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SWEDEN
REUBIN ASKEW PASITRAUKĖ

> IŠ RINKIMINĖS KOVOS
ASKEW IŠLEIDO 2.3 MIL. DOLERIŲ, CRANSTON
_ .$4,1 MIL., O ERNEST HOLLINS — $1.9 MIL.

’ MIAMI, Fla. — Buvęs Fiori- tai jį išvargino. Grįžęs namo jis 
dos gubernatorius Reubin As- nor 
kew, siekęs demokratų nomina
cijos tapti partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, ketvirta
dienį pareiškė, kad jis traukia
si iš šios sunkios kovos. Jis be
veik buvo tikras, kad galės gauti 
Damukratų partijos nominaciją, 
bet dabar pamatė, kad beveik 
nėra jokios vilties nominacijai 
gauti .

Demokratas Askew sukvietė 
laikraštininkus, pastalė- savo j 
žmoną Donna (Lou šalia savęs 
ir pranešė, kad rinkiminei kam- i 
panijai jis jau išleido -2.3 mil. j

gerai pailsėti ir atsigauti.
Artinusiems vakar pasakęs, 

kad jis turi rinitai apsigalvoti, 
ar bandyti toliau vesti kovą no
minacijai gauti. Jeigu senato
rius Gary Hart būtų neiškilęs, 
tai jis būtų tęsęs kovą, bet da
bar jam darosi kur kas sunkiau. 
Kada jis buvo antruoju po W. 
Mondale. reikalai geriau atro
dė, bet dabar padėtis pasikeitė 
jo nenaudai.

W. Mondale jaučiasi 
antroje vietoje J

Waller Mondale pareiškė, jog J 
dolerių ir iki šiol'oficialiai tik dabar jis jau jaučiasi stovįs ant- j 
keturi delegatai remia jo kandi-' roję vietoje. Jam buvo daug ra- 
datūrą. žmona sutiko su R. Aš- miau, kai jis buvo pirmoje vie- 
kew nutarimu.

Senatorius Alan Cranston.
išleido 4.1 mil. dolerių

Alan Cranston, buvęs Kalifor-

toje. Bet New Hampshire balsa
vimuose Gary Hari jį iš pirmos 
vietos išstūmė. Mondale ranku 
nenuleidžia. Jis stengsis daly
vauti visose valstijose. Už dvie- i 

nijos senatorius, buvo toks tik- jų savaičių bus balsavimai sep- 
rnSj kad jam atiteks Deinąkratų ; tyniose valstijose. Jis tiksi šiais 
partijos nominacija, kad į^pini- balsavimais pilnais atsigauti ir

- gus jis visai nežiūrėjo^ Pačioje vėl pasirodyk p*™*atųančiu kan- 
pradžioje jis daug^jainigų leido didati^
Kalifornijos spausk dr radijo . tų, t

ir pradėjo dali pin’lgu Išleisti 
New,fHampshire televizijai* .T 
pavėlavimas '.ir buvo jo dideli 
klaida, nes’ten žmonės jo nepa
žįsta ir už ji nebalsavo. Tada jis 
pats suprato, kad vien svajonė
mis; negalės pasiekti Balsių 
Rūmų. Reikią geros programos 
ir stiprios organizacijos, kuri' 
paremtu jo norus.

Buvęs Pietų Karolinos guber
natorius 
anksčiau pareiškė, kad jis pasi
traukia. Juokaudamas jis ko
mentavo:

— Jeigu šalia manęs New 
Hampshire būtų stovėjusi mano 
žmona ir būtų vikriai apsisuku
si, tai galimas daiktas, kad aš 
būčiau daugiau balsų gavęs.

Pasižiūrėjo jis į ją ir pridėjo: 
—Dabar ji juokiasi per ašaras. 
Hollings išleido beveik du mi

lijonus dolerių, bet daugiau ne
sirengia šiems tikslams išleisti.

Tvirtinama, kad senatorius .1. 
Glenn planuoja padaryti tą pstį. 
Jis sava artimiesiems pasakė, 
kad New Hampshire nepapras-

įįgu ir Hart c^a.laimė-
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RADONEW YORKO AERODROME
MILIJONO DOL. VERTĖS GINKLU

RAST A GERAI ĮRIŠTA 5<:n ELEK TRONINIŲ 
ŠAUTUVŲ. DIDŽIAI <1 KILKIM 

bluitK. a. v Kunneuv 
erodromo sasdčlyje rasta Ame . 
ikoj gaminti 5C0 elektroniniu; 

šautuvų ir didelis kiekiu tiems; 
šautuvams reikalingų šovinių.

Ginklai buvo paskirti Maksi- ’ 
kus vyriausybei, bet tikruni'jj; 
ie buvo pirkti dabartinei lenkų ■ 

po to •

nkJu ir so-

Buvo

o n v M<
Broku

ii \ iska modernių
samuvu, (irauoziamą ve/.r. Len
kijon, dūži sc rust , gydy’ojų 
instrumentai. linksmi laido

ma, turėjo minčlusi žmonėms kankinti,
vežti Į Meksiką ir!
ikox wriausvbei, b

j 
vyriausybei 
lėktuvus, a 
dy aercdri
gnklus m
Įteikti Mek
tikrumoje lie < 
nuvežti Lenk

Prez/dcrdas 
mėnesį 

į neleidusi 
f leisti Ai

to uždrau
nku lėktuvams

’O .

Ji'e nustelx/N pan 
ginklai neina ix-n 
ūmo nariams, bet įuo, 

be-

min ąrjVn&a nemSžaT-siai' 
s ko, kįiriičo^tottc^^ė bandys pa- 

sinaunb 
’ * f*. " -

Mdhdale pasiūlė sėnatoriui G. 
Hart persiimti Illinois valstijoj, 
bet Hart atsisakė. Visi žino; kad 
Illinois demokratai \Ta nusitei
kę prieš sen. Hart už žiaurią jo 
kalbą prieš buvusį Clncagcs me
rą Richard J. Daley.

Ehiest Hollins jau — Darbininkai specialistai bė
ga iš Rytų Vokietijos, nes sena 
Vokietijos ekonominė tvarka 
buvo dešimteriopai geresnė, ne
gu Rytu Vokietijoje įvestoji.

— Nigerijoj eina susirėmimai 
su Įstatymų protekcijos neteku
sia fanatikų sekta.

— švedai 
nos vandes 
žmogų, bet 
vandenyje,
ten turi būti Sovietų narlaivis.

pastebėjo Karlskro- 
paviršiuje buvusį 
netrukus jis dingo 
švedai mano, kad

Pačioj Lenkijoj trūksta maisto produktų. Valensa prašo maisto
o lenkų vyriausybė New Yorke nusipirko šautuvų už milijoną- dolerių

IRAKO LAKŪNAI NUSKANDINO 
SEPTYNIS IRANO LAIVUS
BASROS IR BANDAR CHOMEINI SRITIN 
ABI PUSĖS SUTRAUKĖ GAUSIAS JĖGAS

NICOSIA, Kipras. — Ameri
kos karo laivai vakar pranešė, 
kad jokių Irako lėktuvų nebuvo 
Hormuz sąsiaurio srityje ir jo
kių laivų nenuskandino. Tuo 
tarpu šiandien ryte Irako lėktu
vai puolė iraniečių karo jėgas, 
sutrauktas i Bandar Chomeini 
pakraščius ir apylinkes.

Irakiečiai
Basros fronto 
mine ugnimi 
sius jaunus

f

pa-

F

Montrealio aerodrome. K 
į je. Jeigu Amerikos lenk i 
į jo pašinai 
i tai turėjo 
i

! aerodromą ir ten susitvarkyti su 
skrid’mu i Lenkiją.

Buvo uždrausta lenku lėktu
vams nusileist; Amerikos- ar g- 

tdre-muose,'c Laku laivams už 
j.draustą Įplauk 
■frtus. Lenkai iv i r 
į Sovietu šnipą.
! J3 j

lenku lėktuvu, i1

‘Į dž ii H i st ok a pin i gų.
Kiek vėliau dar pu? 

u vieną d ‘žę buvo su d 
i boy"’ išleisti šių metų 
? riai. Visi žino, kad š 
• kalendoriai vra su besišyp 

s moterimis. 
š eis Į ieLmą,

1 X 1 cx 
komis

Pk

rusies

klientą 
mas iš 
vokalo,

į Ahier3^>s uo<- į 
d f į savo laivą į 
Amerikos polio • 

jo-ieškojo. Kada patyrė, kaJl 
pas^vra lenku la'.ve, tai re -!

O

lo Lenkijoj, 
vos gavę le;

audoti
urną
New

riame turės aiškintis lenkų vul- 
džio> atstovai, užsakiusieji gink
lus ir kitas kankinimo priemo- 

s. Kas rengėsi uždarbiauti 
ivbcy kalendorais? Kas juos 

kė? Ar galima leisti Lenki- 
Amerikos aer^-

i 
irzsa

d romus?

