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AMERIKOS KARO LAIVAI DVI
DIENAS APŠAUDĖ ŠIJITUS
AMBASADA SUTIKO ŠEŠTADIENĮ IŠVEŽTI Į KIPRĄ
.
•
NORINČIUS IŠVYKTI AMERIKIEČIUS

GROMYKA, ČERNENKA, GRIŠINAS
LAIKINAI TVARKYS REIKALUS
JURIJUS ANDROPOVAS SIRGO DIABETU, INKSTŲ,
ŠIRDIES IR KITOMIS LIGOMIS

Kelv irMASKVA, Rusija.
BEIRUTAS.— Libano kariuo■ —-— ...—
tadienį Maskvoje mirė Sovietu
menei nepajėgus organizuotai JAV 1984 metais
į Sąjungos aukšeisukios
gintis, šijitai su drūzais užėmė
PAVERGTŲ TAUTŲ
pirmininkas ir komunis\ų pa
Beirute kareivines, paėmė liba- • .
REIKALAI
jos generalinis sskieto liūs .
niečiams duotus amerikiečių■
rijus Andropovas. Pas
lankus ir užėmė visits Beiruto' Mums rūpimu Sovietų pavergmusulmonų kvartalus, Jie reika- tų tautų padėties klausimu prekeliais metais jis turėjo cukrinę
lavo, kad amerikieicai nustotų zidentas Reaganas buvo labai
šlubavo širdis ir G9 metų vyrą
šaudę į sirijięėius, esančius šufo palankus gražiais žodžiais ir
kankino įvairios kitos ilgo. Jis
pašlaitėse, v .. \
L.
-gana dažnais pabrėžimais apie
turėjo vilties sustiprėti, bet įvai
Amerikos karo laivai, nekrei Sovietu agresvvuma. Neatsiliko
rios ligos atnešė mirtį. s--ko ofi
pė dėmesio į įsibrovėlių, grasini šioje srityje nei Kongresas su
cialus “Tas” pranešimas, pa
mus, bet ir toliau tebesaudė į savo palankiomis rezoliucijomis.
Jurijus Andropovas
skelbtas Maskvos radijo stotyse
Sirijos karinius dalinius. Ketvir Stiprų vaidmenį šioje dirvoje
w'-:.
tadienį jie apšaudė pozicijas vaidina ne vien lietuviai, bet
Gromykos pastabas. Sovietų mi
prie vadinamos žaliosios Beiru ypač ukrainiečiai, lenkai, latviai.
Patyrę užsienio diploma tai nisterial turėdavo imti instruKto linijos, skiriančios patį uties- j
į ketvirtadienio vakare palx ė, cijas iš Gromykos. Gromyka ge
Vienok, emigracijos ir Sovię- ’
tą nuo priemiesčių. Karo laivai
tų persekiojamų žmonių reika- -J
j kad turėjo mirti įtakingas ><)- riausiai Andropovą suprato nnaudoja galingus sviedinius, ku
Antradienį Kremliaus sienoje busiai'Ujamas Jurijus Andropovas.
vie(ų valdžios žmogus, nes va
Jais prezidentas ir Kongresas
rie efektyviai sustabdo įsibrovė
kare Maskvos radijas ir televizi Andropovas bandė ir kitus p::4
.daugiausia dėmesio skyrė žy-j
lius į Beirutą.
ja pakeitė savo numatytas pro reigūnūs naudoti reikalingai pa
» dams. Tai nepasikeitė ir prez>-;
NELEIDŽIA KOVOTOPREZIDENTAS
PAREIŠKĖ
UŽUO

gramas. Vėliau per valdžios ra galbai, bet Gromyka buvo pa '
Civiliams liepta rinktis
dento Reagano valdžios metu.
tiksliausias. Kas antrą dieną
amhasadon
I
Atsimenant prezidento Reaga
JAUTA ANDROPOVO ŠEIMAI
!. AJAKUČIO, PėruT Respublika. diją girdėjosi klasikinė muzika. Gromyka sukviesdavo ministi I
1982 m. lapkričio 9 d. Sovie
no derybų metodus, galima spė
Beiruto srity'buvo virš 5,(XX)
— Ajakučio provincijoj eina tų radijo stotys panašiai sustab rius ir padiktuodavo jiems in<SEKRETORIUS
G.
SHULTZ
SAKO.
KAD
SVARSTOMA.
ti, kad jo retorika Sovietų Są
amerikiečių. Iki šios dienos am
kruvinos kovos tarp Peru ka dė modernios muzikos progra rūkei jas.
AR PREZIDENTAS TURĖTŲ VAŽIUOTI Į LAIDOTLTES
jungos atžvilgiu ateityje bus
basados tarnautojai pasakojo,
riuomenės ir ginkluotų gaujų, mą ir pradėjo groti klasikines
Gromyka buvo An d rop o v o
daug švelnesnė. Pats preziden j MASKVA, Rusija. — Sovietų nesirginėtų, tai jis gal ir užimtų
kad civiliai patya. privalo pasi
; kovojančių prieš dabartinį pre- muzikos kūrinius. Sekančios pavaduotojas, bet Sov. Sąjungoj
tas, atsakydamas į “Time” žur- vyriausybė pranešė, kad Jurijus Andropovo' vietą. Dabar diskurūpinti savo saugumu, pasii zidenta Belaunde Terrv. Atro- dienos ryki T:vs jnar.cšė, kad jo galu buvo lygi nuliui. J.s nerialo, reporterio JQąuSHpą,. ar jis
lakamas ant-, puolama, kad-vieikią yadovybėn :
. joo_ kariaV^aigia_-nuūiiik7..
fiiyėjb kariuomenės, nekontro
4-^1
j
.
.
Kizy.
Penktadienį
jis
bus
papaskirti
jaunesnį
žmogų.
ParinkAmerikos ^^į^^Įaugp pa^- rr.
°"
’ luoti Mao Ueaingo šalininkių
sakė:
f šąrypt^i- didžiojoje Profesinių tais gali būti
ar prievarta norinčius primesti kį>- j Ketvirtadienio vakare visa liavo aniedu, o apie užsienį
jūryje ^ąntrią?4^^-^^basadą
s
daugiau žinojo pat' And;oycu daly
Romanovas.
e’ <^u'hgųsalėje.
ir aplinkui esančią Jžrą^^Faksr _ ~
nunistinę santvarką Peru Rc^-J Maskva spėliojo, kas ir kada ga vas. negu Gromyka. Iž£:e~yj2
lėjo. mirti. Spėliojimai sukinė veikiantieji- šnipai naujov. pa
buvo ‘nnsMe.. JAV; &lūn* publikos gyventojams.
Maskvos
gyventojai
galės
atsi

kuri,
bU’°
SUSITIKO ABIEJŲ
Praeitą savaitę partizanai pa jasi. apie sergan-į Andropovą, reidavo pači a m .And r c po v ui
sveikinti buvusį galingiausią SoKORĖJŲ
ATSTOVAI
ambasados tarnautojų. '' * '
prašė vyriausybę atšaukti 4,000 bet daug kas nenorėjo tikėli, Jeigu Andropovas vėliau Gr-?AjSvietų Sąjungos pareigūna ši šešPenktaSŠt’affitasbdS pr&eJ*?**“'. ir
? : tadienį, o kiti Sovietų Sąjungos
SEOUL, P. Korėja. — Vakar karių ir policininkų iš šiaurės kad nš ijūlu buvęs toks silpna^ mvkai nepranešdavo, tai (U-.)ra;
šė. kadįBMrafeamen-; ^nun didėjant atnauimt,, t- pareigūnai — sekmadienį ir pir Pietų Korėjos atstovai nuvyko i Ajakučio. kad kovotojai gagėtų Jis. būVo susitikęs su atvažio.vų- ka tu žinių ir negaudavo.
sĮaipljPrancūzijrts atstovais. 3U
Panmunjoną ir įteikė Šiaurės susirinkti ir pasitarti, kas jiems Ukieėiai pdffik, rinktis, j.' madieni.
Prie Andrcpovo. (r.oniy
ria • kadC^lėlųšeštadienį
taAgalina
laukti, kad prezb
Korėjai atsakymą, šiaurės ir P. daryti. Bet kariuomenės vadas|| sudarė ligoto žmogaus įspūdi, rėjo didž ausią va\’ybir<;
dą,
būti
Pranešama, kad an tridienį
dentas Reaganas stengsis SovieKorėjos atstovai ištisus keturis Adrian Huaman atsakė, kad jis t bęf. įis greitai orientavosi, a.t<a bet dabsr jis to> gajos ;
išvežti iš Bėir-uio.
{ tų heerzmti. Tai reiškia, kad pa- Jurijus Andropovas bus la;doja metus niekur nesusitiko ir visai nesitrauks, 1kol'
— nebus’ nuginV’W6*:atvyktųjų klaus'm^. neturėti.
.•• T' ' -1JT -27, Ą
' Į vėrgtų'tautų klausimas $ali būti mas Kremliaus sienoje, kur yra nesikalbėjo.
Dabar 'eina visokiausi spelidluoti visi kovotojai.
MERAS WASHINGTON
. jįmaį. Vieni mano, kad įtakin! l mažiau akcentuojamas žodžiais laidojami aukštesni Sovietų val
DALYVAUS MINĖJIME
J. ANDROPOVAS NORĖJA
Praeitą
mėnesį
šiaurės
Korė

—
Koks
kvailas
generolas!.
—
j
gjaušias bus Konstantinas <\erdžios
pareigūnai.
jiIi dar mažiau — realia pagalba.
SUSTIPRINTI SISTEMĄ
jos atstovai pasiūlė Pietų Korė- atsakė Ajakučio kovotojai. —‘lįonka, bet jis yra senas ir nuoCHICAGO,; HL — Chicagos šio išvada yra tame, kad LietuK. Černenka vadovauja
ios atstovams susitikti ir pra Mes norėjome pasitarti ir patys litinis ligonis. Buvo minimameras rtąrold Washrngton rpra- vos bylos klausimus yra būtina
M
Andropovo laidotuvėms
dėti
paliaubų
ir
taikos
pasita

