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DU KARTU JAV SPECIALISTAI BUVO BKVIKSTI
Į MASKVĄ TUOUNTI ANDROPOVO SVE! KATOS
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METŲ SCOTT HAMILTON
GERIAUSIAS ČIUOŽIKAS

AMERIKOS GYDYTOJAI PADĖJO
GYDYTI JURIJŲ ANDROPOVA

f

i

k’ALIEORN IETIS BILL JOHNSON
GERIAUSIAS
SLIDININKAS KALNUOSE

CHICAIjO, III. —Sovietų Šą- laukęs 69 metų. mirė. Rusai
eičiau jie pajėgė čiucžSARAJEVAS. Jugoslavija. —
riau.
junga du kartus kreipėsi į Ame- kreipėsi j John Hopkins ligoniKetvirtadienį du Amerikos jauhn\on turi nepaprastai
j ai vyrai laimėjo po auksinį me-. Bill
rikos gydytojus specialistus, kad nės► specialistus. Rusai gavo.
stiprius raumenis. Jis
I dalį Sarajeve vyksiančioje žie- į
išgelbėtų Jurijaus Andropovo Amerikos vaisių paveikti orga-j
Kiekvieną savo
audo
< mos olimpiadoje.
gyvybę, — rašo Chicago Sun- nizmą, kad jis nesipriešintų,
raumenų konDenveryje, Colo.. gyvenantis raumenį. Sku
Times reporteris Stephens Broe- svetimam kūnui, įdėtam opera-1
imėtoju.
cijos metu.
ning. g
■
" - j čiuožikas Scott Hamilton buvo
Johnson ir Scolt HamilĮ įsi tikinęs,., kad jis turi laimėli
Vienų karią atvyko Sovietų
Sąjungos gydytojas specialists s J
aukso medalį. nes jis buvo tik
JAV
1984
metais
ožikus, užtat jiedu gavo
ras, kad jam pavyks gerai pa
kad galėlų pasitarti su Amerikos
čiužinėti. Septintus metus eida
Užba:ga
Įj
specialistais, kaip išgelbėti And-Į
mas smarkiai sirgo. To moto*
ropovo sveikatą. Antrą kapą'
Prezidentas Reaganas yra įti- Į |
PUSĖ LIBANO ARMIJOS
gydytojai tvirtino, kad jis nepa
Amerikos specialistų grupe bu
kinantis kalbėtojas. Balsuotojai J p
DINGO
jėgs atsigauti nuo lokio smar-;
vo nuvvkusi į Maskvą, kad ga... .. : <i
...
\ ,.
. , ii mėgsta. Tačiau mes. paziureje V
kaus plaučių uždegimo, bet j .s
lėtu patarti kaip išgelbėti And- r. ” .
, .
, . , 1
. *: 5
BEIRUTAS. Libanas. — Da
į jo vyriausybės atsieki mus eko 1 į
pasitaisė, tapo geriausiu sporte'
ropovo gyvybe. Grupė Amerikos
bar paaiškėjo, ksd Libano ka
nominiame, krašto gynybos ir Į 1
ninku, o ketvirtadienį Sarajeve!
gydytojų buvo nuvykusi ke
riuomenė visiškai iširo, svarbias
užsienio politikos srityse, matelaimėjo aukso meda’į už geriau-!
lioms savaitėms prieš Andropo
pozicijas paliko ir su ginklais
. me daug nepasisekimų ir nešia čiuožimą.
vo mirtį.
perbėgo pas šijitus arba drūzns.
! įvykdytų pažadų.
Bill Johnson pasirodė vienas] Libano kariuomenėje buvo
Rusijon iškviestieji' Amerikos į Pagrindinis prezidento Reagai geriausių slidininkų kalnais. Pas Į 22,000 apginkluotų kareivių.
gydytojai: nenori pasakoti apie no pažymys yra jo ideologiškut
i jį visą laiką buvo nepaprastai j Kiekvieną dieną jie buvo maiti
ligonį ir apie jo turėtą ligą.
Imas. Tai yra beveik dogmališK
nami ir mokomi, kaip vartoti
i daug energijos.
Yra pagrindo manyti, ' kad kas receptų žinojimas, kuris
čiuožtii i ginklus. Dabar paaiškėjo, kad
Maskvoje buvusieji Amerikos klausimus sprendžia juodai-balI — Jeigu man reikėtų
‘
gydytojai pažadėjo nieko nepa- tai. šiuo vadovaujantis, mokės iI ■tiesiai, tai esu tikras, kad č a »j liko tiktai 12,000 karių, kurie
nėra nei vieno čiuožiko, kuris Į yra pasiryžę ginti krikščionių
šakoti apie Andropovo ligą, nes ėių sumažinimas turtingiesiems
galėtų čiuožti grreičiau negu aš, j poizeijas ir klausyti prezidento
'■'-Rusijoje tai buvusi varstybinė jts geras dalykas; gynimosi iš4 — dar prieš či lUįiĄną pareiškė į Amin Gemajel.
.. paslaptis. ' ’
_____________________ .
geras a.Bill Johnson. - - Jergu ašr^iu
Battimorės Sun ir Intematio-marksizmas (bet kurioje valštyPrezidentui ištikimi daliniu’
siu antruoju, tai aš galės
nal Press reporteris ’ Broening ■ bėję) — blogas; valstybės kišiyra fronto linijose ir netoli kraš
į ičiuožli į pirmąją.
■ |
tvirtina, kad.vyriausybę' masisJB
yfaa ir prs‘ ~ ę —.
to apsaugos m misterijos — Yar-.s ’ Kada jis baigė ^čiuožimą, tai ze rajone. Ištikimi kariai yra
anksčiau,AŽinojaoffįįĮ^v-Mmkia J. blog
Andropovo ligą, hėg^*^usijcs '■ nima
jam atrodė, kad jis pasiekė tiks
netoli Babda sritie^, kur yra ofi
kormųiistų. partijos nažfąBl
cialini pragrž'r&ųL nepasituretflą antruoju. bet pasirodo, kad cialūs prezidento rūmai, ną.s
; jis buvo pirmasis.
'v^teį' Sovietu' 4fel-1 Įiems ^.nią^ip:
geras. Pa
pats prcz/denlas tuose rumune
su;
ji:Kalnų
slidininkams
buvo
dži&'Wwkreipėsi f
P^astį -atsakymai balsuotojams
nebūna. Kiti Libano kariuome.
daryta
daug
kliūčių.
Bill
Johnambasadą, kad Valstybės depžr-:
«'labai Patenkinami! nės daliniai yra netoli T ipalio
•'j įpn, pajėgdavo labai žemai - pri- ir Bekos slėnyje, į kurį drūzai
lamentas duotų leisią Wd-298Q metų Pnesrinkimmėj kam3 tūpti. Jis turėjo nepaprastai stip
siam Amerikos inkstu speciali^
ek«’
nori įsiveržti.
Irius,kojų raumenis. Jis pajėgė!
trii nuvykti į Sovielū Sąjunga. ^oml^ai bUv0
kad kandb
, pavojauis metu ne tik žemiau J
Phaeitu metu rugsėjo mėnesį dato Re^no pažadas išbalanSEKRETORIUS SHULTZ
pritūpti negu kili, būt jis ir tu
į
buvo nuvyk^ nė tie- ?UOt’ vakl^s h’^elą nebus
IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
rėjo
jėgos
skubiai
atskelti
ir
iš-,
nas, bet ‘trvs'inkstu specialistai. ‘ lmanCTm2- Balsuotojai, tačiau,
Seklaikyti reikalingą lygsvarą pasi-’ WASHINGTON, D C.
i ^IŠu gniodžio mėnėsį.Soviet
jiems tokie pa
; retorius G. Shultz, aptaręs sh
sukimo metu.
tų ligoninės Rytojas Eugeniją tlRO “ J’ems Patiko luo
Vakarų Vokietijos slidininkas t prezidentu susidariusią padėtį,
jus čazov prašė, kad specialis-1 1 c "
J. Behle čiuožė pirmos eilės (k- nutarė išvažiuoti atostogų. PrePirmas Naujienų numeris išėjo 1914 metų vasario 19 dieną.
Ši vyriausybė nepasižymėjo
tai -dar kartą galėtų, pasiekti
šinčje pusėje. Viduryje ėjo So zidenlas Reaganas isakė mariMaskvą. Amerikos gydytojai bu- j intelektualiniais sugebėjimais ir
vietų čiuožikas Aleksandras Ba : nanis išvykti iš B<
vo informuoti apie Andropovo klausimus sprendė vadovauda- GORBAČEVAS — DEŠINIOJI sytojai suprato, kad jis esąs J. sulipo Į džypus ir užėmė visus
ton, o kairėje jo švedų ciuoži- 'anksčiau. negu <ekr. Weinbergef
ligą, bet prie paties Andropovo inasi' prezidento dogmomis. DogĮ Andropovo pavaduotojas.
kelius, vedančius į aerodromą. kas Thomas Was
ČERNENKOS RANKA
. Jo num^- planavo. Manoma, kad m irinąi
jie nebuvo prileisti.
| n,as taikant, vyriausybė nebanLaidotuvių metu Gorbačevas j
Sovietų Sąjunga tikrai ap ris buvo 1. Visi kiti Į rungtynes iš savo zonos išvyks anksčiau,
Dr. časov yra komunistų par- dė ištirti, ar jos bus naudingos,
MASKVA. Rusija. — Pats’’
stovėjęs šalia Černenkos. Tai
• gali pradėti išvykti net aleinangailestauja Andropovo mirtį. Jis žingsniavo nustatyta tvarka.
tijos Centro komiteto narys, o naudojo priemones savo siū- Černenka buvo pasirinkęs užsie
j reiškė, kad jis turėjęs būti jo
antroje čios avaitės pradžioje.
Bill Johnson
būtų suvaldęs kombinatorius ir
Andropovą visą laiką prižiūrėjo lomų receptų pateisinimui. Tai nio reikalų ministerį Gromyką
pavaduotoju Bet M. Gorbačevo
rtiprintas marinų dalinys
Į praturtėjusius komunistų parti eilėje. Jam atrodė, kad kiti bu-* S
Rytų Vokietijos ir pačios Rusi- yra labai nemokšiškas, autokra-i savo artimiausiu patarėju.
i
paskelbta
Sovietų
I kalba nebuv
vo jo priešakyje, bet jis ps įėgė bus paliktas Beirute. Jiems teks
jos vadus.
jos specialistai.
Į tiškas valdymą būdas, kuris ■ Grcmyka visą laiką buvo ša-|
ii
reiškia,
kad
šiuol
l spaudoje.
I
prasimušti į pirmą e lę ir nie-»gint; Amerikos ambasadą. Karo
Pasakojama,i, kad jau buvo pasitaiko savininkui priklausan- lia Černenkos, kai jis halbėjo su klausimu
a dideli nuomonių Į — Penktadienį aukso uncija kas ncpoiėgč jo pralenkti.
nuo Libano
nutarta padaryti antrojo inksto čioje pramonėje, bet niekad ne- J atvykusiais užsienio valstybių
. skirtumai Centro komitete.
kainavo ?381.
Visi slidininkai turėjo skubi’
operaciją, kai Andropovas, su- turėtų būti taikomas valstybės atstovais. Po Černenkos, trumpą
reikalų sprendimams.
kalbą pasakė ministeris Grcmy
NETIKSLIOS ŽINIOS
Žiūrint į JAV vidaus ekono ka. o vėliau sekė maršalas DiAPIE APMOKYMĄ
minę padėtį ir į užsienio preky-’ mitrijus Ustinovas.
bos deficitus, ateina galvon'
WASHINGTON. D.C.—WashKetvirtadienį paskelbiau Sovie
ingtonas gaudavo labai netiks
klausimas, kokia bendrovė lai
tų valdžios pranešimas sako,’
lias žinias apie Libano kareivių
kytų vadovą, kuris ją per trum
kad Černenkos pavaduotoju grei-1
apmokymą. Amerikos kariuome
pą laiką praskolino be vilties
čiaušku bus Centro komiteto na
nės kariai | panešdavo Penta goskolas išmokėti? Atsakymas į
rys Michail Gorl>ačevas. Iš pra
KALENDORfiLIS
nui apie I-ii no kareivių apmotai, žinoma, yra demokratijoje,
nešimo atrodo, kad Centro ko-|
kymą, bei j .si rodo, kad tos ži-1
Vasario 18: Konstancija, Leng kurioje balsuotojams ne tiek rū
mitele yra nuomonių skirtumai
nios buvo n
venis, Gendrė, Anga, VieStartaf, pi faktai, kiek kandidato ir opodėl Černenkos pavaduotojo.
Libano kariams nebuvo kala- Į
I nento iškalba, išvaizda, įtikina-,
Lertgvailė. Eisgilia/ Andė.
’munus. šia prasme, kandldsto* Pranešime pasakyta, kad Ni ma į galvą, kad turi būti aiškus,
Vasario 19: Konradas P., ŠaReagano populiarumas gali tik kolai Tichonovas nesiūlė parti tikslas. K
S
runas, Nida, Saugė, Žiboniš,
duodamus
gink
. reikšti, kąd jo oponentas balsuo- jos sekretoriumi išrinkti Kons- Į amerikiečių
Tripulė.
j tankus, šovi ius. maistą. Jie moį tojus jfer mažiau vilioja.
B. P. tant no Černenkos.
Tame pačiame posėdyje kai- kėši naudoti džypus, šautuvu^
Vasario 20: Leonas, Aūksi
kretorius G. Shultz, nelu- l)ėjo ir Gorbačevas. Jis pasakė, I o kai šijitai su drūzais pradėjo
le, Boreiki M int i geidė, Kūn
s naujų instrukcijų, išvn kad jis buvęs Andropovo šąli- Į pulti, tai “apmokyti” k
Zulė.
žiavo ►ent savaitei į pietus, kad ninkas, su«juo draugavęs. .52 me-j turėjo jokio tikslo kovoti, šijitai j
Saulė teka 6:43. leidžiasi 5:27
tų Gorbačevas buvo įpareigotas juos kvietė eiti namo. Jie ėjo na- |
atsikvėptu
Lis, atvės, gali snigti.
pasakyti kalbą, kai atvažiavo mo su ginklais, šoviniais, niekas į
— Pirmadienį legali
kadAmin Gema- vakarų atstovai. Tą kalbą turė jų nearešlavo, nesuėmė. Jie pa
Saudi Arabijos jęs pasakyti pats Andropovas,' liko mažus amerikiečių lankus
niekas nedirbs
Johnson.
Klau- kuriuos panaudojo drūzai. šijitai
N. KML
i Rytu taikai.
bet jis įgaliojo Gorbačevą.
C
jiinos ntiieis
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hisiukaičiui). Gaviu sueiti su bet ir oamyKi'au jo žmones su dentu stipendija, — is vlsd
Vilniaus darbininkais ir šiaip jųjų ypatinga “lenkiška0 lietu- $3,200.
miesto liaudimi, lietuviškai ir vių-gudų kultūra, supratau jo
— Toronto lietuvių pensinin
lenkiškai kalbančia. Mokėda svarbumą tolesniam lietuvių tau kų klube numatyta surengti dai
mas lenkiškai, partijai buvau to^ atgimimui ir sunkenybes, nų popietė vasario 5 d. neįvyko,
lauding; s ypačiai tarp lenkiškai kurias sudaro Varšuva mūsų ki
neturime pianino.
limui, naudodama prieš mus vil
kalbančiųjų. ' *
— “Vilnius Manor” visi butai
Tų pat (1905) metų vasarą iš niečių tamsumą ir kitokias jų
važiavęs iš Vilniaus ir rudenį silpnybes. Visiškai šsemtas va- išnuomnoti.
grįžęs Maskvon, gavau ten daly, >arą gavęs skirtis su Vilnium ir
— Dabar pradedame sales
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS
vaui* spalio mėn. revoliucinia rudenį vykti Maskvcn mokslų nuomoti. Mažesnė salė sav^itga.
me da^bipirkų, tarnautojų ir stu baigti, neabejojau greit grįšiąs |į;us — 100 ir ^25 virtuvė. Kito
(fertų streiku bet jau lapkričio] į savąjį Vilnių ir ten tegyven ms dienomis — $80 ir $25 virtu
Vasario 16-osios dailės paroda
mėn Vilniaūsdf^ugų buvau pa siąs. Jinaus čia būsiąs Lietuvai vė. Didesnė salė savaitgaliais
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 atsimetė nuo importuoto abkauktas darban ir, kartu su par naudingesnis negu kur kitur to — $150, o kitomis dienomis —
Archer Avė., vyksta UetuvosJ straktizmo 1929-30 metais.
akusiu iš Petrapilio savo broliu je pat Lietuvoje, gyvendamas. $125. Kitataučiams — brangiau.
Chicagos
Meno
institute,
pra