1/ doną
Rokndo < 
buvo ni-š

l

rugpiuu.o 
j išvežku 
dienu jis 

! grižusiu

Clurles Lichenstein, amba
sadorės J. Kirkpatrick pavaduo
tojas, atsistatydino rs pareigu 
Jungt. Tautose.

KALENDORfiLIS

Falter Mc**4ste

Mond
Oras giedras, truputį šiltesni 

piltų vėjAs gali atnešti liet4uš4

Kovo 
kandis, 
iiaitė.

4: Kazimieras, Daina, 
; Sudrė

3: Uosis, Tulnega, Bar-| 
Toleina, Daukatas

Kovo
Virda, Tripulė, Aūjotas 
Žigota, Ilgis.

Kovo 5: Giedrė, Bertas, Vy- 
dotas. Adakris, Sigalė, šareiŲs, 
Kalva. »

Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43.

puolė iraniečius 
ruože, kur kryž-( 
naikino įsibrovu- 
Irano kareivius.

Irano lėktuvai' apšaudė ir nu
skandino septynis Irano laivus, 
kurie iš Bandar Chomeini srities 
bandė pasiekti Basra.

Amerikos lėktuvnešis 
Hormuz o vandenyse

Irano lakūnai, skrisdami
žemiu, bandė pasiekti atplau
kusius Amerikos karo laivus. 
,kad gąlėlų juos nufotografuoti, 
bet jiems nepavyko. Pats laivas 
paleido porą šūvių į atskren- 
dantį lėktuvą, o pakilęs Ameri
kos lėktuvas įsakė jam tuojau 
grįžti į savo aerodromą.

Kiek vėliau kitame Persijos 
įlankos gale Irano karo laivai Į 
bandė permesti karius iš Ran- 
dar Chomeini pakraščių į Bas j 
ros pakraščius. Pakilę Irako la
kūnai taikliai apšaudė ir nu
skandino septynis Irano trans
porto laivus.

kė gausius
kad galėtų
iraniečiams
jėgia prasiveržti iki Basros naf-
. • ‘ Itos versmių.

savo karių dalinius, Į 
veržtis į Basrą, "bet Į 
nesiseka. Jie nepa-l

BERG ŠEIMAI LEIDO 
GRĮŽTI NAMO

BONA, V. Vokietija. Bergui 
šeima, praleidusi ištisą savaitę 
Vakarų Vokietijos ambasadoje 
Čekoslovakijoje, k e t virtadienį 
grįžo j Rylų Vokietiją, Į savo 
butą, kad galėtų passiimti ke
lionei būtiniausius daiktus.

Pasirodo, kad Bergų šeimai 
atėjo į pagalbą Rytų Berlyno 
advokatas Wolfgang Vogei. Jis 
susitarė su Rytų Vokietija, kad 
ji išleistų Bergų šeimą. Būtų 
daug lengviau, jei Rytų Vokieti
ja duotų Bergams užsienio pa
sus ir lels‘ų jiems emigruoti.

Pasirodo, kad advokatas XV. 
Vogei vra geras Rytų Vokietijos 
prezidento Hcer.ecker draugas. 
V. Vokietijos ministeris, vedęs 
pasitarimus su Vogeliu, pradeda 
įtarti, kad Bergu šeima važiuo
ja su Maskvos žinia.

TRAUKIA TEISMAN SOLI
DARUMO -ADVOKATĄ

VARŠUVA. — Lenkijos pro
kuratūra patraukė teisman ad
vokatą, kuris gynė Solidarumo 
unijos narius. Advokatas Vla
dislovas
teisman už 
gynimą.

Siia Novickį patraukta' 
Solidarumo kalinių

Sila - Novickis pa-
sutrau- f trauktas teisman už atvirą laiš

ką, nukreiptą, prie policiją. So
lidarumo atstovus gynė ne vie
nas Sila-Novicki. Gynė ir kitas 
advokatas. Bet jis teisme iškėlė 
faktą, kad porcija sumušusi jo

S-ila-NovickL nėgalėdą-, kalavo jį išdi 
kalėjdno’ išimti, kilų/ ad-? plaukėj jūrą 
pąšhmtė .spaudai viešą Tą šnipą pa b 

kandame išdėstė priežai-.į, Dab3r, lenku 
fls;advokatui iškeltos bylos TęnL,.$ąyo^ lėktuvams
aiškiai pasakyta, kad policija Ycrko "aerodrom 
nepaprastai smarkiai . sumušė dėjo verstis šmugeliu. Jie 
vieną suimtų'jų. O kai te:sme • do -milijoną dolerių moderniems 
buvo iškeHas.šilas faktas, lai^da-" ginklams, bet padarė dokumen 
bar kalėjimai! pasodintas tu> Meksikos vyriausybei. Jiems 
faktą iškėlęs /advokatas. Sila- į galvą neatėjo mintis, krd iš 
Novickis taip pat atsidūrė kalė- New VoYrko labai lengvai gi
jime už šių. faktų iškėlimą.

scmdonumi lunigno 
S.m. sausio L’J dieną b 
ta jo žmona r d ngo.

įlei-!
’ensir/as p<>nh 
j imu pr eš Fili

IDŲ

lx

Įima patikrinti, ar Meksjk 
ko tokį ginklų kieki.

Muilinės ta rna u lojas, 
ręs, kad atvežti ginklai e s 
kų lėktuvą ir hi:.x išvtžli i 

kalėjimo* juodaodį Sam siką, pranešė prokurslūrai. 
prasėdėjusį kalėjime kuroras, išaiškinęs reiksią

i užklausė Moks’kos vvri

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $305.

21-

turi ] 
važiu 
Ji< Ub

Rytų Vokietijos 
[aukti 1 inciUS- 
oti pas gimine^ : 
s nclcidž-.ama grįž

Vokelijcje
— Pietų Afrikoje valdžia pa

leido i
i ] ink n. kada leis jums 

: Vakarų Vokietiją.15 metų

savi m nose. narna, ka i iš rinkiminės kovos
siekiant Demokratų partijos nom nacijos.
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Redajfuuia PRANAS SULAS

17 tarybos nariu užrikrino, 
I tok- pažadas bus patvirtin- 
be respublikonų paramos.

Demokratų taiybos narius pa • ar mažesnė, 
ee ke ligoninės vad. House Staf 
rezidentų 
j i, kuri reikalavo pasamdyti 261 
lairsę tarnautojų, išnešiotojų ir

Cook County ligonine samdys daugiau 
negu 260 tarnautojų

Piaeita vaite keletą dienų v . is're:kdva Cock County’ ligonine-j 
tainauXjai. County’ Boards ne j 
oticialini sutiko padidinti ligo
ninėm personalą 260 naujais tar- 
n’autojai^.

kitu, nes esą visi perkrauti dar
nai^. Padidinus 260 tarnautojų, 
ligoninė jų iš viso turėtų 6,875

Harold Tyrrell, respublikonų 
pasisakė už $/•

Igų pakęiimąx pa-Marrint Tuchow pa-l lanr.uh iams Jgų pakęiiniąx pa
sakė. ka-J vienuolika demokratui siūlytą 1984 metais County kor

poracijos biudžete. Jis siūlo 5> 
padidinu algas tarnautojams, ku- 

į rių alga yra 810,000 per metus 
Kiti tarnautojai 

gautu mažesnius padidinimus.
ydytojų organizaci Tyrrell pasiūlymas sutaupytų 

£2.9 mil.

Štai kq sako Vėžio
; Draugijos žmonės t

Susirgti vėžio iiga galimybė 
gali -būti sumažinta, jei kūne 
svorį sureguliuosime, t^aitodami j 
aljįbholio i r druskos sumažintą j 
kfckt rūkvta arba vadi n. “m -! 
trrte-cured'’ maistą. Tokią pažiū- 
rą<j>areiškė Vėžio ligos draugija 
dietos reformos patarimų kny_

'Šiais metais 870.000 žmonių 
būsią, paliesti vėžio ligos ir apie 
450,000 mirsią.

Vadovėlyje p mama:
Vengti nutukimo, ka.- p" 1 

(ftdina vėžio su sutsirgi-
ma. gimdės, tulžies, inkstų, pil- 
vg> iše i na m < i k: u la I >' i: kruti nes

3 Mažinti riebalų vartojimą.
* e.Valgyti daugiau vaisių, dar-: 
>Lovių ir pilnų grūdų javų.
» e Valgyti kasdien maistą, tu-j 

vitaminų A ir C.
* f .Valgyti kopūstus, vad. bro- 
jCco^K brussels sprouts, kohlrabi,

-cauliflower, nes šios daržovės
B A * " ’^7- - 4
’turinčios tokiu medžiagų, ku- 

v' “ ...