sudėti ginklus, o dabar jis musjp Leningrado komunistu vadas proga palys rusai plačiai kaU i
nešė, kfid sekm^dienf jis daly- vystyti ne vien JAV. bet ir kitorimus.
Politinio biuro narys Konstan
verčia vesti kovą su kareiviais Romanovas, bet j> neskaitomas apie tai, kad Andropovas norė
vaus Marquette Parko- aukštes- se Europos ir Azijos valstybėse,
tin Černenka vadovauja komu
rimtu žmogumi. Daug pastovės jo pagerinti Sovietų sistemą. b< t
nėję mokykloje ruošiamame *
B. P.
Pietų Korėja neatsakė, ne1; r policininkais.
nis yra buvęs Maskvos meras. jam nesisekė.
Lietuvos’ nepriklausomybės su- ■— —
------ nistų partijos komitetui J. And praeitų metų lapkričio mėnesi
ĮSIBROVĖLIAI NUŽUDĖ
ropovui palaidoti.
Sovietinės Rusija Federacijos
kaktuviniairie minėjime.
Andropovas, bud mas KGI>
Burmoje buvo nužudyti keturi
Libano kariuomenei atsisakius
2.3
KAREIVIUS
premjeras ir kitoks pareigūnes. vyriausias vTšininkas. labai g'4Meras pranešė Amerikos LieIki šio meto Tass nieko nepa Pietų Korėjos ministerial. Pa
*
Kkovoti,
L
ten šijitai su drūzais už
Bet pačią didžiausią galią turi rai žinojo, kad Sovietų Sąjungrj
tuvių Tarybai, kad sekmadienį —
ėmė ginklų sandėlius ir pasisa skelbė, kas numatytas Sovietų aiškėjo, kad šiaurės Korėjos te SAN SALVADOR, Salvadoras.
jis atvyks į minėjimą. Žinią te
Praeitą trečiadienį 23 mylių Andrei Gromyka. Kiek tai lie c’na dide ės kombinacijos. KaSąjungai vadovauti, bet praei roristai atvežė sprogstamąją ine
vino dideles maisto atsargas.
čia valstybės rc’ka-us, (remyka gebltams uždrausta meluoti salefonu pranešė Chicagos ALTo
. Vieni mano, kad Černenka no- ties praktika rodo, ksd laidoji džiagą, o vėliau dingo iš Bur atstmnoje nuo sostinės įvyko
buvo dešinioji And.op^vo ra~atstovas Msnkus.
Gera žinia, ar
1 rėjo atsikratyti Aliujevo, lodei mo komisijos pirmininkas daž mos. Dabar abi valstybės gal’ kruvinas susirėmimas tarp įsi-į ka. Andropovas aprauk\u su
jį ir pasiuntė į Libaną. Kitiems niausiai tampa komunistų par oradėli paliaubų ir taikos pasi brovėbų ir Salvadoro karių, pa-*
ALIUJEVĄ PASIUNTĖ
pagaudavo
ri ryžusių nuginkluoti ir suimti Gromyka visas valstybine s po
į atrodo, kad Libane galima įvesti tijos sekretoriumi ir Sovietų tarimus.
Į LIBANĄ
. tai jį išsibrovėlius. Dalis jų ateina iš kaites? Jis kreipdavo dėmesį į
komunistinę santvarką, nugink valdžios įtakingiausiu žmogu
anizac’jos.
NUSIKALTĖLĮ PASKYRĖ
Kubos, o kiti net iš Europos
MASKVA. — K. Černenka va- luoti šijitus Libane ir juos įkin- mi. Jeigu Černenka nebūtų se
norėjo sumažinti
KARALIUMI
valstybių.
kar išsiuntė Aliujevą, geriausią. kyti į neramumu^ kituose ara nas komunistas ir taip dažnai
•t jam nesisekė.
trečiadienį Arlioccjo
Andropovo draugą, į Libaną. bų kraštuose.
KUALA LUMPUR, Malaizija
ui darbininkai nuo
sultonai paveldi kaimelyje tris valandas ėjo kova
irdžiau dirbtų, valstybės turto
karalyste, l>e! paskirtieji kara tarp kareivių ir įsibrovėlių. 23
nenaikintų, bet ir šitas reikalas
liai pareigose būna tiktai pen kareiviai, netekę šovinių ir ne
lė ni tvarkosi. Černenka pa>ikorius metus. Praėjus penke- galėdami saugiai pasitraukti,
pr ešino ši o i Andropovo politi
riems metams, sultonai pasiren metė tuščius ginklus ir pasida
kai. Negalima bausti partijos
ka kitą karalių, bet ir tas paski vė nelaisvėn. Keli įsibrovėliai
sakė Černenka.
riamas tik,penkeriems metams. atvedė nelaisvėn pasidavusius
KALENDORELIS
beginklius kareivius į Articojo
ASTRONAUT.it >mKINe,jO
Sultonas Mohsmed Iskander kaimelį, visus sustatė krūvon, o
Vasario 11: Marijos Aps. LiurKŪLVERSČIAIS
de, Algirdas, Manta, Valdaitis, lapo karaliumi prieš veikiančias vėliau kulkomis į gaivą visus 23
taisykles. Karaliumi negali būti belaisvius sušaudė.
Šveike.
nusikaltėlis, o sultonas Iskander
Du aslronaulal pasiruošę pa
Vasario 12: Modestas. Marina, ne tik nužudė žmogų, bet ir bu
vaikščioti erdvėje, bet negalėję
— Vyrauja įsitikinimas, kad
Dievmanla, Gintenis, Ėja, Vy vo nuteistas už žmogžudystę.
tai padarytu pradėjo
šokinėti
1'10
K. Černenka bus paskirtas laiki
gandas.
pa'lame erdvėlaivio kluone.
Kuala Lumpur premjeras Ma- nuoju Sov. Sąjungos valdytoju.
Vienus sugalvojo pabandyti,
Vasario 13: Rauda, Algaudas, lantin Mohamedas palakė sulto
ar gali apvirsti Kūlversčiais. Tai,
— Europos valstybių vadai
Dargaudas. Viligailis, Ugnė, Viz nams neskirti karaliumi misi
rodos, erdvėje paprastas dalykaltelio, bet jie nebeklausė. rengiasi siuskrisli j Maskvą And
baras, Spūdis.
kas.Astronaulas su sunkia kup
Andrei Gromyka paprašy
Kraite gyventojai nepatenkinti ropovo laidoti. Černenka vi
t Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:18. ir bijo, kad nuo tokio nusikal siems garantuoja, kad bus sau
rine sukopi labai pamažu, nie
tas eiti užsienio reika'ų
kas nesugedo ir nieko nesužeidė.
mimslcrio pareigas.
tėlio netektų jiems nukentėti.
gūs Rusijoje.
Amerikiečiai iš Libano vežami į Kipro salą.
Oras debesuotas, gali lyd.
■
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j imu. Prisideda ne tik darbu,
šiuo
momentu
Brighton
Par

bet ir aukomis. Renkamas nario
g
ko apylinkės vaidybą sudaro: mokestis ir aukos organizacijos
į
Pranešu R. Liet. Bendruomenės “Vagų” skaitytoĮ Valerijonas Pocius — pirmi- reikalams. Dirbama, kiek sąly
n nkas, Aleksas Kasparavičius gos leidžia.
r jams, kad šešis metus redagavusi RLB puslapį “Vagos”
— vicepirmininkas. Jonas Ule
Naujienų dienraštyje (nuo 1978-11 iki 1984 m.), nuo šių
R. L. B-nės Floridos
vičius — sekretorius, Laima Sti
į pareigų pasitraukiu dėl kitų visuomeninių Įsipareigojimų. ;
tilytė — kasininkė, Stasys Kuzapylinkė
Dėkoju visiems “Vagų” bendradarbiams.
marskis — parengimų vadovas,
Ši apylinkė yra pati toliausia
Izabelė Pociene - - parengimų
f
Z Juškevičienė
reikalams, Jule Paškevičienė < atstumu, bet tik ne dvasia. Nors
— parengimų reikalams ir Anta- Į randasi gana tolokai, bet palai
PADĖKA
, nas Marma — valdybos narys komi glaudūs ryšiai su Centro
valdyba ir taryba.
ir korespondentas.
Redagavusi kelis metus “Bendruomenės Vagas”
Visuotinis metinis narių su
Prieš Tarybos suvažiavimą
Naujienų dienraštyje, p. Z. Juškevičienė š.m. sausio mėn.
sirinkimas numatomas š. m. ko lc’83 m. gruodžio 10 d. buvo gau
22 dieną iš redagavimo pareigų pasitraukė. Laikinoji
vo-balandžio mėn. Po susirin tas valdybos sąrašas: Mykolas
Redakcinė Kolegija p. Juškevičienei už redagavimą ir
kimo, gal būt, bus valdvbos sas- Karai ris — pirmininkas, Stepas
uitas kiek pasikeitęs. Aktyviai Lungys — vicepirmininkas, Al
rūpestį reiškia nuoširdžią padėką ir kviečia ją ir toliau
renkamas nario mokestis, daly fonsas Vidutis — sekretorius,
bendradarbiauti “Bendruomenės' Vagose”.
vaujama ALTo rengiamuose Ne Į Ona Vaičaitienė — iždininkė,
Laikinosios Redakcinės Kolegijos “Bendruomenės
priklausomybės šventės minėji Natalija Navickienė — paren
Vagos” bus leidžiamos ir toliau, kai bus svarbesnės me
muose ir 1.1. Žinutes suteikė pir- gimų vadovė, Jonas Butkus —
džiagos.
• mininkas V. Pocius.
parengimų vadovės padėjėjas ir
Antanas Dovydaitis — valdybos
B. L. B-nės Kūčių vakarienėje 1983 m. gruodžio 10 d. su Garbės svečiais sėdi Ignas
jLL.B-nes E. Chicago, Ind.,
narys.
Petrauskas ir A. Repšienė. Iš kairės: Ignas Petrauskas (R. L. B-nės Marquette Parko
apylinkė
Kontrolės komisijos sąstatas:
Apylinkės pirmininkas), BALFo Centro valdybos vicepirmininkas p. A. Dzirvonas su
R. L. B-nės apylinkės valdy- pirmiiiinkė — Viktorija Jacob
••
Artėjant Vasario šešioliktajai, mūsų visų žvilgsni:
žmona, ALTo pirminiskas dr. K. Šidlauskas su žmona, kan. V. Zakarauskas, Naujienų
ba susideda iš 8-nių asmenų: son, narės — Aniceta Miliaus
redaktorius M. Gudelis, “Tautos Gyvybės” žurnalo redaktorė Birutė Kemežaitė, dr. K.
krypsta Į okup. Tėvynę. Atiduodame pagarbą didžioje
urmininkas — Kazys Čiurins- kienė ir Emilija Grušiene.
E rinkis ir A. Repšienė (Tarybos sekretorė).
(C. Genučio nuotrauka)
*~’"ryžto asmenims, išvedusiems Lietuvą i pasaulio laisvųjų
ras, vicepirmininkas — Bugeni
Numatomas visuotŠas narių
'Tautų šeimą. Susikaupę lenkiame galvas kritusiems ko
us Smilgys, vicepirminikas — metinio su^jigkimas 1984 m. pra
voseiiiž lietuvio teisę būti laisvu savo žemėje.
Cazvs Pocius, sekretorė — Ona džioje. Taip pat rengiamos ge
Apylinkes veikla
Vaclovas Zakarauskas, dr. VIa- retorės pareigoms kooptuota’
(Serai žinome, kad pavergtoje tėvynėje mūsą sesėms las šiiųaitis, ]£azys Rutkauskas Antanina Repšienė, ir paskuti '
Jasienė, kasininkas — B1. TurAntras valdybos posėdis, įvy zevičius. spaudos — Jonas Gir- gužinės ir visokie kiti pobūviai.
ir broliams neleidžiame minėti šią didžiąją šventę. Ju 'iš Rockfordo), Antanas Taugi-Įnę kadenciją ėjusią tas pačias^
kęs š.m. sausio mėn. 28 d., ku liūnas, kultūros i eikalams — Atrodo, kad valdyba labai ak
lūpos sučiauptos, bet okupantas nepajėgia pavergti ji :as (iš Cicero) ir Antanina Repriame dalyvavo beveik visi va1 st. Ciplienė. valdybos narė — tyviai yra įsijungusi i visuome
ninę veiklą. Taip pat labai stip
dvasios.. Jie tiki i laisvės rytojų, kaip ir mes. Didžiuoja ienė. Kandidatu liko Kazys Visi Centro valdybos nariai Į dybos nariai, priėmė veiklos pla 7. Kleinienė.
riai finansiniai remia Centro
mės jais! Ir šią valandą norime tarti: “Mes su Jumis!'” 'autkus (iš Melrose Park).
su malonumu priėmė pasiimtas na 1984 metams. Pirmasis punk
Minėti asmenys posėdyje, įvyMielas, broli, sese! Skaitlingai dalyvaukime ALTc {u.siame 1984 m. sausio mėn. pareigas ir nutarė vieningai les- tas: Apylinkės valdyba ir naria k Tikisi, kad po visuotinio meti- valdybą. Linkime sėkmės!
no susirinkimo, kuris numato
R. L- B-nės Melrose Pork
rengiamuose minėjimuose ir savo auką skirkime tik Lie 12 d., pareigomis pasiskirstė se ti kaip kultūrinę, taip ir partiza- maloniai kviečiami dalyvau; .nas
balandžio mėn., bus šiek
ninę veiklą, kovojant su okupan-; Amerikos Lietuvių Tarybo.
tuvos laisvinimo reikalams: ALTui ar VLIKui.
apylinkė
gančiai: dr. Vladas Šimaitis —j
tu ir jo pakalikais. Vieningai rengiamame Vasario 16-osio^ iek pasikeitimų. Dirbama, kiek
urmininkas, vicepirmininkai —
R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Dabartiniu metu Apylinkės
remti mūsų veiksnius: ALTą, minėjime sausio 12 d. Dalvvau 1 ąlygos leidž'a: renkamas nario
can. Vaclovas Zakarauskas, KaVLIKą ir šalpos organizaciją — jama su vėliavomis ir palyda mokestis, aukos T. Fondui, remia pirmininko pareigas eina dr. Vy
<ys Rutkauskas ir Antanas Tau
prie vėliavų pakėlimo, bažnyčio ni ALTo ir VLIKo suvažiavimai tautas Dargis. Vyksta apylinkės
BALFą.
kinas, Antanina Repšienė
j e ir taip pat 2 vai. po pietų — bei minėjimai ne tik dalyvavi- persiorganizavimas. Bent šiuo
ek re t orė.
Atsisakius, ' Bendruomenės
I
akademinėje
dalyje . Marijos nu, bet ir auk?.. Taip pat remia momentu apylinkėje neturime
-■ Tarybos prezidiumas ir Centro valdyba nuošir
Visi Tarybos prezidiumo na- < Vagų” redaktorei, sudaryta laimas ir Baltas. Kiekvieną vakarą daug narių, bet stiprių dvasioje
džiai dėkoja Nominacijų komisijai, kurią sudarė: .iai vieningai pasisakė už a.a.-kinoji redakcinė kolegija laiki- Aukšt. Mokyklos auditorijoje
ir gerų kovotojų prieš okupan
Dėl minėjimo bus smulkesnio
pirmininkas Vincas Kačinskas ir nariai — L. Du Jr. Valentino Plioplio darbų J nai tęsti tą darbą,
ras
K.
Ourinsko
sodyboje,
į
kutą ir jo pakalikus. Tikimės, kad
pranešimas.
* • *
bauskienė, Sofija Palionienė, dail. Jonas Tričys ir cęstmumą, sekti jo pavyzdžiu,!
ią
suvažiuoja
iš
visų
apylinkių
ir daugiau kam atsivers akys ir
Sekantis punktas, tai infor
statant
organizaciją
aukščiau
j
R.
L.
BENDRUOMENĖS
lietuvių
ne
tik
narių,
bet
ir
Viktoras Kožica, už stropų ir sąžiningą tokių sunkių
pradės skirti pelus nuo grūdų.
macinis Apylinkės narių susi
MARQUETTE PARKO
prijaučiančių.
Reikia
dar
paste