nepriklausomybės minėjimo pro
Vaclovu, dirbau Vilniuje ligi pat
1907 m. pavasarį universitetą Sales tinkamos paskaitoms, gim
dedant
sausio
21
d.,
tęsis
iki
ba

ga dailės paroda. Pirmoje gale
1906 m. va-aros. Karštas tai bu oaigęs ir vedęs vilnietę (Vilniu tadieniams,
mergvakariams.
rijoje iškabinta 15 dalbų iš Kū-j landžio 5 d. vieno iš tų “atsime
vo laikas. Darbo buvo tiek, jog je gimusią Vilniuje augusią, Kreiptis telefonu Į raštinę 762^
rinių Fondo. Antroje galerijoje tėliu” Grant Wood tapybos pa
nekarta bekalbant tekdavo nu Vilniuje mokslus išėjusią Bro 1777.
roda.
Wood
gimė
lowos
valst,
taip pat iš minėto Fondo, likusi
alpti. Kiaurai įsitraukęs parti nislava Šėmy te, kunos tėvas bu
kvekerių
šeimoje.
— Dėkojame p. Kerulienei už
tapybos ir grafikos darbų dalis
jos darban, gyvenau visuome vo kilęs iš Vilniaus krašto lietu
1929 metais JAV ištiko ekono
pasilieka kaip buvo.
niniu, politiniu ir net privati vių “salos” Gervėčių par., toli $100 auką. Labai dėkojame p. f
minė krizė: visi bankai buvo už- į
niu Vilniaus darbir inkų gyve anapus Vilniaus), vasarą Žemai- Aukštaičiui už padovanotas 24
Kūrinių Fondo metrikuoti dar- ! daryti, darbai sustojo. Prez. Roo-!
nimu, jų kovomis, vargais vil I čiuose pasilsėjęs po 1906—1907 kėdes ir 3 stalus. Be to, pirkda
bai: P. Puzino—Trėmimai ii XX s evėl tas atstatė pasibaisėtiną!
mi kitus baldus, gavome $2000
timis ir nusivylimais, bendran
amžiaus Madona, nr. 117 ir 124. ekonominį chaosą. Dailininkams
m. skubiai išvarytų dviejų (III ir nuolaidą). Tai jo auka klubui.
Dailininko Grant Weed tapytas kaimo ūkininko šeimos
Lietuvos gyvenirnan mažai te> IV) fakulteto kursų egzaminų
Prof. A. Varno — Antanina Dam buvo teikiama valdžios parama,
paveikslas, kurio reprodukcijos pasirodę daugelio
Klubo Valdyba
įkišdamas. Ne tiek mane trau ir laimingai nusikratęs karinę
brauskaitė ir M. K. Čiurlionis, bet už tą paramą jie turėjo kiek- Į
knygvnu languose.
kė revoliuemė politika, kurioje
T.Z
nr. 105 ir 156. M. Šileikio — Lie vieną mėnesį valdžiai pristatyti
prievolę, rudenį įsikūriau Vil l ”
qavau
dalyvauti,
kiek
revoliuci

tuva ant kryžiaus ir Kova. K. po vieną kūrinį. Tuos jų darbus
niuje ir čia ligi pat 1922 m. va
nis darbininkų ir šiaip liaudies sario mėn. nuolat gyvenau, ligi
Šimonio — Danutė, nr. 155. T. valdžia išdalino mokykloms MYKOLAS BIRŽIŠKA
švietimas: paskaitos, knygynė Lenkų vyriausybė: mane įmetė
Petraičio — Pievėnų šventorius, universitetams ir pan. Tačiau}
KAIP AŠ VIRTAU VILNIEČIU
liai, pamokos... Pristatytas len-| kalė’iman ir ištrėmė iš Vilniaus.
nr. 157. VI. Vaitiekūno — Sau meno muziejai parodas rengė at
kiškai kalbantiems, ne tik kal Per caro kalėjimą 1902 m. Vil
lėtekis ir A. Smetona, nr. 140 ir sižvelgdami į moderniąją tapy
vių darbo centro, jog aš ir mū
(Tęsinys)
bėti, bet ir rašyti turėjau dau niun įėjau, per Pilsudskio kalė
145. Ilonos Brazdžionienės — bą. Amerika neturėjo savo tau
rų draugijos pirmininkas Jurgis
giausia lenkų kalba: straipsne jimą 1922 m., buvau priverstas
Aušros Motina, nr. 154. VI. En- tinės idailės veido. Vidurio
1904 m. pavasarį atšaukus lie Šlapelis nedvejodami ten nuvy
lius užsieniniame partijos laik mūsų sostinę ir apleisti.
driulaicio — Marių pasaka, nr. Amerikos dailininkai išsikėlė į tuvių spaudos uždraudimą, me kome.
raštyje (“Echo žycia robotni174. V. Švabienės — Jūratė ir kaimus ir pradėjo kurti savo “na tams baigiantis pasirodė pirmie.
(Bus daugiau)
1905 m. vasario mėn. Vilniuje
czego
na
Litwie
”
),
daugybę
at

Kastytis ir Didvyrių žemė, nr. tūralaus” gyvenimo aplinkoje. ji legalimai lietuvių laikraščiai: atsidūręs, radau nebemažą jau
162 ir 176. Genovaitės Laučie Jų buvo keletas: Grant Wood. Lietuviu Laikraštis” Petrapily lietuvių šviesuomenę; vieni jau sišaukimų. brolio Vaclovo ir ki
KANADA - TORONTO
nės — Siaubas, nr. 172. M. Gird- John Marin, Charles Burchfield, je ir “Vilniaus Žinios” Vilniu keleri metai kai buvo čia įsikūrę, tų draugų slaptai Vilniuje spaus
dinamų,
pirmuosius
legalinio
dar
vainienės — Vilnius auštant nr. Reginald Marsh, Thomas' Ben- je. “Žiniose" pat pradžioje daly Domasevičiai neseniai tik griže
— LN vyrų būrelio narių me
bininko laikraščio “Echo” (1906
151.
tinis susirinkimas buvo vasario
ton ir kiti. Benton dirbo Kan vavo Jonas Jablonskis ir Povi iš Sibiro trėmimo, bet daugelis m. pavasarį) numerius.
5, sekmadieni 2:30 v. o. p., Mor
Meno Kūrinių Fondo paveiks sas City, Wood — Iowa valst. las Višinskis, kuriuodu žinojo tebebuvo čia naujokai kaip ir
Bendrame Vilniaus lietuvių tos svetainėje.
lai saugomi Nepriklausomai Liel Wood atkūrė ūkio peisažą savo mane lietuvių literatūros istori aitriu su Šlapeliu. Nemanau čia
SERVE WITH PRIDE IN
Būrelio valdyba paskyrė $500
tuvai, iškabinti 1984 m. vasario tiškai stilizuodamas, kai kuriais jai esantį pasiskyrusį (1903— apsakyti- viso tų laikų Vilniaus darbe nebepajėgiau lygiai dirbti,
THE NATIONAL GUARD:
13 d. Čiurlionio Galerijoje, Ine. atvejais turi panašumo į pran įi 1904 m. Varšuvos laikraštis “Og- lietuvių darbo, tiek jį trumpai perdaug apsunkintas partijos LN švietimo fondui “Labdara”
cūzų tapytoją Roauseau stilių. ’ niwo” išspausdino mano straips tepaliesdamas, kiek pats jame darbu, bet ir čia man buvo nau stipendijų reikalams. Pastaro
Chicagoj e.
ą r'TB. Wri'f 17" TTi .7^ I
Paroda lankoma nemokamai Wood anksčiau studijavo Pary nius “Ze Žmudzi”), laikė mane dalyvavau, tikriau iš kitų mo dinga lenkų kalba. 1906 m. per sios komisija patvirtino 6 stu
Midland Federal Savings darbo žiuje. Tačiau j-is išgarsėjo, kai tinkant ir lietuvių rašto darbui, kiaus dirbti visuomenės darbą. kelerius mėnesius dirbau, Pov.
valandomis. Paroda tęsis iki ba Chicagos Meno institute išstatė 1 tad ragino “Žinias” rašiniais pa Taigi dalyvavau bendrame tau Višinskio įsiūlytas. Myk. RoemėSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
paveikslą/'‘Amerikos gotika”, ku laikyti. 1904—1905 m. žiemą šį tiniame lietuviu gyvenime — in- : rio (dabar Vytauto Didžiojo uni
landžio mėnesio.
versiteto
rektorius)
'dienraštyje
teligentų
pasikalbėjimuose
ir
tą
jiems
pasiunčiau,
ir
tai
buvo
rį nupirko pats institutas už
seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fra tematinė
vaidinimuose “Gazeta Wilenska”, informuodaA. L. D. Sqjungos
$300. Paveikslas pavaizduoja ti išspausdinta. Tą pat žiemą Rusų, pasitarimuose,
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
susirinkimas
pingą Amerikos ūkininkų gyve visuomenei smarkiai ėmus bruz (“Pabaigtuvių” balete kartu su Į mas Lietuvos lenkų visuomenę
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
dėti ir mokslui aukštose mokyk EI. Kasperskartef vėlesniąja Ru- * apie tautinį lietuvių gyvenimą
darbus dirba..
<
nimą
ir
aplinką.
Paveiksle
stovi
Kovo mėnesį bus šaukiamas
1
ir
veikimą.
Kad
ir
ne
patą
čion
cevičiene,
ir
kitais
scenoje
suk