>rics' sustabdo vėžio ligos plėti- 
imąsi.
* Sekant šiuos nurodymus, ga-
ilima išvengti krūtinės, išeinamo 
tkadalo (colon) prostatos, skilvio 
i plaučiu, esitagusą. vad. blade? 
»ir gerklės vėžio, teigia dr. V. P. 
IHutter. Dalia S.. M. D-

mo. kas buvo metų laikotarpy-j 
ie ar buvo numatyta, kad tas tę- į 
sis ilgiau negu gruodžio mėn. 
?1 d.. 1983 m. Be to, tokie asme
nys turėjo būti Illinois reziden
tas 1983 m. ir turėjo pajamų ma
žiau, negu $12.000 už 1983 me
tus. Maksimalinė metinė pašal
pa (vad. Grand refund) senjo
rams vra 700 dolerių. Pr. ŠuL

Medicare paaalba

Medicate apdrauda gali padėti 
apmokėti sąskaitą už gydytojo; 
atliktą patarnavimą: ofise. Įigo-į 

į iiinėje. vad. “skillet” seneliųfna_.
• jūsų-aęba! bet

I Anketos taksy palengvi- 
f nirriui gauti
• 14-to war do aidk Ed. Burke 
*ir Steito reprez. Robert T. Kiška
• pranešė, k;.d pareiškimai 1933 
•m. mokesčiu palengvinimui gau-
’i <Vyr. ąmžiąu> žmonėms va- 

IdiSšrn. ‘‘The circuit breakers” 
i-ĮRmc gauti ofise 2850 W. 51 St 
Norintieji tokią anketą gauti, 
#Ufrskambinti tel. 471-2299. nuo
l. 0 yal. ryto iki 3 vai. p. p. As- 
inetiys turį teisę Illinois nuosa
vybės taksų palengvinimą gau
ti. jei jie 1983 m. toki mokestį 
sumokėjo, arba nuomos (vad. 
“Rent relief”) sumokėjo už 1983
m. , jeigu jie buvo 65 nu amžiaus 
a’ 'VV’-eshi įves «at:'*o mėn 1. 
1984 met->i>. a ba 16 m. amžiaus 
ir Vyi-esni ir buvo nedarbingi dė! 
protinio aj fizin’o nedarbingu

kurioje vietoj? šiame-krašte'. Me
dicare apdrauda gali taip pat 
oadti apmokėti gydytojo s-tą už 
patarnavimą, jei teks atsigulti 
Kanados ar Meksikos ligoninėse, 
bet žinoma, tik tuo atveju, jei 
>usirgus prie šių valstybių ii- 
bos. jų ligoninė yia arčiau, kaip 
\m.erikos ligoninė. f

Kai reikalinga • rimta operacį j 
ja. vieno gydytojo nuomonės ne. f 
pakanka. Kai kada gydytojai 
gali pasiūlyti operaciją ligai gy
dyti. Kai kuriais atvejais opera
cija yra neišvengiama. Bet yra| 
daug atsitikimų, kai liga isgy- j 
d omo ir be operacijos. Kadan j 
gi operacijos kartais esti pavo 
jingos. tai vieno gydytojo nori 
mo operuotis nepakanka — rei
kia ir kito ar kitų gydytojų nuo-

: moilės.
Medicare, jei esama pensinin

ko, nors ir du ar tris gydytoja' 
aplankoma sąskaitas padeda a.p- 
mokėti.

Atsargiai pirkite "smoke 
. alarm" aparatus

“Consumer Reports” prane
ša. kad garsiai reklamuojami 
“Smoke alarm” aparatai daugu
moje betinka varioj.mui. Vieni 
iš jų tui i silpną čirškimą, o kiti 
visai negirdim-. 500,000 paga
mintų pavojaus alaimo sistemų 
Electro Signal Laboratorijos h 
oardavinėjamos ESL ADT. Ari- 
teck ir Edwards kompanijų var 
du yra su defektais.

Sekantieji aparatai, turintrej 
-ekrnčitts serijos numerius, ku 

"instruction” kny

gutės paskutiniame ..puslapyjemirtingumu šiame krašte — 
medeliuose: ESL — 3HM^ 321. didėja ar mažėja? 
321CC, 321CX, 321H, 321CH.
321 M. 330, 330M. .331. 381 C, 331 
M; ADT modeliai -T539 Ir 7545; 
Afitech — modeliai TS671, FS Į 
372. FS673. FS681, '-FS682, FS( 
583: Edwards modeliai 41.7, 417T, •
417TC. Afffected alarms taip 

pat turi baltą lopelį antroj pusėj 
su šešių-Įiumerių codu 070181 ir 
022383. ' '■”/ . y : ■

Kaip patikrinti? Paspauskite, 
baltą tęstiniino mygtuką ir pa- 
iaikykitęj20,sekundžių. Jeigu ne- 
gi’dėsite jokio čirškimo, arba 
•tik silpnai jis girdėsis, pašauki
te nemokamu telefonu 800—225- 
8632. arba rašyti ESL 1022 Hing
ham St. Rockland, Mass. 023:0 > 
sutaisyiriui ar pakeitimui nauju. | 

JŪS KLAUSIATE. '
MES'ATSAKOMI i

ATS. Pagal Kentucky uni- 
1 versiteto Medical Centro apskat 
J čiavimo'duomenis, rodo: mirtin

gumo rata nuo diabeto yra 30.3 
ir gyventojų. Antk<dy-

vesniu apskaičiavimu’?ši|rata bu
vo tik 1.7.7 iš 100^006.^Diabeto 
rata tapo pirmąja, užuot buvus 
netvirtąja. Šiai ligai gydyti Ken
tucky valstijai dabar kainuoja 
S100 milijonų per metus. Anks
čiau buvo tik £25 mil. i Diabeto 
liga 
labai 
r i nėtojas dr S. Leichier.

Dalia M, D.

yra. Kentucky ligoninėms
i didelė našta, — pasakė ty-

Svarbiausi gydytojo pa
dengto medicinos apdrau- 

dos oatarnavimai

DIDŽIAM ATEINANČIAM — IR TAŪ

Atpalaidavęs ledo varžtą, 
Tu Žemę Močią gaivini 
ir ten, kur jos širdis yr karsta, 
gyvybės žiedus daigini.

Užtruks dar kelios trumpos dienos 
ir Žemės gyva atsistos 
ir blykš spalvomis gėlės vienos 
Ir auksu kitos suliepsnos...

Didus Pavasari, žengimą 
su mano širdimi Tu riši, 
ir ji jau pameta veržimą, 
ir dingsta jai naktis tamsi!

Jau dvasios pančiai, sutrūniję, 
po kojų Tau, Didus, nukris 
ir suklestės skaisti lelija 
džiaugsmų širdy, ir vers akis 
balti ir rožiniai žiedeliai 
nuo sodo medžių, obelių... 
Matau, kas Žemę gyvą kelia 
ir rengia Jai kelius gėlių!

AR MES N^PERDAUG RUO
ŠIAME TUOS PAČIUS 

‘•MINĖJIMUS"?

KL. Pasakykite, ar mes lietu 
viai nep<rdaūg ruošiame tuos 
pairus minėjimus, kurie iki nuo
bodumo įkyri klausytojams. Tu
riu galvoje Alvudo vadovybės 
-ui’uostus tris. Sš eilės “Klaipė
dos vadavimo minėjimus’’ ir ku] 
‘ūrinio sviedimo paskaitas.

ATS. Pastarosios bene nuo 
praeitų metų kas savaitė Liet. 
Sodybos patalpose buvo ruošia
mos, o Klaipėdos. vadavimo — 
bene trys — keturios su meni
ne dalimi (išpiMoma to paties 
dainininko). Pagal Alvudo pa
skirtį duoti paskaitas sveikatos 

jhforma- 
kitas ap-

L Medicinos ir operacijos pa-
. tarnavimai, iškaitant anestezi-J 

ją; Į
2. Diagnostiniai testai ir prG-|

cedūros, kurios yra- dalis (jūsų j 
gydymo; j

3. Radiologijos ir patalogijosi 
patarnavimas gydytojų, kai gu-l 
iite ligoninėje;

4. Kitas patarnavimas, gauna-J 
mas gydytojo ofise, įskaitytas į; 
jo sąskaitą, kaip tai:

t X-ray, gauti, kaip dalis jū-i 
su gydymo;

i Patarnavimas niursės gy
dytojo kabinete;

9 Vaistai ir biologikalių. ku
rių asmeniškai negali tvarkyti

s Kraujo in kraujo compo-j

5).Kosmetinės operacijos, nors 
tai yra reikalinga, kadagį akci- 
dentiniame sužeidime arba page-1 
rinti silpnai veikiančių kūno da.i 
liti funkcionavimą.

Protiniu ligų pacientų 
gydymas

Gydymo patarnavimą, kurį 
jūs gaunate kaip ateinantį pa-j 
cientas gydytis. .-dėl mentalinės 
ligos, padengtos pagal specialią 
išmokų taisyklę, bet maksimali- 
nę sumą medicinos apdrauda už 
tokį patarnavimą gali išmokėti 
$250 per metus.