’ rinkimas, kuris numatomas ko
pareigų atlikimą. Jų dėka buvo išrinktos giliai pat
Vidurio Vakaru apygarda
APYLINKĖ
vo mėnesį, šiame susirinkim I bėti, jog pirmininkas yra ir CenB-NĖS CENTRO
riotinių asmenų valdybes, kurios yra nusistačiusios
VALDYBA
R. L. B-nės Marquette Parko bus patiektas veiklos planas ii ro valdybos narys ir vicepirmi
Vidurio Vakarų apygardos
vieningai ir tvirtai tęsti ir toliau pradėtą darbą iki
ninkas
finansų
reikalams.
valdybą sudaro: inž. Stasys Du
JAV R. L. B-nės Tarybos na- Apylinkės vj>uotin:aiue metinia išdiskutuotas ir priimtas. Susi
►
mūsų Tėvynė bus laisva.
me susirinkime, įvvkusiame rinkimo data bus nustatyta se
L. B-nės Cicero apylinkė bauskas — pirmininkas Jonas
IGNUI PETRAUSKUI, keletą metų sumania.1 *ių ir atstovų metiniame suva 1984 m. sausio men. 15 d. šv. kenčiame valdybos posėdyje.
Kavaliauskas — vicepirminin
Cicero apylinkės valdybą šiuo kas. Laima Stitilytė — sekreto
vadovavusiam R. L. B-nės Marquette Parko Apylin žiavime. įvykusiame 1983 m. i Mergelės Marijos Gimimo para
•rucd no mėn. 10 d. Lietuvių |
nomentu sudaro: Apolinara^ rė. Valerijonas Pocius — iždi
;.
kei, už Įdėtą daug darbo ir sielos šios organizacijo- i autiniuose Namuose, slaptu i pijos salėje, i valdybą buvo pri R. L. B-nes Rockfordo
škopas —pirmininkas, Antanas ninkas, Vaclovas Prūsas — val
labui, nuoširdžią padėką reiškia Centro valdyba n jalsav.mu į Centio vaidyba iš-F rinkti nauji nariai: Delfiną Tri
apylinke
Dumčius — vicepirmininkas, Liu
•
naujoji Apylinkės valdyba.
.nkii šie akmenys: d r. Vytautas dienė. Joana Mikalauskienė,; Rockfordo apylinkės valdyba ?vika Dubauskienė -— sekretorė, dybos narys ir Steponas Rudo
kas — valdybos narys. Reikia
(iš Down
Tikime, kad ir toliau savo sugestijomis bei pata )argis, Kazys Čiurinskas (iš Augustinas Paskonis
Boleslovas
Novickis
—
iždinin

ir
f
Antanina
Repmomentu
sudaro:
Kazy
ers Grove)
pažymėti, kad inž. Stasys Du
^sst (Jncagos. Ind.), dr. Joana
rimais prisidės prie Apylinkės veiklos išvystymo.
kas.
Irena
Pranskevičiene
ir
Au

:
Rutkauskas
—
pirmininkas,
Pet
bauskas yra ir Centro valdybos
šienė.
LniieviJenė, inž. Stasys Du
gustinas
Ašoklis
—
parengimų
ras
šernas
—
vykd.
vicepirmi
Išrinktoji valdyba posėdyje
vyk. vicepirmininkas ir naujų
bauskas (iš Clarendon Hills),
'eikalams.
Sofija
Palionienė
—
ninkas,
Stasys
Tikusis
—
sekre
apylinkių steigimo koordinato
ide.ė Gabalienė (senosios kar sausio mėn. 21 d. pareigomis torius, Justinas Bobelis — iždi programų pravedimui.
rius. Valdyba numačius šiais
os ate:v(J, Zuzana Juškevičie pasiskirstė sekančiai: pirminin ninkas ir Augustinas Kapačins
Visuotinas
metinis
susirinki

metais šaukti atstovų suvažiavi
nė (iš Cicero), Aldona Kačins- kė — Antanina Repšienė, vykd. kas — valdybos narys.
mas
numatomas
kovo
25
d.
Gal
mą. Iždui papildyti numatoma
cenė. Angeiė Katelienė, Jonas vicepirmininkas ir ryšininkas su
Apylinkės
valdyba
ir
naria
būt,
įvyks
ir
vaidybos
narių
pa

surengti gegužinę — pikniką.
JAV R. Liet. B-nės Tarybos mėti. 10 d. Lietuvių Tautiniuose Kreivėnas (Sibiro tremtinys) kitomis organizacijomis — inž.
aktyviai
prisideda
pinigine
au
sikeitimas. Jau numatytos dvi Leidžiamas biuletenis "‘Bendruo
narių ir atstovų suvažiavime, Namupse, į Karybos prezidiumą itasys TikuiSis (iš Rockfordo) i AugUStin“ Pa5b)nis. P^tokolu
sekretorė ir vicepirmininkė ypa ’ ka ir dalyvavimu ALTo rengia gegužinė: birželio ir spalio m. menės Balsas”, kuris siuntinė
įvykusiame 1983 m. gruodžio buvo išrinkt: šie asmenys: kan r Delfiną Tričienė.
mame Vasario 15-tosios minėji Kiekvienais metais rengiamas jamas po visą Ameriką ir net į
Minėti asmenys, išrinkti į tingiems reikalams — Delfiną me, kuris įvyks vasario 19 d.
Pamos šye:ue> minėjimas Akty užsieni — Pietų Ameriką. Ka
Tridienė, iždininkas — Jonas
ientro vakivba
osėdyje. įvyValdyba tikisi, kad po ALTc viai prisideda prie ALTo sky nada ir t. t. Dirbama, kiek sąly
usiame 1931 r sausio 22 d., Kreivėnas (Sibiro tremtinys),Į rengiamo minėjimo, bus nusta riaus rengiamų Vasario 16-tosios
gos leidžia šias žinutes suteikė
vicepirmininkas parengimų rei
;as:sk:r s’ė pareigomis:
tytos
apylinkės
veiklos
gairės.
t Baisiųjų birželio įvykiu minė. valdybos i ždi ni n kas.
Centro valdylcs pirm.’rmkas kalams — Jucias Bagdžius. pa
reigūnė parengtų reikalams —' Iš gyvųjų tarpo pasitrauku
-d r. Vytautas Dargis, vykd.
Jūratė Jasiūnienč, pareigūnė pa siam a. a. dr. Valentinui Pliopr
naujų
Apy: cepirminiskas
i Fui, liko didelė spraga visoje
Inkių SvCigmi > koordinatorius rengimų reikaBfcs — Stefanija Rockfordo visuomenėje. Velio
- inž. S.a>ys Dubauską*, pro- Kaulėnienė, pareigūnė parengi nis dalyvavo visose Rockforde
tokoų uk e o: ė — Angtlė Ka- mų reikalams — Elena Micku veikiančiose organizacijose ir
elienf darbo sekrcloiė —- dr. vienė, pareigaaas parengimų remdamas jas kaip moraliai taip
□ana D aniie vičlen ė, iždi niūkė reikalams — Pranas Adomaitis, ir materialiai.
A dona Kačinskienė, vicepir vicepirmininkai* naujų nariu
Visa Rockfordo visuomenė
^Viktoras Kožica
mininkas finansų reikalams — verbavimui
ir pareigūnė naujų narių verba niek-d neužmirš a. a. dr. Valenw
Kazys č urinskas, vicepirmininfino Pl’oplio. Tegul būna Jam
binie — Joana ifckalsuskienė.
tūros reikalams ir parenVisi valdybą} nariai, glau lengva nors svetima, bet svetin-1
(imu koordinatorė
Zuzana
gn Ameritko> žemelė!
.’Senė vicepirmininkė vi- džiai bendradarbiaujant, malo Tikimasi, kad glaudus visų or
uomenimarr > reikalams—Ade- niai sutiko sąžiAigai eiti jų pa , ganizaciju
bendradarbiavimas
siimtas pareigas. į
viccpirmininkė ryii su kitomis orgala kyti gerą vardą musų pa very
APYLINKES KO&TROtos tėvynės atžvilgiu.
cm.s
Delfiną Tričienė.
I^S KOMISIJA
R. L,. B ru s 1 arybos ir Centro,valdybos rengtose Kūčioso
.unink: s ryJlų palaikyŠ a.s žinias suteikė didis pa
i rezistencinėmis organi1983 m. gruodžio 10 d Liet. Tautiniuose Namuo e po kar
Apylinkės kontrolės komisiją t r iotas ir visuomenininkas Ka
zac. i 1 s tr korespondentas — sudaro: dr. Vlaflas Šimaitis — zys Rutkzauskas.
dinės programos. Iš kairės: Drlfina Vinčienė (programai
Kreivėnas, vlcvpirminin- pirmininkas, s^etorius
pravedėjai, sol. Aldona Butinaitė (alUkusi kaledir.es g i
K>
nu< k
pat ng:er. s reikalams
mes), Antsniiia Repšienė (atidariusi Kūčių vakarienę) j
zys Povilaitis ir,narys - Xnta
L 3-ne s Brighton Parko
akonipanialorė.
(C. Genučio nuotrauka)
fikulšis. Generalines sek
apylinkė
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Mieli-mielos R. L. B-nes nariai-nares!

JAV REORGANIZUOTOS LIETUVIU

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai

MIELI LIETUVIAI,

Vasario 11, 1984. Nr. 7 ( 274)

Vasario šešioliktoji yra pati svarbiausia dienas Lietuvos
istorijoje. Tą dieną Lietuvos Taryba paskelbė pasauliui, kad
1 teturiu5tauta atstato šimtmečiais turėtą savo valstybinę ne
priklausomybę.
Karo ir okupacijų išvarginta tauta savo krauju, auka,
darbu ir visu gyvenimu parėmė Tarybos žodi, jį Įgyvendino ir
per 22 metus Įrodė pasauliui kaip gražiai ji moka nepriklau
somai .tvarkytis ir gyventi.