lose nutrūkus, mes, maskviečiai
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^T.TJONTTS doleriu
Amerikos Lietuvių Dailininkų vyras, rankoje laikydamas šakes — lietuviai, ypačiai artimi Lie tinį šokau!), Miko Petrausko cho įsipiršau, tik toks informavimas
apdraudų savo nariams.
?
< '
Sąjungos metinis susirinkimas. šalia jo žmona. Fone daržinė, tuvos socialdemokratų partijai, re prie šv. Mikalojaus bažny kaip tik atitiko mano nusistaty
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
Laikas bus paskelbtas vėliau. Są kurios skliautas panašus į goti buvome raginami savo draugų- čios, gegužinėse, Pov. Višinskio mą ir norą: dar 1903 m. pradžio
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galį
junga gyvuoja jau 28-tus metus, i kos architektūros stilių. Po kiek petrapiliečių grįžti Lietuvon, suragintas “šviesos” bendrovei je draugams maskviečiams skai
Susivienijime apsidrausti iki*$10,000.
Turi nemažai narių. Nauji nariai laiko to paveikslo reprodukcijos J ypačiai Vilniun, revoliucijos rašiau populiarią lietuvių lite čiau savo pirmąjį referatą,.kelda
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda - Endowment
_______
kviečiami prisirašyti ir bendrai atsirado visose knygų krautu rengti. Vilniaus reikšmė mums ratūros istoriją (rakraštis žuvo mas reikalą, 80-90 m. šerno-BųInsurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siejančiam
vėse
ir
literatūroje.
veikti.
aukštojo mokslo ir jiį gyvenimo pradfiai.
jau buvo , tiek aiški, kaip lietū- 1921 m. pradžioje spaudai maž drio korespondencijų PetrapHio
Reginald Mareh kūrė figūri
daug jau parengtas, betrūko ke laikraštyje “Kraj” pavyzdžiu,
SLA —vaikus apdraudžia'pigia tęrinihubta apūraudar id
"Amerikos Gotika'* ir kiti
$1,000 apdraudos suįią temoka tik S3.-0O metami
nes kompozicijas iš ūkininkų gy
lių ar keliolikos puslapių). Be informuoti lenkiškai kąlbsžičius
Kaip Paryžiaus dailininkai su venimo.
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. >
. ;
W ši grupė buvo vadinama. Re to dar, būdamas socialdemokra apie lietuviškąjį dalbą, veikiant
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų,
veikėjui,
y
kilo prieš Carolus Duran veda
Thomas Benton buvo tos gru Ogionai istais,7 atsimetėliais nuo tų organizacijos narys, dalyva tuo būdu prieš .1 skleidžiami^
jie Jums mielai naselbės į SLA įsirašyti.'
.
mos Meno Akademijos maneriz- pės narys. Jis mirė šių metų va Meno -’nstituto režimo. Jie pa vau jos kuopelėse, konferenci apie mus neteisingus gandį^,
Galite kreiptis ir tiesiai Į SLA C&itr^;;
mą, taip amerikiečiai dailininkai sario 15 d eidamas 75 metus. Vi_ darė ir įtakos kitiems to laiko jose, atsišaukimus spausdinant melus ir šmeižtus; pirmutiniai ;
dailininkams bei publikai..
(mimeegrafu — padėjau Kast. mano straipsniai “Oghiwe” ir
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
“Krajuje”’ir buvo vyriausiai-to
307 W. 30th St, New Yoriu N.Y; 10001
kia informacija.
' ;.
Tel. (212) 563-2210 - ■
JiiuiiniimiiimniiinimumiinniniiinnnmufiiiiiiiiniinhinHiniiiiiiinniiiiHiHB
1905—1906 m. Vilniuje padir
> LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno tr molr
bėjęs ,ne tik pamėgau miestą,
GIFT PARCELS TO LITHUANIA
IMI m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enrtą, Vin<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmlrv
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
J. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ Td. 925-2787
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotranlrnmf* t
M. K. Ciuriionio. M. Lileikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės Ir A VaraDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
kūrybos poyeikalai*. 355 pu*L knyga kainuoja tik |3.
Maistas iš Europos sandėlių.
> DAltfŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* ir to
•

'

v

■*-

—«•

•A

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

finif Jokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie
Iv tu te* bei jįj istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja,*
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim A
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pus!., kainuoja J2.

C V ĮKAIŠO ŽMOGAUS G Ii V fctNTMAS, Antano Rūke
ta# Juozo Adomaičio — Dėdės, šerno gyvenimas. Tai ne saus*
gyvenimo bruožą apražymas, bei tiksli to laikotarpio buities Ht«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 205 puslapiu fcayr
parduodam* tik už IX

MARIJA NOREIKIENE
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> LIETU VJAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tt ~
Pbmlai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* t J
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaJ įdomūs Hekvienan
Betmdui Leidiny^ffiurtructo
pabaigoje duodam* 9
vitovardžią pavadlnima’etr ją vertiniai | vokleEu kalbą. Laba
naudingoje 335 pual knygoje yr* Rytprūafu tamėlapia Kaina M.
■» K į LAUM.U L1M1,
■< PetmnA'ėa ^rlntaRį*
mtnSmal Ir minty*t*pie tAmeais Ir rietas neprik Lietuvoje įr pjj
maišiais bolieviku oku^adjoa metai*. Knyga tari 234 pualapiu*
bet kainuoja tik U.
•.

• JULIUS JANONIS,
'r rm-o’mcir'r.’er'u*. n^arrpra*
la* tr klaidingai interpretuoja m s s gyvenime ir politikoje! tik ■
Furgfo Jailnskr knyaoie
Juliaus Janonio gyvenimą Ir
tĮja. Dabar būtą jį galim* pavadinti kovotoju ni žmogau* tei*«
Knvfa y-i didelio formato. 2^ pualapią. kainuoja |A.
V lATYtTNES NOVTLER. M Inučerk- ISryha. J. V*hfa
rartlaMM. BM |«L knygoje yra 1C tąmef.rųrq nevalią. JLain* K
Enyfra (asnemoa Nasfl«*oM. 1TW
RaJMad BU, CHe«f>
< MM. Dtefcaal falu. prtMfl Mari fWi*W i

SIUNTINIAI Į LIETUA Ą
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT r.LRCELS SERVICE

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

2b01 W. 69th St., Chicago, nt 60629 ♦ Tel 925-2737
-- •
V. VALANT INAS

>aražė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada tr
Bet kur. Bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuvins
tr
kalba. Ji? mokės! ka.r~ -y k-r~. Js-nium Ir prof. K.
Būga pas rer.’Odus šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
betuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslina vertimuf
mums toliau studijuoti.
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Tėvynė mūsų vėl atgis

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

Regiu aš Lietuvę skausmuose,
Apimtą liūdesio, kančių;
Girdžiu dejavimus iš toli
Sūnų, tėvynę mylinčių.

Vasario 18, 1984, N.'. 8 (275)

VJ melai

Redauuoia PRANAS <ŪJLAS
Klausimu* tr medingą siyrt: 4436 So. W«sht*n«w, Chicago, lt 6043?

♦

♦

Ko verki tu, tėvų šalele,
Taip griaudžiai, gailiai ir tyliai?
Ar mirtį savo didžio vado
Apgailestauji tu giliai?

♦

Ką pacientai gauna nemokamai
pagal Medicare apdraudą
Kas tu i teisę? Kad turėtume
teisę į Medicare ligonines aprū
pinimą, reik žinoti:
^Pacientas turi teisę j Medi
care ligoninės apdraudą.
• Paciento gydytojas ir ligo
mnės medicinos direktorius tu
ri pažymėti, kad pacientas turi
te. minuotą ligą.
• Pacientas pasirašo pažymėji
mą (statement), pasirenkąs ligo
nines aprūpinimą, \ietoje stardaftibių Medicare apmokėjimų
dėl terminuotos ligos.
S Pacientas gauna aprūpini
mą iš Medicare nurodytos ligo
ninės programos.
Kas gal: suteikti ligonines
aprūpinimą

Ligoninės patarnavimą gali
teikti,viešoji agentūra ar privati
prgamzacija. kuri padeda aprū. pinifnu darbu, terminuotomis ligoihiS.žmcnėms ir jų šeimoms.
Idant Medicare išmokėjimus,
agentūra ar organizacija priva
lė -būti atžymėta. — patvirtinta,
kad ^suteiktų ligoninės patarnaJarną lygiai, kad jei ji jau pa-fcVirtTRtą-Medicare .-uteikti kitos
'rūšies sveikatos patarnavimus.
’ ■ ‘ Pačiėif.o gydytoja*. speciali
organizaciją ar agentūra išrink’ tos aprūpinti ligdtfinė'gSli pa?
' šakyti pacientui. kuri jų pro
grama yra patvirtinta Medicare.
‘ -Informacijų dėl Medicare pa*• tvirtintų ligoninių programų vie
►dos apygardoje taip pat gauna-rnos ^ Social Security ofisų.

~Kaip ilgai ligoninės aprūpinimas
"•
■ •
. tęsis

•_’ Specialus apmokamas aprūpi2 nimo, laikotarpis yra ligoninės
2 nustatytus. Pacientą- gali gauti
ligoninės aprūpinimą dviejais
■ laikotąrpiąis, tai yra 90 dienų ir
-3p dienų, periodai — gyvenimo
- maximurnas 210 dienų. Jeigu
ligoninės aprūpinimas yra paim
tą terminuota sąlyga, bet vėliau
pacientas nutaria ja nesinaudo
ti, jis ar ji gali nutraukti bet kurįuo. laiku ir rezumuoti standar
tinis ligoninės ir medicinos apdraudosapmokėjimus pagal Me_ dicare Ęait A ir Part B. Jeigu
nutraukimas padarytas prieš li
goninės rūpos periodą, bet rūpos
dienų dar liko tame laikotarpy
je, tai > pacientas dar yra -u tei
se bet kuriai pasilikusios ligo
ti nines rūpos dienos pasilaikyti.
Pvz., jėi-pacientąs nutraukia pa
baigoj 60 dienų pirmam 90 dierių laikotarpyje, jo ar jos likutis
pasilieka 30 dienų ateičiai. Ta
čiau. pacientas dar turi teisę
dėl ateities laiko 90 — dienų pe

O gal audrų neramūs vėjai
Derlingus išvertė laukus?
Gal karo kruvinuos verpetuos
Blogesnius nujauti laikus?

rudo ir dar likusių 30-ties dienų
periodo. Ligonis (pacientas) gą.
Ii pjikeisti iš vienos ligonipih
programos į kitą laike kiekvieno
laikotąypic be nutraukimo | imu
nines rūpą (care).

