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— VLIKo metai

IZRAELIS STIPRINA
SAVO JĖGAS
JERUZALĖ. — Izraelio ka
riuomenės vyriausybė praneša,
kad ji stiprina savo ginkluotas
pajėgas pietų Libane. Vyriau
sybė sustiprino pasienio pozici
jas šuf al Garb pašlaitėse, kur
daugumoje buvo gerai įsistipri
nę drūzai.
Šioje'srityje Izraelio kariai pa
stojo kelią sirijiečiams ir ne
leidžia į šiaurę. Iš viso šioje sri
tyje izraelitai neprileidžia sirijiecių prie pajūriu einančio j
plento.
Libano batalionai gina visą
Babdos kalnų sritį, kur yra ofi
ciali krašto prezidento reziden
cija ir kareivinės. Sirij iečiai bi
jo, kad izraelitai nepasileistų ke
liu į Damaską. .

KARO LAIVAI NESITRAUKS
IŠ DABARTINIU POZICIJŲ
C-

4.

JEI KILS REIKALAS. MARINAI BUS IŠKELTI
BET KI BIAME LIBANO PAKRAŠTYJE

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas labai pasipiktino span
1
dos ir radijo skelbiamomis ži
niomis, kad marinai, išsikėlę iš
Beiruto aerodromo srities, va
Į
i žiuos namo. Prezidentas tvirti
t. na, kad tokie gandai yra nau
dingi tiktai Artimųjų Rytų,
priešams.
Į
Prez. Reaganas tvirtina, kad !
i marinai išsikels iš savo pozicijų
i aerodromo srityje. Marinai bus į
i. išskirstyti į Amerikos karo lai
vus, esančius 10-60 mylių atstu-į
t moję nuo Libano pakraščių.
1 Pats svarbiausias marinų tiks
las yra išprašyti svetimas karo
jėgas iš Libano teritorijos ir at
statyti taiką Artimuose Rytuose.
, Ten nebus taikos, kol Libano
spręstas,
f į
J

i

i
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Libane turi pasibaigti tarpusavės žudynės. Dabar vykstan
tieji kruvini susirėmimai tarp
krikščionių. diūzų ir šijitų pri
valo pasibaigti.
Nežiūrint į kruvinas kovas ir
skelbiamas įvairias žinias apie
pad ti pačiame Beirute. Libane
d r ’ebėra prez. Amin Gema j elio vyriausybė, kuri turi savo
kar'ucmenę. ginančią valdžios
ista'gas ir stumiančią laukan
įsibrovėlius.

Iš Libano turės iškeliauti vi
sos Izraelio ir Srijos kare jėgos.
Izraelitai nesirengia trauktis iŠ
vietos, kol jiems nebus aišku,
— Hanoj aus valdžia prižadė
kada Sirijos karo jėgos pasi
jo. padėti amerikiečiams suras
Vasario 12 dieną Chicagos Lietuvių Taryba Marijos aukštesnėje mokykloje buvo suruošusi Vasario šešioliktosios minė
kauks iš Libano.
ti Vietnamo karo metu ten din
jimą. Paveiksle matome susirinkusius žmones salėje.
,
(Martyno Nagio nuotrauka)
Vietomis Sirijos ir
gusius amerikiečius.
kariai saugo teritorijas
ruošiasi. Jis nesitiki laimėti, bet , greta kitu.
tuviais. Žinodamas, kaip ispa- ,
DEMOKRATAI NENORI KARPYTI
RICHARD
IFNER - ŽM0parlamente turės kelis narius.
Preziden I as Res ganas pareis*
-lai mažai pažįsta Lietuvą ir lie- Į
kė, kad Amerikos karo laivai
REAGAN0 SUDARYTO BIUDŽETO i
GAUS T
‘.uviiis, jis jau pradeda straips
įj GYNĖJAS
Fidel Castro, rusai
sudarys sąlygas marinams atsif
nių seriją ispanų spaudoje apie '
neturės
įtakos
— PREZIDENTAS PATS JĮ IŠKĖLĖ, TAI JIS GALI
Prezidentas Reagan paskelbė, JAV Kongreso ir valdžios įstai
kv< p Ii laivuose. Nedideli trans
į Lietuvą.
IR APKARPYTI.
PAREIŠKĖ: DEMOKRATŲ VADAI
kad Jungtinių Tautų žmogaus gomis.
Grenados gyventojų likimas porto laivai visą laiką palaikys
ALTo informacija |
Teisių ^komisijos; sesijoje Žene < Priimami gerai- -mokantieji
ambasada
Atrodo, kad prez. Reaganas nežinomas, bet š'andicn visiems, 1 rvšius . su...Amerikos,
WASHINGTON, 'DC. — De....
voje amerrkiečiąrns atstovauja savo tąj^yįjcs ir anglų Raibas,
aišku,
-kad
Cas
ro
šalininkai
ne-.
t saugojančiais manrais.
PREZIDENTAS NESIRŪPINA.! mok ratai ats rašinėja nuo dar-f norėjo demokratus įtraukti į
Diek Schjfner. Jis į LN V-bes yra nejau
jiems
būtų^^
,r
^
5
įtakos
Grenados
sa-|
Pačiame Beirute buvo’ anie
J 8 metų|kgalinMONĖALE KALTINIMAIS 1| bo biucžzelui apkarpyti. — tre diskusijas^' kurios .;
atvykęs. Hip pafeė^i^io na tiej*
~ ^VANHINGTON, D.C.- Laik-j čiadienio vikšre pareiškė pre ; uždariusios burnas. Jeigu demp-_ fcje. Tos įtakos neturės ir So- ’ 5,00(1 amerikiečių civilių. Did
cių. -J^'fėVą ir ihotin^ rį^ę^i. yra nant.
ka jų dalis v
: kratai būtų apkarpę kelias biu A'ietų Sąjungos šalininkai.
zidentas Rea^anas.
nuzu^feUSkausnrihgi šeĮmos, perraštininkai.
paprašė
prezidentą
Lietečvi^ šĮwt^^gs (ė)f "fferįs
Britai, buvo oaskelbė, kad gu- padarė didelė d Li libaniečių,
Prezidentas jau prieš dvi sa-į džeto pozicijas, tai niekas dėl to
gyv^ęi^’g'* padarė
atsakyti.,
ką
jis
galvoja
apie
\V.
šią vasm;u^)asidarO<»ti internu
vaites pakvietė demokratus su-[ apkarpymo nebūtų galėjęs skųa- bernatoriųs *Sccoh nieko neži- j bet kiti dar tebėra Beirute. Apie
žmedauk teisėms, kas duoda'y^- Vašingtone, turi iki kovo 30 d. Mcndale kaltinimus prezidentui. Į
agie (Lstro
daryti bendra komisiją ir apkar-« Lis. Prezidentas būtų galėjęs P^, nojo
"
L . ruošiamą
;
{per- pėši
i "T šimtai amerikiečių jau jščių^^ąd-jisprasėdėjusį oje JŽntįi- kreiptis į Amerikos Lietuvių
bet vir š
— Teisybę pasakius, aš nei i pyti atein čių metų biudžetą, sakyti, jog lai esąs demokratu_ s ersmą<-.Grenadoje. Y ėiiau pa-Į plaukė į Kipro
gaiišri3^fa< komisijos . sesijoje Tarybą, 2606 W. 63rd Street,
bet demokratai vilkino šitą klau darbss. Dabar jis pats turės im- aiškėjo, kad jis bu\o .abai .gora 3,Č0O amerikiečių dar tebėra
nesupratau,
apie
ką
jis
kalba
ir
!
pasiWy:^atrtt's • ir pavergiu- Pa Chičago,-IL 60629; tel.: (312)
tis šio žingsnio
< į inform uolas apie Caslro bei rusų j Beirute. Am kes ambasada pLnegaliu pasakyti, ko jis iš nia-1 simą. Kada atsakingi pareigūnai
baltijį VąfetylM y ^yyėntojų tei-_ 778-6900.
planus įrjis buvo išskridęš’į Bar na. Ten yra daug amerikiečių,
dėl kooperacijos šiam darbui
nes
nori.
Jeigu
jis,
važiucdimas
1
\
_
O
*
#
.
Kai
pats
prezidentas
nubrauks
siu ^aiišnų.
'
bados salą, kur buvo visas ame kurių didokas ^kalcius jau yra
miškų keliais, tokius niekus pa-1 atlikti kreipiasi į demokratus, kai kurias pozicijas, tai demo
rikiečių .stabas. Jis buvo infor pasiryžę iškeliauti. Jie įsitikino,
ISPANAS INŽINIERIUS
Pw^aderites Jlęagan savo pa
sakoj a savo klausytojams, tai i tai šie atsisakinėja.
kratai
balsuotojams
pasakys,
reiškiame'-'pažymėjo,; Lad šianSUSIRŪPINĘS LIETUVA
Jie aiškino, kad prezidentas kad čia yra prezidento darbas. muotas ir apie. Maurice Bishop kad niekas iš turėto biznio ne
tegu kalba. Tai menkavertis
sušaudvma.
išeis. Pačiame Beirute dar ilgri
dienĄ'^Įrarbžausia kova -yra ne
Iš Ispanijos Amerikos Lietu klausimas. Aš važinėju po mies pakėlė biudžetą į tekias aukštu
Išvažinėjusi studentija griže užtruks tarpusavės kovos, o pa,del hąftos. grūdų ar teritorijų,
Prezidentas įsitikino, kad de
vių Tarybai atsiuntė laišką- is tus ir miestelius, ir paliečiu mas, tai jam patogiausia tas su
o delferisvės.
mokratai šiuo reikalu laikosi į salą ir niokosi. Britai iš salos ties Beiruto niekas nepajėgs ap
mas karpyti.
panas inžinierius Antonio Moya svarbias problemas.
'-V*
#
*
plano ir su juo nebendradar išvežė riistis ir Caslro kareivius. rūpinti maišiu. Be to, ištisi na
Somolinos. Jisai Madrido žurna — Aš kalbu apie dalykus, ku
Jeigu prezidentas būtų demo
Likę JĄV karo policininkai pa mų kvartalai palikti be durų ir
VASAROS TARNYBA
le “Mundo Cristiano” perskaitęs rie Amerikos pyventojams visą kratus pakvietęs biudžeto pro biaus. Jeigu kraštas būtų didededa vielinei policijai gaudyt be langų.
VAŠINGTONE
pasikalbėjimą su kun. J. Pruns- laiką rūpėjo. Aš apie tai kalbė jektui paruošti, tai tada demo iėje bėdoje, tai kitas reikalas.
dar kalnuose besislapstančiu
Jungtinis Pabaltiečių komite I kiu, patyręs iš kitų leidinių apie siu susirinkimuose ir visur, kur kratai būtų padėję vyriausybei, Bet tuo tarpu tokia bėda dar ne
Castro partizanus.
Ketvirtadienį aukso uncjl
tas Vašingtone ir šįmet priims priespaudą Lietuvoje, yra pasi reikės gyventojams išaiškinti, o dabar demokratai nenori im numatoma. Demokratai padėti
mi gali pasinaudoti. Visi žino, savivaldos klausimas nebus iš kainavo ^381.
inlernus vasaros darbui. Bus pa ryžęs įsijungti į veiklą dėl lietu — baigė savo kalbą prezidentas tis jokios atsakomybės.
kad rinkiminiai metai.
rinkta po vieną studentą-iš lie viu tautos laisvės ir teisiu.
Rcaganas.
Prezidentas nenori veltui
Rašo, kad plačiai seka infor
tuvių, estų ir latvių.. Kiekvienas
BUVĘ POLITIKAI
leisti laiko
už vasaros darbą gaus 1,^00 do nacijas apie Lietuvą, mokosi
— Argentinos aukščiausiasis
GRĮŽTA Į GRENADĄ
lerių atlyginimo ir .dar kelionės ii-tuvių kalimos, susirašinėja su teismas įsakė .suimti admirolą
Prezidentas Reagan dar kar I
išlaidas. Jik palaikys' ’ryšį su kai kuriais vadovaujančiais lie Jorge Anaya. Jį klausinėjo apie tą priminęs demokratams apie
ST. GEORGES. Grenada.
vykius, vedusius prie argenti reikalą karpyti išlaidas, paste Kai prasidėjo saloje neramu
niečių įsiveržimo į Falklando ir bėjo. kad bus bereikalingai lei mai, tai didelis skaičius gre-v I
ūžiamas Kongreso laikas, jeigu Į diečių bėgo į kitas salas, ieškokitas P. Atlanto salas.
demokratai nenorės tartis. Lai ! darni prieglaudos.
— Aliaskoj japonas Naomi kas brangus, jis greitai bvga.
Ib-aeitą savaitę salon grįžo
Neniura prieš savaitę įlipo į todėl susitarimas iš anksto daug Eric Gairy. Jis buvo salos prem
McKinley kalną. Tai pirmas padėtų.
jeras pirma negu vadovybę per
Demokratu vadai, matyt, vi ėmė Maurice Bishop. Pastara
z.mogus. kuris žiemą pasiekė kal
no viršūnę. Dabar jo neranda sai kitaip galvoja. Jie pasisakė sis buvo pakrypęs į Kubos pusę.
ma. Abejojama, ar jis išliks gy prieš nepaprastai pakilusį kraš Jis nesutiko su Castro pareigū
to apsaugos biudžetą ir di<Ieles nais. bet jis vedė su juo dery
vas šaltyje.
sumas, skiriamas užsienio pa bas. Kai B shop grįžo, jis buvo
ramai.
suimtas ir sušaudytas. Vyriau
Demokratai buvo priešingi ka sybę sudarė buvęs kalėjimo sar
rių siuntimui j Libaną. Demo gas Hudson Austin. Jis buvo pa
kratai buvo įsi tikinę, kad tas pa skelbtas generolu. Sušaudžius
siuntimas labai brangiai kai premjerą, jis pasiskelbė prem
nuos. Vėlaiu jie kėlė balsą apie jeru. Tuo pačiu melu jis sušau
reikalą atšaukti marinus, nes dė dar tris salos ministerius.
ten jie gali įsivelti į pilietinį ka Dabar gresia sunki bausmė jajn
KALENDORfiLIS
rą. Taip reikalai susidėjo, kad
Vasario 21: Kęsgailą, Goda, prezidentas nutarė juos atšauk pačiam. Jis bus baudžiamas už
Itis, Vara, Alepis, Gandrim&sJ ti, negu demokratai buvo nu premjero ir kitų ministerių su
šaudymą
matę.
čius j svarbesnei vietas. Iš Paryžiaus išeina 250 kelių
1 Bet pačioje saloje dabar ra
Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:34
j visai Prancūzijos kryptis Prancūzų policija bandojšsimu. Gyventojai ruošiasi nau
Demokratams rūpi
derėti pravažiavimą būtiniems policijos automobiliams.
jiems rinkimams. Ir Eric Gairy
laisvos rankos
Oras vėsesnis, gali pasnigti.
4
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-u tauta — d’dvyrlų tauta. Tu
rite moralinę teisę didžiuotis ja”.
Seniai taip laimingas jaučiaus...
Ačiū už tai jums visiems! Jū
sų pavyzdys labai man buvo
reikalingas kelionėje į Kolymą.
Ir šiandien semiuosi iš jo ijėgų”.
1963.IV.7
T. Ž.