Medicinos apdraudos išmoka 
būsianti mažesnė, negu S250, jei
gu apmokėjimas už šį patarnavi- 
mą yra panaudotas, ka'd atitiktų į 
dalį ar visą $75 išvestinei.

Chiropraktoriu 
patarnavimas

Medicinos apdrauda padeda 
mokėti tiktai už vienos rūšies 

atliktą liceniuoto ir 
pripažinto chiroprak-

gydymą.
Medicars

torio.

viemntelis gydymas 
■padarytas, tai metinis 

manipulacija

Ir Tu, mano žiemos Svajone 
per ilgas speiguotas naktis, 
ateisi tais žiedais/. . Dejonę 
vien meilės plakimu širdis 
pakeis, ir aš bučiuosiu Tavo kojas, 
rasos nuplautas, tarp gėlių: 
Matysiu, kaip stebuklas gyvas stojas. 
0 galvą puoš žiedeliai obelių...

Didus Pavasari, sukėlęs 
gyvybės norus, Tų eini..
Matau vien lankas, dangų, gėles — 
ir tarpe jų: šventykla Įstabi.

Aš, ją aplankęs, nusilenksiu
Gyvybei, Grožiui, Meile — Tau!
Sielos gelmes aikštėn pradengsiu. '
Pavasari gražus, dėkosiu vien tik Tau!

Arėjas Vitkauskas

Ž

tas” paklaustų apie ką tu kal
bėjai, ką pasakytum?
t — Tokiam aš pasakyčiau, kad 
nesuprantu, ko tu nori...'

* ris susijaudinusiam studentui 
parašė mažą pažymi.

g AMA reikalauja užšaldj'ti 
gydytojams atlyginimus. AMA 
pirm. dr. Hamilton pridėjo, kad 
vad. malpratice apdraudos už
šaldymas sumažins gydytojų mo 
kescius. Amerikos gydytojo pa
jamų vidurkis esąs $100.000 per 
metus. Apie 253,000 county’s gy
dytojų, 450,000 daktarų 
AMA nariai.

i

GERESNIS IŠROKAVIMAS

Tiktai 
gali būti 
nugarkaulio vad. 
pataisyti vad. subluxation, kas
galima demonstruoti su X-ray.

Medicinos apdrauda nemoka 
už bet kokius kitus diagnostinį 
arba tera(>eutinį patarnavimą, 
įskaitant K-ray, teikiamus chiro- 
praktoriaus. Pr. Šulas

(Bus daugiau)
♦ s *

yra

Žinai, misiuke Katkiene, aš 
niekad nedėčiau pinigų i banką.

— Na, ir kodėl? ..
— Neturiu pasitikėjimo. Ge

riau laikyt juos stalčiuje. Bent 
žinai kiek turi.

— Bet juk nuiiiuos laikant 
nuošimčiai neauga.

— Kaip tai neauga? Kas mė
nesį aš pridedu po kvotėri nuo
šimčiais.

KALBĖTOJAS

* * -*

KOKS TĖVAS, 
TOKS IR VAIKAS

Sodininkas pagavo mažą ber
niuką, vagiant obuolius. S*

•— Tu toks mažas ir jau vagi. 
Palauk, nuvesiu tave pas tėvą, 
tai gausi lupti ■

— O kaip tu mane nuvesi pas 
tėvą, kuomet jis dar tupi įlipęs 
medyje — atsakė vaikas.

♦ * «

MAŠINA
Miestietis. — žinot, šiandieną 

veik nebėra skirtumo tarp maši
nų ir gyvųjų sutvėrimų.

Farmeris. — šiur! Aš vienodai 
keikiu savo mula ir sena Fordą.*- *■

ae Medicinos reikmenų; j 
s Fizikalinė terapija ir kalboj 

patalogijos jiataįmavimas
J . y <

Kai kuriu gydytoja patar-Į 
navimų med. apdrauda { 

nepadengia
e i

Medicare medicinos apdrau-j
i :1a negali mokėti už šį patarna Į 

vrrna: - <
1) Paprastų fizinių patikrini-] 

'mų ir testų tiesiai giminingų to- • 
i kiems tyrimams; ' -

2) Paprastų kojų priežiūros;!
3) Akiu ir klausos patikrini- ’ 

■no. akinių prirašymo ar klauso-; 
aparatų; v

4) Imunizacijos, Skiriant pneu ] 
itioninės akacinicijos ar imu-1 
nkatijTts reikal^tlfiių. kadangi > 
'UŠižėidus .-.r sktfbics infekcijos; 
i irikos;

• Kevin Bobbett, Cook Coun
ty ligoninės lab. technikas. 30 m. 
amžiaus, buvo užpultas praeitą 
penktadienį prie Wfest Side thO- 
t’ical kompleksoč prie Hekton 
instituto. Užpuolėjas Įrėmė j 
io kaklą peilį h- reikalavo pinigų 
ir perpjovė kaklą, kai jis kovo
jo su užpuolėju. Dabar jis gu
li Cook apskr. ligoninėrjė. Su
žeidimas nepavojingas.

• Norwest Community ligoni- 
;>ės prez. M. D. McCount, per
am* pirm, pareigas Cnicagos K- 
gon i n hi taryboje. Gi Bernard 
E Ecklin. Rush Presbyterian St. 
saikas meti, centro patikėtinio, 
bnvo paskirtas tds tarybos pH- 
mininku.

• Ona švhitienė. LoTettos U-1 
joninėje padarytos sunkias;

i ye-arijos. perkelta galu- 
naaveikhnui i senelių

- (.onnalescene Cen. • 
ir 36 St., kur gydy- • 
pigesnis negu Itgo-Į-

patarimų, ipiknlais rr 
cija aoię Medicare ir 
dmudas wr. amžiaus žmonėms, 
štai konkretus atvejis. V įsaric 
'aėn. 26 d. maj. P. T. ..pie buv. 
artuvos kariuomenes kv i tūrinę 

veikla. Ahnitfo * suiuostoje So- 
tyboį ptogratocj. PoP te meno 
dalyje da tie patys-asmenys pa- 

, dainavo (Į> le Kiwaityte sakė, 
<a<l tas pačias fJn’Mas dainuoja 
kas Vėliau buvo

pranešta, ka j if įKV kalbės žino- 
pAškrithlimUK. Na tas pa- 
niiHcns tiek kalbėjo, 
neteko !>*iko pranešimui

apdrauda

— Ar tau kiškos nedreba, kai 
•išeini į sceną kalbėti?
-. — Ne. Aš įsvaizduoju. kad ma
tau kopūstų daržą, ne žmones.

— O (jeigu tave koks “kopus-

gno 1“11 metu

LITHUANIA^ HES. I

kai
kad

r ra su

LEIDINYS UETUVTO KAL0A. BUTAS 
K1ETAB PLASTIKINIAIS VITUSOJAIS 

TIŠKO KIŠENINIO FORMATO.
• K AfN

Ronald Hiėl paaiškino | = 
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constibation relief tomorrow 
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tUėiima 
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Tavo žodis yra tiesa
Jono 11:11

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESĄ IŠLAISVINS JU3
Jono 832

ŠV. rasto 
NAUJASIS TESTAMENTAS



DETROITO NAUJIENOS
Sių/tvrio jūrų suuliu kp. metinis kur tiktai reikėjo meninę dalį 

atlikti, v«sur jis atlikęs ir toliau, j 
prgal galimybę,, atbksiąs.

Shis motais kp. valdyba nėra i 
renkama, tai tiktai papildyta. I

Revizijos komisijon, vietoje 
mirusio ir vieno įvykusio iš De-j 
troito, išrinkta Petras Hitleris 
ir Salomėja Grigaitienė.

Į kuopą priimti nauji nariai: 
Mineėla. Rėklys, Radzevičius ir 
A. A. Pasukoms. Kadangi var
du nesakė, tai ju po ranka ne
turiu.

Klausimuose ir sumanymuose 
P. Bitleris pageidavo, kad va- 
<aros metu sudarytu sąlygas se
niems ir neturintiems susisieki
mo priemonių nuvykti į Pilė
nuose vykstančius parengimus 
Šis reikalas paliktas valdybai.

JJesant daugiau sumanymų, už-Į 
baigai sugiedotas Tautės himnasI 
:r išnešta kuopos vėliava.

Susirinkime dalyvavo 40 na
rių; buvo ir svečių. Susirinki-} 
mo nuotaika buvo gera.

Po susirinkimo, sesės šaulės} 
pakvietė užkandziams. !