Redaguoja PRANAS SULAS
Klausimus ir medžiagą slysti; 4436 So. Washtenr*. Chicago. IL 60632

Šis tas apie Income Taxes
Jei kas, pildydamas mokesčių
Šis tas apie Income Taxes anketas, nori visas padarytas Iš
laidas išvardinti (tik žinoma, jei
Tain vadinami ‘26-week Trea
os pagal įstatymus leistinos), tai
sury bills”, kurių terminas pra
i jas gali įtraukti ne tik veido
sidėjo 1983 metų antroje pusėje
pajaunimo operacijų išlaidas,
ir baigsis 1984 metų pirmoje pu-į
bet ir plaukų persodinimo “ag.-ėję. gauti už juos 1983 m. nuo
ronemams”. sumokėtus dolerius.
šimčiai, pildant 1938 metų pa
Bet nereikia pamiršti, ka i išlai-:
jamų anketas nereikia parėdyti; du išvardinta suma nebūtų ma- 1
jie turės būti įtraukti į 1984
žesne vienam asmeniui kaip t
metų mokesčių anketas.
52,300, nes jei tų bendru išlaidų ’
Illinois valstijai, už šios rūšies' suma bus mažesnė, tai jų išvar- 1
pijamas mokesčių ne reik mokė dinimas neturės jokios reikšmės. ’
ti.

Kaimynų vėl okupuota ir pavergta tauta sudarė ir Įpa
reigojo Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLIKą) at
statyti jos laisvę ir nepriklausomybę. Ir kokia ironija! Ne tik
okupantas, bet ir saujelė išeivių, bėgusių nuo okupanto, susi
metę i frontininkų grupę, per eilę metų kaišiojo pagalius i
VLIKq veiklą. 0 dabar “derybose kaip lygus su lygiu” — gečių,
nainių ir pan. rankomis — jie siekia tą tautos mandatą-pavedimą
išveržti jų užvaldytos Lietuvių Bendruomenės naudai ir VLIKą
supančioti, kad jis negalėtų atlikti savo pareigų.

Lietuvi. Lietuve,

»Rh: < u
-x-®

Bfep -;-

Kur tu bebūtum, dalyvauk šios Lietuvai ypatingos diėnos
minėjimo demonstracijoje. Prisidėk parodyti pasauliui, kad lie
tuvis nesutinka gyventi vergovėje! Savo auką Lietuvos laisvei
atgauti siųsk VLIKą išlaikančiam Tautos Fondui ar VLIKą
remiančiai Amerikos Lietuvių Tarybai.

leisdavo 'durnus i viišu.
r
”
1
Po kelių dešimčių metų tas’
augalas pasiekė ir Europą. Pir-Į
? •:. . .•>>>*. j$!>$3E
Nieko nuostabaus, jei 16 ar! muoju tabakos augintojų buvo
R. Lietuvių Bendruomenės
13 metų mergaitė atrodo graži' prancūzų atstovas Portugalijoj
Klaipėdos uostas 1931 metais
Tarybos Prezidiumas ir Centro Valdyba
ir patraukianti. Tačiau jos gir Nicot. Jo vardu pavadinta ir svar
(J. Laurinavičiaus drožinys) t
ti už tai nėra ko. Pagyrime ver blausias elementas t a bakoj e —.
Čikaga, 1984 m. vasaris
;
ta tą moteriškė, kuri moka išlai nikotinas. Septynioliktam šimt-j
kyti savo grožį ir sulaukusi virš mėty tas augalas skaitėsi ypatin- j Artinasi pajamų mokesčių lai- I giasi ją užbaigti su finansine or
40 nietų amžiaus.
gu vaistu. Vėliau ji raikė vyrai,’ kas. Pensininkus be jokie atly gar.izacijų ir paskirų asmenų
O tas irgi nesunku padaryti. I kad parodytų moterims, jog jie ginimo aptarnauja kai kurios pagalba. Klubą- turi 346 narius,
Tepimas' veido tirštais dažais dar pilni vyriškumo ir drąsos.
-- -------- .o net 20%.
Jievos pražilusioj galvoj...
viešos bibliotekos. Susitarti ga kurių tik dalis gyvena naujuo | Įstaigas, būtinai reikia turėti so. niam mokesčiams
šiuos
formalumus
atlikę
I
žiedų vainikuos saulė rieda, —
j
dalinės
apsaugos
administraciį
Visi <
nėra viskas. Reikia gaivinti ir
Mahometonai, ypač turkai, bu lima nuo vasario 15 d. Gal pa- se pensininkų rūmuose. Klubo
visą kūną. Atsikėlus iš ryto pa-' vo labai priešingi rūkymui. U i siseks išsirūpinti, kad žinovai veikla bus telkiama naujose pa jos ((telef. 239-1200) pažymėji gali būt ramūs, nes šiais metais Geguži veža Lietuvon...
tartina bent dešimt minučių; tokį prasižengimą tgrasė net! i teitu į pensininkų namus.
talpose. Joje kviečiami dalyvau mą apie paskutiniais metais iš nei jokia finansinė institucija
Oi-bus graži sodyba mano,
gimnastikuotis ir “išjudinti kau mirties bausmę. Vienok ir toks j Pastato “Vilnius Manor” komer ti visi nariai, nežiūrint kur jie mokėtų socialinės apsaugos pa iš jų gaunamų nuošimčių jo
,A Kor. kiems mokesčiams atskaitymų Oi bus šviesi!
lus”. Paskiau su rankšluosčiu griežtumas nieko negelbėjo įric‘nė dalis neužbaigta: pensinin- gyventų. Klubo pirmininkas šalpos dydi.
nedarys. Bet jei bet kuris tau Ateis pavasaris, kaip tvanas,
gerai ištrinti visą kūną, kad krau šiandien Turkija daugiausia ga-j ku klubo patalpos dar neįreng- yra H. Adomonis; sekretorė — .
Svarbu visiems taupyto pytojas už gautus iš bankų nuo Dvelkimo -debesy...
jas geriau cirkuliuotų
T. ž.
mina tabako. Gydytojai tikrina,! tos> atskiras Įėjimas ir laiptai ne- P. Juodienė.
K. Dulkė
joms, kurie laiko savo pi šimčius bats su federąlin.e vai
Nepatartina vartoti perdaug jog laikymas kenkia sveikatai,; praryti ir t. t. Pastato užbaialkoholiniu gėrimu, nes tas su- nes gadina nervus, silpnina šir-J o-jmui reikia dar daug' pinigų, Pašalpa namams šildyti nigus bankuose ar taupy zdžia. neatskaitys. toks skaudžiai
J/ Žemaitis
gadina odą, taip pat ir didelis ai nuodija kraują ir pan. BetLabai i labai prašome visuome- - Pagal 1983’’m. gruodžio 1 die-! mo bendrovėse ir uė taiiI nukentės.
SPALVOS PRITAIKOMOS
kiekis dažų ištraukia gyvybės
pažiūri, tai retas kuris gydy nę ir pensininkus aukų.
na įsigaliojusį Įstatymą, Illinois
gauna nuošimčius
ę
;
ŽMONĖMS
ženklu- iš veido. Prisilaikant šių tojų nerūko. Tokiu būdu cigarai,
valstijoje paskirti specialūs fon_ j
Darydami testamentus neuž
Reikia žinoti, kad betkdki uz
PAVASARIO NUOTAIKOJ
patarimų, moteris sulaukus vi cigaretės ir pypkės neišnyksta
Bęlsevikus mes vadinam rau
dai Dagėlbėti žemu pajamų namirškite pensininkų
klubo.
...
<
•
I
taupomus
ar
raikomus
bankuodurinio amžiaus dar gali būti iš mūsų tarpo.
donais’-bailius — geltonais, tei
mų savininkams arba nuominm. i
1
Kokia graži sodyba mane,
Stambesni aukotojai bus įrašyti
se
pinigus
gaunami
nuošimčiai
pilna grožio ir patraukimo.
singus — baltais. Ištikimą žmo
kams apmoksti namų šildymo
Kanados Liet. Pensininku lentoje, o kiti — j specialią kny išlaidoms. Viena .asmens meti yra taksuojami. Šiais .metais vi Kokia šviesi!
Bandom laukuos drugeliai ganos gų ’vadir&me mėlynu, neišmanė
gą. Paaukojo $16,OČO L. N..Lab
Tabaką pirmiausia pradesokios
paskirties
bankai
ir
tau

klube veikla
lį — žaliu, o bespalviu yra tas,
nės paramos negali prašokti 6,076
dara, po $200: Šakys, Vaškela,.
pymo bendrovės išsiuntinėjo Dvelkimo debesy.
kuris niekuom nepasižymi.
Toronto lietuviai pensinin Trukanavičius; $500 Baltramai- dol. dviejų asmenų šeimai! — juose laikomų pinigų savinin Žaliam tąrpuvarty kalbėsim
Kuomet Krištolas Kolumbus kai ruošiasi dalyvauti kar-'fj $109 Jakimavičius; po $100: 8,176 idol. Duodamoji pašalpa kams specialias anketas, kurioApie gyvenimą žvaigždžių,
pasiekė Ameriką, tai jis g eit navale, kuris įvyks Lietuviu na-Į Mitalas. Leveris, Rugys. A. Ga- gali siekti 330 dol, Chic^gos i se pinigų savininkai turėjo nu— Pietų Vokietijoje labai
Kaip saulė mėnesio pavėsy
miesto Human Services Depar- J
pastebi) o, jog senos indijonų muose vasario 25 dčionis; po 550: Pačkauskas, Gulsmarkiai, lijo ir užtvindė visas
I rodyti savo tikslu Social Securi- Akis užinerkia pamažu.
Moterys rūko kokį tai džiovintą
Visi kviečiami į-“Vilnius Ma bįnskas;. $40 Teišenskienė. Ki tamento telef. 744-6717 nurodys’ ; ty numerį ir tas anketas grąžin
upes.. Reino, vanduo pakilo 1G
augalą. Vėliau paaiškėjo, jog tas nor” pastato atidarymo iškilmes! ta •—, po mažiau. Ačiū visiems! įstaigą, į kurią reikia kreiptis ' ti bankam*. (Ne pelno organiza Ir nulinguoja užu daubų,
pėdų. Apsėmė tūkstančiai namų.
prašant pašalpos. Chicagos gy
Parnešti
pasakosguvios,
į
;
\
; buvo daroma dievų labui, vie- balandžio 7 d.
Lauki: ne daugiau aukų.
cijoms yra kiti nuostatai).
ventojai
tokias
informacijas
■ toj maldos. Kuri moteriškė tin
Tada, sparnais gegužis gaubia
Artimiausiu laiku yra numa
Valdyba
gaus,
paskambinę
neapmokamu
•—- JAV kariuomenės vadovy
gėjo melstis, arba šokinėti apie tomas paskaitų ciklas iš medici
Asmenys, kurie taupo bankuo šilus ir pievas Lietuvos,
— Toronto lietuvių pensiniu,
r
telefonu 1-800-252-8643.
bė labai rimtai perspėjo Siriją
ugnį, toji užsidegdavo pypkę ir nos srities.
se pinigus, nenurodydami tiks Tada jauties žemės rojuj, —
ku klubas, suorganizavęs “Vii
dėl įsiveržimo į Beirutą. Jeigu
nius Manor” rūmu statvba, sten- ■ Pneš kreipiantis į nurodytas., laus. savo Social Security nume Pražydę žvaigždės mirksi tik
šijitai ar drūzai puls aerodrome
rio arba (jo visai, nepažymėję, Tada lakštingala sugrojus
esančius marinus, tai JAV karo
gali būti nubausti ligi 50 dole Plasnoja saulės pasitikt.
:Hiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiutiiiiiiiniiiii 11 iimiiuiiiiiii nntiiiiiiiiiiimnfe
laivai griaus jų užimtus Beiruto
rių, o iš jiems priklausančių nuo• LIT ER ATCRA, lietuvių Hteratūros, meno tr moksV
kvartalus.'
šimčių bus išskaityta federal i- Ir vėl gegužis vyšnių žiede,

Keli patarimai grožiui

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

I>54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enrią, Vin«.
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
f. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* t
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A. Vara;

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629

TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi

Hal, Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie drim
Jventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke įpraty
lx* Xuo*o Adomaičio—‘Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aanas*
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities Htr
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp
JI _ _

JI

A

w

immawiaiiimwrew

Cosmos Parcels Express Corp.
’*. • > ~e

>

MARQUETTE G1£T PARCELS SERVICE
> ETETDVHKASIS PAMARYS, Henrffco Tomo-Tam&laCTfc
JSomlai pAraiyU ttodija apie Rytprūsius, remiantis PakainM f Į
Labguvos apskrižft) duomenimis AprašymaJ įdomus kiekvienai?
BetnvIrrL Leidinys iliustruotas nuotnnkomK p^bthgoje duodami 1

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų’ studijavęs, kaip

2bDl W, 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737
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mtnRnai tr minty*

Jetuvoje tr pt^

maistais bolčevikų

2759 W. 71st St., Chicago, HL
Jalinsko
Itin r %

(Ecklio

voHuefotderiua,
sojamss gyv^iilme ir
JuHaus J
! ps vadinti ko1 toju ui ihnog
rsiTiuoj i tA

ESTTNGAl IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

ako ffr
Y. VaMfe
ajm nr-/T *!1ų_
MMft.