KALINIŲ VIKTORO PETKAUS
IR ANTANO TERLECKO LAIŠKAI

CICERO LIETUVIAI VEDA STIPRIĄ
LIETUVOS LAISVINIMO AKCIJĄ

Plampa, Šai ūna> Žukauskas. Man
(Tęsinys)
Cicero lietuviai ALTo sky vadė inž. $t. Dubauskas, daly
buvo labai malonu girdėti, kad
riaus rengtame Lietuvos nepri vavo arti 101) žmonių. (Pažirs
1958 m. po 35 km kelionės ’vo.
lietuviai yra drąsūs vyrai, prin
klausomybės atstatymo minėji iškilmių nuotraukos ir įvykio
onoku” nuvežė į bige į visą su cipingi kaliniai, ištikimi drau
me priėmė svarbias Lietuvos aprašymas buvo atspausdintas
ginusį. Galvojau, kad didesnių
gai.
laisvinimo rezoliucijas. Rezoliu vielos laikraš'yje Cicero Life.
! kančių žmogus negali pakelti.
cijos skirtos: JAV prezidentui
Po kurio laiko į Kučmą atvy
; Oi, gali! Gali tokiu pačiu
GUDRUMU IŠSIGELBĖJO
M. ir V. Momkų giesmės
R. Reiganui, senatoriams, At
Į ronoku“ Kolymos keliais nuva- kęs iš kito lagerio ukrainietis gcdidingai skambėjo
Vienas pamišėlis kažkaip iš
stovų Rūmų nariams, vyrlausy- ’
ž'ucti daugiau 1000 kilometrų. -u žodžiu minėjo Pečeliūną ir
lindo iš kambario beprotnamy ir
Lietuvos nepriklausomybės st- {
bės atitinkamiems komitetams.
j Gruodžio 23 ik išvežtas iš Maga [ešmantą. Pavasari iš gretimo
užlipo ant namo stogo. Prižiū
iŠ viso tokių rezoliucijų pasiųs statymo sukakties minėjimo pa
dano kalėjimo Kūčias galvojau *speco” atvedė du ukrainiečius,
rėtojas nusekė jį ir liepė lipti
I švęsti Orrsukčatne. Deja, jk> 500 3 gerokai vėliau — kalmuką.
ta apie šeš asdešimt. Rezoliuci maldas atlaikė ir giliai pa’riotlžemyn. Bet pamišei ns sugriebė
jas perskaitė inž. Si Dubauskas, nį pamokslą pasakė vietos vika
km. teko apsistoti Seinčanų ka Visi jie neslėpė pasididžiavimo,
\
Cicero ALTo skyriau^ vicepir ras kun. B. Rutkauskas. Giedojo
lėjime. Atrodė, kad Kūčios bus kad jų draugų buvęs didžiulės prižiūrėtoją ir suriko:
O dabar abu šoksime že
liūdniausios. Ne! Vakare sielą fizinės jėgos ir vLur už įsitiki
mininkas. Minėjimo dalys i ii re parapijos choras, vadovaujamas
užliejo tokio beribio džiaugsmo nimus sugebąs kovot: Henrikas myn!
zoliucijas priėmė, užgyrė ilgu muz. B. Prapuolenio. Solistai;
— Palauk — ramiai tarė pribang, pajutau esąs laimin Jaškūnas. Labai gražiai jie at
plojimu. Rezoliucijas p:rengė: Margarita ir Vaclovas Mcmkai
žiūrėtojas. — Kckia čia gudry
pagiedojo dvi
giausias iš visų 3 milijonų lie siliepė apie 30 metų iškalėjusį,
dr. Br. Mbtušlenė, inž. St. Du-’ profesionaliai
tuviu... Už tai visiems dekoru bet nepalūžusį Bali Gajauską. bė šokti nuo -togo žemyn. Bet,
bauskas, inž. V. MotuŠis. Jie atli giesmes: De Profundis (J. ZdaVienas gudas dažnai prisimin va. nulipkime žemyn, o paskui
už maldą...
ko ir išsiuntinėjimo darbą. Tai niaus) ir Skausmo kryžkelėje
Esu labui laimingas, kad liki davo Vladą Lapienį. Jis pasako iš ten šoksime ant stogo. Tai
tautinė pagarba ir padėka šiems (J. Siniaus). Jų giesmių garsai
mas pasiuntė mane čia Lietuvos jo, kaip šis tvirtai laikėsi, buvo bent bus dyvo'
pasišventėliams.
I didingai skambėjo bažnyčios
aasiuntiniu. (...) Teisybės ne- du kartus pasodintas į karcerį ir
Tenka pastebėti, jog Cicero sklandais ir gaivinte gaivino ii-į
Pamišėlis pagalvojo, o paskui
!
galvoju
.ieškoti.
Negalvoju
ir
privertė
konclagerio
adminiscra„
ALTo skyliaus rengtas Lietuvos goję kelionėje pavargusio lietusutiko. Abu nulipo žemyn ir
ciją
nusileisti.
niekam skustis... Viską jie gali!
pabėgėlis buvo patalpintas už
ncpriklausomvbčs atstatvmo 65 vio širdį... Bažnyčioje ir salėje
Tik bejėgiai vergu mane pavers
metų sukakties minėjimas buvo dalyvavo vietos šaulių reprezen1981 m. rugsėjo viduryje iš rakto.
mi. Blogiausiu- atveju gali mane
labai gerai organizuotas ir pra- j tacinis dalinys, vadovaujamas A.
Mordovij os pervežė Mikolą Ruužmušti. Mirtis — ne blogiausia
ėjo gilaus tautinio atsigaivinimo ‘ Ašoklio,
dlenko (nuteisę jo žmoną, vyrą
; žmogaus baigtis”...
ženkle, šventėje dalyvavo apie
nusprendė išgabenti toliau). Su
Butinei reikia vesti akciją
į 441980-jų lapkričio 23-įą atvež
pusantro šimto žmonių, kurie su
MEETTHE CHALLEWL
sižinojęs, kad aš lietuvis, Mikola
prieš Lietuvos okupaciją
i
tas
į
vieną
iš
Uralo
lagerių,
su