Detroito Vyčių ve ikl i

Šiais metais Detroite Vyčiams 
sukanka 25 metų jubiliejus. Ta 
proga visos trys kuopos ruošia 
kovo mėn. 4 dieną Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje minėji-

nariu susirinkimas

Kuopos susirinkimas įvyko 
va^rio 26 *’5, Šv. Antano parapi
ja patalpose. Ap*drgus pirm. 
Broniui Valiukėnui, susirinkimą1 
pradėjo vicepirm. Juozas K»n-! 
čius. Į salę buvo ii-ešta kuopos 
vėliava ir atsistorimu pagerbti* 
mirusieji — Adulis Anmabs ir į 
Elma Juciene. Susirinkimui pir- į 
mininkauti buvo pakviestas Ro- j 
mas Macionis, o sekretoriauti — I 
Antanas Vaitėnas. Mandatų ko- ’ 
misijon išrinkta: Artana> 
kus Albinos Grigaitis ir 
d;u Selenis.

smr- i 
IjuJ

Praeitų metų metinio sushin-j 
kimo orotnkolą perskaitė sekr.j 
A. Vaitėras. Protokc’as priim.» 
tas be oataisų. Metinį apžvalgin? 
pranešimą padarė vicepirm. J. Į 
Kinčius. Savo pranešime pa- • 
stebėjo, kad “Pilėnų” stovyklo
je žiemos metu niekas nevyks-j 
ta. bet stovykla retkarčiais ap-' 
lankoma ir joje viskas tvarkoje.! 
Artinasi pavasaris, bet dar vie-' 
nas žiemos parengimas įvyks pa
rapijos patalpose balandžio 8 d. 
Birželio 3 d. įvyks “Pilėnų” sto
vyklos vasaros sezono atidaiy'- 
mas o to pačio mėn. 23 d. bus 
Joninių parengimas, su laižu ’r 
vaišėmis. Kas norės, galės ir 
nakvynę gauti —yra pilnai pa
ruošti šeši kambariai.

Toliau sekė kasininko ir 
nansų sekretoriaus raštu ir 
džiu pranešimas. Šiuo metu
soje yra 6.369 dol. Pinigai lai
komi banke.

Parengimų vadovas Petras 
Bukšnys pranešė, kad artinasi 
parengimas (gegužinė) po stogu, 
todėl prašė dovanų laimėjimo 
stalui.

Moterų vadovė Angelė Bukš-
V ''—5

nienė pareiškė padėką šioms pa
galbininkėms:; Stefanijai Pauli- 
kienei ir Sofijai Sirutienei bei 
kitoms moterims, kurios dažnai 
premia .parengimus pyragais. 
Paramos ir kitu moterų papra
šė.

Revizijos komisijos praneši
mą perskaitė Cicilija Balsienė, 
pareikšdama, kad kasos knygos 
rastos tvarkoje; komisijos aktas j 
su kasos daviniais sutinka.

Garbės Teismo pirm. Kazi
mieras Daugvydas.-pranešė, kad 
per praeitus metus jokių skun
dų negavo.

Kultūriniais reikalais muzi
kas Stasys Sližys pareiškė, kad

fi-
ŽG-

f ‘ i
besikuriančias slaptai jų orga- met, kai siautė kratos ir buvo •
mzacijas priklauao' rotmistrui gaudomas “Sietynas”, kontra- 
Vonsiackiui. bandos ne tik niekas nesustab-

Kss jis toks yra, Aiekas tikrai dė, jos dar padaugėjo. Naujam 
težinojo. Sakyta, kad jis kilęs iš 
G irdino, iš lenku nutautusios 
eimos. Mokykloje pastebėtas jo 
‘□bumas sekli ir kvosti drau
gus. Karo mokykla pirmoji įver 
tino tą jo sugebėjimą. Mokyklą 
oaigęs. Vonsiackis išėjo į žanda- 
/us. č'a jis buvo toks pat uolus 
ir darbštus, ir po dvejų-trejų 
uetų išėjo į žandarą rotmistrus.

Gavęs Suvalkuose ‘tardytojo 
i vielą, Vonsiackis labai didžia- 
| vosi. Jis buvo tikras neapvilsiąs 
I savo vyriausybės pasitikėjimo, 
i Juo labiau, kad čia, iš Nuvslkų, 
galėjo kilti jo laiminga žvaigždė.

Vonsiackio nereikėjo raginti 
lį darbas vijo. Jam buvo aišku, 
kad ne kam'kitam, tik jam buvo 
čia, Užnemunės krašte, lemta 
organizuoti naujus spaudos kon
trabandai sekti kelius. Po pusės, 
gal ir visų metų prakaito ir var
go ministerija jau turėjo gyvą ir 
veiksmingą aparatą. Kontrolės 

f dėlei, agentams buvo duotas už
davinys: per savaitę išaiškinti ir 
nutraukti visą kontrabandinę 
veiklą Vištyčio - Kalvarijos ir 
Simno ruože. Ir, tikėsite ar ne, 
— beveik visu 100 nuošimčių 
viskas pavyko: kaltininkai jau: 
sėdėjo daboklėje, o kontraban
dos po to -— nė viena knygutė 
nebepasirodė. Pamatęs tokį šva
rų darbą, rotmistras pats jautėsi 
patenkintas savo aparatu — jis 
galėjo visai pasitikėti juo.

Nors įvykis buvo kuklus, skir
tas tik vidaus reikalams, bet jo 

1 atbalsis nuėjo toliau negu siekia 
■ vien rotmistro raštinė. Pats ru- 
1 sintojų oficiozas “Novoje Vre- 

mokyklų. procesijų, kontraban- parašė apie jį. 
doš — visos prieš valdžią. Nė 
šapo ištikimybės didžiajai tė
vynei- ’’ '

Palikusi senąją valdymo prak-

Švyturio Jūrų Šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,

gy venini ui ūkininkui reikėjo ži
nių ir raštų, kuriuos jam nešė 
kontrabanda. Ir ji ėjo, kad ir te 
rorizuojama ir gaudoma. Jkk 
oakito jos keliai. Išspausta iš 
vGštycio-Kalvarijos ruožo, ji pa
sitraukė į Kybartų-Vilkaviškio 
apylinkes. Iš ten, žąndarų supa
ma, ji paėjo į Smalinmkų - Jur
barko rucžą. Ir toliau ji ėjo — 
plaukė, kaip pavakario vanduo, 
lauždamas pakelėse kliūtis. Vin
co Kudirkos “Lietuvos tilto atri 
minimai” nupasakoja Iri.

Gal kam jo pastangos atrodė 
l>ergždžios, neprotingos, bet ne 
pačiam rotmistrui. Ką bedary 
damas, jis neabejojo savo protu 
ir išmintimi. Tuo jis priėjo prie 
kitų, savo žygių. Jei Užnemunės 
mokyklose leista lietuvių kalba, 
tai vaikai privalo jos mokytis iš 
ministerijos patvirtintų vadovė
lių. Roslinistras neabejojo, kad 
jo pareiga saugoti mokyklą, 
idant ji nepažeistų įstatymo.

Kartą, kaip pasakojo Mari
jampolės mokytojas Tomas Ži
linskas, rotmistras į mokyklos 
raštinę atvilko pundą “graždan
kų” su raštu “vartoti pagal mi
nisterijos nurodymus, — rot
mistras Vonsiackis”.

Ką daryti su tokia
Nutarėme nepaisyti jos, o “graž
dankas” nugabenti į mokyklos 
archyvą. Ne kartą po to rot
mistras teiravosi, bet atsakymo 
negavo.

— Kaip pikta dvasia, — kal
bėjo Juozas Kairiūkštis, buvęs 
mokytojas, — jis. prikibo prie 
manęs.

“Kur, girdi, tie vadovėliai, is

kurių mokai kalbus?*’ '
Jų nėra, — sakau. — Ir ne-’ 

reikia jų — vaikai yra jau vy-į 
resnio amžiaus. ’

Po to rotmistras nutilo, iuu- 
jų daugiau nebvka»iantinėjo;“ 
“graždankos’’ archyve ramiai 
gulėjo, laukdamos naujų, ges 
resniu už rotmistrą spęcų.

Ką nors izoliuoti ar uždaryti 
buvo rotmistro svajonė. Su p^- 
mėgimu visais atsitikimais, ma
čais ar daleliais, jis naudojo tą 
priemone numatytajam tikslui, 
pasiekti. Naudojo ją ne tik svei
kiems. bet ir ligoniams l>ei mirš
tantiems. Taip jis padarė ir su 
ir. Vincu Kudirka, įtaręs jį su* 
sirašinėjant su “Varpu”. Kudir
ka buvo mirties patąle.

Naumiestis -ne. Veiveriai. 
Jei čia užteko šnipų vadovėliui 
surasti, tai ten prisireikė žanda
rų įgulos prie mirštančio žmo
gaus, kokiai noi*s organizacijai 
atsekti.

((Bus daugiau)

a Bėga, kaip galvon duotas.

■ išdaiga? Į

mą ^-iškilmes. Akademijos me- VĮ yp\s POŽĖLA . •

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

ma, ministerija suvedė juos, \ien 
apmaudas ją apėmė: raštų kon
trabandos, kontrabandos; slaptų

tu pagrindinę kalbą pasakys se
nas Vyčių veikėjas B. Boris. Po 
akademinės, dalies bus vaišės.