širdis gal tavo nusiminus,
Netekus vakaruos draugų,
Kurie tau gelbėjo ne kartą
Išbristi iš sunkių vargų?

Jeigu pacientui reikalinga pa
tarnavimas po ligoninės apmo
kėjimo periodų, kurie pasibaigę
(exhausted), ąprūpinimas pri
valo tęstis, duodant aprūpinimą,
nors pacientas ilgiau nenorėtų
ligoninės patarnavimo.
• ,
Pr. šulas

Oi, pasakyk, tėvų šalele,
Ko lieji ašaras nūnai?
Ko vaikšto, it mirties šešėliai,
Tavo geriausieji sūnai?

(Bus daugiau)

Mūsų sveikata
“• —

Kas neį/ioma. ir kas 'Teikia žinoti

<

•

r- '

Neramios mintys sielą gelia
Ir kaip užburtoj tylumoj
Iš toli atlekiantį aidą
Girdžiu aš erdvės gilumoj:

kambaij gąvąų sąskaitą $423, ųuo vagilių f namus įsilaųži- timu) atskaitymų ip ne išvardina atskaitymo, gali atskaityti
Apskaičiuojama, kad milijo jskaitant pursės patarnąyįmą (ji
Dabar
ę St. Louis, Mo., policija pade,25% labdarai, iki
. ------į
nai amerikiečių turi svarbias li /(ik ^-ąųjo' spaudimą .mątavo).
“Tai balsas griaudus jūsų tėvynės ;
gas, kurių jie nesupranta tik dėl* Už operacini kambarį -. -ąkaitė da seniors m j įrengti užraktus, negalima atskaityti iki $150 me ]
namus geep-hotes, švilpu dicinos ir kitų išlaidų. (1982 m.
Jinai vergijoj svetimų,
to, kad nekreipia dėmesio į me $323. Už vaistus, kuriuos pava
diciniškus r eišk in i us susi r gus. • dino — “phdrmacija -^ y$177“. kus ir pataisyti išmuštus lan tai buvo galima padalyti) Dar
O broliai jūsų pasiliko
daugiau,
1983.
m.
mpdięinos-iš

gus
bei
šviesos
lerppas.
Dvi labai išsiplėtę šiame krašte' kuriuos sudarė . 2 piliulės nuo
Be turto, laisvės ir namų!
t San Diege, Galit., polięjcs laidų dalis, kuri nėra atskaitoma
ligos — aukšto kraujo (hyper-' galvos skausmų.-iviena tabletė. 5
tension) Jr cukraligę (‘diabetes)’. injekcijos, dvį: Vi-Xilljn piliulės, deartamentas naudojasi seniorų yra padidinta nuo 3% yisų pajat
Raudoni rusai, it totoriai,
g
pagalba kriminalinės statistikos mu 1982 m. iki 5% — 1983 meGalvojamu, kad 30. mil. amen-? ir keletą posięs ląšų. .
i tais.
•
Terioja kraštą LietuvoškH A
.r
Kiečių serga hipertensija ir kad; Sąska/tc^e išvardintą poziciją analizei.
e Far Focįavay vietoj N. ¥.,
Ir žudo tuos, kas nesilenkia
penki milijonai šio krašto žinos- “Medical (Sįft-gecbl) . Central
niti turi cukraligę, bet jų nežino fe^ply
į- s^rpozi ,į Vyrę>iūo amžiaus seniorąi pade Sveikatos apsflvgos krizė
Prieš komisarus iš Maskvos.
priimi pra
Kadangi aukšto kraujo spatĖdk Jei ją įskaityta maži plastikos pa da radijo ,bangomis
......... ....
J- A-Vi
dengti digital
ku- nesimuš liečiančius seniorų U?-i
Kasdieną
j
Uralo
pusę
betas gali būti keleją^mętų b^ iie padare ypątmgai7 gerąmąu-. -’puolimus, kur polcija tuoj vyks-Į Waąhingtcnt, D. p. Brookings
Vis skuba eilės traukinių...
Į Institutas ir Tųfti universiteto
lą r.usrkaltiiito
nusikaltimo vieton.
■yškių žymių, todėl febai
labai svar-j ■ dojimą, kas dvi i^l1^! -gavau: ta
< Pasadeną, Califparuošti med. mokykla Bostone išleido
Jie veža baisiam ištrėmimui
j u dažnai pas gydytoją ar kli
138
psl.
studiją
“
The
savanoriai
tuoj
patmėgina
supsL
‘
"Rie
Painful
nikoje pasitikrinti.
T.T dą (kaldfą): lAs;’.atB>dp, padidi
Šimtus naujųjų kankinių!
Įėikti
pagalbą
sentorains,
kai
Prescription-Accipning
Hospital
no
s-tos
sumąg,.-?
D:
:
Hipertensija gali būti kcntro-;
Care”. Knygos autoriai — Henry
juos užpuola kriminalistai.
liuojama. Kiekvienas privalo pa
Tų kankinių, kas savo kraštą
Prisimenu,
1W m., aš pą-‘ i. f Seattle, Wa^i, ir Mąnsfįeld, J. Aarųn ir dri William Ė.|
sitikrinti ar neserga šia liga. Pro:
Mylėjo žmoniška širdim;
Schwarz rašo, kad neužtenka iii-i
blemcs, susijusios su hiperten-. maitino, nųrsęs globoje už $10i' ■Qhio, seniorai; patarnauja kaip
minuoti dubl&acijos ligoninės, I
Garbės lietuvių nesutepę,
sija — stroku, 'Širdies priepūohū -už operacinį kambarį skaitė $12; akys ir ausys •įstatymui. įgyven
pamainų
globas
dėl
“
put
pa;
Drąsuolių jie pražus mirtim...
r širdies negalavimu, gali būti už vaistus —: -SI: už medicinos dinti. saugant savo namus ir kai
tienf
bazės
arba
sumažinti
X-ray
sumažinta gydantis. Žinant,, kad jfripdus —t 35 pentąj.-Už*buvimą; mynų apylinkes. Pranešinėja
skaičių ir laboratorijos testų siū
vidutinis aukšto kraujo spaudi ligoninėje v|ėną dieną man Įtei įtariamus asmenis..
Maskolių kardas veidmainingas
Šioje srityje yra daug kitų lomų kaip “beskąusmo” metodų.
mas gali sutrumpinti žmogaus kė sąskaitą $£5.35.
Krūtinėj mano surūdis!
programų. Kreipkitės į gyvena- Jiedu teigia,- kad amerikiečiai
gyvent imą. gydytojai pataria tą
Bet jūs tikėkite, išeiviai —
^įais metais-už trijų dienų buvjeįos jsįatymų vykdymo turi priimti siūlymą, kąd ten esa
kraujo spaudimą dažnai patik
ma ribų, kiek galima padaryti ir
Tėvynė mūsų vėl atgis!
rinti. Diabeto diagnozę galima vimą ligoninėjeman prisiuntė ageĮ1tūrą arba piliečių centrą
bus padaryta sergančiam ir mirs
sąskaitą
už
$4>w(),
.
k<is
mane
pri.
dėl
kriminalinių
išvengimo
pro
dažnai nustatyti .paprastu testu.
Alfa
vedė prie pamišimo; to'man pa- gramore jūsų apylinkėje. Jeigu tanciam. Toliau jie sako, kad
Bet kuris gydytojas savo ofise'
tako, kad vėl iššauktų streiką. Aš jos nėra, organizuokite jūs pa britai su šia problema susidūrę
gali nustatyti glukosės dydi šla
manau, kad padėsiu ką nors da tys savo grupę kovai prieš kri ir yra mažiau, ar mažiau for
pume.
lyti dė1 astiąfomiškg sveikatos minalus.
P. S. maliai racionalizavę tam tikras dies priepuolio atveju pacientus daug paklausimų, į kuriuos at
Chicagcs pietvakarinėj daly
* * *
globos rūšis”. Pav., JAV beveik guldo Į vadinamus “coronary sakė prelegentas. Sekantį sek
globos išlaidų;': Ąš turėsiu pra
5340 W. 55th St. Mount Sinai
bet kuris, kuriam reikia, gali care unites”, į namų globos įstai madienį ten pat įvyks apie Me
dėti dirbti, kąd visą laiką bū
Hospital Med. centro skyriuje
Knygcs, padegančios ap gauti pagal specialius Medicare gas arba eilinėn ligoninėn,' kur dicare antroji paskaita.
čiau sveika.
'
.
nemokamai tikrina aukšto krau
nuostatas dirbatinj inkstų gydy pigiau ir dažnai ligoniai gerai
Barbora R. Brovienė
skaičiuoti pajamų
Vėliau vyko meninė dalis, ku
jo spaudimą ir diabetą. Toks pa
mą. Britanijoje daugelis žmo prižiūrimi bei globojami. Tokią
mokesčius
rioje pasirodė p. šidagis ir kiti
tikrinimas gali padėti apsaugoti
nių, vyresnių negu 55 m. am nuomonę pareiškė Washingto- talkininkai. Dr. Adomavičįus
i
Kaip
vyresnio
amžiaus
jūsų gyvybę.
šiais metais knygų rinkoje pa žiaus neturi teisės gauti “diali no u-to gydytojai A. Berg, Sam
visus pavasiąino sumuštiniais.
Daugiau informacijų galite žmonės gali padėti fcitięiTis sirodė garsių žinovų pajamų m<x
zę”. • Jiedu siūlo “liver” perso Eggertsen r Dalia Šulienė, iš Dalyvis
gauti paskambinus tel. .592-6314 -• čia pateikiame T A’.V. Senato kesčių knygos — Sylvia Porter
dinimo operacijas vidutinio am Pittsburgo, Pa., kurie patyrė,
Plačiau žiūr. “Midway Senti- paskelbta savanorių programą - 1984 Income Tax Book. Lei
— Tiktai viena skubios pa
žiaus alkoholikams, kurie mirš kad mirtingumo % buvo toks
dėjų klubas sako, kad jų yra iš- ta 40.000 kiekvienais metais. Di. pat gydomų pacientų namuose,! galbos lovai yra gaunama dėl
vaiskioms. P.rvyzdžiui:
• Cottage Grove, Ore., senio spausdinta 265,000 ir H. & R- Aaron sako, kad iki šiol nieko ne arba reguliariose ligoninėse.
dvylikos benamių žmonių Či
D. Š., M. D. kagoje. Tokią išvadą padarė pra
Jei nori išvengti ligoninės kai panaudojami perspėjimams, Blocko vadi narna “best -sellers padaryta šiame krašte idant ra
kaip aos’saugcti nuo kriminalis- ■ — 1984 Income Tax Workbook. cionalizavus sveikatos globą.
eitą sekmadienį vadinama Tąsk
* • ♦
ir išlaidy, būk sveika!
Tie, kurie naudojasi vadinai
tu. Jie aplanko gyventųjų naPr. Petitas
Force on Emergentsy Sheltęr.
♦ » #
Kai aš buvau ligoninėje, už mus ir pataria kaip įeik saugotis ‘•zero-bracket’ suma (standarTrumpos žinios
Šiame didmiestyje yra tiktai
1,000 benamiams lovų dėl sku
• Dr. Eiymantieuė auto katas
JŪS KLAUSIATE, trofoje 6500 B- California Ave., bios nakvynės aprūpinimo; ap
skaičiuojama, kad čia yra 25,000
prie Sodybos patalpų smarkiai
MES ATSAKOME buvo sužeista, jos vairuojama, benamių žmonių.
automobilis susidūrime su kita
— Kovo 4, sekmadienį, 3 v. p.
KL. Pasakykite, ar yra ge
masina, nepataisomai sudaužy P-, E- Pamataitis skaitys p ašim iriau pirkti vadinamą "storm”
tas. Dantų gydytoja guli šv. ;ą “Kanados pajamų mokesčiai”.
langą, ar “double-glazed' lango
Kryžiaus iigoninžje. šv. Kry
pakai ą?
Sen OUuka$
—Sausio 26 d. posėdyje LN
žiaus lietuvių parapijos komite
ATS. Vad. audros (storm) ian- tas linki jai greit pasveikti ir valdyba persvarstė nuomas ir pa
į ęai yra daug pigesni, kaip nauji" vėl įsijungti į parapijiečių veik-' darė pakeitimų nuomų lentelė
je, pakeliant kainas 5-10%.
I Įaugsi, jei juos reik izoliuotų
j
Medi' tango rėmuose ir rėmai
• Onai šulaitietiei padaryta — Torontq lietuvių pensinin
jūsų senuose languose taip pat
Loretto ligoninėje sunki opera kų klubui LN valdyba pa/joyasudaro geresnę izoliaciją, negu
cija. Giminės ir pažįstami linki nojo lie|uyiSį^ vėliavą “Vilaiąus
metalo rėmai daugumoje naujų
jai greit pasveiktu Ji yra dr. P. Manor” atidarymo proga.
langų. Ištiktųjų lauko audros
Kisieliaus priežiūroje.
— Vilniaus karalaitės premi
langai bendrai pirmaują prie^j
vidaus langus Drėgmė susiren- i • Dr. J. Adomavičaus, Alvudo jai valdyba paskyrė $5Q0 ir lie
tuvių filatelistu klubui $200 šv.
ka vidaus andros languose ir ta pirm., įdomi med. reikalais pa
da sunaikina dažus arba medžio skaitą vyr. amžiaus žmonėms Kazimiero ženklo išleidimo išlaipaviršių. T°^j atsakymą paskel {vyko vasario mėn. 4 d. Sodybos douis padengti. Lietuviu jauhijno ^lidinėjmp iškylai paremti
p ■
Teis. T .
bė Battimorės "Evening Sun’’.
pasldrU $200. .
ši mas apie ^feslicnre apdraudą I
dusi laukė s n ri rinkusiųjų tarpe
•
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ksmo ir sklandymu auklėjamoji