dėjo virš $1,800 aukų Lietuvos i
visą vakarą pasakojo man apie
žinojau, kad neseniai iš čia pasL
laisvinimo reikalui. Minėjimas j Minėjimo akademiją atidarė,
c
Mordovijos lagerio lietuvius V.
Cicero ALTo skyriaus veikėja S. Palionienė sega gėlę
liuosavo 15 metų partizanavęs
įvyko š.m. vasario mėn. 12 die susirinkusius pasveikino ir įžan
Lapienį, P. Paulaitį, A. žyprę.
VI. šoLūnui. Lietuvos n? klausoinybės minėjimo
ir tiek pat iškalėjęs Šerkšnys.
ną vietos lietuvių parapijos baž ginę kalbą pasakė skyriaus pir
V. Skuodį, A. Janulį. Pats Mi
paskaitininkui. Cicero š.m. vasario 12 d.
Prieš keletą metų šiame lagery
mininkė dr. Br. Motušienė. Savo
nyčioje ir salėje.
kola vertas gražiausių kompli
je kalėje Simas Kudirka, Petras
Cicero miesto rotušėj iškilmin kalboje ji akcentavo reikalą ves-1
mentų, tačiau apie lietuvius jis
ti akciją prieš okupaciją. Siūlė
kalbėjo neslėpdamas savo susi
gai iškelta Lietuvos vėliava
. viešai ir garsiai kelti balsą, ves- das, S. Bikulčms, M> Klinka. jaučia ir galvoja.
Jiems buvo prisegta po gėlę. O Į Inž. St. Dubauskas,, kaip jau buvo labai šiltai priimti, apdova žavėjimo...
Iškelta Lietuvos trispalvė, ple-i ti akciją už Lietuvos okupacijos
Mikola pasakojo, kad dar Ta-1
namuose sergantis Skopas buvo minėta, perskaitė rezoliucijas, noti gėlėmis ir pavaišinti. Akom
vėsuos visą savaitę ir bylos apie J nepripažinimą. Pastebėjo, kad
rasas Ševčenka iškėlęs Lietuvos
pavergtos tautos kančias, lietu-j šia prasme ir yra parašytos mi- delegacijos aplankytas. Savano- kurios buvo priimtos visų prita panavo muz. M. Motekaitis.
ir Ukrainos sąjungos idėją. Pri
Tenka maloniai pastebėti^ jog
vių tautos laisvės nenugalimą nėjimo rezoliucijos, šventės da- ria ms gėles prisegė tautiniais rimu. Aukas rinkos būrys mosiminus šią idėją, šiandien rei
SER^ WITH PRIDE IN
‘
drabužiais
pasipuošusios
S.
Patorų,
pasipuošusių
tautiniais
rudainininkai
atsisakė
šimto
dole

siekį.
ivviai pirmininkės kalba užgvrė
bais. Rinkliavą pravedė skyriaus rių honoraro, juos paaukodami kia geriau vieniems kitus pažin
THE NATIONAL GUARD,
i Ųonienė ir Ir. Pranskevičienė.
Po vėliavos iškėlimo, buvo ’ ilgu, plojimu,
ti,
suprasti.
Mikola
užbaigė
mū

Inž. St. Dubauskas pristatė iždininkas J. Šiaučiūnas, talki Lietuvos laisvinimo reikalams.
perskaitytos rezoliucijos, gautos j Buvo pakartotinai perskaity- •
nant A. Ašokliui. Surinkta apie Tenka didelė padėka M. ir V. sų pokalbi tokiais žodžiais: “Jū_
iš valdžios žmonių. Cicero mies- • tos gautos proklamacijos iš Illi- salėje esančius iškilius svečius:
dr. P. Atkočiūną, ilgameti Cice-( 1,800 dol. aukų (Stambesnę Momkams.
to burmistro rezoliuciją, kurioje’ nojaus gubernatoriaus ir Cicero
ro ALTo skyriaus pirmininką ir • auką davė inž. Gediminas BisScenos programai vadovavo
jis skelbė Lietuvių savaitę^ per ’ miesto burmistro. Miesto parei
dab. Garbės pirmininką; kpt. A. kis, Cicero Tautininkų skyriaus ir sceną papuošė ponia S. Palio
skaitė miesto pareigūnas Kos- gūnas p. Kosciolka pasakė gerai
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
‘pirmininkas).
nienė, poniai Ašoklienai talki
ciolka,-Town Trustee. Gautą iš parengtą politine kalbą, už kurią Juškevičių, viena ALTo skvriaus
• a Įsteigėjų; p. Gr. Lazauską,
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
nant, kuri solistams įteikė gėles.
Scenos programa
Illinois gubernatoriaus prokla-j dalyviai jam plojimu padėkojo,
organizacija; lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
ALTo Centro sekretorių.
Į Po programos, minėjimo damaciją, kurioj jis vasario 16-ąją • Himnus sugiedojo sol. M. MomSLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Aokalinę programą atliko dai-Į ]yVįaj buvo pakviesti prie suneš»] Prapuo-:
s H Pagrindine kalba pasakė
VI.
paskelbė Lietuvių diena, per- z,..-,
Kiene, akompanavo AL
r
darbus dirba.
"X
? ’' , .
Šoliūnas, LKDS pirmininkas. ninmkai M. ir-A_ Momkai. Jūjtjnįo vaišių stalo, kur visi'maskaitė Illinois valstijos kongres- lenytė.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
griežtai
pasisakė puikiai skambantieji balsai ir l Įonįai jr gana i ilgai tarpusavyje
manė.J; B. Topinka. Ihvokaciją
R. Jūratė Variakojvtė. Litua- Paskaitininkas
v
v
apdraudę savo nariams.. .
.
graži artistiška laikysena žiūro pabendravo. Svečius maloniai
Mistikos
Instituto
absoiventėJ
P
ries
nesihaujaneius
YLIKo
gnosukalbėjo šv. Antano parapijos
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
vus žavėte žavėjo.
aptarnavo nenuilstamos ALTb
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
administratorius dr. J. šaraus- tautiniais drabužiais pasipuošu-t^us-. ^e^ke apgailestavimą,
Dainininkai pasikeisdami atli veikėjos: O. Ašoklienė, S. Palio
!
kad
viena
veržli
politinė
grupeKiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
kas. Pasigrožėtinai reprezenta- j si, gražia, skambia lietuviu kai-1
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
“gvaldžiusi didelę išeivijos ko solo ir duetus: šiaurės par nienė, Ir. Pranskeviiehė, J. Skavosi Jūros šaulių Klaipėdos kuo ba perskaitė Lietuvos neprikišu-iiė
SLA. — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
švaistė (S. Sodeikos), duetas: mienė ir O. Vyšniauskienė.
.. akta.
,,
.. rengėjos
spaudos
dali, kun nuolat tik ,
pos reprezentacinis dalinys. Iš somvbes
Šventes
,,
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
• . * •
. ,
... A j skelbia apie savo veikla. Padare Kur bakūžė samanota ir Kur ly
Minėjimo
dalyvių
gretose
ma

aukštojo' mokslo ir- iu gyvenimo pradžiai. kilmėse dalyvavo ir gana daug jai
pnsege kvapnų gėlės žiedą.)
x.. 1 . , WT T„ r .T„
gūs laukai (abi dainos S. Šim tėsi ir keli, tarsi paklydę, fron
r.
-r,
..
.
v
sugestija,
kad
vLIKas
ir
ALTas
/—vaikus apdraudžia pigia lerminuota apdrauda: už
lietuvių ir apie . dęšimjt Cicero
Dr. Br. Motusiene pravedė .
,
, ,
kaus). Solo V. Momkus: šauks tininkai. O būtų tikrai kilnu,
pasistengtų
išleisti
savo
laikraš

$1,000 apdraudos Simą temoka tik $3.ŪO metinis.
miesto valdybos pareigūnų, jų' pagerbimą kovojusių ir žuvusių
r'-- *’•
mas (B. Budriūno), Oi greičiau, kad sdsi kolonijos lietuviai, kaip
ti,
tuomet
visi
aiškiai
ir
greitai
SLA
—
kuopų
yra
visosė
lifetuviu kolonijose.^. .
eilėje ir dq
Kaunak. Cicero už Lietuvos laisvę. Buvo pagerb- ,
Kreipkitės į savo* apylinkės krapų ^veikėjus,
greičiau (J. Šimkaus). Solo M. ir anksčiau, drauge atšvęstų sa
žinotų,
ką
ir
kaip
veikia
mūsų
miesto sveikatos komišionierius. ti ir gyvieji .Lietuvos nepriklaupolitiniai veiksniai. Auditorija Momkienė: Meilė tėvynės nema vo Motinos Tėvynės laisvės sie
Iškilmėse. kurias tvarkingai somybės kovų savanoriai, kurių
Galite kreiptis ir tiękiai 'į SA Caitrą:
ri (J. Naujalio). Banguok, van kio šventę. Deja, tenka apgai
anglų ir lietuvių kalbomis pra- salėje buvo keli — pulk. J. šve- «! kelis kartus jo kabą pertraukė
i plojimu. Kas reiškia, kad paskai denyne (A. Bražinsko).
lėti, kad į išeiviją įsisukęs “rytų
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Dainininkai
Cicero
publikos
tininkas pasakė tai, ką dauguma
vėjelis” susuko galveles ir mūsų
307 W. 30th St, New Ybrk, Ji.Y;‘i0001
vargšus padalino į atskiras Vai
Tel. (212) 563-2Ž10
karų ir Bytų stovyklas.
'• LTTERATORA, lietuvių literatūros, meno !r mcfaii
A. Beržienė
----------
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

I9M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enstą, Vin«<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankci
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V
Meilaus straipsniai bei studijos, ffiustraotos nuotrankomfą į
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir i Vanu
kūrybos joveikslala. 365 pust knyga kainuoja tik 93.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

• DAINŲ SVENT1S LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tn
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai
šventes bei Jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim >
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusL, kainuoja 92.
• VDENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aausai
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tita
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyy

MARIJA NOREIKIENt

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> UETŪVHKASIS PAMARTS* Henriko Tomo-Tamalaigfe
(domiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! |
Labguvos apskričių duomenimis 1 prašymai jdamfis klekvlasiaa
HetuMuL Leldluyt Uustraotsa nuotraukom^, pailgoje duodami
vftovardfihj pavadinlma^te jų vertiniai | voklefių kalbą. Labai
laudlngojr S3B post knygoje yra Rytprfirtg gam^apla Kaina M

2b01 W. 69th St, Chisago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metu studijavęs, kaip
-"•oi :

i

ATEINA LIETUVA, 4h»

. i j: te

a taftai

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*

yffa

maHaii WSeriktj ak
bet kainuoja tik S3.

2759 W. 71st St, Chicago, HL

9 JULli

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
t. r--.

Juliaus
adint! k

> lArncrNts
BM M- fayfolt m

m.

gyvenimų
-.1 tm-rs:-:

i.

nekeliu. Kaina K

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
vaL ryto iki 10 vai. vakaro,
niais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
&££
k P^tere mums toliau studijuoti.