įėjimas asmeniui 8 dol. Kas 
norėtų pietuose dalyvauti, gali 
užsiregistruoti pas Vyčių vei
kėja Gražina Vaškelvtę, tel. 278- 
6758.

Kaziuko Mugė

1863 metais Rytų valdovai, 
išsklaidė prieš juos sukilusius

mėn. 11 d. Dievo Apvaizdos pa-j 
rupijos salėje. Rengėjai — skau
tų tėvai, Baltijos ir Gabijos drau
govių komitetas.

Kviečiami Detroito ir apylin
kių lietuviai dalyvauti..

Ant. Sukauskas

a Prinokę raudoni obuoliai, 
mėlyni kalnai, vasaros saulėly
džiai. maži šuniukai ir valsai yra; 
tarp tų paprasčiausių, bet kartu j 
ir ypatingų dalykų, kuriuos kaž
kodėl visi mėgsta. Šioje srityje 
nereikia jokių universitetų išsi
mokslinimo, ar nepaprasto įkvė
pimo. Tai ateina visiškai natū
raliai, ir net sunku suprasti ko
dėl. •

J Lietuvos bajorus, triumfavo it 
ruošėsi palaidoti lietuvių tautą.

— Čia rusų kraštas! — šaukė 
kovo Pe- — Rusų nuo senų senovės ! i 

* Vardan to. Muravjovas,' žiau- 
irus šiaurės Vakarų krašto 

doyas, visiems įsakė: 
| — Lietuvių kalbą užginti 
įoti, jų raštus uždrausti, 
kyklas uždaryti.- :

Tokį jis davė įsakymą 
oriausiems savo padėjėjams, o 
šie jį turėjo vykdyti: visagalinti 
yidaus reikalų ministerija, dau- 
giagalis policijos departamentas, 
vietose kadrai valdininkų.. Suju
do, sukruto pavaldieji. Ėjo me
lai, kiti. Praėjo ir dešimtys. Lyg 
-per sapną šmėkštelėjo “graždan- • 
kos” — rusiškomis raidėmis lie-1 
iuviškieji spaudiniai ir dingo 
tuštumoje. Policijos ‘ departa
mento pranešimai iš pradžių 
buvo blankūs, .paskui išryškėjo. 
Kai, ministro Sipiagino liepia-

val-

var
iu ch-

arti-

Jis rašė:
—Šiaurės Vakarų krašte (Lie

tuva nuo Muravjovo - Kaufniąno 
laikų dingo iš • valdžios žodyno)

THE NATIONAL GUARO,

. • LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno b mofri
m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet aesenstą. Vine 

hrfrvėt, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štoke* 
J. Rankčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilaus strripanlai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom^ t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės Ir JL Var®

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tr» 
tintą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datn 
Fvente* bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim*- 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., karminį *

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apralj 
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne itanm 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf

{Samiai paraiyta studija apie Rytprtrina. remianti* Pakalnės > 
Labguvos apskričių duomenimiA Aprašymai įdomūs kiekvienaa 
Beturint Lefdtnya Kfagtruotai nuotraukom^, pabaigoje duodami 
▼itovardilų pavadlnima'^Ir Jų 
naudingoje 835 pusi kny iemėlapl

tnftnal Ir mintyj apie t Lietuvoje ir pir 
1 234 puslapiu*

Jurgio Jalh

NtS, poetu far revollndonlerlua, 
presuojamas gyvenime ir politikoje 
aje apie Juliana Janonio gyvenimą

ūda

V kfiryb>.
cnofctfs novelų

ro L
iri

tiks, ministerija šiaurės Vakarų, ilgai ėjo spaudos kontrabanda, 
kraštui pradėjo taikyti naują:į kurią iš Prūsų gabenodr platino 
varžtų ir įprastų šnipinėjimu i visoks vyriausybei nusikaltęs, ele- 
sistemą, pritaikytą.maujoms są
lygoms. i j

, Tos sistemos priešakyje stOf 
vėjo stažą turintieji šnipai. Jų 
pareiga buvo susekti slaptas mo
kyklas ar kontrabandą ir kiek
vienoje pirkioje sužvalgyti švie
sos spindulėli. Taip surankiotą 
medžiagą žandarai turėjo per
košti ir užkirsti kelią bet kokiai

' kontrabandai, bet kokiai 
valstybinei veiklai.

Žandarų rotmistras 
Vonsiackis

Garbė pirmajam pulti 
vių draudžiamuosius raštus ir i

. mentas. Pagaliau aėjo jai galas:. 
’ I atsakingų vietos’ valdininkų rū-

pries-

lietu

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
- - > 1 •.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENS

pėsčiu ir pastangomis ji buvo 
sustabdyta. ' ' ■

Aišku, oficiozas kalbėjo rot
mistro lūpomis. Jis buvo paste
bėtas. Pastebėtos ir jo pastangos 
priminti rusų visuomenei čia 
vykdomuosius idealus, prieš 30 
metų paskelbtuosius šiaurės Va
karų krašte. . .' < . -

Ir mes jas stebėjome, tik iš 
arčiau, ne iš tokios, tolumoj 
kaip kad oficiozas “sustabdė.” 
kontrabandą. Geriausias kontra
bandos žinovas - dr. K. Grinius 
paklaustas tik nusišypsojo, ir 
tarė:

— Popierius daug ką paken
čia, ypač oficiozo žinias! Anuo-

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
< yra seniausia, didžiausia ir, turtingiausia lietuvių fratemalinė 
g organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti'jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius'darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa
> .• darbus dirba., ę: \

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS dolerių
1 apdraudų savo nariams. f '
> SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno,

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

Susivienijime apsidrausti iki $10,000. z
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

i . Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,- siekiančiam
...aukštojo mokslo ir' jų gyvėdnno . ?

ST,A .L vaikus apdraudžia'pigia' termįnuotą/apdraudar už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00?inet|IW

SLA — įuopų yra visose lietuvių kolęųii^- 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų 
jie Jums -mielai Daselbės.i SLA įsirašyti ■

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centriįr .

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

TeL (212) 563-2210 '

:3iiUKiiiiiiiiiiiiuin>< - minu i imi nniimii luiiimi iiiiiiiiniii

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. ' 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2a01 W. 69th Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2737

vabt&iihkaM

Atdara šiokiadieniais nuo 
vaL ryto iki 10 vaL vakaro

2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKVENYS

Ini UODAS MIKŠY A
60 metų studijavęs, kaip

, ATEINA LIETUVA y
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. BL.

lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimai 
■fe- k patarė mums toliau studijuoti. , ■.

n j
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Nepriklausomybes ir dr. Basanavičiaus 
mirties sukaktuves

Dr. Jonas Basanąvičiuą mirė rifelyje, J-ų vėliavos apšilo Ne- 
žinomojo Karęįvię kapą Ir žu- 

buyo paminėta dr. Basanavi- vusięnas dėl Lietuvos laisvė* pa-
ėiaus mirties dešimties metų 
sukaktis. N. Rad.

(Tęsinys)
Nepriklausomybės sukaktuvių 

minėjimas
šiemet visame krašte praėjo gra
žiai ir didingai. Miestai, mies-

pasakė, kad jam buvo naudinga pasikalbėti sū pąprąstaią 
vietos gyventojais apie jų gyvenimą yįbĮiujė,
jas nesiteiravo, ką senatorius Vilniųje^atyrė^; bet jam" 
labai nepatiko senatoriaus Percy atsakymas, . į.-.

Senatorius Percy yra labai gerai?-ihfonnuotas ąpi£ 
pavergtą Lietuvą ir kitas Pabaltijo tautas. Vasario 22 die
tą pasakytoje kalboje jis paminėjo daugelį faktų, ktfrie 
kupantui yrą labai kartūs. . • ■ ‘ y/ •' '

Amerikos Kongrese yra du žmonės,;'kurie
:.nformuoti apie.-pavergtą Lietuvą. Tai. .ŠeųatoriiĮS; Charles: 
Percy iP kongresinanas Frank Annunzipį. Pastarasis y^ą; 
dar tiksliau, informuotas apie Lįetuvc^rpaver^įmą"ir žėiį 
nės bei namų netekusių lietuvių gyvenimą. JąįĮg; '.^įąr 
'rerai yra žinomas žiaurus lietuvių išnat^jimak^š.zmbd 
kad iš lietuvių ūkininkų atimta žemėJ;^ky^'-buvUsįėji;: 
gyvuliai, žemės ūkio įrankiai, o jie patyš.padaryti ąoviėį'; 
dnio išnaudojimo vergais; jis žino, kaį^ięįastojamą Lie
tuvos praeitis. Atstovas Annunzio reįkalbująįjcąd-ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš kitų Pabaltijo yąlšįįybH^visos 
Sovietų karo jėgos, Sovietų pasienio sargai, įįoMcįjon pa- 
'kirti visi KGB agentai, ^ąikiantiejiįįvairiose Lietuvei 
administracijos įstaigose, ir į: Lietuva^ atvaryti rųsąį; 
kolonistai. ■ ' dd

Atstovas Annunzic šių metų vasario 21:dieną pasakė, 
pagrindinę kalbą Atstovų Rūmų nariams, b?.vėįiąu leido 
kitiems Kongreso atstovams pasisakyti/ Jį§ ypą gerai 
informuotas apie atstovo Kersteno: surinktas žinias, lie
čiančias Lietuvos pavergėjus, atidžiai p^s^t^. Jitstęyų- 
Rūmų išleistas abi knygas apie okupanto darbus paverg
toj Lietuvoi. Frank Annunzio panaudoja gyvų liudininkų 
Kongreso komitetui padarytus pareiškimus. .

