.

A. Tam/ulynas

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Jne minkime dalyvaus nuola
tinis' mūsų talkininkai — Chi- 
cagos šauliai ir jų sekėjai. Muz.
F. Sirolia aivyks su choru ir gie
dos bažnyčioje ir salėje. Minė
jimas prasidės pamaldomis Šv. 
Petro ir Povilo bažnvčioj 12 vai.

X * •

Pc pamaldų, iškihningas minėj i- ir

KALBOS KAMPELIS jis yra belaisvis, o moteris be- 1 
laisvė. I kur jis patenka — į Į 

f nelaisvę. Taigi mūsų sakinio ti- 
,1 kroji reikšmė yra: patekau perBedarbe ir nedarbas

skirtingu reikšmių žodžiai karą į nelaisvę (tik ne į belais-

Bedarbė, nedarbas — jų reikš
mės skirtumas.

Amerikoj padaugėjo bedarbė
Šiame sakinyje ne-

Prieveiksmiai
Rašydami vartokime prieveiks

mius, kurie yra tinkamesni mū- 
su mintims reikšti.

|' — Stasys Rupeika, praeitais 
j metais nuvykęs Į Vilnių^ lapkri- 
! čio 4 dieną vedė Janiną Motie- 
jienę. Dabar laukia atvykstan
čios žmonos.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei moŽafėi keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
1727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60S43 

Telrf. 812 238-t787

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

| — R. LB Marquette Parko 
I apylinkės metinis narių susirin- 
| kimas Įvyks š. m. sausio mėn. 
115 d., sekmadienį, 11 vai. 45 
min., tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje. Prašome narius ir 

. svečius dalyvauti.
J Apylinkės valdyba

ŽĄ xf automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
drsadumis; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kvaštus;

Sažircsoa Žkvietuaus giminiu apsūankymui Amerikoje ir teikiame Infor* 
vįsaia teuonių reikalais.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti Y A 7-9107

—J. Andriaus sudarytą Lietu- 
5 ros žemėlapi ir išleistą Devenių 
i-Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 

siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Dsvėhių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg,

Pajamų bungalow — aukšto mu
ilo rvegų laivu, “Sky- rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

j Marquette Parko centre. Nebrangus.
2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th. St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

SLA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio 
April 29 d., icngia 7(septynių) 
dienų ekskursiją Karibų jūros J 
salose.

Ekskursija išplauks iš Miami, 
Floridos,
ward”. Lankysitės Meksikos 
Yucatane Cancum ir Conzumel 
salose. Aplankysite gilios seno
vės May a. ir taip pat tropini re- 
zortą Key West.

Kelionė ištisą savaitę bus to
kia turtinga geriausiu maistu,
pramogom, muzika, šokiais, me- Į 
nu, taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų minj^^Rkkad neiš
blės.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7S.7S

‘osM’eikalais, už-. SLA- ekskursijos 
sakant vietas laiv^ jau da- 
bai prašoma susisiekti — kreip
tis į American Travel Service 
Bureau, 9727 South Western] 
Avenue, Chicago, Ill.; 60643. Tel. Į 
(312) 238-9787. ?

Visi yra kviečiami dalyvauti 
šioje Susivienijimo ekskursijo
je .

Kainuos nuo ?1,175 iki $1,275. 
I tas kainas įeina ir susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

I JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė. 
: (312) 776'8700

1 --j. - T " 1 y

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija* jau atspausdinta.

it

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turi v Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jerintuotei ir sąžininęaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telnun Avė.
TeL 927-3559

D Ė M E S I O 
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

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

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 - 11.. - =7

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

•_ Chicago, IL 60629

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

. ■ Chicagos lietuvių istorijų" "
t? (1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — SL

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

YOUR 006 NEEDS 
VITAMINS, TOO.

ft Sergeants
care peop/e

KYŠININKAS EIS PUS
MEČIUI Į KALĖJIMĄ

WASHINGTON, D.C. — Kv-1 
šios ėmęs Kongreso atstovas 
ichard Kelly gavo šešis mėne
sius kalėjimo.

Federalinis teisėjas William 
Bryant išklausė respublikono 
bylą ir paskyrė jam nuo sesių | 
iki 18 mėnesių kalėjimo. Jeigu 
kyšininkas per tris metus dar 
kartą nusikals, tai tada, jam 
reikės atlikti pilną bausmę.

• šiaurinis ledų vandenynas 
turi 5,400,000 kvadratiniu mvliu.

w -*

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki Il-Pasaulinio karo.

kymai, 184 psl. Kaina -$5. • 
Gaunama “Naujienose” ir pas j 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, 1L 60629.

KAIP SUDAROMI

2646 West S*th Jtrsc:
TeL REpubilc 7-1941 į

P. N EDAS, 4059 Archer Avenoe, 

Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5983

' -’T

Naujai pasirodžiusi 
DU ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

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 11 like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder?

^7^Read label and follow k' 
d i reel ions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Nctory Public >, '■ -‘f 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplevoed, TeL 254-7430
Taip pat daromi vertimui L giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St 

Everg. Park, III. • 
60642 - 424-8654

xt

emjttovrU.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienose galima gauti nepaprastai {domius gytfy. 

tojo, TiauoMMmėo veikėjo ir rašytojo ataiminhnua.

Dr. A. Gvmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 poL HeMe 1905 
metų JvykiiM, Jablonskio ir Totoraičio jauna, diefiaa ir 

tnrtrūpmimg--------------------------- - ---- jgQO

Dr. A. J. Gueea — DANTYS, jų priežiūra, raikau fr 
groiis. Kietais vu-ieMaia_

MinUtais vlrieUaia, tik

Dr< X J. Goaeeo — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONĖS. Kelionės po Europą japūdžiaL Tik____

Gailina taip pat užsakyti peite. atritintus C*k| ari

S4.00
W.00

12.08 Ii

-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien; nu*
9 vtL ryto iki 6 vaL vakare.

teštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162
BS4* Wert ttrd Straat

KATU DRAUGU A

BRIZGYS
* valandoa:
H5 5 vai. popiet