LS., Registruotas vaistininkas
hI
1
4^7
ĮPL 4
•

>-2206

mHi

KHB
l — Naujhnea, Chitago, B, DĮ FriBBy, FBhntej 24, 19U

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Sibire kankinio J. Kreivėne paskaita,
skaityta vasario 12 d. Detroite
Vasario 16 d. mūsų tautos ir į
valstybės atkūrimo ir tautos at| gimimo Aušrinė žvaigždė Jos
. reikšmė mūsų tautai ir valstybės
atkūrimiM turi didelę istorinę

mis ir ruošėsi žygiuoti į Kauną.

aria
iw ftvTVTWtUTai prie
Giedraičiųi ir
Širvintų,
mūsų kaiiuomenė pasipriešino
ir lenkų dalinius smarkiai sumnMs
teakait pradėjo trauk
j reikšmę ir svarbą. 1917 meta’s tia Vilniaus link, tai tarptautinė

Naudingi patarimai :r įdomūs dalykai
ALIJOŠIUS

į niastiebiais, dilgėlių lapais plau■ kams plauti, norint juos sustipLabi*i vei tingus jo sulčiu to
i jinti. Jau seniai pastebėtas &pynizuojamos savybės. Jo sultys
I mų spurgų hormoninis veiki— elektingas simuliatorius pa
I mas Todėl jų pkyt raktas pra
gret Aua itgeneraeiją ir nauju i
dėti- vartoti fesRMtifcoje pra^
įą^fl>ų susidarymą, todėl šios[
r cted&BČidi senti odai prižiūrėti,
sultys pajėgios sulaikyti ėstos
i Apynių spin g» reikia rinkti a(>y
jeBė:imą. Jos taip pat turi priešukriai nuo rugpįūei© vidurio iki
Lakieneidmių
j i?abaige> rugsėjo mė». Juos
vybių. todėl plačiai vartojama \
’ skinti keletą dienų prieš visišką
kurmetikoje ode uždegimams ir j
! brandą, kada jįę, dar ne žalsvai
suerzinimui pašalitaiT prieš mk-j
į i u di, o žalsvai geiteak Tuo me- ,
štinis, prieš padidėjusį riebalų j
tu jų paežie^tepiajį dar užsidarę 1
išsiskyrimą odoje.
ir hųmliftas —- šviesiai geltonos
Kad neatsirastu ant veido
spalvos milteliai, esantieji spur
raukšlių, nauxlinga dėti pavil-1
guose, dar nebyra. Spurgus pagas po 10 minučių 2-3 kartus’
c žiauti pavėsyje.
per savaitę iš žviežių alijošiaus!
OBUOLIAI geras vaistas
Turint sausą oda. nuėmus pa- į NERVAMS SUSTIPRINTI
vilgą-arbą įtrynus veido odą per. j Obuoliai savyje turi daug ge
skeltd Mptt, ant veido tepamas ležie^ ir padeda raudonųjų krau-1
papn^Sfe kremas sausai odai.
įo rutuliuku susidarymui
i
Užde^miBių procesų išerzinAstmos atvejais, obuoliai pa- ’
tftf ihh*^ir*K>tai odai- labai nau lengvini kvepavi-mą. Ir šiaip jio i
dingoj alijošiaus sulčių pavilgo-1 yra,labai naudingi plaučiams.;
į* ’
Bet ypatingai obuoliai. gerai pa-j
’ ĄftJęšFaus lapų vandens ant- veikia smegenis ir nervus
J
pirma reikia la- '/ Nervingi žmonės turėtų dau-1
ptls ifeptauti ir sutrinti iki ko g'iau valgyli ruginės :duonos ii
Šetės.;<\0r'desn i kiekiai malami obuolių. Savo kelia obuoliai
platmfetsifeėmis mašinėlėmis, taryra puiki mrsii^miftSmo ir miektiojįS^-Tpl'ttmasinėmis tarkomis,
nes gęlęžįs keičia vaistų chemi
D-ąugelio UULU priežodžiai sa- !’
nę su^tįįpp jmač greitai panaiki
na p2Lci|įgvarbiąusią aKįošiaiis ko: ‘‘Suvalgyk perjjdieną bent]
jėgą —į biostimuliato* yiėną obuolį ir ilgai-neteks kr ei p'
tiš pas gydytoją”. L
j
nūs.
‘
ši išmintis yra verta vadovau
Gauta, .alijošiaus lupų kojelę
^atskie^ti vandeniu santykiai 1:5, tis, nes obuolys tkrai apsaugoja "
;tai yra yanden> turi būti 5 kar mūsų sveikatą.
ius daugiau, negu alijošiaus, sis
ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS
^mišinys paliekamas 1 vai. prisišviežios daržovės turi savy-!
*traukti. Po to, visa masė pavi
rinama 2-3 minutes ir iškošiama ^ję svarbių vitaminų ir minerali- J
rniu druskų. < De^a, netinkamai!
*per 2 sluoksnių marlę.
<>"
r ’ vį.f
t?
‘
» Visus iš alijošiaus vaistus lai? 'jas paruošk nedaug kas- iš to!
Ant vidutinės ugnies —. trynys
šeimos
gyvenimui?
.
»į
:
p
iyti tamsiuose buteliuose saldy- Nunyksta. Todėl reikia štai at
Rūpinkis^kad patiekiamas l’bus kietas, o baltymas minkštas
Ituvo apačioje, kad nesurūgtų. < supinti;
šviesa ir rūgimas taip pat suar- . Šviežiu daržovių nereikia sku- (maistas >ūtu ne ,'vien gerai pa- j ir skanus.
Trynys gerai išsilaikys, neap•ti. bet tik papjauti.
f: ruoštasskžnus ir sukėliau,
^do biostimuliotorius.
f Nemrkyknae supiaustytų dar-| tis apet&ąA’Pusryčių, pietų, ir : džius, jei jo viršų užpilsite alyMIŠINYS PLAUKAMS
žovrų vandenyje.
” "
jį vakarienes Tirėtą neišpasakok vy va:
•
STIPRINTI
bako kiaušinio geriau atsiski
Vilkime trumpai Suprioje ugvisu saip.rūpesčių, ir neda• 10 g. smulkiai aitrintų var ■nyje.-rNeprklėkime <odės‘ grer-:-ryk jaan:y.Smetinėjimu. r.Tą gali" ria baltymas nuo trynio.
Daržovės pjaustomos jau nu- f
ioe lėšų šaknų 5 g. sausų medet tesniam iš\’irir<Ttii, nes toji naiki- j atfiktr Ktų laiku.
į b- PrSjurėk jo. drabužius, ir | plautos, nes vitaminas C lengvai
kų žiedlapių 155 mm. pavirinti na vitathmus.
Patiekime kaip galima grei-‘Jei reik%~-iš’ūk sagutes ir pri- sirpsta vandenyje^
J).5 litro vandens. Ruošiant šį
; Daržoves virti gerai uždeng
yruovirą, naudinga dar pridėti į ■ėi&H po,išvirimo, nepašiktant jų I žiūrėk kOįNįes.
c. Duok’ jam suprasti, jog jis tame puode ant vidutinės ugJį 10 g. apynių spurgų Leisti i vėliau.
prisitraukti. kol atvės ir iškošti. 1
reikia pridėti rūgšties; tai yra svarai, asmenybe tavo gyve- Į n.es.
.,.
.
,•
,
,.
____ x < tV_z_ _ '___ x - — 1i_ •
_____
nirno
Iruir mot iir > -t<\
I
No
J Šiltu nuoviru galima plauti vartokhne natūralę. kaip pvz nime. Pagirk' kuomet jis'to už-j Nelaikyti šiltai (ant viryklos)
sipeino it pabrėžk gerus jo bū-i jau pagamintus- daržovių patie*
plaukus 2 kartus per savaitę, ar- Artimos sunką.
, <ib ypatybes, ūžitaitšteht apie Į kalus.
Oa 2 kartus per savaitę įtrinti
GERI PATARIMAI
■ blogąsias.- t "f :
Salotos skanios, kai jos švie
i galvos cdą.
VISOMS IR VISIEMS
žios ir kietos. Gerai išplauti saf d. Pa&katirik, kad' jis lankytų
APYNYS
,
,. ,
, _
lotu lapelius, trumpai palaikyti
Amerikiečių psichologai ir • draugijtL
klubu4 susinnkimus.
ą.
. . .
. .. ...
* /
vandenyje, ipvlus į u citrinos
Apyniu spurgai įeina į liauužsimtų-fajkiu sportu ar net pasulčių arba acto ir po to pjaustyt.
tties medicinom ?udėtĮ kartu su sfėbėrp nesantaikų priežastis i>* kortuotū sū bičiuliai-.
Nuplautas salotas palaikyti
Vanieiėšų šaknimis. :<erų šak- davė tokius patarimus darniam
e. Nattrttosė nevaikščiok nesupasūdytame vandenyje.
, sišukavtrsi, pėritrsrpT: u.-usi ar apVitaminai bulvėse išliks, jeigu
; dengusį j kokiais .-karmalais.
HBSSSfc
jas kepsite ar virsite neluptas.
. Aišku, jog vyru tas nepatiks.{
I Kad bulvės netrūkmėtų, prieš
f f. Nebūk pavydi ir neužsipulk 1
kepant jas pabakfyti šakute.
savi vyro, jergu pu kalba ar r,
K;id išvirtos bulvės ilgiau bū
i'niucka'iįj? čv H*ejr-i' n'cte'Jnais.4
] tų skanesnės, uždenkite d vigu
TX'—- ,ą- a t Ir Srutas itankis.j| ba servetėle. ‘
kurį žmona rclurė.ų |>auaudotiJ. * SajJEXMLE RES
g. DaUnkįs -su savo vyru' ne į
OCCASOMALBC
'■rOOFMMfJ
/’’■
srnjįjs, bet ir liūdtsib
.X ^SALSS AW0M9
cxxos »ivi^rr^
Dantlyk būti jo■ geni drkugu. o
. ne su«l3?nybe ant jo pečių.
h. Jvi
'nka viėnas ar L
j Setatwr* owjsgshrV
kitas vyto. pas’ehfkFas;. ta l
bėk jazd apie tai
f adfcoa >
švelnesnėje- JoTOc/ą. be r»4 ąniė. <
t n»m, ar barsiu. A'
jog.
FUSTT ’.r? -. pifchirru toJracEHrtfcsi ’
j*
bcwwb r
|xa^a4ifmt taitė u pfnsibė l
kyti ne tik motei ys. bet įr vyv

V

£■

Almantų komisija, vadovaujama
prancūzų, karo veiksmus sustab
dė ir nustatė Demarkliniją tarp
Lietuvos ir Lenkijos, kuri pa
siliko iki 11 Pas. karo.
Kuomet kariavome^ tai visas
jėgas ir išteklius skyrėme, tiK
karui, o Lietuvos valstybės vidhus tvarkymo refcdui buvo pa
likti antraeiliai reikalai, nes ne
turėjome tinkamai paruoštų kad
Aktas tuojau paskelbtas tau rų vidaus reikalams tvarkytį o
tai ir kitų valstybių vyriausy svarbiausia — nebuvo ir lėšų vibėm, kad pripažintų Lietuvos tam kraštui tvarkytu
valstybės suverenumą. Tuojau I
Manau, kad dauguma Jūs
. buvo sudaryta Laikinoji Lietu-1 prisimenate, kaip Lietuva atrovos vyronsybe, kuri paskelbei 5^1719^20^92^^"^atsišaiMūreą j tautą, kad Lietu- lesi iš pirmo pasaulinio karo griū
t vos sūnūs ir dukros stotų sava- Į vėsių, kraštas vokiečių okupa
noriais ginti tėvynę nuo priešų, Į cijos apiplėštas, ūkis sugriau
nes tuo laiku iš Rytų briovėsi į tas. Valstybinių turtų ar iškase
sietuvos teritoriją bolševikų da. nų neturėjome.
'
' tūliai.
į
: .«
I
t Tai pažveįkisae- į NėpriklauLietuvių tautą, suprasdama pa ?omos Lietuvos gyvenimą, tik
dėties svąrbą, ix dfcjglio- patrio- fiuo 1926 ‘metų ką mes per tą
■ lizmo ir tėvynės^-meMės vedami, ’
spontaniškai rinkosi jauni ir su- klausomi gyvenome tik 22 me
įbrendę, vyrai ginti Lietuvos že- tus. Viską kūrėme nieko netu
rėdami, o padarėme labai daug.
. Įpę nuo priešų.
,..
.
Vos paruošus 'id.u pulkus' ka Niekas užsienyje netikėjo Lie
riuomenės, kiek« apmokytos ir tuvos valstybės atkūrimu ir jos
menkai ginkluotos išėjo į iron- egzistencija. Neturėjome savo
tą kantišku daug skaitlingesniu krašte jokių mineraiihių )ikapriešu ir-geriau ginkluotu. Mūsų senu, neturėjome ir kitu išteksavanoriai ir-vėliau pašaukti vy liu.'- ^.^0.4
‘ vtBus daugiau}
rai, vedami ^dkielės meilės savo
tėvynei ir
patriotinių
jausmu vedami, visur priešą nu-,
VISI NUKįWĖJG
galėdavo. Tai lėgendariniai ko
votojau
Vyras mato sapne-Jžpes,per
sų avinukus, zuikius, be odos.
Nebaigus varyti iš Lietuv s
Gyvūnai pasakoja jam:
bolševikų, kaip Šiauliuose ir
“Žėrėk, mus. apiplėšė, kad ta
Radviliškyje apsistojo generolo
vo žmona turėtą žieminius kai
Bermonto kariuomenė, ginkluo
linius...”
ta iki dantų, plėšė ir terorizavo
“Ne jūs vieni nkentėjot! Man
gyventojus. Reikėjo kariauti ir
irgi' nuplėšė kaili—” — atsako
> ;u bermontininkais, kurie buvo
(Vitražas)
vyras.
sumušti ir nugalėti laike keliolikos parų ir švaryti iš Lietuves.
Virtos bulvės bus skanesnės, Tai didelė garbė ir padėka mū- ■
jei į vandeni, įdėsite 3-4 česna. <~ų narsiems savanoriams ir pa
ko skilteles arba truputį krapų. šauktiems kūnams, kurie visur
Bulves, kaip ir kitas daržoves, darė stebuklus.
1920 m. spalio 9 d. klastingai
reikia valyti nerūdijančio plieno
peiliu, tada vitaminai nepra ’z užpuolus mūsų kraštą Lenkijos
kariuomenei, okupavo Vilniaus
nyks, o rankos nepatamsės.
* * *
. ‘mestą su io plačiomis apylinkė-