Šįmet Atstovų Rūmų komitetui, tirian^iani Lteiuvos

Vakaru vasario 16 d. minėji
mas įvyko Vytaute Didžiojoje 

} suziejaus salėje. Posėdį pradė
jo sukaktuvių komiteto pirmi
ninkas V. Daudzvardas. Jis pa
skaitė nepriklausomybės paskel- 
bimo aktą. Sugrojus ir sugie
dos Jautos himną, kultūros de
pą rtą me Utto (iir, dx. A- Juška

minkią. Į iškilmes atvyko sei
mo pirmininkas inž. K. Šakenis, 
ministerio pirmininko pavaduo-1 JįįT 'į^aįįį kurioje iškėlė
tojas inž. J. Stanišauskis, kraš
to apsaugos min. brig. gen. inž. 
Dirmantas, vidaus leįkaių mi- 
nisteris ats. br. gen. Čaplikas, 
kariuomenės vadas gen. št. pik 

teliai ir kaimai buvo pasipuošę Raštikis, kariuomenės štabo vir- 
tautinėmis vėliavomis, bažnyčio "įninkąs gen. št. pik. čęrnius, 
se Įvyko iškilmingos pamaldos, Kaune viešįs SSSR generalinio 
po jų paradai, iškilmingi posė-, štabo viršininkas maršalas Je- 
džiai, koncertai. Visuose minė-i gorovas su palydovais, Kauno 

. gen.
Adamkavičius, šaulių Sąjungos 
vadas pik- Sąladžius, kariškų 
įstaigų viršininkai, diplomatinio 
korpo nariaį. svetimų valstybių 
karo atstovui. įgulo? dalių va
dai, yįsucmenės veikėjai ir di
džiulės įpioius tmęnių. Iškil
mių metu prie žuvųsiems dėl 
Lietuvos Įaisyč-s paminklo ka- 
riuomei?^ Šaulių Są
junga, ViJiūąus vadavimo .są
junga, skautai, studentiją ir ki
tos organizacijos bei mokyklos 
padėjo. vainikus ir gėlitp Mi
nister! prrnąininką pavaduojąs 
min. inž. J. Stanišauskis pasa
kę kalbą. Jo kalbą palydėjo 
Tautos himnas, Laisvės varpo 
skambėjimas ir patrankų saliu
tas, i ■ ■

Kariuomenės dialys, šaulių bū
riai, korporacijos, organizacijos 
ir mokyklos iškilmių maršu pra- 

-.žygiavo. pro Nežinomojo.‘Karei
vio kapą, ir visus iškilmių daly
vius. IŠ muziejaus šaulių būriai, 
organizacijos ir studentų korpo
racijos nuvyko pasveikinti Res
publikos Prezidento.. Organiza
cijų vąriiu. Prezidentą sveikino 
iškilmių -^4o narys P. Babickas. 
R. Prezidentas tarė nuoširdų žo
dį ' *■' .. ' . ?

nepriklausomojo gyvenimo lai
mėjimus įr jų reikšmę tolimes
niame mūsų valstybės stiprini
mo darbe. Priminė Lietuvos ta
rybos darbus, įos veikėjus ir 
visus laisvės kovotojus, ypatin
gai dr. J. Basanavičių.

Pagerbtas J. Basanavičius ir 
laisvės kovotojai.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanoriu s-gos pirm. ats. pik. 
Itn. Gužas savo kalboje pabrėžė, 
kad mūsų pirmieji savanoriai ir 
šauliai sunkiausiomis sąlygomis, 
stodami su ginklu rankoje pries 
daug gausingesnius priešus, jo
kių. materialinių siekimų netu
rėjo, o vien tik tėvynės meilės 
vedini, aukojo sveikatą ir savo 
gyvybę. Ir šie mūsų karžygiai 
savo galvas guldė bei sveikatą 
pąįėdėjo ne tam, kad dabar ran
kąs sudėję ilsėtumėmės ant per
galės laurų ir džiaugtumės iš
kovota laisve. Jie savo krauju 
parašytu .testamentu įpareigojo 
mus visus ne tik išsaugoti sun
kiai iškovotą laisvę, bet visomis 
išgalėmis siekti greičiau atgau
ti mums šventai ir teisėtai pri 
klausančias okupuotas žemes su 
mūsų sena sostinę Vilniumi ir 
tvirtai Įsistiprinti lietuviškame 

(^pajūryje. :

Išvykusio i Prienus Šaulių 
S-gos vado pik. Salądžiaus žodį 
paskaitė V. Dauzvąędą^j L-

., • —i; Devyniolika, mėtų • laisvės, 
tai didelis šuolis mūsų tautos 
ir valstybės gyvenime ir kūrybi
niame darbe. Būdami nelaisvėje 
negalėjome per šimtą metų tiek 
kultūriniu ir ekonominių gėry
bių sukurti, kurias šiandien tu
rime susikūrę per palyginti trum

jimuose dalyvavo daugybė žmo-į įgulos viršininkas div.
• Z I A 1 1 X 1 • Q

ĮUų. , ■—

Kaune jau šventės išvakarėse 
bužo gražiai Iliuminuoti įvairūs 
pastatai. Vasario 16 d. rytą‘na-j 
mai pasipuošę tautinėmis vėlia- j 
vomis. o balkonuose, vitęino- 
se ir. languose buvo išstatyti Vy-; 
Čie, Respublikos Prezidento ir 
dr. J- Bąsanavičiaūs portretai.

Arkikatedros bazilikoje, Igu-i 
los bažnyčioje ir kituose maldų 
namuose buvo pamaldos. Bazi- 
tikoj e pamaldose dalyvavo Res- 

kpubljk'oš . Prezidentas Antanas 
, Srnętona, vyriausybės nariai, ka- 
.rfiipmenės vadas gen. št. pik. 
Raštikis, aukštieji karininkai. 
Šaulių Sąjungos vadas pik. Sa- 
ladzius, ; žymus vei
kėjau Įgulos kariuomenės dalys, 
šaulių .būriai, savanoriai kūrėjai, 
Vytauto Didžiojo -studentų ir ki-

• tos- organizacijoj su vėliavomis. 
’ Iškilmingas pamaldas laikė kam
• pę Dogelis. " ' d; ’ ■.

Vytauto. 'Didžiojo; muziejaus 
s^lelyrt - pagerbti‘žuvusieji dėl 

>Lieiuyos- laisvės. .Prie sodelio 
, esančiose gatvėse jr aikštėse iš- 
; sirildaypd^Ps kariuomenės 
-iyšfįĮ^šaulių būriais Grganizaci- 
; jos,-.studentų korporacijos ir mo
kyklos Ssirikįayo ■ muziejaus so?

Geriau žvirblis rankoje...
Sena lietuvių patarlė sako, kad geriau žvirblis ran

koje, negu varną medyje. Žvirblį turi, o varnos tiktai 
kranksėjimą girdi. Jeigu tas kranksėjimas neerzintų, 
bet tokio dalyko nėra. .

Senatorių Charlę^-.’Percy lietuviai gerai pažįsta. Tu 
rime .nąį-akyti. kad jis ir lietuvius pažįsta. -Jau kelinti 
metai lis Seiikte praveda Lietuvos nepriklausomybės mė
tine sukaktį. Jis ne tik-pasako,i kas pavergtoje Lietuvoje 
dabartiniu metu vyksta, bet jis nevengia panaudoti lie 
tūrių :am sukeiktų žinių ir panaudoja paties Valstybė1- 
departamento kitais keliais gautas žinias.

Senatorius Percy nesitenkino pranešimais apie pa
vergtas tautas, bet jis ryžosi pasinaudoti okupanto su
darytomis sąlygomis aplankyti pavergtą kraštą ir savo 
akimis pamatyti ir ausimis pasiklausyti, kas dabartinėje 
Lietuvoje vyksta. Jis kartu-su kitais užsieniečiais keliom 
valandom nuvyko į Vilnių, kad galėtų pamatyti, kaip pa
vergtos Lietuvos sostinė atrodo, kaip lietuviai rengiasi 
k? jie vario ir, jei galima, patirti, ką jie galvoja.