T«Uphw»e 421-4100

1 reikšmė jaunimui

Prieš 60 metų išleistame atlase Lietuvi, Liviją ir
Estija buvo, bet šiandien jau leidžiarnypse atlasuose tu
trijų valstybių visai nėra.

buvo

nepa

prastai didelė.

’

Čia Amerikoje sąlygos aviomodelizmui yra nepaprastai ge

ros: įvairių medžiagų ir net va
JBCOND-C1ASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. US’S 37494000 niq 70 ar net 80 metų laikotarpyje, ėję vidurines ir aukšrikliukų i pasirinkimas didžiau
Postmaster: Send address rhangtg to Naujienos
sias, Leidžiami specialūs žurna
1739 S. Halsted St, CLx«u>, IL 60008
lai. Lietuvoje būdavo šūkis:
gana dažnai vartę, tų trijų valstybių šiandien, vakar ir;
“'Nuo modelio prie sklandytuvo,
užvakar spausdinamuose pasaulio atlasuose jau nebe
nuo sklandytuvo prie lėktuvo”.
metams ——_
$40.00
randa.
'
pusei metu •____
Sk-andymas buvo pati pigiausia
Subscription Bztw:
trims mėnesi amt
$1X00
Žurnalistas Reardon, palygindama# prieš 60 metų iš
orinio sporto šaka. Skraidymas
vienam mpnpniyrį
$4.00
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
lx months, $12.00 per 3 months. In
lėktuvais buvo gana brangus ir
leistą anglišką pasaulio atlasą su šiandien vartojamu,
other USA localities $40.00 per year. Kanadoje:
retai kam finansiškai prieina
parašė
straipsnį,
kurį
pavadino
‘
Vartant
praeitie*
pus

$22.00 per six months, $12.00 per
metam* _____ .
$45.00
hree months. Canada $45.00 per year;
mas, Gabesniesiems jaunuoliams
pusei metų __
$34.00 lapius, prieini prie misterijos”. 0 misterija yra tokia:
-ther countries $48 00 ©er year. and : ve duodamos skiandymo ar
vienam mėnesiui
$5.00
KAIP BUVO PARUOŠTAS
Prieš 60 metų Lietuva, Latvija ir Estija pasaulio atlase
skraidymo stipendijos.
25 cents per copy
Užsieniuose:
DARIAUS-GIRĖNO ALBUMAS
Amerikoje sklandymo sritis,
metams __
$48-00 visa tai galėjo atsitikti, bet amerikiečiai nežiną. Jie net
bent iki šiol, buvo gerokai ap
$28.00
pusei metu
(A.
Mingio
pokalbis
sy
E.
Jašiūnų)
Nuo sausio pirmos dioftot
leista, nes einama tiesiog prie
nežino, kur tos trys valstybės buvo. Gerai, kad žurna
Dienraščio kainos:
(Tęsinys)
4el’s ų būre1?a:, buvo rengiamos skra dymų lėktuvais. Priežastis
Naujienos eina kasdien, išskintai listas rado jas sename žemėlapyje, bet kaip su tais, kurie
sekmadienius, pirmadienius ir šven
Vokiečių okupacijos meta s modelių varžybos, Į skiandymo — paxyginti pigus benzinas i.;
jokio seno žemėlapio neturi? Jeigu ir turėjo seną atlasą,
tadienius.
Leidžia
Naujienų
Bendro

matams
$45.00
tarnavau Tilmanso fabrike ir mokyklas ir stovyklas visuome: žemos lėktuvų kainos.
$24.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, tai jį išmetė. Seni laikraščiai nereikalingi, kaip nereika
pusei metų ____
kartu studijavau Vyt. Didž. Uni- buvo šimtai fcaadidatų, ir trak
$15-00 IL 60608. Telef. 421-8100.
trims mėnesiams
Esu sukaupęs didžiulį archy
lingi seni atlasai.
yersltele inžineriją. Savaitgg- 4ave jipms vietų. O kaip dabar
$5.00
vienam mėnesiui
vą apie Lietuvių aviacinę veiklą
Pinigus reikia siųsti palto Hozsej
liais, pusiau slaptai, -sklandėme šia. Amerikoje, tie reikalai s'o
Kitose JAV vietose:
Kaip
anksčiau
galėjo
būti
tos
trys
valstybės,
o
dabar
Orderiu kartu su
išeivijoje. Australijoje yra kele
aųo
Nemuno
šlaitų
Virbaliūnup-vi?
Gal-Iimąs
žinoma,
ar
yra
jų nėra? Amerikietis, norėdamas šią paslaptį išaiškinti,
se, esančiuose apie 25 km Ne-Te tuvių jatinuolią aviomodelis- tas labai pasižymėjusių lietuviu
griebsis istorijos, tyrinės Antrojo Pasaulinio karo isto munu žemyn (į vakarus) nuo tų, sklandytojų afr lankančių kilmės sklandytojų. Čia Ameri
koje turime gana daug lietuvių
riją, pažiūrės, kurios pusėje buvo šios trys valstybės, Kauno. Kad gautume bent kelias aviacijos/inoUyklas?
kilmės lakūnų, netgi oro lini
kurioje pusėje jos kovojo. Karo istorijos vadovėliuose sekundes pasklęsti primityviu . q-AriAliA
’ C.
jų kapitonų. Aviomodelistų ir
~r A
šios paslapties jis neišaiškins, nes apie tas valstybes isto mokomuoju sklandytuvu, ištisas- ■. .
Vietoj tarpusaves kovos, kirskim
sklandytojų yra tik vienas kitas.
•Senas lurMivome seeo mme- *«“ « »
rijos vadovėliuose visai nekalbama.
įėsa tampyti sklandytuvus
M^in^apra^ drielę Kada "nors ateityje žadu visą su
lietuvių priešams
Paskutiniame dešimtmetyje plačiai kalbama apie i Stataus šlaito virtinę. Grįžtant,U1* > ^Yps-.Į^nunę. Pab-- rinktą medžiagą paskelbti spauJaunas Chicago Tribune žurnalistas Patrick Rear Helsinkio konferenciją ir paskelbtus 35 valstybių proto-? namo, jei pavėluodavome į gar- Ritamas , epr. Jsie uvoš
ų doie>«.
don, senienų krautuvėje už dolerį nusipirkęs seną pa kolus. Jis gali studijuoti nuo pradžios iki galo — trijų 'Fą-; laivį, i Kauna ekfevome pėsti. fjUgimĮ*
Kl. Ar dar tebeveikią čia Clū■
.
,
tunu
pasteperų iįaįtt įiętuv.iskas
saulio Atlasą, parašė straipsnį, vertą tūkstančių dolerių. baltijo valstybių Helsinkiu aktuose jis/neras. Jų heras,, KL Alan rodos, atsimenant jaunimas? ^š. J^ikais;h*iyo^ labai cagoje prieš kąl^plika metų
Keliomis to atlaąo 'citatomis jis parodė, kaip per šešias nes Stalinas .su Hitleriu, jokio karo dar nevedę; nutarė anuos laikus, 'Dariaus ir Girėno patriotišič^į. aukįėjaihaš, -siekė,- įsteigtą^ Ąmėr? Lietuvių aero
klubas, kurių vienu iš svarbiau
4ešiiiifis mebų pasaulis pasikeitė.
į.
ias valstybes'be karo veiksmų pasidalyti. Stalinas sumo- ; iįygis ir jų žuvimąs'.Wejp* ląhai kilnių tį^hj; ir
I. . « ' w . a t • . — - k v • *
. i. i
Jis nestūdijavo apie tų pakaitų priežastis ir pasek
žymios įtakos anuometiniam Lie- lose būdąVŪ.-steįgAmi aviaciniai sių steigėjų, rodos, Jūs esate bu
mes, bet konstatavę Chicago Tribune skaitytojams, kaip tas tris valstybes. Jos kare nedaiyvave. Jos buvo ^pra j tuvos jaunimui. Tjdmnazijų ir būreliai, Mokslo metų laj^įi'Jau- vęs. Tas klubas buvo įsigijęs
neblog; lėktuvą, kuriuosjklubo
jis keičiasi be didelių'pastangų, be noro jį keisti, bet dėl rytos dąr prieš, karą.
H
’■ kiių mokyklų' mokinių' sušido-nuolial '-aAy»iudšvb draugėn,.; Įgaliai lakūnai' galėliv^ ^skrai
tingumo klausimą pastudijuoti, nustatyti • faktus ir tada
Amerikos lietuviai bent JAV Kongreso sudarytam' mėjimas aviacija ypač padrdė- diskutuodavo, dalindavosi paty-? dyti: Dabar apie tai nieko nebe
jo. .Mokyklose -steigėsi -ariomo- rimais, žiniomis. Vasaros atostx>
daryti išvadas. Jis net nepacitavo šioje srityje patyrusių komitetui papasakojo, kas atsitiko su |jįetuvą, bet lat
girdėti.