■ carinės Rusijos imperijoje įvy
kus revoliucijai, 1916 metais va
sario 16 d., Vilniuje susirinko
Lietuvos krašto atstovai ir pa
skelbė Lietuvos Nepriklausomos
valstybės Aktą, kurį pasirašė
20 atstovų — signatarų, kad Lie
tuva atsiriboja iš Rusijos oku
pacijos ir haiko save Nepriklau
som vafetybe. nuo visų kitų
' vaistybfciių ryšių atsipalaiduoja.
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ša, kad kenuoti ir nulupti pamL l
dorai sekančių kompanijų yra ! sifikuota apie 17,000 įvairių rū
išimti iš apyvartos kaipo kenks šių kvepalų. Tarpe jų yra bran
mingi žmogaus sveikatai^ ir net gūs perfumaį dažniausiai gami
gali būti mirties priežastim. Iš nami iš gėlių. Prancūzijoje ga
imti apie 72,000 vieno svaro minamas jaunimo ferfumas yra
kenutės sekančiu kompanijų . į brangiausias. Jo viena unicija
"Pine Cone”, “Red-Gio”, “Pride rinkoje kainuoja apie $200. Ma
of Town” ir generic label code lonų kvapą skleidžia įvairūs mai
numeiiu 82 J01 iki numerio 82 sto produktai, vaisiai bei jų įvau
J46 viršuj ar apačioje. Tie kas į raus pavidale sultys.
turi čia išvardintų kompanijų
Magdalena ŠulaH?
kenutes, skubiai grąžinkite į ta
ki autuves iš kurių pirkote.
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• Vonios maudytis buvo išras• o< tik 1850 metais. Ištisus 25
Dietas žmonės galėjo ramiai ir
n ekieono netrukdomi maudytis. .
Po 25 metų buvo išiastas relefo- i
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apsiskaitęs, savo miptis trumpąjį įj ąiifcai mokanti*
tyli teisininkas Alger Hiss. Visą
kad ne vieną
mokytą žmogų raštas išveda iš krąšt^ Atpacfeų
rūme pasitaiko keistų ir, bent tu^ tarpu, sųnkįaj išaiški
THf LITHUANIAN DAILY
namų dalykų. Atrodo, kad viena moUrū JĮiseo protą u?
Published Daili, Except SmuUj. Monday sad
by The UthuAJW Nęws PubJUbUg Co-, Lac.
rązumo užkišo, kaip rusai sako. Žymiai vyrėsi, pęt gra
173, Sc.
Street, Chicago, IL 60604 Telephone 421-6100
žiai nuaugusi moteris Įtikino Aljjer Hissą, kad Rusijos
komunistinė santvarka žymiai gerovė, negu ąmerikieECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USES 3W400V
t tiškoji, pagrįsta darbu ir pinigu. RrplĮi.giems amerikie
Postmastęr: Send address changes to Naujienos
čiams, esą, reikia padėti rusams, reikia teį^ti jiems vals
1739 & Halted St, Chicago, IL 60608
tybines amerikiečių paslaptis, kad rusiškoji santvarkų lai
mėtų. Ji Įtikino Hissą, kad jis neprivalę tapti Amerikos
Aš at
į, Ifįy
metami
_
mot
pusei mętų ~
kompartijos nąriu, rašyti komunistinėje spaudoje,. Įnipi=
trims meneaiama
Chicago $45.00 per year, $24.00 per
vienam meneaiui
$£(*■ ųėti rusams. Tai būsiąs labai žemas dalykas. Jo pareigą
jl months, $1X00 per 3 months. In
esantį tapti labai aukštu Amerikos valstybės pareigūnu,
jther USA localities $40.00 per year. autnadojec
S22.0U per six months, $12.00 per
metams _______
$45.U q Vėliau pranešti rusams pačius svarbiausius vyriausybės
iree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų
__
_
šatoL nutarimus ir tokiu būdu padėlį rusapis laimėti valdžias
'det coupū iea $W*00 nex year.
vienam menesiui
visame pasaulyje.
25 cents per copy
Užsieniuose:
Hissas užkliuvo ant šios moters mestos meškerės įr
metams __
$4&(X ■ ryžosi pasiekti ne rinktos, bet asmeniškai pasiektus Ame
pusei
metų
$2Oi
Nuo sausio pirmom dienos
rikos valstybinės Įtakos. Jis išaiškino, kad Valstybės de
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskirian: partamentas yra pati Įtakingiausioj! Įstaiga. Jis, kitų pa
Chicagoje ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirrrLadienius ir šven
Lietuvos vyčiai mini Lietuvos nepriklaus- mybės 66 metų sukaktį Martinique salėje
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro dedamas, Valstybės departamente tapo sekretoriaus pa
metams ________
vasario 5 dieną, prisimena šv. Kazimiero mimes sukaktį
šokiais
aklį ir džiaugiasi lietuviškais šokiais
. $24.00 vė, 1739 So. Halsted Street Chicago. dėjėju, o netrukus tapo vyriausiu sergančio prezidento
pusei metų _____
£L
60603.
TeleL
421-6100.
. $15-00
d.džiojpje $ąlėje. Buvo pagerbtos vienuoles kazimierietės, pasišventusios Lietuvos rei
trims menesiams
patarėju. Kada prez. Rooseveltąs važiąvo Į Jaltą, Alger
kalams. Paskutiniais 75 melais jos vadovauja kelioms pradinėms mokykloms pačioje
vienam mėnesiui
Pinigus reikia siųsti pąštc Money Hiss buvo vyriausias jo patarėjas. Yrą pagr-Įndo mąnyti,
: UOV jav vietose:
Chicagoje, prižiūri šv. Kryžiaus ir Loretio ligonines, Marijos aukštesnę mokyklą ir
Orderiu kartu su užsakymu*
kad Stalinas žinojo svarbiausius prezicentb. planus ir
tvarko kelias kitas įstaigas. Nuotraukoje (iš kairės): Joe Kulys, aldermano Al. Majerczyko. aduiinistraęhiis padėjėjas; Dovidaą. Gaidas, buvusios Eudeikio šermeninės sa
mintis. Galėjo žinoti jo. charakterį, ligą, Įvairius jo užsi
vininkas; Lietuvos generalinė konsule Chicagoje Juzė Daužvardienė; 12-to distrikto
mojimus.
nuo 9 vaL ryto iki 5 vhL popiet šeštadieniai
aldermanas Al. Majerczyk, sesuo Joan0]la£_įr sesuo Margaret Petcavage, patarėja ir ve
Yra pagrindo manyti, kad Hissas padarė Amerikai
dėja Nekal to. Prasidėjimo mckvklos.
'
labai daug žalos, bet amerikiečiai, ruošdami šio krašto
—
,
------------------------—
—
.
------------'
------------------------------------_
Alger Hiss ir Whittaker Chambers
konstituciją, taip pat buvo ne kvaili. - Jie ’eide Kongresu
Vakarykščių Naujienų pirmame puslapyje paskel sudaryti komitetą aiškinti priešamerikinę. veiklą. Kaž tus surišo ir išnešė paslėpti. Bet-4ąi .ne toks lengvas valstybes departamenbėme, kad prez. Ronald Reaganas nutarė pagerbti buvusį kokiu būdų komitetą pasiekė žinia, kad Alger Hiss ne dalykas. Kur paslėpsi, kad FBI agentai nerąstų? T Jis iš
TAS SUSIRŪPINĘS KALI
NAMAIS LIETUVIAIS I
komunistą Whittaker Chambers ir Įteikti jam Kovos už košer. Jis dirba Amerikai, bet jis.dirbą ir kitoms vald nešė į didelį ąrbųzų lauką, prapjovė didelį arbūzą ir jame
laisvę garbės medali.
ybėms. Ąlger Hjss buvo gudrus. Jis.ėipėsi visų prięind-. • dokumentus-paslėpė.
Kongresmana.s. ,J. ;E. Porter
Įstatymas taip suformuluotas, kad prezidentas y r? nių apsisaugoti. Jįs teikė rusams ž.imąs, bet viską taip.
Tuojau pas jį atsirado FBT (dem., Ill.) kreipusi į Valstybės
l'lep^rlamenlo sekretorių Shultz,
viemnt^lis',Auris’ turi teisę paskirti aukščiausią^ garbė . tvarkoj. l|ad liekas nežinotų. Jis teikė žinias moteriškės ■ agentai, jie pareikalavo įrodymų.
medalį taraf kas jam atrodo vertas to medalio, Pfeziden- nurodytam asmeniui. Hissas juo pasitikėjo. Teikė svar bers’ Rūdijimu,' bet j iems reikėjo pąhiaty^ ydo^umėhtus. pašydamas dėti pastangų, kad
paleistas nuteistasis kunitas pasirinko 14 žmonių garbės medaliui-Įteikti. Jų tarpę biausių dokumentų. nuorašus ir Buvo tikras, kad niekas ;■Jis norėjų pasupti:įjokųmeiituš nuo ĮįĮĘI, o ^^Į.^Skino jį būtu
■?.s S. Tamkavičius.
yra buvęs komunistas- Whittaker Chambers. Jokiame ki įpie tai nežinojo. Jokių pinigų jis. negaudavo; jis, Jų ne : kacT ątiduptiį: jienis tuos dokumėntu^^^ nėhmjeTti -į katame laisvojo pasaulio krašte buvusiam komunistui gar reikalavo. Jis buvo Įsitikinęs, kad dirba naudingą darbą. ilėjimsį.
■ J-'vTJ : ■ _ : , Vaisi, sękręioriaūs ' pavaduo
tojas \\. Tapley Bennėtt, .r.,
■
.‘vt»
. .1'
■'
-Š/*- ■/
■ ■■ -‘/'A';. .
bės medaliai neduodamų tuo tarpu Amerikoje prezidep Taip pat žinojo, kad jis bus• peužpįįy^ąs,į
Visi susėdo į automobili, nuvažiavo Į Į ariiūzų-lūūką atsiuntė kongTesmanųi J. Porter
tas Reaganas nutarė vienam duoti.
sistema viešpataus visame pasaulyje.
laišką, kurio kopiją kongresmaĮstatymą, Įgaliojanti krašto prezidentą Įteikti gar
Tikėjo tuo ir Whittaker Chambers. Ištisus metus'jis ir rado Valstybės departamento laiškų nuorašus;’Prie tų nąs persiuntė Amerikos Lietu
bės medali bet kuriam žmogui, prisidėjusiam prie kovos lirbo su komunistais, buvo partijos narys ir paimdamas ■ raštų galėjo prieiti tiktai Alger Hiss, Bet to dar neužteko. vių Tarybai. Sayp rąste W. T.
už Amerikos ar kitų kraštų laisvę, gerbūvi, dainą ar iš Hisso valstybės departamento dokumentus,, tuoj juos Kongreso komitetas nustatė, kad kopija buvo padaryta Bennett pažymi, kad Vals’.yb s
departamentas pąnautfcja^ kiek
raštą, padėjusi žmonijai žengti pirmyn, pasirašė prezi oerduodayo Sovietų agentui. Jis tai daręs, kol jąm pra Alger Hiss įstaigoje esama mašinėlę. Teismas negalėjo bausti Hisso už dokumentų per-^ vieną progą atkreipti^ Sovietų
dentas Kennedy. Tai yrą pats aukščiausias šio krašto švito akys. Jis perskaitė buvusio komunistų, partijos sek
dėmesį į jų vykdonią: trliinėiųjų
ženklas, kuri prezidentas gali parinkti ir Įteikti darbą at retoriaus patirtį pačioje Rusijoje. Be to, jis susižinojo : dąyiiĮĮą rusams, bet jis buvo nubaustas už melavimą Kon persekiojimą bei žmogaus tei
likusiam vyrui ar moteriškei, amerikiečiui ar kitos vals SU New Yorke gyvenusiu ir apie Rusiją rąsiusi socialistu greso komitetui. Jeigu ne Whittaker Chambers, tai sukto sių laužymą. Tas reikalas kelia
tybės pasižymėjusiam žmogui. Prezidentas turi nurodyti demokratu A; Abramivičium. Jam akys atsidarė ir pasi Hisso Amerikos teismas būtų negalėjęs atleisti iš Valsty mas Jungi. Tautų žmogaus Tei
bės departamento ir padėti jį j kalėjimą- Už pasiryžimą sių komisijoje bei diplomatini u
už ką jis nutarė Įteikti Garbės medalį. Joks valstybės traukė iš komunistų partijos.
?• - •
pareigūnas, rinktas ar skirtas, neturi teisės klausinėti
Kada Alger Hiss viešai Priešąmerikįnės veiklpš ko iškelti viešumon ^svetimai valstybei dirbantį Hissą prezi keliu, tačiau Sovietų Są-'unga
ioje srityje nelinkusi laikytis
prezidentą apie minėto medalio Įteikimą.
mitetui pareiškė, kad jįs nieko, bendro sų Sovietų agen dentas duos W. Chambers garbės medalį.
savo gausių įsipareigojimų.
Prezidentas paskelbė, jog tie medaliai Baltuose Rū tais neturėjo, tai Whittakeri Chambers pąė.mė piktumas.
Valstybės depąrtamentąn įlindęs Hissą paskyrė komuose bus Įteikti šių metų kovo mėn. 26 dieną pietų metu Jis negalėjo pakęsti, kaip Hissas viešai galėjo skelbti tokį • munistus ar komunistuojančius žmones UNROS atsa Valstybės departamentas ir
Naujienos, vakar paskelbdamas pirmąsias žinias, paklau melą. W. Chambers peržiūrėjo prieš pė&f dienų Hisso kingoms pareigoms jr stengėsi pakenkti tremtiniams toliau panaudos' progą parody j
savo susirūpinimą kalinamas
sė, kas Įteiks tą garbės medalį pagerbiamiems minusiems? perduotą ryšulį dokumentų kopijų, o jis yięšąi tvirtina, patekti į Ameriką.
tikinčiaisiais, tokiais kaip kun.
Bet reikia manyti, kad žurnalisto Whittaker Chambers, kad jokių dokumentų rusams nedavęs. .. ■ . .
.
‘ '' Visa tai buvo 1950 metų Naujienose, kai ėjo Hisso famkevičius.
buv. Egipto prezidento Anwar Sadato, dainininko Ten
Whittaker Chambers neiškentė. Pries tokį vįešą l^ėlą
ALTo informacija
teismas ir Chambers padėjo prokuratūrai padėtį jį už
nessee Ernie Ford ir kitų giminės ar artimieji priims jis ryžosi protestuoti. Jis nuvyko Į sen. Joe McCarthy
■grotų. Naujai atvažiavusieji tremtiniai to nežinojo, nes — Kardinolas -Glemp priža
garbės medalius. Yra pagrindo manyti, kad buvusio Egip vadovaujamą Priešąmerikįnės veiklos komitetą ir pareiš
tais laikais jiems buvo uždrausta skaityti Naujienas.,
dėjo padėti išsiųstam Ursus pa
to prezidento našlė bus pakviesta Į Baltuosius Rūmus. kė, kad Hiss viešai meluoja, jis bendradarbjąvų sų komu
P.’S. Vakarykščio Įžanginio pirmoje citatoje turėjo rapijos klbeonui, bet jis nepri
Senesnieji Naujienų skaitytojai žino, už ką buvo nu nistais. Grįžęs namo, jis peržiūrėjo paskutinį Hisso doku
žadėjo leisti jam grįžti į savo
teistas geriausiąjį Amerikos unievrsitetą baigęs, gabus, mentų nuorašų pluoštą ir nusigando. Jis tuos dpkųmen- būti devynis amatus, o ne metus.
parapiją.