/

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais ntfb
vai. ryto iki 10 vaL vakaro,
iriais nno 9 va

f

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA- ''

p&raAė 700 puslapiu Ičnyg^, tnrioff raflejo vf&lčą, ka* Sef IraSa tr
bet knr. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetnvius
ir Detuviij kalba. Jia mokėsi kartu su kum Jaunium tr prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksHua vertimu#
i w ,s
tr patarė mums toliau studijuoti.

Hfe»Mkr?-sa

11-13. 19M

teip dūriios, negali tikrai žinoti, beC"
manyti, nužiūrint ant veikalų
vių troškavimai ir noras ne vii
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juk
’JSA localities >±0.ėu per Tear. { Kančioje:
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vienam ruū negrai

kūną — laiąyė^
ir daugeliui
tam dalykuįbtikėtų paaukoti gyvybę it turtą;
būkime' pasiruošę po šįai'JkSitei .sugfrįžti j* sūvovo gyvenimo bėgį, atsižiūrėdamas atgalios mato lę.
šalį.
Sukruskihie v|sį į didelį mokslo ir šviesos dąrb'į
numano, kas jis yra buvęs ir kuon4<t»lf#- supranti,
kukių savo inpatybių dėlei jistąp^ą'to’ks, ąl&'ir
kad kiekyiehas^ praplos Šioje laisvoje šalyje kokių
F
Teks; taip ir visa mūsų gipūnė (ffiua) turėtų atnaudingų AfedykUpj ypatingai įvairių pręfęsijų pra
fftkrti ir pažinti praėjusį laiką, kurf'jrfa gyvenus ant.
monėj, galėtume ąudėtesavo garbingą darbą ant tės-s Lietuvos žemės, ir visus laimingas ir nelaimia-.
vyn'ės auloiro. L z -.j
‘ .
- ' ■' • *'!’
'• ■
us atsitikimus, kurie šiokiu ar tokiu būdu padarė
Šios rezolnleijoą autoriai buvo dr. J> Šliūpas, Pranas
'Hūz-ų giminę tokią, kokią Šiandie regime, ir pavedė
Živatkauskas ir Altanas Rimka. ■
ją tiems vargams, kuriuose mes gyvename.
į
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Ir kai ųžgriuyb tragedija ant lietuvių tautos, kai
1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, SLA save
41-ame Seime, įvykusiame Čikagoje 1940 m. birželio 29 d.
buvo priimta ypatinga rezoliucija, šios rezoliucijos auto
Saite
Mokytoja akcija prieš
riai buvo Stasys/Vaidyla, Stasys Michelsonas ir Tomai
cents per copy
• ‘Užsieniuos*;
Amerikos savisaugos
Matas, šis nutarimas šiaip skambėjo:
į irieUiLis __
politiką -pusei metu
SLA 4Lmas Seimas, apsvarstęs su -idėjųrią pa
$^5.00
Nuc gausio pirmos dienoj
j ----------------□ •enra^cic kainos;
Amerikos koukkiskose modėtį Lietuvoje, pareiškia:
Naujienos eina kasdien, ištiriant
Chica^jjc u pa.iemicoau(x>c.
1) Kadangi Sovietų Rusijos armija -įdverždama Kykk.se dėstomas krikščioniškos
l sekmadienius, pirmadienius ir švenmoralės .kursas.. Jis yra vienas
S4;.w. į tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro*metanu _______
į
Lietuvą
sulaužė
anksčiau
padarytas
su
ja
nepuo

e - ’ ve, 1739 So. Hoisted Street, Chicago
pagrindinių, privalomų kiekvie
puse, melų ------ZZ- Š15Č0 Į
6060a- Teleflimo ir tarpusavines apsaugos sutartis, ir
nam tos mokyklos mokiniui. Nė
2) kądangi užimdama- Lietuvą Sovietų Rusija vienas padorus, protingas žmor.cuuiLi menesiuj
Pinigus reikia siųsti pašto Moncj
iriv vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
paniekint Lietuvos nepriklausomybę ir uzurpavo ,us nėra priešingas prieš morateisę diktuoti kokia valdžia turi būti Lietuvoje ir ės principu įsavinimą-jaunimui.
m A U J LENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadiehiu^
kaip LiętUvk tūli tvarkytis viduje, tai tebūnie nu Tik bėda, kaa po šios moralės
o riešinga yra varoma savižudiš
tarta: /
ka politika: vedama akcija prieš
J 1J fctd-Žfe Šeimas griežtai protestuoja dėl Lie Amerikos savisaugos politiką..
tuvod^Tepriklauscmybės pažeidimo,. ir
Vasario šešioliktoji ir Susivienijimas
Krikšč oniškos -moralės kurso
2j šis Seimas kviečia- visus Amerikos Fetuvius
ėstytojai, naudodamiesi gyveIr vėl trispalvė plevėsuoja mūsų salėse. Ir vėl įmant
ojųjątihgaf
Susivienijimo
narius
budėti
Lietuvos
air.o krašto demokratine laisve,
Buvęs pirmuoju ir likęs -stipriausiųJSusivienijiįHOn
riai išstaytas Baltasis Vytis. Tai yra Lietuvos Respubli
laisvės ir nepriklausomybės sargyboje ir teikti vi’o ėda pražūtingą -akciją prieš
kos ze._kiaL Lietuviško valstybingumo simboliai! Bet ideologu dr, Šliūpas 1916 metais iiepOs-rugpiūcio mėn 4 c
kerippą pagalbą paliuosavimui mūsų tėvų krašto nu Amerikos, gyvybinį savisiiigos
k c.’.ė. .J ax tėvynė Lietuva jau, 40 metų Sovietų ru.'t, rašė. ‘Vienybėje .Lietuvninkų” apie-Lietuvą; Jū visa-'ęilė. nteresą. ką tenka giliai apgai
svetimbs militarinės okupacijom -. .
pavergta. Kodėl minėti įvykius, kurie prieš 66-rius me m • train.-nių turėjo bendrą pavadinimą J “Ebtuvos'.;ląišVė*k i
lestauti. Ji-e įrodinėja moki-A\-’ ■•■'■'A į--'nutiko?.,-BaugeliŠ gal suabejos: Lietuvos daugiau ga’ Ori.Šliūpas rašė: '
4 . j,
^is-.nutarimas buvo priimtas prieš 40 metų. Jis ir ■yams, kad Amerika yra pati diKad1 visos tautos jėgos .ąikštėn iššą-kšti jgalėtiį. šiandien’ galioja, kadangi Lietuva tebėra Sovietų pan- h džiausią pasaulio ginklų kalvė,
jau Hera!
’
reikia, .kad visa. taūtajkruy.^šwė£a’būtų. -Todėl lier' ;eįųbšeĄ^s.;gyyehtbjai?rūsinami, išnaudojami, o krašte kad ji daugiausia gamina ir eks.
T ems menkaverčiams, -silpnadvasiams reikia pali: -'O'-t-’o-'a ginklų. Kad Amerikoj
tuviiį roškimas. yra. hė tik'Ž^d Kauno,'i Vilniaus, Šugamt^ ir darbo resursai eksploatuojami.
keti n ? pap ikimus, pasmerkimus, o reikia pareikšti už .o-ę-’n—a nolCika. grąso karu su;aik .’r Gar<En?;. Minsko ir Vitebsko: gūberiiijos.lsųši7 j:\ J&j&ėąs Stasys.Santvaras tais laikais vaizdingai pa. na:k;nt:. pąsauli. O apie Mask
jąu s .K j: ug’ lietuvis toks bevalis, kad taip lengvai r
n: čion įeiti turi Mažoji ar Pfūmj’Lięr
r gavo Lietuvos, dvasią Jir -dabartinę būklę neseniaij. šukur avos komunistų, siekį užvaldyti
m:j .r atsižada savo tėvynės, tėvų per tūkstantį m?,
atrija
(Kūrsžėmė,
-Vįdžemis-žrędaĮis
tu va- ir. v
ną s ar Ii ir jam ibktupti. apie
Lose eilėse:
■ '
: -,
sukrauto palik’mo? Juk, rodos, kad lietuvis yra iš tvir
Maskvos, kąlamųs viska^nąikinan
i: fu).. Tad-gi tik- lietųyijkajai a latvis
-'-Mažyte būdania; tik žemės -lopinėlis,
tesnio molio sutvertas!' ".n’us .ginkh.’s_ ir. juk išdėstymą
i suėjus į daiktą, gailiną-tikėtis,-kad' j’;: AįFtu pakėltūfe' amžių kovas, žudymus, vergiją,
i
Jlinūlt Lietuvos šešiasdešimt šešcrirrTnettr-sukak ‘įmes.vka. laisvąjį pasaulį, ypač
- Latvija .užsilaikyti galętų.j - J- -J-’ *
ž
akyse -nėgestųfepindintis padangių mėlis?..;
•ąpea Ame'Jkąi tai iiė žodžiu mo
nuo 2.2prL'2V^.omybė' paskelbimoi'terka prisiminti, ki 1
kiniams! ' Krikščioniu- moralės
priedo idealo, to svajonės išsipildymo .yra prisidėjęs mūsų
SLA -297tas. Seinsuvažiavęs Pitsbiirge:: 1916 in- į 'j > '\Nefc‘nudienpnei sehiai/. \ .
priedaiigpre sjtbkią -akcija ve
Susivienijimas.
riržeŪo 5-10- dienomis, Seimo" Raibų apvainikavinio dwą; j .^kJZuė&oiĮięt maži nebuvo kankiniai, —. \ .
11 lila>