žmonių nuomonės ir nenurodė, kad turtingas piktas žmo
gus, jokios kovos nevesdamas ir praeities faktų nenustatydamas, pakeičia pasaulio nuomonę, vien kartodamas
svetimą propagandą.
Lietuvių tarpe nereikia nė propagandos skelbti. Už
tenka pasamdyti faktų bijantį žmogų, liepti jam kartoti
šmeižtą ir kelti lietuvių tarpe erzelį ir to užtenka, kad
mes plaukus vienas kitam rautume ir priešo propagandą
skelbtume. Naujienos paskelbė kelis faktus. Ligotas pini
guočius įsakė pasamdytajam nekreipti dėmesio Į faktus,
bet kelis kartus kartoti melą. Naujienos nė vienu žodžiu;
į tai neatsiliepė, bet pasamdytasis perskaito kiekvieną
Naujienų numerį nuo pradžios iki galo ir knisinėjasi, ar!
negalėtų prie kokios minties prisikabinti ir vėl kartoti
melais paremtas nesąmones. Mes ir šį kartą neliesime atgimti nepajėgiančio ligo
nio, bet paminėsime kelis faktus, į kuriuos visi turėtume.
įkibti ir amerikiečiams akis atidarytume.
Apdairus žurnalistas Patrick Reardon savo rašinyje
pacitavo šį sakinį:
“Ir toje Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun-'
gos dalyje, truputį į pietus nuo šiandieninės Suomi-

viai su estais tylėjo. Kongresas išleido dvi knygas apie
Lietuvos pagrobimą, bet šiandien tų knygų ir su žvake
nerasi, nes jos išėjo, o naujos laidos nėra. Net ir studi
juoti norintieji tų dviejų knygų negali, ras/i. Kas su tom
- rim valstybėm atsitiko, tai yra misterija. Reardon taip
ir parašė.

tąda ir kas juos leidžia šiandien. Bet mums atrodo, kadbuvo Rand McNally, pasaulio atlasus spausdinanti bend
rovė. Rankose turime šios bendrovės išlęistą Pasaulio
Atlasą. Bendrovė pasako, kad ji turi visų žemėlapių
“copyright*’, bet nepasako, kad ji tą “copyright” užre
gistravo. Kaip ten bebūtų, į pietus nuo Suomijos — Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos jau nėra.
Panašiai pasielgė ir National Geographic Society,
Washingtone leidžianti National Geographic Mągązine -ir'
leidžianti Pasaulio atlasą. Ji išleidžia 338 psh Pasaulio
atlasą, bet ir jos informacijos šaltiniuose į pietus nuo Suo
mijos jokios Lietuvos ar Estijos nėra. Ten yra pažymėta,
Ryga, Kaunas ir Vilnius, bet nuo Vilniaus raudona linija
patraukia į pietus ir baigiasi ties Kaliningradu. Lietuviškai turėtų būti Karaliaučius, kurio žemėlapiuose vi-

sai nėra.,
. ...
•
:
’
Kaunas ir Vilnius įrašyti, nes Amerikos;- lietuviai
užvertė protesto laiškais National Geographic. Society
vadovybę. Jie išaiškino, kad Valstybes- departamentas
nepripažįsta lietuves, Latvijos ir Estijos'įjungimo į So
vietų Sąjungą kad visa eįlė valstybių to ■įjungimo’-nepri
pažįsta, bet National Geographic Society<vadovybei ?tas
nieko nereiškia ; jie nurodo, kad Sovietų karę; jėgos tuos
Pabaltijo kraštus tebeturi- Apramindami protestuojan
čius lietuvius, vietoj Kovno, jie dabbr oži’asp Kaunąs,
o vietoj ‘Witno”, rą^o Vilnius. •
■ - .*
'
'
.
Nekreipkime dėmesio į samdyto Morkaus skelbiamųs

pavergtos Lietuvos, Latvijos bei Estijos, ir 2. Paaiškin
kime jam Lietuvos dingimo misteriją. Kai jis žinos, kas
atsitiko, tai gal kitame rašinyje jis ir angliško dienraščio
skaitytojams pasakys.
Galėtume jam dar patarti sekti vasario 21-22 dienoAmerikos Kongrese sakomas kalbas apie senų žemėlapių misteriją.

Ats. Praeityje Ghicagoje yra
veikę net keli lietuvių aero klu
bai. Pati pirmąjį įsteigė St. Da
rius 11124 m. Antrasis klubas,
Ant. Kietos, .iniciatyva,? buvo
įsteigtas 1933 m. Trečiąjį liet,
aero klubą Chicago]e suorgani
zavo <Lr. J. Poška 1937 metais.
•1938 m. A. Kiela ir vėl įsteigi
•aero klubą, kuris buvo jau ket
virtas iš eilės. P, Šaltenio inicia
tyva, 1931 m. Brooklyne buvo
įsteigtas Dariaus-Girėno aero
klubas, kuris buvo išvystęs ga
ila- gyvą -veiklą ir įsigijęs net
keletą lėktuvų.
Jūsų minimas Am. Liet, aero
dūbas Chicagoje buvo įsteigtas
1967 m. Steigimo iniciatoriai —
V. Peseckas. E. Jasiūnas ir M.
Jakaitis. Pradžioje klubas buvo
labai aktyvus: įsigijo nuosavą
Cessna 150 tipo lėktuvą, išlei
do keturis aviacinio metraščio
(Nukelta į 5 psl.)

.

’

gy metu dažno jaunuolio sva
jone būdavo patekimas į Nidos
sklandymo mokyklą. Aviomode-

tuvą, žinomas Pabaltijo valstybėmis, f
(Chicago Tribune, Tempo skyrius, 1 p#L)

TM4 LITHUANIAN GAILY HtWI

1739 S*. H«l*Hd 6tXMC Chk*^, IL 40604

■

1« t

I I

•

i i

>

1111i

( 11

g

n

l

»

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI RUSU
PAVERGTOJE LIETUVOJE ~
Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi. Sovietų karo
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais.
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti Čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.
Tęsinys)
fe

Šoferis buvo geras, kelius žinojo. Nuo vieš
bučio jis pasuko buvusia Laisvės Alėja, o vėliau
įvažiavo į Kėdainių kefią (r patraukė tiesiai į
Ramygalą. Iš ten važiavo ( Panevėžį, o vėliau su
ko į Pumpėnus.
KAIMIEČIAI, NEFEKg ŽEMĖS,
BėGO I MIESTUS

Diena pasitaikė lietinga, dangus aptrauktas
debesimis, Lgiai, kaip mano krūtinė. Važiavau
motinos pamatyti, bet krūtinėje buvo toks sun
kus akmuo, kad nežinojau, Ką daryti. Neturėjau
noro net ir ūu pal Wais kalbėti. Palydovė ma
žai ką tekalbėjo, jos liežuvis visą laiką buvo pri
kąstas. Jbet šoferi? tai nerimąvo.. Sužinojęs, kad

— Savo žemę jie mėgo, bet dabar savo žemės
esu atvažiavusi iš Amerikos, pradėjo klausinėti,
kaip ten žmonės gyvena, kiek uždirba, ką valgo," neturi, užtat ir bėga į miestus, — bandė aiškinti
šoferis, o palydovė nieko daugiau nepasakojo.
ar bus karas, ir panašiai.
Tuo tarpu paprašiau, kad užsuktų į gimtąjį
— Tai kada įvedė visokius leidimus? — ne- į
mano Lygumų kaimelį, bet palydovė atsisakė
iškentusi paklausiau aš.
— Tuojau po karo, — atsakė šoferis. — Kai ten važiuoti.
tik rusų kariuomenė užėmė Lietuvą ir grįžo .
NORĖJAU PAMATYTI YĄISniečkus, tai visoje Lietuvoje buvo uždrausta
GAILIŲ KAIMELI
. "‘I
važinėti be leidimo. Pradžioje uždraudė vaikš-'
Aš jau žinojau, kad Vaigailių kaimo nėra,
čioti naktimis, o vėliau uždraudė keliauti iš kaimo
į miestą, o prieš porą metų uždraudė jau keliauti? kad ten šimtmečiais gyvenusieji ūkininkai išvai
kyti ir jų namai išgriauti, — tęsia savo pasako
ir iš miesto į kaimą.
— Tai kuriam galui įvedė tuos draudimus? jimą iš rusų pavergtos Lietuvos grįžusi Čikagietė.
— Man brolis pasakė, kad motina išvežta į Sta
— paklausiau aš.
— Tokia dabar tvarka, — atsakė šoferis. —■ čiūnus, kad’ ji laikinai apgyvendinta kita ūkinin
Kapitalizmas panaikintas, įvestas komunizmai, ke paliktam* name. J tą kaimelį mes ir vadavome,
jveika nauja tvarka, o prie naujos tvarkos daug, bet kai mašina iš Pakruojo kelio pasuko kairėn
? -.dns-' Į Lygumas, kuriuos km« tolyn
•
dalykų uždrausta, reikia leidimų. Pravesti nan^
plentai tai aš labai panorau pamatyti gimtąjį
įstatymai, dabar reikia leidimo...
savo kaimą.
— Bet kariam tikslui juos padarė?'
šoferis negalėje paaiškinti, čia trumpai įsi
žinojau; kad kaimas išgriautas, bet aš norėterpė mana palydovė:
— Tokią tvarką turėjo įvesti žmonių gero
vei. Po karo viskas buvo išgriauta, iš kaimų žmo
nės ėjo į miestus, iš miestų žmonės bėgp į kai
mus, prie darbų nieko nebuvo, tai turėjo ąųvar*
žyti važinėjimus.
— Kiek aš lietuvius kaimiečius pažinau, ta!
jie iš kaimų niekad į miestus nesiveržė, — įsiter
piau aš. — Kaimiečiai savo žemę mčgsta, savo gy-!
vų|juę myli. Jie visą laiką dirba prie namų...
/;
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Noriu pamatyti upeliuką, kuriame maudydavomės;. pasižiūrėti į kūdrą, į kurią grumstus mėty
davome. .. Užsukite, nors trumpam laikui...
Šoferis tuojau pasuko iš vėžių ir, neprivažia
vęs į dešinę sukančio keliuko, sustabdė savo ma
šiną. Jei jam būtų buvę leista važiuoti, tai jis
tuojau būtų galėjęs pasukti iš plento ir patraukti
į kaimelį.
PALYDOVĖ UŽDRAUDĖ SUKTI
M ČEKISTO NUBRĖŽTO KELIO

Palydovė nieko neatsakė į mano prašymą. Kai
mašina Visai sustojo, tai ji atsidarė savo Tankinį
maišą ir išsitraukė kažkokį pėpierių. žodžio ne
tardama, j) perskaitė antspauduotą ir porašais
patvirtintą raštą, o vėliau tarė:
— Mums įsakyta važiuoti tiesiai į Nadaukius.
i Mmlsterio įsakyme nurodytas kelias, kuriuo- pri
valome važiuoti Mes turime tiesiai ten ir nuva
žiuoti ir, bereikalingai laiko negaišindami, tuo
jau grįžti į Kauną.
— Bet užsukime tiktai kelioms uinutėms,_
prašiau aš josios. — Aš tik noriu pamatyti, kaip
i gimtosios mano vietas atrodo po 80 metų.
— Negalime sukti iš nurodyto kelio, — šal
tai atsakė pc.'dovė.
(Bus daugiau)
PATS SKAITYK

KITUS PAgAGirtK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NALUGNuN

981

f

K. VUJAVS

RD ON

VAKARŲ VĖJAI
Už modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti
t
viršeliai Pasiųsime poezijų,
kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

-

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060K

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

Medkfoct direktorius

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

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

DR. PAUL V. DARGIS
Gi OYTOJAS IR CHIRURGAS
WoftchMtci CMiununity klinika

h

19M S. Mtnheitn Rd, Westchester, ill-

____

VALANDOS: 3—0 dirbo dienomis
ir kas utrą šeštadienį 8—3 vai
I

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Draugijos metinis nariai susirinkimas įvyks
Tel: 562-2727 arba 562-272$
penktadienį, vasario 24 d., 6 vai. vak.
________ ___ Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai \
" kviečiami atsilankyti, nes yra daug j
TIL____________________ svarbių reikalų aptarti. Po susirin- 1
_ ,

„

kimo ~ vaišės-

94SU

Servka 155-4504,

_

..

|
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Eugenija Strungys

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

| KAjp

SPKCIALYB1: AKIŲ LIGOS

lO&rf StrMt

W
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BUVq pARU0$TAS
(Atkelta iš 4 pslj

Estų tautiško atbudimo žygiai

“Plieno Sparnai” numerius, iš
leido Dariaus - Girėno medalį,

Estijos nepriklausomybės paskelbimui
1918.11.24 atminti

vo krikštynas, suruošė aviaci-

OPTOMETiUSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

kUrSUS

(gf°Und

GAIDAS-DAIMID

1972 m. rudeni rūsy okup. Viimuje lietuviai stovi eilėje,

(Tęsinys)