ČIKAGIETeS

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 Cikagietė 19^1 Riebis,
Ji viską aprašė ir Chieages Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nąujienose dar galima gauti Čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.

^Tęsinys)

■— Ar norį pamatytį? — pąk|ausė motina.
— Aišku, kad noriu, — atsakiau aš.
— Einam, parodysiu, — tarė motina ir pa
SESUO PO OPERACIJOS VISIŠKAI
NEGALI VAIKŠČIOTI
A- kilo. Pakilau aš, pakilo ir mano palydovė.
Priemenaitėje buvo pastatyta kamara. Gerai
Viduje radau jaunesniąją seserį. Ji buvo iš siais laikais ten buvo bulvių duobė, lentynos duolipusi iš lovos ir atsistojusi. Jai tenka kentėti ne nai sukrauti įr mėsai ląikyti. Sienoje buvo mažypaprastai didelius skausmus, kai bando judintis. tįs vienų sprindžio laugeįis Į laukus. Lentynos ir
ĘulšĮ, matyt, jai operavo mėsininkai, o ne gydy-> ‘dabar ten tebestovėjo, bet jos buvo tušoįos. Ant
tėjai. Jie tvirtino, kad netrukus skausmai jaj huyusips bulvių duobės buvo pastatyta mętinos
praeisią ir ji galėsianti laisvai vaikščioti. OpęruoUi buvo prieš dešimt mėnesių. ĮsTei skausmai
Palydovė taip pat apžiūrėjo kamarąjtę, lovą
praėjo, nei ji galėjo vaikščioti. Laimė, kad turėję ir duobę. Vietos mažai joje tebuvo, tai ji tuojau
80 metų motiną. Jį_ namus prižiūrėjo ir ligonę ir išėjo priemenaitėm Aš pradžioje bijąjauA bet
slaugė.
vėliau prisėdau ant lovos krašto. Ant lovos atsi
Atsisėdau ant suolo prie stalo ir žiūriu Į prieš sėdo nr mokina. Ji pamažu prfc^ėjo pasakoti apie
akk kyšantį baisų vargą. Pati esu augusi pana* Sftvų gyvęuimą įr ąpie vąiku^ mano. hręHns ir
šioje gryčioje. Bet mūsų namas buvo linksmai seseris, apie pusbrolius, flįdrn ir dėdienes. PalyPečius baltutėlis, asla smėliu išbarstyta, balkiai
kar>ąrąįteje, o priemenėje
ėgliais apkaišyti, rankšluosčiai baltutėliai, lempą stoviųiųpti nęnorėję. JĮ pąsįapkinėjo, ą^t vienos
didelė, langai šviesūs, lovos gražiąi paklotos. Čia ‘kojos pastoviniavo, nuėjo Į vidų ir atsisėdo. Gir
visur juoda, šalia durų beveik purvynas, asla duo» dėjau, kad pasikeitė keliais sakiniais su šoferiu,
beta, užpakalinis langas užkimštas,..
o vėfran iHi&lo. '
kojis suolas. Dešinėje pusėje pečius, o užpečkyję
dvi loves. Vaikai guli ant suolų.

Stogas, dengtas prieš Antrąjį ^asąųlipį kąrą,
buvo skylėtas. Kraikas vėjo nuplėštas, o iš stogo
galo lentom išluptos ir šiaudai išnešioti. Gonkelių suolas išluptas, durys suklypusios, langai
nekituoti. Visame name nėra nei vieno vyro, ku
ris galėtų stogą pataisyti ir atšokusias lentas pri
kalinėti.
Lauke lijo. Buvome visi pakviesti Į vidų. Įėjau
MOTINA MIEGA BELANGĖJE
, MOTINA ATIDENGĖ SAVO
ir aš, paskui mane sekė palydovė, o paskui ją
I
!
• šIRBOŠ SKAUSMĄ
KAMARAITĖJE
mūsų šoferis.
- - Kai sesuo išpasakojo, kaip jie tvarkosi tttne
Matyti, kad viduje asla kadaise jnivo molinė.
Tuo tarpu mano mamytė taip pat atsisėdo ant
Bet prieš daugelį metų ji sutrūkinėję k iširo. Vie namo £fcle, tai paklausiau:
1 lavos. JI norėjo daugiau apie’mane patirti o aš
— žinau, kur jūs miegate, bet kur mamoš į norėjau dąugiau sužinoti - - os gyvenimo. Apie
tomis molis išlupta ir iššluotas. Asloje liko duo
bės. pripildytos smėliu ir žemėmis. Prie sienos lova?
lęitu&) -Vjtrjjrsote, nori3 j
negu
save.
— Mama miega kamaraitėje, — atsakė sesuo.
pastątyti suolai a ū kaladžių, o prie stalo — ketur

dies, negu jos pačios sunkūs išgyvenimai.
į
Pamažu ji vis; dėlto atidengė ir savo širdį.
Kiek mano močiutė-sengalvėlė išgyveno per karus
ir bolševikų okupaciją, tai baisu ir pagalvoti! Jei
j aš būčiau kur tokią istoriją skaičiusi arba kas
noęs man ją būtų pasakojęs, tai būčiau netikė
jusi. Kiekvienas josios žodis Krito mano ausin ir
krūtinėn! Kiekvienas josios išgyvenimas, pasakotąs paprastais ir suprantamais žodžiais, niekad
I neišdite is mano atminties. Mąno motinos žodžiai,
— Mama, mane čia Įleido tiktai kelioms vaskamba ausyse! Kiekvienas sakinys dunda, tary
tum kapinėse paleista kariška ugnis.
I

PRAŠIAU MOTINOS, KAD DAUGIAU
nebeverktų

Kamaraitėje abi atsisėdusios ant lovos klas
to putniausia, žinoma, išsiverkem, — toliau pasa
koja iš-komtmistų terjojamos Lietuvos sugrįžusi
čikagietė. — Pradžioje pasikeitėm
saki
niais, prisiminėm mano ir kitų brokų bei seserų
jaunystę, — ir nesusivaldėm. Man taip pagailo
senutės mano motinos, kad negalėjau Savęs su
tvarkyti; o ji, palietusi mano galvą, plaukus, vei
dą, glostė rankas ir verkė
(Bus daugiau)
j

PATS SKAITYK IR KITUS PARAChAK

I

SKAITYTI DKNRASTI "NAUJl'NOS"

I

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkįti
ruieliai Pasupsime poeziją, kai atsiusite pungut
KX1Q adresu,

funeral Home and Cremation Service

■^MŲleivoa, 1739 8. Halsiea SL, Chicago, LL 6U6(Jb

L729 S. Halsted St.