.tuok

.HHlil >1X111*

i?es esame tokie pat žmonės, kaip mūsų kaimy
nai !” -Aukso žodžiai, kurie skatino lietuvį svajotu siekti
ii kovoti už tai, kas pridera kiekvienam laisvam žmogui.
B^t lietuvis nelaisvas. Jis buvo rusų caro prislėgtas. Ba
sanavičius ir kiti “Aušros” bendradarbiai įžiebė laisvės
siekimą. 0 tikra laisvė tegali būti laisvame ir nepriklau
somame. savame krašte. Reikia lietuvį, kuris ilgus am
žius nešė baudžiavą, kentėjo nuo tamsumos ir prietarų,
pripratinti prie laisvės minties.
’
į.
Ir lietuvių tautoje atsirado tokių liaudies švietėjų.
Mūsų garbės- varys, aušrininkas ir Amankos lietuvių
tauri’’L ątgimįmo tėvas dr. Jonsa Šliūpas paaukojo save
-visą gyvenimą, tai šventai misijai.. •Dę.^Šliūpas labai
glaustai ir .tiksliai nusakė savo tikslą- ^^isvojoję Mm?
tyje”, 1914 m. gruodžio numery. Jis tUO ?^tetU; pareiškė:
“Mano troškimas — laisva Lietuva,, apsi&vįėtę tautiečiai,
prasisiekę amatuose, pirklyboje, pramonėje' ir moksle!”
To siekė ir įy, sukurtas Susivienijimas cLietuviu-Amek

z.-.^ ' .■

■

■

■

dama katalikiškose mokyklose, t
nei š>ki4
Mari jos Aukš^eshiosios mokyklos J.,,

' /ą' ; ’ Į
Pernai minėjo šimtmetį nuo laikraščio “Aušros” pasj - -birželio- lO-d;— priėmė -šią režpliuciją; J
' ?? ■' ApRnkūi Lietuvą, dainų ir §odų salį,
Šioje valandoje,- kuomet, .drėbąlhiū^ Jtėy^ė.pb"
rodymo. Šis laikraštukas buvo lyg šauklys; lyg švyturv«
kojomis'dvlė’ų sušikirtųsių milžinų,, kuomet.žaruoja į';- ‘ riri/ Pątrąkę-vanagai be’atvangos tebgieda :
kuris iš snaudulio -kėlė prislėgtus lietuvininku s. Mūsų
, Susipratę mokinių ievai prIri/.
-Tu
maža,
mažyte,-gal
mažiausia!
—
tėvynė padangė. gaisrais, kuomet' daųg’gražių Lie
valėtų pareikšti protestą tokių
tautinio- atgimimo -patriarchas ir Susivienijimo garbės
4
7^
.
;'
0
man
tai
svetima,
skaudu
ir
-geda,'
mokyklų vįd6\ybems^k,ąd krikš
tuvos. vietų, guli griuvėsiuose^ ir mirties: šmėkla plenarys dr. Jonas Basanavičius, tarsi senovės vn-dila t-aia
.
.
’
f
Nes
mano
sieloj
tu
didžiulė,
didelė,
didžiausia
k
šioniškos -moralės _ pamokos ne
- - s S' ■ ' ■ . r ~ ~
~
čr -savo sparnus ant mūsų “tėvynės, bet- iš'"antrtfe - ■
‘rau'iečius iš miego. Pirmame “Aušt
būtų - paverstos politiniu švieti
p vės mintis mums sako, kad praėjus didžiulei aud
sanavičius lemtingai prabilo :
1942 metu SLA Seime tuometinis prezidentas Fortu- mu; kad mokytojai nevestų,antiri i bus* rišama iš naujo tautų likimai "ir tuometmūsų -natas -Bagočius savo pranešimą Seimui ■ baigė šiais žo amerikinės, — promaskvinės po
Juk ir mes esame tekię-pa;
J.vp’gė.gaĮi susisukti trokštamosios laisvės• ir-tuomi džiais:--‘Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi pasilikti litikos- linijos,, pareikš vi protes
—' kaimynai, ir norime-visi
mi
- - užtikrinti sau ilgiems metams laimingą, ir-gražų it ateičiai kaip Amerikos Lietuvių Respublika,-paremta tą, kad jaunimas nebūtų .politiš
' miš'visai žmogystei, lyg
kai klaidinamas.
dotiš. Tarp tokių teisvi
'demokratiniais broliškumo* ir tolerancijos pamatais...”
M. Augulis
meš 29-tojo Seimo delegatai, vardan.šitos.šven, Liūtu»Oj -įlietu', .ai .monsla ir a.psvu..--.. -, m
Tenka pastebėti, kad Susivienijimo veikėjai vartojo
dl'ies, šaukiamės į Amerikos lietuvių visuomenę •
_.,mokslinyčiose gautų.. -Šiandie .mavis’?’gi
— JAV rengiasi pssiųs'i Į
teuž /ic.špatąuja tarp mūsų, vidujinė taika, kah ^‘respublikos” vardą jau 1916 metais, t.y., prieš Lietuvos Hondūrą žvalgybos lėktuvas,
numanome, jog-iškalos- su s .-etimomis mok
vai- .'dore viešpatauja kitų kultūringų šalių nepriklausomybės atgavimą. Ir kai 1918 metais Lietuva kad galėtų sekti j Salvadorą
mis daugiausiai Lietuvius paverčia in sv
cmanėie?**
■ ..J . 4, - L__ -......................
(Nukelta Į penktą puslapį) siunčiamus partizanus.
atskiria vakielius nuog jų gimdyt ų’ą. Ar
'f ■

Tuo tarpu iš Vilniaus mus išvežė į Trakus ir dau Lietuvįe. Iki šio laiko man niekas nepasakė,
į Druskininkus. Kreipiausi į kiekvieną naujai Su kada galėsiu išvykti pas motiną. Mane visur ve
tiktą po’itruką, prašydama, kad man leistų išva žioja/ bet neveža į gimtąjį kaimą. Kreipiausi į
žiuoti į Pumpėnus. Kiekvienas pečiais patraukia, dvylika direktorių ir palydovų, prašydama to pa
Daugelis mano, kad Amerikos lie
pataria kreiptis į kitą, bet nieko konkretaus , ne- ties, bet atsakymo negavau. T ji dabar žinokite:
tuviai nežinojo, kas rusų okųjkįppašnko. Kaune nutariau nesitenkinti vien prašy Jeigu nianęš neišleidžiafe į kaimą, tai aš niekur
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų kuro
daugiau nevažiuoju.
mais^ bet ryžausi imti45 ki.okių žygių.
jėgoms ir policijai antrą kart L įsi
1 j — šį reikalą svarstysimo, bet ekskursija
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
Rugpiūči'’ -1 buvome Kaune. Ant rytojaus Vyksta į. Palangą' ir Klaipėdą, tamsta turi vykti
tuvoje buvo Čikaeietė 1961 melais? mus išviriu rSi.'Rxmo sritį naujai pastatytos elek kąrtu su visais, — atsakė jis man.
Ji viską a prašei r Chi sagos Lietu tros stoties“ apžiūrėti. Iš tikrųjų, graži ir didelė I ' — Jie gali vykti į Pūlangą ar Pa bangą, man
vių Literatūros Draugija išleido stotis. Apžiūrėjome totį, o vėliau turėjome klau ^i5Viėri'XL'g£gakjįiįf — Is Ką'ūho niekur nevažiuotris laidas (vieną angliškai). Nau syti “gramofonų”. Ko tik tie “gramofonai” mums, -< ju. Jeigtr neįeisite-maik mHinos-pamatyti, tai iš
jienose dar galima gauti’ Čikžtgie- nepripasakojo! Pradėjo nuo to, kad “buržuazinė • Kauno nejų.duf Jey norite, tai vežkite mane btgal
Lietuva” plan; o užtvindyti Nemuno vandenis į Ameriką, bet į jokią Palangą nevažiuosiu; motės įspūdžių, laidą.
N.r —Red.
*
t t*- .
- v ■ ’*- “
r
ei ikarai gaminti ir nieko nepadarė, Kaip valdi į tįnos nemačiusį,į Palangą mane nuveš k 0 ko ąS
ninkai iš užsienio bendrovių kyšius ėmė, kad tik (ten važiuosiu ? Lietuvoje gyvenau ir niekad Pa
J’s tiktai aiškino, kad čia tokie įstatyme.’, tai nepastatytų, ir vispkių kitokių dalykų. Pripalangoje nebuFMU, tai ko at ten dabor važiuosiu ?
kad t k o pątvark^nmi, kad jis ni^jp negalįs pa
stotis gaminanti Bok daug;
«vįeta, kurion vaziūodaryti, kad t^klą jauAvaiW, Bet Rad’jTs (farj’siąš ęlęk^rpg,.jpg.Joąr>užt<ąk>ią ne tiktai kiekvienai j
viską manJdidfmūi i^riSpibti. 'įl^aklžušia’uTKąda? Lietuvoj J^ajnp.ęĮįyj; bet ir kaimyninei Latvijai bei sMi. Jei nėiefsite-į Pumpėnus, tai niekur nęva/r'
A < •
Atsakė: Nežiną#!* ’
•’!r*'
Estijai?
Kįek
;ęs,<lęktros
tenka
Lietuvos
kai

. ' 'j'-t , -V
’
Į
Tarus siuos žodžius..apsisukau ir plikį senį
mams,
mes'r.etnt.us
turėjome
progos
įsitikinti.
Ne aš viena-aorejau-saviškius-pamatyti. Visi
palikau. . -v-ijrJ
ekskursantai, įskaitant ir komunistuojančius, pa
.CI TBIATUMAS SOVIETlNfiS VAL
DŽIOS AT5rfK)WI
,
noro nu važiuoti į gimtąjį kaimą. Mūsų tarpe buvo
vier i gudresnė, negu kitos. Ji susirado turtingą
Grįžusi iš elektros ? oties į Kauną, susiradąu r«».H ralususi Intur.sio atstovą viešbučio koridovaldininką, Kuris ją išvežė į kaimą. Jis išvežė, bet vyriausią ekskursijų v urkytoją. Nežinau to senio
ktunbarį ir uždariau duris,
nenuvežė. Vakare miliciniukaPrifefOktai Ją’ipbr-' pavardės, bet jis, toks č.jk-.i^ojv.s. sAusas, "dre- r1uJ^»_|uj^lau 1
▼iv'.*
uzsuKflu. Kad mm nervu
varė į Vilnių, bet
jvs^^sebrąųjapgabenorAhis • :6ančlc4ii/*rankomis
tvarkė turistų rei
j>as mane pradėjo landžioti
apėmė panika. Mes manėme, jog mūsų neišleis.
kalus. Jį )atraukiru.
į Vr pasaldau:
1VS.11 m.o •
> OCH <11 .
j-'.'j—r Klausyk Ta^irtą, jau ūtisą savs’tę prateii

-R

įėjęs į mano kambarį.
,
— Užsisukau', — atsakiau aš.
Į
— Tai kodėl?
— Tai gramofonas, ne radijas...
— Ir žinių nenori pasiklausyti?
— Tai propaganda — ne žinios, — atšoviau.
Dar jis man bandė aiškinti, kad žinias duoda
visiems, kad jos neiškreiptos.. - ■ .
Pasakiau, kad. nenoriu klausyti tiktai vienos
stoties, žinių. Jeigu aš negabu taip pasisukti šio
radijo, kad girdėčiau kitą stotį; jeigu aš' negaliu
pasirinkti stoties, bet turiu klūušyti vien tiktai
propagandosy-einančios iš-vienos"Stirties,'tai toks
radijas* man nere'rkali'ngas.- Be‘jd’geriau; ramiau.
KABIAI IŠGRIAUTI, TODĖL IR NETkĘjįuiA IS VJLMLMti... . -

....

Vakare man padarė staigmeną. Į mano kam
barį įvedė iš kolchozo atvykusį brolį/ Buvo
džižru^srtiB/biffb'li' hSa?U.‘ *Apiy tSt gėria u4 nenž[šakoti. Fafhtau jf maJIiHcą, ^ar va:ka, p.dabar jis
jau buvo suaugęs vyras, vedęs, šeimot tėy^s.
Jis buvo stiprus, sveikas vyras. Bet dabar,
[kai aš į jį pasižiūrėjau Kaune viešbutyje, tai pai žinti negalėjau. Išdžiūvęs, nelaiko pražilęs ir nu| plikęs. Netrukus man ir daugiau paslapčių pa
aiškėjo. -B.uvo. aiški ir -svarbiausioji neleidimo i
j kaimą priežastis. O ta. priežastis būro tokia ■
Mūsų kaimo visai jau nebebuvo!
I
(Bus daugiau)

w
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nei T- -ik'.’niiz Tu juk lab tį
siai nori tavo priešas, žinok
aiškiai ko sieki ir eik ta linkme.
1948 metais visi pranašavo, kad
H. Truman pralaimės rinkimus.
Jis laimėjo. W. Churchill sakė:
id nesiasuok. Niekada.
Ja”. P„nas ChurchilLs vi—(L - alspyi^siai ėjo prie savo
E x ir tu Niekada nesux..e.._da ntnurimink, nis-

k. viLLAjra

VAKARI) VEJAI
112 moderaioe poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAn
nr heliai Pamušim* poeziją. kai atsiusiu uim^u>
mlaiu Aareuu.

r KUjieuiM, 173S 8. Haiateo Su

Vasario šešioliktoji ir Susivienijimas

funeral Home and Cremation Sen it r

DK UAUL V. DaKGIS
1 IOwA» ik CHikUKGAi

WX*'

*«*ter

^onimunit)