Sdl°°1)'

darniuose sluoksniuose. Netrukus įvyko žemės reforma, dėl
kurios estų valstiečiai teismų ir
savivaldybės atžvilgiais atsidūrė
daug geresnėj būty nekaip jų
kaimynai Pabaltijy. O tai sukė
lė estuose mintį reikalauti, kad
dar daugiau valstiečių būvį pa
gerintų, ir tada valstiečiuose at
sirado nemaža aktyvaus nepasi
tenkinimą esamąja santvarka.
Stambesnieji7 valstiečiai ener
gingai ėmė Reikalauti jų socia
lines ir "politinės teises praplėsti,
daugiausia'-j^Hikreipdami tuos
reikalav^pS prieš bajorus. Valstrečiai tada tikėjosi, kad tuos jų
reikalavimus paremsianti rusų
vyriausybė. Tas valstiečių sąjū
dis stipriausiai pasireiškė Holstro parapijoje, turtingiausiame
Vil^ando krašte, kur valstiečiai
buvo turtingesni, labiau apsi
švietę ir turėjo gerų ryšių su Pe
terburgo patriotais; iš šios pa
rapijos išėjo" žymi ausi estų va
dai ir kovotojai.-

džiavas, jie buvo tautiškojo susi
pratimo programoje. Estų dele
gacija padarė įspūdį, ir rusų vi
suomenė ėmė smerkti esamąją
padėtį Pabaltijy. Kad 60-siais
metais buvo įvykdyta eilė refor
mų, už tai dalis nuopelnų tenka
tai delegacijai. Visos tos valstie
čių veiklos reikšmė buvo ta, kad
įtraukė daug valstiečių į akty
vius darbus savo interesams
ginti.
Tolimesnis estų gyvenimas li
gi Didžiojo karo ir to karo metu
maža kuo teisiskyrė nuo mūsų,
lietuvių, gyvenimo. Ir estai, kaip
ir mes, pergyveno rusinimo lai
kus. Tik po 1917 m. revoliuci
jos Rusijoj estai, kaip latviai
suomiai, mes ir kitos mažosios
tautos, išsikovojo sau laisvį.

Bet Jausenas nekurstė kovoti (
*
Klubas buvo aktwus iki maž
UI. W. 7!« «.
T.t 7V-S14, I dau^ 1975 m vįiau J0 veikk su esamąja socialine santvarka,
išblėso. Man teko būti to klubo kuri buvo naudinga bajorams,
ir “contact la&aas**.
valdyboje, vadovauti skraidymų dvasininkams ir valstybei, kuri
Kliudė estų tautos pažangai. Jan
grupei ir redaguoti aviacin
sonas tik norėjo laisvai plėsti,
Or. IKONAS SEIBUTb I metraštį. * * *
didinti liaudies švietimą ir būvio
INKSTŲ, PUSLiS IR
sąlygas pagerinti.
A.
Mgs.:
Dėkoju
Jums,
p.
Ja
PROSTATOS CHIRURGIJA
siūnai, už tokį įdomų pokalbį
Spaudos ir literatūros sukeltas
2454 WEST Ord STREET
Jį
baigiant
dar
noriu
pastebėti
.antiškasis sąjūdis buvo toliau
Vctandos: utrad. 1—4 poptai
kad praėjusią vasarą čia, Chicą- lavinamojo ir literatūrinio pobū
goje, Marquette parke, prie Da džio, jis dar neturėjo aiškių poOfisą tolafaua: 774-2333,
riaus ir Girėno paminklo būvi .itinių ir socialinių siekimų, bet
Rr-idssrilas faisi: 4O-5MC
surengtas labai didelis jų zuvr .Tetrukus tokių siekinių, liaudyje
J. Norkus
mo 50 metų sukakties minėj! atsirado gaivališka^' O.-iš; dalies
(Tr.)
mas Jame dalyvavo beveik vi en nunešė juos Petersburge gy
sos Ghicagos lietuvių organiza venę estų inteligentai, vadina
— Valdžios sluoksniuose vy
T.
, _ __
~ Icijos. Didvyrių garbei, prie pa moji Peterburgo patriotai, ku
rauja įsitikinimas, kad prie Čer
L/l v, C» Ae DUBKJLlb
minklo buvo sudėta virš šimt rie jau 60-jų metų pradžioj su
nenkos A. Gromyka vaidins di
Proftatos, inkstų ir šlapume
vainikų ir gyvų gėlių puokščių tarė radikališką programą valsdelį vaidmenį, nes Černenka ne
. iečių teisėms praplėsti. Tai įvy:aką chirorgija.
Minėjime ir parade dalyvav.
žengia nė vieno žingsnio, nepa5U25 Gka^fRAL AVĖ, - minios lietuvių ir kitataučių. Ta. :o liberališkosios dvasios dėka,
ritaręs su Gromyka.
c.
k
™
» rodo, kad Darius ir Girėnas nėr, :urios tuo metu buvo net valUT& Fla. 337JJ
I lietuvilJ užmiršti. Linkiu, kad i
feL (813) 321-42^
Į jūsų leidžiamas albumas susi
1933 m. vasarą gyvenau Kaune} -HoistPiečiams sukursčius; 1864
----- ———— ------------- — lauktų panašaus pasisekimo.
g^r. , ® « • »
r buvau labai jaunas studentas, metų lapkričio .9 d. dvidešimt.
E. Jas.: Ir aš, Dariaus-Girėm
"KAUSTYMAI
se viore u Hl Uve
albumo komiteto vardu, nuošii Teko stebėti ir dalyvauti tuose keturių parapijų valstiečiai per
moving
džiai dėkoju Jums, p. Mingi, u. .ūdnuose įvykiuose. Ypač rys- pasiųstą tjidelę ūkininkų delega- i
— Mina an4nMW
m. lie-1 ciją-įteikė carui: didžiąją petišio pokalbio suorganizavimą irai alsiimanu,, kaip
r1933
__ —
HMA KAINA
HEART
’’rifanam Ifarier Ch£?&
Tikiuosi, kad jis bus naudinga pos 19 d. popietėj teko būti Kau- įĮ ciją pageidavimų pakeisti esa
—‘
—ir VTSA korteles.
mūsų reikalui. Be to,- leiskite pu io aerodrome ir pasitikti didžiulį mąją santvarką Estijoj, išdėsFUND
tydami
ūkininkų
vargus.
Šieji
—
i ,. _
-_______ Į klausti, iš kur esate gavęs tokią vokiečių lėktuvą, atvežusį mūsų
.
.
palyginti, plačią infomiaciji didvyrius kars uose. Tuomet ten reikalavimai buvo estams, ne
MOVING
1 apie Dariaus'Grirėno žysiir 13630 luvo susirink, si tūkstantinė mi nauji: jau prieš panaikinant bau-.
nia. Vėliau, 1&33-34 m., teko tal
'•AM,
rai aPie li6tuvišk? aviaciją?
s iv.«v .Mm
A- Mgs-: Kaip ir vlsi lietuv,ai kininkauti tuomet Kaune veiku
KNTANA3 VILIMAI
| ir
sk^udžiai įgyvenau tą Da siam Dariaus ir Girėno komi
Tri. 374-1333 arte 37M9M
riaus-Girėno žygio tragedy tetui.

i
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CAUFORNU AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
.

------------------------ -— '

'

--

-

■■

--

■

■

———

TĖVAS IR SŪNUS
"
MARQUETTE FUNERAL HOME

y j/

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.j Cicero
Telef. 476-2345

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

---- -------

.

..-------

zmr

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Ciceroj HL 60650
TeL: 652-5245

j

CRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINi

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS

4348 So. California Avenue

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Tel. - 523-3572

Beštadipnurii fr *ekxaaUenfad>
nuo &3Q m B-jg -ni ryta,'
Stotie, WOPA . 1496 AM
tranaUua|anaa g easy chrflja*
Mamwtta Park*.

LACKAWICZ
SOME CHICAGO MOTOR CLL®

Vedil« - Alteo* D*ukw

T«M4 773-1543

STEPONAS G LACK ir SŪNŪS

OM

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street — TeL RE 7-1218

ANASTASIA WILLIAMS

HS9 te. MAPLEWOOD AVE.

(PAGĄL TĖVUS

CHICAGO, IL MCSf

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

LAPAVICH)

Gyv. Chicago je, Brighton Parko apyl.

‘‘Lietuvos Aidai77
KAZĮ BRAZDŽtOMYTI
Preyiūi—
: C».adies aoc ptzaadieuta Ud
tadieoio R30 vai vakar*.
Vlaof laido* ii WOEV rtottaa.
bang* 1400 AM.
St. pytataburg, Fta_ 13:30 »*L
H WTO riotie*. 1110 AM tamea

M44 W.TlMStnM
Ckkar*. DMmm W4W
Tatat T7M174
-

■

.

.

TeL 9744410

Mirė 1984 m. vasario 16 d. popiet, sulaukusi 72 metų
amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: sūnus John P. Williams, jo žmona Ber
nadette, du anūkai — Dawn ir Paul bei kiti giminūs, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, nuo 6 iki 10 vai. vak.,
sekmadienį — nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. vak., BieliūnoSmith koplyčioje, 4348 S. California Ave.
’■.’W

Pirmadieių, vasario 20 d., 9:15 vai. ryto bus lydima iš
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bainyčią, o po ge
dalingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Liet, kapinėse

Visi a.a. Anastasia Williams giminės, draugai ir pažįs
j tanu nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt:
į jai paskutinį patarnavimą ir atsisveTkinitną.

Nuliūdę lieka:

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

, marti, anūkai
Smit
5 — Naujienos, Chicago. pL jhf

, February 1S-M 1«3

t

semybės atstatymą ir visa:s bū
dais siekti, kad lietuvių tauta
purių” yra skirta ir LB-nės rei l gyventų amžinai. .. Įtaikau sa
kalama Nejaugi Chicagos ateh vo pareiga priminti JAV LB
į ninku sendraugių valdyba dar LOag nusistatymą, kad Vasa
iki šio laiko nesužinojo, k.u i Va- rio 16 minėj mo parengimų
ar.o 16-osios šventės proga au pelnas bei visos aukos turi eiti
kos renkamos tik musų laisvini Lietuvos laisvinimo reikalams
mo veiksnių reikalams? Atrodo, ir kad tie pinigai turi būti per
kad frontininkai yra užgožę ne duoti Amerikos Lietuvių Tary
tik Lietuvių Bendruomenę, bet bai ir Vykdomajam Komitetui
ir Chicagos ateitininkų sendrau Ch’cagoje arba Tarybos sky
gių valdybą. Juk toks laiškas riams vietose...”
Pasirašė pirmininkas
iteitininkijon įneša erzelynę ir
prel. J. Bilkūnas.
ved s prie jos skaldymo. Man ro
Budos, toks atsišaukime ragi-j
dos. kad valdyba turėtu žinoti
ir JAV Lietuvių Bendruomenės nimas turėtų būti aiškus ir Chi-j
Laikinojo Orgagnizacinio Komi cagos ateitininkų sendraugių ’
teto atsišaukimų. O jis yra toks: valdybai.
Ateitininkas sendraugis
"Vasario 16 proga mes lietu
viai jungiamės iš naujo sutar Chicago, 1S181 m. vasario 16 d.
tinai remti Lietuvos Nepriklau-

LAIŠKAS NAUJIENOMS
Chicagos -ALTo skyrius su
ruošė pagrindinį Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą va
sario įnėn. 12 dieną, sekmadie
nį. Minėjimas pradėtas pake
liant tautinę vėliavą prie Švč. M
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios Marquette ’Parke. Vėlia
vos pakėlime organizuotai daly
vavo šaulės bei šauliai ir tauri
niais rūbais pasipuošusių mote
rų būrys. Bažnyčioje koncelebruotos šv. Mišios su \\>k. V.
.Brizgiu priešakyje. Itkr-i, gau
tsios bažnyčioje šviesos, languo
se žavūs vitražai, gražus choro
giedojimas teikė didingą šiai
šventei iškilmingumą. T.k gai
la, vyskupo pamokslo negalima
buvo girdėti, nei suprasti apie
ką jis kalbėjo.