Charles Stasukaitia

DR. VAUJL V. DAUGIS

---------

_

SUSIRIK Kimę
PRANEŠIM a

iR chkukgas

Wwrch^wr CemmmUy
Medicinos direktoriui

24 Hour Service

(312) 226-1344
—

>

1Y31 x Manteetm JUL, Westchester, W

VALANDOS; >—> darbo

ir kxi intrą teiUdieių B—3 vai

į

Tat 562-2727 arba 562-272$
rSl_ 2344553
5*4> x« <55-4Mfc, P*»» 5*554

Chicago s Lietuviu Suvalkiečiai Dia^
gijos metinis nany susirinkimas įvyks
penKiaoieių, va»ai*o z-± a., o vax. Vua.
Vyčių saieje, Zioo w.
ai oi. i\ana*
kviečiami atsuanxyu, nes yra
svarbių reikalų aptarti, ro susirin
Kimo — vaišės.
Eugenija Strungy^

DU. A. B, GlEVECKAfc
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*.

W Wert I0M Strt®

Vaidyba

I snuitsripM

DK rKANKPLECKAS
OPTOMETRISTA&
^ALBA UKI’UVIWU
UU «. 71® Si.

Į*L 737-514*

Ch uu aku- ' Pritaiko Aktais

ih-. i^UNAįsElBUTl
MKSTŲ,'POSIES lt
PROSTATOS CHIRURGU*
2454 WEST £ka STREET

vsto.c<ice: įsitndL 1—4 popi»
ketvirtai. 5—7 vaL vafc
Ofise tetefeMK 771-2*1®,

-

<« :

»^l«» - 44£^C5<>

1LUi ii) A
~T<

._

.

~

■

UK. U. K BOBELIS

East Chicagos, Indianoje, Lietuviu
Medžiotoju tr Meškerioto|y mennlo
nariy susirinkimas įvyks, š m. vasar.o
mėn. 26 d., sekmadienį, 2 vai. popiet,
East Chicago, Indianoje, šv. naadskaus parapijos patalpose.
Nariai prašomi acsd.anK.yL, nes bas
valdybos rinkimai ir spoicmes veiKlos numatymas 1984-siems mečius.
1983 m. Klubo Varciyoa

Brighton Parko Lietuviu Mohery
Klubo metinis nariu suvirinkime
įvyks ketvirtadienį kovo 1 d., 1 vai. ’
popiet, Anelės salėje, 4500 So. Tax
man Ave. Nares kviečiamos atsaankyti, nes yra daug svarbių reikalų
aptarti.
Po susirinkimo bus vaišės.
Eugenija Srrungys

Neverk lietuvi,
Laisvas būsi,
Nors laisvei teks
Sudėt aukų!
Geresnę dalį
Tu pajusi
Ir Naują rytmetį laikų.

Prostatos, inkstų ir žlanpmr
taki. chirurgija

5025 CENTRAL AVĖ.
St Peteraburg, H*. 33711
TeL (810/1^-001
«fc“. KAUSTYMĄ/

’ 'Mikam Master Cto
^VTSAtorWesi i
> *
. r<> 'matte

— Teismas sprendžia 1979 m.
gegužės 25 d. Chicagoje įvyku
sios lėktuvo nelaimes bylą. Ta
da’ suvb 273vkeleiviai ur įgulos
nariai.

— Sekretorius Shultz trečia
dienį liudijo Senato užsienio
reikalų komitetui. Jis atsivedė
du specialistus, kurie nuodug
niai susipažinę su padėtimi Vi
durio Amerikoje.

MOVING
Asrfnsifif eOfaemfyaa

E hraMy Mifwiik

KNOW lOUR HEART

METANAS VILIMAI
T®L 174-IMS

GAIDAS “ DAIMID

Vroclavo lietuvaitės minint Dariaus ir Girėno žygio sukaktį

mas įvyks šeštadienį, vasario Zo a.,
3 vai. popiet,
Vv. 71st be, cmcagoje. Kviečiame narius dalyvauk.

IFSCIALYSI: AKIŲ LIGOS

TiluUXdOg

______

SLA 260 kuopos metinis susirinki-.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

mame suole, tad, kai mūsą Mo
stytoj as, nusivylęs kamčatkos ne
sugebejinin, paklausė manęs, tai
A.A. mokytojas Jonas Valaitis aš pakartojau jo aiškinimą vimatematikas ir poetas
' sai tiksliai.
Aš, kaip daugelis “grynąją”
štai septintoje klasėje mok.
J; Valaitis “iš vietos” (t.y. pa- matematikų, nemėgau • fizikos,
j klaustasis neturėjo eiti prie lenlen-1' net visdelto AA. mokytojas J.
tos) paklausė, kas įvyks, jei dvi į Varaitis sugebėjo net mane su*
vienodo dydžio. įr. svorio plytos dom.nti visai savotišku fizikos
bus uždėtos viena ant kitos pla dėsniu aiškinimu. Vėliau, jau
. Jais paviršiais ir-visas .tas “svie- oūdainas Lietuvos Universiteto
dinys” bus paleistas laisvai stdudentas, aš_ gavau penketuką
Į bristi (t.y. be 'pastūmimo že- iš prof. Igno Končiaus, nes į
myn) iš trečio ar ketvirto aukš- i klausimą mano ištrauktame bi
to lango. Paklaustasis atsakė. į lie.e apie atmosferos elektrą, ką
kad abi plytos pasieks žemę kar- ' reikia daryti, norint apsisaugoti
Pedagogas Jonas Valaitis
tu. Atsakymas^ žinoma, buvo nuo griaustinio (ne nuo žaiha’).,
hpt reikėjo
r«fikėini paaiškinti
naaiškrnti aš.atsakiau
aš atsakiau trumpai:
trumoai: “išsižioti.”.
..
..
. .
li feisiniras
teisingas, bet
Kažkodėl labai paplitusi nil0^Į kodėl Tai buvo atli-kta paties O apie tai mokytojas J. Valaitis I
monė, kad matematikas būtinai Mokytojo. “Įsivaizduokite,į.,, pa- buvo kalbėjęs irgi septintoje
turi būti Įsigilinęs tik į —dau- iĮ sakė mūsą Mokytojas.' “kad du klasėje.
gelio nekenčiamą— .“sausą”!‘ vyrai bėga susikibę dešine ir
iI
*
*
mokslą, kurio vardas -Matema-1 jįgį
Steūga juodu“įaleiDar syki reiškiu mano žmo I
J>>a^au
r^e, nes.
.• tankas. Aišku, kad, jei juo- nos ir savo vardu užuojautą vi I
■:
šiaip ar taip— Matematika ne.
nesiištos. o.’ iegs tilo pačiu sai gausiai velionies mokytojo
I
bę reikalo vadinamu .v£ą moks- ^eKiu>
atbėg; j pasirinktą Jono V'aiaičio šeimai.
sų Karaliene.
. . ■ vįetą tuo pat mėtų”,
A.A. mok\tojas^^^5 yaląitiy ____{,nvo
suprantamas
___ visiems
_________
_______
— Sekretorius Shultz abejonebuvo v’.en- tik.mateįtikinantis paaiškinimas. Bet,ja, kad Nikaraguoj bus pravesti
matikas bei fiziką^ ^-miyo__________ (jažr.ai būdavo mate- laisvi, demckratihiai rinkimai,
taip, pat poetas ii^^ytQjąs; io, , matikes ,įr fi^;^- pamokose,. Krašte turėtą bū6; koalicinė vybe to, ir geras vertĖ^ajS.', ,.yy. ‘ dauguma mokinių- nekreipė dė riausybė rinkimams pravesti.
Jis gražiai išvertė rūsąE.kal- mesio į Mokytojo aiškinimą,
bos fūosofo ir poeto Jurgio Balt ypač vadinamoji Kamčatka (l.y.
—Senatas, 63 balsais prieš 32
rušaičio eilėraščią riakinĮ “Zem- paskutiniai 6- ar 8 mokiniai, sė nutarė skirti mirties bausme už I
nyje Stupieni”-, taip pat žinomo dintieji-toliausiai nuo mokytojo Į krašto išdavimą, šnipinėjimą ir
pasakėčių rašytojo Ivano Krylo stalo) ir, žinoma, už kokią 3 ar į pastangas nužudyti prezidentk.
vo pasakėčias ir daug, liumoris- 1 savaičių visa Kamčatka nesu
<inių rašytojo "Zbščenkos apy- gebėjo pakartoti, mokytojo- J.
— Chicagos universiteto tyri
>a^_
1 Valaičio aiškinimo. Mano lai- nėtoja dr. Janet Rowley gaus
Man teko būti Ą&ok. J..Valai- Ineį^
a21ą dieną/kai buvo pa- Kuveito $120.000 premiją už at?io iirOAiniu Marijampolės Rea- aiškinta^ kodėl plytos pasieks siekimus studijuojant vėžiu ser
.mės Gimnazijos penktoje ir įeruę vienu metu-, sėdėjau pir- gančias celes.
septinloje (baigiamojoje) klasė’
se. Penktoje -klasėje A.A. rooky-!
,ojas J. Valaitis dėstė algebrą,
geometriją ir fiziką, o septintoje
— tik fiziką. Nesu (ikras, ko
kius dalykus- nwk. J-. Valaitisdėsiė šeštoje klasėje, nes '‘šo
kau" iš penktos į septintą Idasę,
kurioje matematiką dėstė moky
tojas Stasys Totor-ius. Nežinau,
-r j s dar gyvas, bet, kaip ten
bebūto buvę, jis, atrodo, buvo
kiek jaunesnis už- moky.oją- J.
DR. KAZIMIERUI DABRILAI
talaitį.
A.A. mclytajBS Jonas Valaimirus,
US sugeb; jo Įterpti į “sausus”
jo glmnCnis su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir
ill . t. u.iaA oei lizinus moks- ne e.eiiien u.
kartu liūd.me —