11 mite*

Medic Inta cnrekTonui

inr k

A4nh*»m Ko., We*rcn«st«x. m

i>Ub

jllkM

S—Ir

GXTDC dięaftmų

17Z9 b H a;.- e<Chicago. iL 6

Charles Stasukaitib
FD. LE.
'312) 226-1344

ua;p ules elgiamės ir dirbam
kaip .ndividai, nuspręs mūsų ir
NESUPASUOK, NENUmūsų tautus likimą. (Laisvai
SlAlLNii.
' versta iš “United Technologies”
AI 1S UKiųjų iu nuu s
- atsišaukimo Wail Street žumair kapituhuou l T ai gaa uc
le, 1SKS4 m. sausio 17 d.)
Tam nereiiua nei sugcv.jnuo,
LKDS biuletenis
-

‘14 Hour Še,

—
4 '

<Dlrą iesudiem b—4 *al

TeL; >62-2727 arta 562-2725

A. POŠKA

1

I

Dn Jonas Basanavičius Bulgarijoje
(Tęsinys)

lies reikalais, J. Bas. susidūrė
su daugybe liaudies papročių ir
pas.c bėjęs jų panašumą su lie
tuvių kaimo papročiais, juos pra
dėjo rinkti. Savo 'didžiulėje dar,
nespausdintoje knygoje (apie
kurią man kalbėjo Dim. Mari
no vas, d r. Kirdžiejevas ir kiti)
‘ Bolgarska Bilka” surinko visus
padavimus ir pačias gydomąsias
želes iš visos Lomo apskrities.
S v. ministerijai pateiktuose rank
naščiuose turėjo surinkęs gausy- į
l.ę Lomo apskrities tautos paša-'
jų, surį'uoių su gydymu, ke-t
.jęr.ėmis ir burtais.
Jo knyga -Luiuskijat Okrug” į

Norėdamas įtikinti moderniš
kos medicinos naudingumą ir neA.iALvaa. a*iv
pavojingumą, jis pats nare vie
H» West
Strw
šas populiarias paskaitas Lomo
■Uk» pšgiu 4UdililL2B*.
I mokykloje ir moKiiuų bei klau
sytojų akyse darydavo lengves
nes operacijas. Jis važinėjo pu
kaimus ir ten teikdavo visokius
<»- lUMfe įkiši Ai
patarimus kaip apsieui su ligo
niais, dažnai nupirkdamas ir do
MII W. 71* $t TeL 717-514$
vanodamas reikalingiaus.us slau
gymo įrankius. Maty namas. jCg
labai sunku žmones įtikina, jis
tt ’COnUCX 1SMSF-,
Povilas P. Dargia
dažnai susikviesdavo praktikuo
jančius šundaktarius ir booeies
(Atkelta iš ketvirto puslapio)
Dr. k tfONAs SiJBU Tl£ priėmėjas ir jiems dėstydavo
l-HKSTŲ, PŪSUiS Ik
grindines žinias apie dezinfekei-1 bums veikalas iš bulgarų etnolo- taP0 laisva, kai atsirado tikra ir pilna Lietuvos RespubPROSTATOS CHIRURGU*
ją, kraujo užkrėtimą, pagalbą1 gi.,ds. Be jo niekur niekas neap- lika savo žemėje, tada čia, Amerikoje, Susiveniiime žodis
M54 WMI Mrd STREET
gimdant ir net paskolindavo sa- |
Vib-idor įnirti t—4 pojB*
vo įrankius.
’
j . sieina ir jis ligi pat paskutinių! “respublika” lyg buvo primirštas, jo nebegirdėjome. Bet,
) laikų tebėra visų kitų veikalų kaj įr yėf Lietuva jos didžiųjų kaimynų buvo pavergta
Dr. Jono Basanavičiaus pastari pagrindu.
rusų bolševikų,.o po jų vokiečių nacių, tada ir vėl Ame
gomis Lome buvo pastatyta mo-f
j0 tautosaua-£54ž
demiška ligoninė, kurioje jis su kos i r. burtų tomai gal dar
. .ir' rikoje, Susivienijime atgijo “respublika”, kaip gaivinan
dviem felčeriais teikė pagalba .unJicį tebeguli archyvuose ar tis žodis, kaip priminimas tame žodyje glūdinčios laisvės,
ne: 60 ligonių.
t! jau gal ;y?en tik jų vardas beli- j kaip skambus vardas, kuriuo didžiuojamasi čia Ameri
° u m a
| Jo pastangomis ir net dairmi:
koje, ir kurio reikalaujama Lietuvai.
biblibgrafijcs kataloguose.
i lėtomis buvo išvesti kanalai neVienas7'.-’š vėlesnių dr. Basan.
Taip, ir šiandien Susivienijimas yra “Amerikos LieU
k
t>» x L v r j t.b
i švariam ir švariam vandeniui sekėjų šventikas Dim. Marino-: tuvių Respublika”. Mūsų Susivienijimas visuomet yra ir
*ro<
LAMV 'i ilamun.- . atskirai tekėti.
v?.s, artimas Bas. draugas, tvir-. ;3US daugiau kaip koks socialinis klubas ar apdraudos
Iš mažo pajūrio kaimo Var
ioįrur^ijA
kad vėlesnieji darbai yra ^en(jr0Vg Tai liudija jo šimto metų istorija. Tautinis lienos, jis per keliolika metų su ima,
tik
J.
Basanavišiaus medžiagos
M z.7 CENTRAL AVĖ
kūrė vienintelį Bulgarijoje jū pasisavinimas. Basanavičius bu tuvių atgimimas pagimdė Susivienijimą. Visuose SLA
>tersburg. FU 3371# " ros kurortą su dumblo voniomis,
vo ir yra etnologijos, archeolo istorijos perioduose atsispindėjo jo lietuviškumas ir susi
J'*L <813) 221-4206
su vynuogine dieta ir nervus ra gijos ir antropologijos mokslų rūpinimas tėvynės reikalais. Per pirmuosius savo veiklos
minančiu pasivaJkščoipmu pajū ėv-’s. Bulgarijoje.
30 merij Susivienijimo tikslas buvo nusikratyti lenkiškos
riais.
- AM*
Kas susidurs su bulgarų ar- įtakos, suburti ir pašelpti savo tautiečius. 1916-1944 m.
M O v I N G
Jo pastangomis buvo įkurta '■‘eclogija. tai. ras, kad beveik laikotarpyje Susivienijimas tiek moraliai, tiek medžia
* 4imal — Ptixu
Sofijoje ‘‘Glavna direkcija na vislias, kas buvo rašyta valsty giniai rėmė atsikuriančią Lietuvos valstybę. 1940 metais
ŽEMA <AIWA
narodno zdiavė” ir jis yra pa- bės kūrimosi pradžioje bulgarų!
nnuiro Master Chir^
vra išė^e iš J. Basanavi-i užėjus tautos nelaimei, Susivienijimas ėjo į Lietuvos iš
rr
tortRler
’uoses higienos programa bulga kalba
-’it”
1
« laisvinimo akciją. Taip pat šelpė tremtinius ir nems pa
rų vyriausybei, kuries ji dar net ''lO’ic nlnr Lyrini
(Bus daugiau)
dėjo apsigyventi šiame krašte. ■ šiaz dien Lietuva vėl
ligi š’ų dienų nėra kaip reikiant
Įvykdžiusi.
pavergta. Ji rusinama. Užtat Susivienijimo taukinė misija
— Nikaragucs kariai turės nesibaigė. Reikia nuolatos kelti Lietuves nepriklausomyI Dr. J. Basanamčius pirmasis
gr’žii iš Salvadoro.
*> •<J'"«vstat pwiraustywj
. bės klausimą Amerikos valdžioje ir krašto visuomenės
‘ bulgaru etnografas, archeologas O • ivtiriv rtshMsv
ir antropologas
— Graikijoj yra 1,091 iranie viršūnėse. Reikia medžiaginiai remti laisvųjų lietuvių
OYt riOJM m

..... nl,

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTA1GP

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044d
-IODERN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYOIO-

TĖVAS ER SŪNUS
iakquette funeral home
2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero
lelei. 47b-2345

[RYS ffiOD£KNiSK05 KOPLYČIOS
A1KSISS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

^....11.^4 .'g— ■ ' i-

• NT A NAl VILIMAI
i74-i ua u>>

Dirbdamas sveikatos ir higie- tis, atbėgęs ieškoti globos.

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

SOPULE BARČUS
V’IJfl 11 IVO* VALAKOO .

iloti*. W0PA - 14W AM
r»n«Liix>l«nw* H stay «tvdljw
Marquette Parke,

— Aldoo* DeukiiB
771-1543
So. MAPLEWOOD AVI
~HICAGO, IL &M2*

^Lietuvos Aida?
<AZ1 BRAZDŽIONYTO

Miškų inžinierius

VINCAS ŽEMAITIS

aj nuo ptfnMMiiwito iki p«ai
•dieaio &30
vakare.
* įso* laide* ii WCEV
banga 1400 AK.

t*i

U wns notlafc. 1110 AM bau®

ZfU W. 7Lrt
Tekt

EKnoa IMKI

j

77«-ir74

į hs

Gimęs 1896 lapkričio 21
Andriškiuose, Vilkaviškio aps.
Gyvenęs Lietuvai ir Tam,
Kuriam visi yra gyvi,
Mirė Čikagoje
1983 vasario 15 dieną
Tikėdamas prisikėlimu.

Maloniai prašome prisiminti
Vaikai, anūkai ir giminės

kultūrinę veiklą. Reikia paruosti ateičiai ur.ime kar
tas, kad jos galėtų perimti laisvės kovos v
VISUS
Tikiu, kad Susivienijimas yra paji;
lietuviškus patriotinius bei kultūrinius c
Žiūrėkime į Susivienijimą, kaip i dr
sakyčiau, ziūrėldm i jį, kaip Į medžių kara — amalą!
Žinokime, kad to ąžuolo šaknys yra tautinės, jo liemuo
. humaniškas. Susivienijimas nėra pasikeitęs nei savo šak
nyse, nei liemenyje. Tame ąžuole keičiasi tik šakos šakelės ir lapeliai. Tai Susivienijimo apskričių padalij niai (didžiosios šakos), kuopos (šakelės) ir nariai (ąžuo
lo lapeliai).
Linkiu, kad Susivienijimas susilauktų laikų, kai ma
tysime ir Lietuvą — laisvės palaimoj — guodžiančią kiek
vieną lietuvį ten ir čia, ir visur, kur tik jis būtų gyvas
tautine širdimi ir sąmone.
,
Povilas P. Dargis, SLA prezidentas
.— šufo kalnuose įsikūrusius buvusius tarnautojus ir ten užSirijos karius apšaudė JAV ka- kliuvusius JAV piliečius.
ro laivai.
.
•
-------------------cs ne—»■ Amerikos malūnsparniai galės įzeng.i į Honda, o vaisty.švežė JAV ambasadoj Beirute bę be leidimo.
------------------------ - -------------------------------- ------------

■

■
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h'CE FUNERAL HUME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
1‘eL; .652-5245
Katare jai u Laid ujimu direk Luria^
VA1XLL u

litUKbt rjUKlA

kurtes auiumobuiamc pastatyt

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LAUKA W1CZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street — Tet RE 7 -1213
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoia

TeL 974-4410

V ASA1TIS-B DTK US

------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LAJDOTUVKT koplyčia

4343 So. California Avenue

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652 <1.003

TeL
Naujienos, Chicago, ŪL—SaL-Monday, February 11-13
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE

Chicagos Lietuviij Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16 osios minėjimas
įvyks šia tvarka:

• ŠEŠTADIENĮ, vasario lid. — 12 vai. vėliavų pa
kėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro
sodelyje.
• SEKMADIENĮ, vasario 12 d.:

10:30 va]. — pamaldos š. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pa
mokslą sako vysk. Vincentas Brizgys. Gieda
parapijos choras, diriguojamas A. Tano. Vargo
nais groja A. Eitutytė.

vardu
lemonTc ir p tsiruošimo darbai
brokai pad<ūmėjo, be4, dar ne
liuli, kad galima būtų narnąs
ry:i. Kadangi pajamų dar
. remonto išlaidų ir paskoišsimokėjimo padėkoje iš1^ , turėtas iždas.
1
Idant galėtų išlaikyti užpirk\ ielovę Le’uvių visuomenės
•>ui, Gerojo Ganytojo Namų
Į vadovybė kreipiasi į visuomenę,
! [rašydama paramos. Brangius
I aukotojus ir rėmėjus kviečiame
! padidinti savo įnašus, o skobnį tojams žadame de .imtąjį proicentų.
|
Mielus skaitytojus, supranI tančius šio drąsaus užsimojimo.
; naudų ir šalpos namų išLikymo
[svarbų lietuvių visuomenei, pra-;
‘some rašyti sekančiu adresu:
Lithuanian Good
Shephe d Home, Inc.