I

Trip pat šia proga tenka nu
sistebėti ir Chicagos ateitininkų
send ra ugi ų valdybos išsiun line
tu laišku, su paskelbtu jame
19Š4 mėtų veiklos planu, kuria
me numatytas ir toks užmojis:
Jaunimo Centre pristatymas Eg
lės Juodvalkės poezijos. Sunku
suprasti, ką ši, tokių eilėraščių
rišėja, turi bendro su ateitininkais sendraugiais? Manau, kad
man ir kitiems ateitininkams
šiuo metu turėtų rūpėti ir daugiau sielotis pavergtosios tau
-tęs tragišku likimu, ten likin
i-iųjų persekiojimu ir jų baisia
diskriminacija.
lininkam>
turėtų daugiau rūpėti Lietuvos
.kančios, daugiau domėtis po
grindžio spauda, kelti mūsų
partizanų, kurių tarpe yra ir ne
Vienas atetitininkas, herojišką
Ipasiaukojimą, jų žūtbūtinę kovą
;dėl tautos laisvės.
. Bet kas ypač verčia nustebti,
tai ateitininku sendraugių val
dybos išsiuntinėtu laišku su K.
Pabedinsko parašu. Laiške pa
skelbta net trys “kepurės” Va
sario 16-osios minėjimo metu
aukoms rinkti. Viena iš tų “ke

^==.....

—. .

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Pirmasis Amerikos prezidentas
Jurgis Washingtonas

MmmC žami — Fard«vliM4
KKAL

(Town of Laka)

Skambinti YA 7-9107

UAL ifTATl K>t BALS

SALI

pASKOinS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAB.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai
Chicago, DL

2212 W. termak Road

3

BUTŲ

• PARDAVIMAS

» NOJARLATAS

gas pirmas prezidentas. Jis at
metė karininkų pasiūlymą jį pa
daryti karalium bet kada kons
titucinis seimas susirinko 1787
m., jis <utikd pirmininkauti. Ir
su įsteigimu demokratinių for
mų. ir su sekančių metų susi
rinkimu išrinkti žmogų būti pre
zidentu, valstijų naujos fedieracijos, jis buvo išrinktas pirmuo
ju Suv. Valstijų prezidentu. Ta
po prisiekdintas New Yorko vals
tijoj halanržio men. 30 diena,
1789 metais.
FLIS

cūzų iš Kanados ir pradžios 4
Amerikos revoliucijos, ginčai ,
kilo tarp Anglijos ir jos Ameri-,
kos kolonijų. Su Patrick Henry,1
i Benjamin Franklin, Samuel
Adams, Thomas Jefferson, Wa
shingtonas anksti ir aktyviai pra
dėjo pasireikšti ir saugoti koloni- i
jų žmones. Jis irgi boikotavo
Anglijos prekes ir tarnavo pir
mame Kontinentiniame Kongre- I
se. Kada Antras Kontinentinis Į
Kongresas paskelbė nepriklau- ■
somybę Suv. Vaistau, ir nuta
rė jos proklamaciją remti su ar
— Union Pier, Mich., Lietuvių
mija,
Washingtonas
dėlei
jo
mij
Draugijos ir-Viliaus Albrechto
(Gimė 1732 m. vasario 22 d.,
litariuio
patyrimo,
buvo
pašauk.:
bendromis pastangomis rengia
mirė 1799 m. gruodžio 14 d.)
tas perimti komandą visų gink mas Pajūrio Lietuvos tradicinis
Jurgio Washinglono gimtadie luotų jėgų.
Užgavėnių šiupinys š. m. kovo
nio, vasario 22 d., yra ypatingai
Washingtonas per šešis me-lm£n 3 d. 7 vai. vakaro Midi,
svarbus minėjimas šiuo metu.
laiku I lelenic Center salėje, New
Washingtonas buve šio krašto tus vedė stebėtiną militarini ka_ i Buffalo, prie *12-to kelio, netoli
pirmasis militarinis vadas, ir vi ra. šiandien, žiūrint’į tą vis I prie įvažiavimo į 94-tą greitkelį.
sų kartu vaikai jį laiko pirmu ką, istorikams yra sunku įsivaiz
Gros Ruikio orkestrai Kaina
kare, pirmu taikoje, ir pirmu jų duok kain w būrelis savanoriais
— blogai išlavintais, prastai ap 10 dol. asmeniui. Norintieji da
širdvse.
rėdytais, ir be maisto — galėjo lyvauti prašomi pranešti iki va
Būdamas 18 metu amžiaus. išsilaikyti prieš Europos didžių-i sario 29 dienoš^Mlchigane p. Kli
Washingtonas pradėjo savo mili- jų jėgų, puikiai išlavintas regu-i mavičiui tel. 469 2960, p. Netaiinę karjerą milicijoj. Tada Ii arias armijas, šita armija ne j nienei tel. 169^1569 ir Ghįcagoje
Anglija vaMlė kolonijas prie At tik turėjo pūikiai išlavintus ka-j p . Albrechtienei tel. 423-5174.
lanto pakraščio, ir britų kolo reivius, bet ir kontroliavo jū
nistai nepasidavė sujungtoms pa ras bei turėjo reikalingus laivus
stangoms prnacūzų ir indijonų | įvykdyti varžingą blokadą. Bet
šiais metais Australijoje bus
kontroliuoti kontinentą. Pran ; gal Anglijęs buvo perdidelis pacūzai pralaimėjo, ir prancūzų ! sitikėjimas, ir gal netaip drąsiai] “
kontrolė sunaikinta šiaurinėje jos kareiviai kovefo. Kitoj pu-1
Amerikoje ant visados. Washing sėj,. daug Anglijos vadų atvirai j
tonas dalyvavo kovose, Įgyda simpatizavo su Amerikos kolo-.*
j
mas platų patyrimą apie prak nistais.
I^ALL NATURAlZ]
Atsižymėjęs taikoj, kaip ir ka
tišką kariavimą.
Metuose, laike išvijimo pran- re, Washingtonas buvo išmintim

I

ČIA GERIAUSIA VIETA
Neringos klubas turi savo na
LIETUVIAMS.
mus ant kalno (30 lovų), bet
dauguma vaižovų ir svečių nu
matoma apgyvendinti
privačiuoĮ 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
*
F
TVlzslio hnt'ir
Dilelis
butas cnTrininViii
savininkui. Geras iriUP^inves
se klubuose ii- butuose netoli tavimas.
Neringos keltų bazės.
3 butu mūrinis su garažu. Pelningas
Šeštadienį, vakare, po varžy- pirkinys.
bu, bus iškilminga vakarienė
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
klubo patalpose.
Nebrangus.
Slidininkai, kurie nori dauŠIMAITIS REALTY
giau informacijų apie šias varžy
bas, transportą ir pramoginį sli
INSURANCE — INCOME TAX
dinėjimą gali teirautis pas Vy
2951 W. 63rd St
tenį Čiurlionį, 19755 Upper Ter
Tel: 436-7878
race, Euckldi. Oho 44117, tele
fonas: (216) 481-1525.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
oaruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’*
išleista khyga su legališkomis
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

i«
Miko šileikio apsakymų knyga
"Liucija” jau atspausdinta.

feSalHepaticą
© 1983 Chauem. Ine. .

“ L I U C I JA”
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: 6.729 So. Campbell
Ave., Chicago 1L 60629.

MARQUETTE PARKE:

9% už taupomąją sąskaitą.

2422 W. Marquetie Rd.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110

Nuo pirm, iki penkt.
10:00 iki 6:00val.
Šeši. 10:00-2:00

CICERO:

1445 So. 50th Ave.
Cicero, HI. 60650
Telef. 656-2201
L

Antr. 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
šešt. 10:00-12:00

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metu, 3 metų indėlius:
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.
11% — virs 100,000.00 dol.
11% — IRA.
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos
finansinės institucijos. .

American Travel Service Bureau
•727 S. Western Ave, Chicago, Bi- 60643
Telef. 312 238-9787
• NekDotarus pttarmvlnatt užsakant lėktuvą, trauklnlą, laivą kebo
ižą (eruisei), vleėbučią ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
oe kelionių draudimas; Organizuojame kelionės i Lietuvą Ir kitus testai
Nudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer
□acua* vigais Kelionių reikalais.
• Taupykle sjmsdami Chartered lėktuvai*. tik .eUn rezervuoti vieta
i anksto — priež 45-00 dieną.
Is

Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, vtaaomenėe veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

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

-

Dr. A. GsMen_— MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 1905

98.0C

FOR SALE
LAKE FRONT PROP.
DUPLEX — 2 bdrms, each,
3 rental units — 225 ft. lake
frontage on Beautiful Bear
Lake — Boats, furnishings,
many extras.
SHURNAS
Box 101 "
Haugen, WT 54841
Phone 1/715'234-8316

Nuomos
RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 3% kamb. bu<
las Brighton Parke. Skambinti I
po 11 vai. ryto 247-1804.

IŠNUOMOJAMAS butukas rūsy,
Marquette Parke.
Tel: 476-1654

MISCELLANEOUS
JvalrOa Calvkal

434-9655 ar 737-171 T.

M. ŠIMKUS
’ Notary Public
INCOME TAX SERVICE.

JOHN GIBAITIS

Taip pat daromį vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi pihetybės-pra
šymai ir kitokie biapkat 5 \
7

Siuntimaii LĮgįįy<
ir kitiiiš kraštusč
p. N ED AS, 4WB Archer Arame,
CMctąo. Iii.>0632. T»L YA

Homeowners Insurance j
Good service/Goo^ —
F. Zapolis, Agent
3208% W. 9Sth SL
Everg. Park, Hi60642 - 424-8654

GINTARAS P. ČEPINAS*
Darbo valandos: Kasdien: nuo

li pagal iusitarimą,
TeL 77«-5162
£649 Wert 63rd ŠtNrt
UI 60621

Ir V. BREGYS

Advokatų įstaiga

■
1

f ’

>

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

ADVO&ATQ DRAUGIJA

■»

TT

6557 S. Talman Avenue
Chicago, IL 60629

Dėl informacijos skambinti
767-0600 arba 422-3132

f

IT.

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

Advokatas

AUKŽTA KULTŪRA — SIAUROS
po Europa įspūdžiai. Tik_ n.06

Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tek 585-6624

Dr. A. J. GnMH — DANTYS, j? priežiūra, sveikata ir
6247 S. Kedzie Ara
grožis. Ketais vlrietiais__________
______ (312) 776-8700
|400
niMiaia, tik______________ 13.00

BMONfiS.

DĖMESIO

ARVYDAS KiELA

Realty Co. įstaigoje ir pildo
Income Tax formas.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

"

Nuosavybės — kitur

LILLY HOFFMAN dirba kaip
Associate Broker — Budraitis

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

—

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMĄ1
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose,
lai sntuot&i ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Are,
Tol. 927-3559

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

REPAIRS — IN GENERAL
|vairO« Taisymai

KASOS valandos:

• VERTIMAL

Dengiame ir taisome visu ri^'
šiur stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. '

i

1

MOKA:

• VALDYMAS

vvkdoma 16 toji lietuvių Žiemos
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
Olimpiada, rugpiūčio 4-tą die
X BACEVIČIUS — BE1JL REALTY
ną. Neringos žiemos spoito klu
bas kviečia slidininkus dalyvau
INCOME TAX SERVICE
ti slalome ir djažiajame slalome,
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Buller slidinėjimo vietovėje, 240
kilometrų į šiaurės rytus nuo
■——
[LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Melbourne.

extra gentle ano
predictable laxative

,}KASĄ -JLĮETUyiŲ FEDERALINĖ KREDITO, UNIJA.
AKTYVAI 20 milijonų dol.

T«L 847-7742

NUOMAVIMAS

B NAMŲ PIRKIMAS

FOR THE SMILE
0F HEALTH.

4612 S. Paulina St

■ STATI FOR

pagal suslw
S. K.drš. Av».

!«.
eLi 778-8000