A. ZLJUS

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

T/.T--

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
FRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE
Patarėjai ii laidojimo direktoriai
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyt)

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424- West 69th Street
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

JOANA MIKA1-AUSKIENĖ
JONAS GRIGAITIS
PETRYS KASUžAiT^
.Ngr. J. KRIŠČIŪNAS

KAZIMIERAS POV1UAITIS
VIKTORAS KOŽICA

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDLAND
FEDERAL
V

69th S~REE*

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

rcago. IL SG6

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Tsl ®7S ’IOC

ASSOCHATi

1348 So. California Avenue
AM.'t i

«X5'
i S’E-^aOO

CHICAGO

a 60637
754 4470

rriday. February 24, 1984

i

i

Jo Ekscel. vyskupui Vincentui Blizgiui už pamaldąs ii
pamokslą bažnyčioje; Švč. M. Marijos Gimimą parapijos
cliorui, dlrig. A. Linui, vargonais palyd. A. Eituiytei ir scl.
Genovaitei Mažeikienei.
I /. atliktas pamaldas savo parap. bažnyčiose: vysk. A
'I rakiui, kunigsms St. Neimanto ir J. Jozupaičiui.
Aukšt. Lituanistinės mokyklos mokiniams, jos direkt.
J. Masilioniui už pravedimą programos prie paminklo buvu
siems dėl Lietuvos laisvės Jaunimo Centro sodelyje.
Solistei Gr. Stauskaitei už sugredojimą himnų, kunigui
A. Zakarauskui už invokac ją.
Už pasakytas kalbas Lietuvos gen. kons. J. Daužvardie*
nei, mero Washington pavaduotojai II. Wallace, Illinois se
nato pirm. sen. Ph. Rock, Illinois Lt. Governor H. Ryan,
kun. dr. J. Prunskiui už turiningą paskaitą ir kalb. J. Talandžiui.
Už sveikinimus Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K
Šidlauskui, Ukrainiečių Kongreso pirm. dr. M. Charkevycn ir
Estų Rūmų pirm. E. Tocmsalu, pranešėjai Ramunei Tričytei.
Lietuvių Meno Ansambliui Dainava, jo pirm. V. Jasine
vičiui. valdybai, vadovei muz. Audronei Gaižiūnienei, akomp.
muz. J. Maželiui, apšvietėjui Česlovui Rukuižai, sofistams:
Br. Mačiukevičiui, R. Kasiuliu!, V. Mieliuliui, deklamuotojonis Z. Dubauskaitei ir A. Gaižiūnailei.
Dėkojame visai lietuvių visuomenei ir organizacijoms,
kurios dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės minėjime. Nuo
širdi mūsų padėka visiems su pinigine auka prisidėjusioms
prie Lietuvos laisvinimo darbo.
,

pėnk's, .’ei rtklystu * metus su
organizavo šį parapijos chorą ir
moterų kvaitetą. Iš kvarteto
viena damininkė yra ponia Nata
lija SHžienė. Kvartetas įvairio
mis progomis atlieka menines
programas. Parapijom choras da
bar sudarytas iš 25 veiklių cho
ristu. šiuo motu chorui reika
linga daugiau dainininkų. Tie,
kurie jaučia galį dainuoti, kvie
čiami ateiti sekmadieniais į baž
nyčią ir pamatyti bei pasikalbėti
su chorvecžui St. Sliž:u. Jie gali
būti priimti į chorą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MRNESINIAI§ IŠSIMOKKJIMAli
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Choro vadovas St. Sližys yra
;r visuomenininkas, nes jis pri
klauso net kelioms organizaci
joms. DL Organizacijų Cen
trui, švyturio jūrų šaulių kp.
Dariaus Girėno ir Lietuvių na
mų draugijoms, Detroito Žur
nalistų sk. (sekretorius) bei ki
toms organizacijos.

BUTŲ

c

autorius

—

PG

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight «
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocplated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

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

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE

INCOME TAX

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

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

IN GENERAL
REPAIRS
įvairūs Taisymai

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

Dengiame ir taisome visu
šiį stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA j '
6557 S. Talman Avenue1
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

M. ŠIMKUS ’
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

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

Knyga su' formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745fr

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

Siuntimai j lietuvi
ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liuciją” jau atspausdinta.

Avenue,

Chicago, 1U. 60632. TeL YA 7-5966

“ LI U CIJ A”
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.

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
POE OCTABL E LAXATIVE

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gan H nepaprastai {domius gydy
tojo, vtooomenėg veikėjo ir rašytojo atajmmrmnf,
Dr. A. Gomcb — MINTYS IR DARBAI Z59 naL tiefla

rucir&pioimą______________

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Tūrio Chkagos miesto leWl*^.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit,
garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

ALL NATURAL

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

• VERTIMAI.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTB

C Lx Lax, Inc.. 1982

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

• VALDYMAS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Medalio

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869
1959 metai)
664 psl., vardynas.

• PARDAVIMAS

• NOTARIATAS

ETUVOS

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti SI)
Siųsti Čekį:

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS

• NAMŲ PIRKIMAS

WINTER
OVERCOAT.

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

Chicago, EL x .

2212 W. Cermak Road .

Jo, kaip muziko ir chorvedžio, i
veikla mano buvo plačiai apra
šyta praeitų metų gruodžio 14
d., Naujienose, todėl šiame rasi- Į
nyje jo veiklos nebekartosiu.
j
Vaišėms pasibaigus, St. Sližys *
padėkojo bentdrakeleivei myli
mai žmonai už suruoštas choris
piešinius,'kurių projektą pada (skulpt. P. Garska).
tams vaišes ir į jas atsilankiu
N umizmat-ktis
rė JAV-se gyvenantis dail. R.
siems.
j
Viesulas. Piešinyje šventasis pa
Vaišės užsibaigė geroje nuo
vaizduotas k.Jrėje rankoje lai
taikoje.
kąs leliją ir kryžių, o dešinėje
— Lietuviškų Melodijų Radi-;
— tris kryžius (Trijų Kryžių
į jo valandėlės pakeistas translia-:
kalno simbolis. Tie trys kry
J vimo laikas. Dėl suvienodinimo
žiai buvo bolševikų susprogdin
j pirmadienio ir trečiadienio trans ■
ti). Piešinio fone — Vilniaus
— Brighton Parko Lietuvių
• liavimo laiko, pirmadienio ir tre_ ’
katedra (dabar paveikslų galeri- Namų Savininkų Draugijos val
; čiadienio programos nuo š. m.
nr7 . ,
i ja) ir Gedimine kalnas su pilim. dyba šaukia visuotįjįl narių su
bonas kun. Alfonsas Babonas, vasario mėn 27
Natalijos ir Stasio Sližių
d. bus perduo-i .
....<
. ,
..
: Apgailėtina, kad Vatikano pas- sirinkimą vasario Uodimą, 2 vai.
kuris prieš valgį sukalbėjo mal . damas nuo 2 iki 3 vai r
p
padėkos vaisęs
P°
! tas savo sąlankėlyje, aprašančia- popiet, Nekalto
ėjimo padą. Užkandus, ir į svečius pra , Penktadienio programos
laikas
p. Lietuvoje buvo papročiai, kad
į rne šiuos naujus p. ženklus, ra- rapijos salėje, 412mS Fairfield
bilo parapijos choro seniūnė Ste
po sunkių darbų vykdavo užbaig fanija Kaunelienė. Ji pareiškė, t lieka tas pats — nuo 6 iki 7 vai. ; šo ne “Vilnius’', bet “Wilna”, Są- Avė. Visi nariai praš imi dalyvakare, iš Tautybių Stoties
tuvės — pasivaišinimas. Mes dej lankelyje trumpai pažymėta, jog; vau Ii. Po susirinkimo — kavutė.
kad nežinanti kuriam tikslui WPON, AM banga 1460.
troitiečiai žinome, kad šv. Anta šios vaišės. Tada atsiliepė choro
? šv. Kazimieras buvo Lenkijos ka
Draugijos valdyba
Ant. Žukauskas
no parapijos choro vadovas mu vadovas pranešdamas, kad’ vė .
j raliaus Kazimiero IV sūnus. Nenkąs Sližys ir jo gyvenime pa liau bus pranešta, kuriam tiks
į paminėta, kad nuo 1440 iru, t. y.
— Kasa, lietuvių federalinė
lydovė yra geri talkininkai. Po lui šios vaišės suruoštos.
Kazimieras pašto Į dar prieš išrenkant jį Lenkijos kredito unija, už IRA terminuo
nia N. Sližienė sumanė choristes
j karalium, šventojo tėvas buvo
ženkluose
Tokiai padėčiai susidarius, bu
ir choristus bei chorui prijau
į didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. tus indėlius moka 11%. Atida
čiančius pavaišinti, š. m. vasario vo pasiūlyta išgerti už p. p. Sli
Šįmet sueis 5n0 metu nuo Lie- Ir tik septyneriais metais vėliau, rius ar padidinus savo sąskaitą
19 d. ponia Sližienė pakvietė vi- žių sveikatą. Svečiai išgėrė tos t u vos patrono šv. Kazimiero mir 1447 m. ir lerikai jį išsirinko sa iki š.m. balandžio 15 d., indėlį
šus choristus ir chorui prijau tą, sugiedojo ilgiausių metų ii ties. Tai sukakčiai atžymėti, va vo karaliumi.
Filatelistas galite nurašyti nuo 1983 metų
pajamų.
Kasa
čiančius vaišėms. Į vaišes, ku sušuko valio!- Buvo palinkėta sario 28 d. Vatikano paštas iš
rios įvyko parapijos mokyklos dar daug metu sveikiems gy- leis du pašto ženklus, 550 ir 1200 Dariaus ir Girėno medalis
-klasėje, atsilankė nemažas būrys venti, giedant ir dainuojant.
lirų vertės. Iš viso bus išleista 1 Dariaus ir .Girėno žygio 50
Miestietis. — Ar jūs čia tu_
choristų ir prijaučiančių. Vaisė.,
ponia 950 tūkstančių serijų.
Muzikas St. Sližys
{ metų sukakčiai atžymėti, 1983 ite elektrą?
že dalyvavo tos parapijos kle- c'ar jauni ir energingi
Prieš
Abu p. ženklai turi vienodus •. m. ok. Lietuvoje buvo išleistas
Farrneris: — O taip, kiekvie
j bronzinis medalis, 60 mm diame lą kartą kaip tik sužaibuoja.
tro, 4 mm storio, 3^ uncijos svo_
į r i o.
-j
Vienoje medalio pusėje pa
Naujai pasirodžiusi
vaizduota Dariaus ir Girėno gai
vu profilių bareljefai ir įrašas
DR. ANTANO RUKŠOS
viršuj: “Lituamkos Didvyriams
j Atminti”. Apačioje datos: 1933
—1983.
Kitoje medalio pusėje — pa
saulio žemėlapis su atžymėta Li
tuanikos trasa tarp New Yorko
ir Kauno. Įrašas: "‘Dariaus ir Gi
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Darbo valandos: Kasdien: nuo
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