MmmL Žorni — >ard4vlmwl

,
|

<EAL 1STATI FOR SALI

MUmL.

RIAL BSTATI H>| BALI

azUn
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUIMAli

y

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS R

•'UTUAL FEDERAL SAVINGS •’
PETRAS KA2ANAUSKAS, PrezldenU,

B NAMŲ PIRKIMAS

TeL 847-7742

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

• PARDAVIMAS

9 NOTAR1ATAS

• VALDYMAI

• VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BEI Jj REALTY
INCOME TAX SERVICE

Cedar Lake, Indiana I6r>o:}
Skambinant či -goję, galima 1
[susisiekti šiais telefonais;

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

Tikimės ir laukiame dosnios ,
Penktadienį aukso uncija j
j kainavo $363.
G amer. dali, užsieny 7 amer. dal. i
paramos savo užsibrėžtam dar
1749 ra. Lietuvos žemėlapis.
bui. Dėkojame iš anksto.
Aiškinimai Aotynų ir lietuvių k.
Gerojo Ganytojo Namu ;JAV ir Kanadoje 7 amer. dol.,
[kitur X amer. dol. su persiunvadovyl>ė
•timu.
! Platina Lietuvos šaulių TremĮ tyje iždin. S. Bernatavičius,
|
Į j 1513 So. 48lli (io’urt, Cicero, Illiį nais 60650, I SA.
Į Įsigykite sau,
dovanokite
— R. L. B-nės Marquette Par- [ m‘,ksl° ištaigoms.

ii

LIETUVIAMS.

Mišias už žuvusius dėl Lietuves
laivės atnašaus Provincijolas
_ .
- J
xr X- "9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. I.iut. Tėviškės par.
kun. A. Saulaitis;; giedos v yeių Dilelis butas savininkui. Geras inveschoras. Tai bus dvasinė atgaiva, tavimas. . ; < ...
11 vai. — Sionų Liet. Ev. Liut., ir vasario 19 d.
kad šioje lietuvių statytoje šven 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. i-eformatų bažny
tovėje vėl susirinkome bendrai • pirkinys,
čiose. Pamaldas laiko kunigai A. Trakis, J. Juomaldai už Lietuvos laisvę ;ir, Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.
skambės lietuviškos giesmės;
zapaitis ir St. Noimanas.
©
Po pamaldų — iškilmingas,mi
2 vai. popiet — Akademinė dalis Marijos Aukšt.
ŠIMAITIS REALTY
nėjimas salėje.
Atlikus formalią minėjimo i
Mokyklos auditorijoje.
INSURANCE — INCOME TAX
programą,
bus
meninė
prpgra-l
Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, Lt.
2951' W; 63rd St.
mos dalis. Įėjimas nemokamas.
Tel: 436-7878
Governor George H. Ryan, kun. dr. J. Prunskis
ko Apylinkės nariai ir prijau-1
a
Pasibaigus
programai
bus
pietūs,
čiantieji maloniai kviečiami da“
Augustinai Pa^tema “Kova ir viltys laisvės fronte”, J. Talandis.
Ivvauti ALTo rengiamame Ne-:kon1’ hūk malonus= kai >‘asi « kuriems bilietus prašome įjsi-'
Meninėje dalyje programą išpildo Lietuvių Me
priklausomybės minėjime vasa- skelbimą, tai paskambik. nes ir gyti iš anksto Lietuviu įdubę ar į REAL ESTATE — OUT OF TOWN
no Ansamblis Dainava. Choro vadovė muz. Aud
rio 12 d. (sekmadienį): 1(1 vai.! n,3no brolis buvo loje Pačl°jc pas valdybos narius. //
šį minėjimą ruošia Ą. L. T. |
Nuosavybės — kitur
ronė Gaižiūnienė. Akompaniatorius muz. V. Ma
rvlo vCJiavu pakėlime parapijos“ Karo .mokykloje, Albinas KaraRocfordo skyrius, kviesdamas •
želis. Solistai B. Mačiukevičius ir V. Mielulis.
a’ikštėje, vėliau pamaldose ir. bunas, IcL 650-M37.
FOR SALE
visus prisidėti savo aukomis ir!
Solo rageliu muz. R. Kasiulis. Deklamatorė Z.
LAKE FRONT PROP.
2 vai. p:p. Marijos-Aukšt. Mo
darbu, kad šis minėjirnas praei
Dubauskaitė.
DUPLEX — 2 bdrms, each,
kyklos salėje. Moterys ir mer
tų įspūdingai.
/j
ROCKFORD,
ILL.
gaitės kviečiamos vilkėti tauti
1 Skyriqus Valdyba 3 rental units — 225'ft. lake
Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau
.
V
riebio
1
G-osios
ra
m
ėjimas
frontage on Beautiful -Bear
niais drabužiais.
Valdyba i.
-------- '■------ H—
i
siai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akade
, Lietuvos Nepriklausomybės Povilo Tulmino įpėdiniam j Lake — Boats, furnishings,
mijoje dalyvauja su savo vėliavomis.
many extras. ■
SVARBŪS LIETUVOS
ninėjimas Įvyks, vasario 19 d.
f
ŽEMĖLAPIAI
SHURNAS
'
Essex apskrities;/New Jersey!
Lietuvių klubo salėje. Vėliavas
Chicagos Lietuvių Taryba
Box 101 . ' •
’
Į
Lietuvos žemėlapis, ssuu herhvi
Pr*e Lietuvių klubo pakelsime- valstijoje teisėjas; painformavo!
Hangen,. AAT 54841. .
■■■IlfflllllH
bais. JAV ir Kanadoje Varnei 8 vai. ryte- vėliau vyks pasiruo Lietuvos Generalinį Konsulatą
Phone 17715/234-8316
šima/ sglėje iškilmingam minėki- -New Yorke,;kad;prieš 40 metu
doh, kitur 13 amyr. dol.
'
- - . l . Newark. N. J.. įnirusiojo Povi
1595 m. Lietuvos žemėlapis, ,mui.- ' * •
lo Tulmino, Amerikoje žinomo
bos namų įrengimui. Be puikių su lietuviu- kalba aiškinimais. 1
x
Svečiai
iš
Chicagos..
atvyks
II
GEROJO GANYkaip Paul Toliran, mažas pen- ' HFLP WANTED — FEMALE
mūrinių pastatų, kurie galėtų .
____________________ _
/•
I
—i • •, - i
i i •
vai. Mūsų svečiai'—; Chiba gos; -krųDarbininkių reikia
TOJO NAMAI
tūkstanč/ų dtderių paliki
būti pritaikyti vyresnio, amžiaus
šauliai; jų šokėjai .ir Vyčiu cho-. mas, neatsirejius pretendentu J
_
L Onos ;Pranokėvičiūtės inicia žmonių gyvenimui bei pilnutinei
numatomas-perduoti
Essex
apMIDL.^D
TAUP5BIO BENDr^ts,
vadovaujamas
F.
.
Strolios,*
tyva buvo užpirkta virš 80 akrų senelių priežiūrai, ten pat yra
skrities
ižd^bendriems
reiki
’
ROVEI.
MARQLETTE
PARKO
Į
atveš
mumsjpūikią
t
šiai
dienai'
Saleziečių žemė su mokykliniais ir valgykla, barakai vasaros sto
SKYRIUI, REIKALINGI
pritaikintą meninę programą.
kims. .
/'
■ . • .
pastatais.Gedar Lake, Indianoje. vyklautojams ir sporto salė įvai
TARNAUTOJAI (Tellers)
. Po kavutės lietuvių khrbe, 12 , Povilo TAilmino giminės ar j
-Buvo pramatyta, kad ši vieta, riems
ri
parengimams.
su patyrimu ar be jo.
f vai.-.vyksime1*!
Petro Jr Po apie juos/žinantieji malonėkite.
kuri randasi tik apie 40 mylių
Globos namų planavimo ir
Telefonas 925-7400
vilo bažnyčią’j fįarnąldbmsi • jšv\ rašyti Lietuvos Generaliniam j
atstume nuo Čikagos, tiktų glo- vykdymo reikalams buvo įsteigKonsului// Consultntc. General.
of Lithusfni.i. 41 West 2nd Street,
•»
Ncw 'Y^k.'N. Y. 10024.
z
...

..

•

.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, trvlt,
nrintuotai Ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Taiman Aw,
Tel. 927-3559

’

ČIA GERIAUSIA VIETA

—

" ■
DĖMESIO
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

—

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
-..............
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra~
šymai ir kitokie blankai.

*

1

» 4

ENERGY
WISE

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Greit minėsime Lietuvos Nepriklausomybės šventę —
Vasario 16-tąją. šios šventės proga sveikiname SavanoriusKūrėjus, kurie po tamsios, šimtą su viršum metu užsitęsusios Rusijos okupacijos, stojo Į kovą su gausiais priešais už
atstatymą laisvos nepriklausomos- Lietuvos valstybės.
Su gilia pagarba lenkiame galvas. Jūsų kovos prisimi
nimas palaiko viltį ir ryžtą pavergtos Tėvynės išlaisvinimui.
Lietuva bus laisva!

Dažo namus iš lauko

ir iš. vidaus.
Darbas . garantuotas.
litera every 3,000 to i
6,000 miles to «voM 4
wasting gasoline.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Don’t bo a Bom Leterf

Advokatų įstaiga

Sėk rotorius SfiuffŽ pareiš
kė. kad JAV ruošiasi padėti
Barbados, Jamaikosi^j aitų salų
gyventojams. JAV pasidės prie
jų apsaugos, bet nesikiš į salų
gyventojų vidaus reikalus.
Z,

—...

S247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 '■

P. NEDAS, 4059 Archer Avenv*.
Chicago, Iii. 60632. Tai. YA 7-5912

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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.

Ilgametis patyrimais — sąžiningas darbas
lel ruoflatėa keliauti —kreipkitės | Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S727 S. West*™ Ave., Chicago, IB. 60643
/
Telef. 312 238-t787

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro,
šešta cL: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, DI. 60629

t
ADVOKATŲ dbaugda

•
patanuTlmis
lėktuvų, traukinių, latrų kelk*
dų (eruiaea), vieibučių a automobilių nuomavimo rezervaeųaA; Parduoda
oe kelionių draudimus; Organizuojame kelionės i Lietuva ir kitus kiiMux
išdarome ^kvietimus giminių apsUankymul Amerikoje ir teikiame tafo»
oadjau vįs&iA aetiouiu refkalaiA
' v.
Taupykle,skrisdami Chartered lėktuvais, tik lėlua resarruocį viece
i anksto — priai 45-60 dienų.
___ _
‘
kit
/
*

Ex-Lax htlps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
Yob’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
”The Overnight Wonder"

~ ■’-------’-A
STATI UU

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

• Kiekvienam žmogui didžiau
siu brangenybė, tai jojo tautos u
laisvė.

For constipation relief tomorrow
,* reach for EX-LAX*tonight «

Good service/Good price
F. Za polis. Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

IWSVtAWCI
,
v

:-

-

Homeowners insurance

Stata X«r« Rft

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Rnd tobd and follow
direcuo/U

Siuntiniai j Lietuvą/
ir kitus kraštui

JOHN GIBAITIS

: STASYS ŠAKINIS

R. L. B-ne sveikina savanorius

k

KAIPSUDAROMI
TESTAMENTAI
I
I

į
j
į

Tuo reikalu jums gali daug
padėlį teisininko Prano ŠULO
paruošta ir * teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
išleista knyga su legališkomfs
formomis.

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimu
*606 S. Kadzla Ava.
Chkago, IM. 60629

TeL: 778-8000

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

JAV TA'TFVMO «ONVX

C £idx. few., I9S2 .

6 — Naujienos, Chicago, UI.—Sat.-Monday, February 11-13. 1984