Nuvežtiems užsieniečiams Vilniaus pareigūnai pa
pasakojo, kokią Lietuvą vokiečiai paliko ir ką lietuviai 
darė “išgriautam kraštui atstatyti”. Svečiai buvo pavai
šinti geriausiame viešbutyje, o vėliau jiems buvo progos 
pasikalbėti su “miesto burmistru”, Lietuvos “užsienio rei
kalų ministeriu”, “premjeru” ir kitais valdžios atstovais

Kada senatorius Percy sekančią dieną buvo parvež
tas į Maskvą, tai jis buvo paklaustas, ar kalbėįo su “bur 
mistru”, “užsienio reikalų ministeriu” ir kitais pareigū
nais. tai senatorius Percy atsakė, kad jis nekalbėjo. Pa- Į pavergimą, pirnrninkavo pats atstovas Annunzio; Jo pa- 
klausėjas norėjo patirti, kodėl jis taip pasielgė. Jis buvo ' grindinė kalba atspausdintą kongreso rekorduose. Jung- 
nuvežtas į Vilnių, kad su jais asmeniškai susitiktų ir išsi- tinių Tautų atstovai ir užsienio diplomatai tuos rekordus __
kalbėtų. Senatorius Percy atsakė kad nė vienas tų parei- siunčia savo v-yriąujybėp^ kad jos žinotų, apfe dabartinę Lieta/ab tūri'priremti'įavo'/etftam'žmomi
gunų nebuvo pačių lietuvių rinktas, jie yra okupanto Kongreso atstovų nuomonę apie rusų komunistų pąverg- lietuvių problemas supranta ir jūa pasiryžęs pa- 
paskirti, tai kokia prasme su jais kalbėti? Sen. Percy tos Lietuvos piliečius. J- .T /’';' -

1 f-

paskirti, tai kokia prasmė su jais kalbėti? Sen. Percy tos Lietuvos piliečius.

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.

' . Yra žmonių, kurie norėtų- išstumti ; senatorių- Percy .. .
įtai, kąd sėn.' Percy yfa — gyvenimo, laiką. Tu-

kąd. jis pebendrądąrbiąuja su • pvezidęntu Reągąnu už- 
; siėnro-politikos klausimas.

Praeita ketvirtadienį buvęs prez. Gerald Ford pa-, 
reiškė,, kad toks tvirtinimas yra tuščias. Sen. Percy su 
juo glaudžiai dirbęs, kai jis bųv^s krašto prezidentu. For-. 

;d&§žino* kąd.sęjĮ 'Percy..ir šįąndjen glaudžiai dirba su 
užsienio ręįkąluš ; tvarkančiu prez, Ręaganu.

' Prieš senatorįų,<?ęrcy nukreiptas dabartinės varnos 
•kranksėjimas labai. neaiškiai skambą. Varnai reikės ilgai 

tikėti, kol ji patirs reikalingas žinias apie lietu
vių. tautos pąyėrgnna; o dar daugiau laiko teks praleisti, 

: kol ji susiorientuos, kąs Lietuvai atsitiko.
Šįuo atvejų buvusio prez. Fordo patarimas lietuviams 

ir amerikiečiams yra daug geresnis, negG kranksiančios

rime tūkstančius įvairių mokyk- 
Jiį o taip pat ir aukštąsias mo
kyklas, kuriose mokosi jau nebe 
dešimtys, bet šimtai tūkstančm 
gražaus jaunimo, besiruošiančio 
tautos rytojaus darbui. Turime

zącijų, kurios kebą tautos kul
tūrinę pažangą. Turime daugelį 
laikraščių, mokslo, literatūros vei 
kalu. Turime savo .pramonę ir 
prekybą. Pagaliau, turime ge
riausią ir didžiausią mūsų tė
vynės gerovės šaltinį — purią 
ir derlingą žemę, kurios vaisiais 
ne tik patys dalinamės, bet ir 
siunčiame Į visą pasauli, už tai 
gaudami reikalingų vertybių ir 
reikmenų. Ar turėjome visa tais 
laikais, kada neturėjome Nepri
klausomybės? — Ne, to netu-

(Nukelta į 5 psl.)

vaizdas apie brolio nužudymą man nedavė ramu? . dovybė, matjd^ samprotavo, kaip praeitų šimt- 
,mo iki ryto aušros. Jei rusų armija jau buvo to- mečiųąaoftgoliį. v&foi samprotavo: “Mušk sa
kia galinga, tai kuriam galui jai buvo reikalingą yiškiuę, tai ir svetimieji bijos**. Rusai mušė be- 
beginklė auka? Jeigu armijos tikslas kovoti su .pinklius, kad ginkluotieji bijotų. Kitokio pateisi- 
ginkluoįu valstybės priešu, tai kodėl ji naudoja- Įnimo žiaurumams ii* žudynėmis neradau. Baimės 
ma beginkliams žudyti? Jeigu mano brolis būtų /rusai lietuviams įvarė. Nuo 1945 metais įvarytos
ką. nors rifams ir padaręs, tai kodėl nesuruoši 
jam teismo? Kodėl nepakviesti liudininkų? Kodėl 
neleisti jam atsivesti liudininkus? Kodėl nepa-

Ji viską aprašė ir Chieagos Lietu- sakyti kuo jis rusams nusikalto? 
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti Čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

T esinys •
— Kur parašėme, kaip jvyko, tai to laiško 

negavai. Kai parašėme, kad jis'jmirė, tai tą laiš
ką, matyt, gavai. Rusai, dukrele, sušaudė Jonelį, 
rusai... v •' ’ ',

Šie motinos žodžiai šimtus kartų tą vakarą 
: praskambėjo mano ausyse. Jie dar ir šiandien, 

praėjus beveik keturioms savaitėms po kelionės, 
nuolat kartojasi. Jie manęs nepalieka naktį, jie 
skamba net ir tuo metu, kai kalbuosi su žmonėmis 

.* ir esu kitų H>.augijoje.
RUSAI NORI (VARYTI UE-

1WAMS BAIMfcS '

buvo tikras slogutis. Motinos nupasakotas

Gal rusai jį sušaudė todėl, kad jis buvd lietu
vis, lietuvio ūkininko sūnus. Bet lietuviai rusam* 
juk visai nesipriešino. Jau pirmos rusų okupaci
jos metu valstybės prezidentas, įsakęs nesiprie- |kad l 
sinti, išvažiavo į Vokietiją. Lietuvos kariuomenės 
vadas sovietų armiją pasitiko prie sienos ir įsakė 
nesipriešinti rusams. Kai antrą kartą tušai įsįt 
veržė į Lietuvą, tai Lietuvoje jokios 
džios nebuvo. Lietuvoje suformuoji 
niai tada vedė kovą prieš nacius 
ir Vilniuje naciai lietuvių jauni’ 
išskerdė, žiauriomis priemonėm] 
liūs. Jei lietuviai priešinosi 
rinktinės vadą Aaciai net į* 
jam teko skelbti bado streiką 
Lietuvos kariuomenėje, nej 
vusį Vaigailių kaimo jaunuo

Ginkluotų sovietų karių ei 
ginklius kaimus galima pateisint 
ryti krašto gyventojams baimę.

baimė lietuviai Ūit ir šiandien dreba. Kąrtas nuo 
karto rusai dar ir dabar savo galią parodo, kad 
,lietuviai neužmirštų... z ,

$ĄKT| LIETUS PRASIVERŽĖ I VIDŲ

į. Kąrčių minčių, biaųrių vaizdų ir nemigos 
I kankinama negalėjau užmigti. Staiga išgirdau, 

kažkas graibosi šalia mano lovos. Praplėsiu 
irdžiu, kad kažkas graibosi pa- 

L-xi.ojjja žmogysta.
akis. Tamsu. Bet

retu
3&-

7 — OPv / K z'0*4 3,

? Ok'.

no

i A
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i liaū ir šviesą. Gryčioje, prie durų, jau buvo tikras 
ežeras. Sienomis vanduo bėgo upeliais.

Brolis norėjo paimti mano drabužius nuo sie
nos, kad nesušlaptų. Jis juos padėjo ant stalo. Jam 
nesmagu, ir visiems būtų buvę labai nemalonu, jei 
man būtų tekę vilktis sumirkusia suknele.

GYVENTOJAI NEGALI PASI-
I TAISYTI STOGŲ

Nejaugi negalite ir stogo pasitaisyti? — 
jau išmetinėjau aš broliui — Juk gyvenate šiame 
name, tai turėtumėte pasirūpinti, kad bent aht 
jūsų nelytų.. .

j — Negalime, sesute, — ramiai atsakė brolis, 
į— Pirmiausią, nąmas ne mūsų... Bet kurią dieną 
1 mums gali būti įsakyta kraustytis kitur. Tą die- 
I na

vienas s 
Į prašyti' 
I šiaudų.

surinkę savo mautą, ir turima kraustytis, 
sdaivkas stogui taisyti reikia šiaudų. Kkk- 

vra valstvhps iiiiflsavriw Ti»*im»
kąd parduotų mums reikalingų 
•ės leidimo niekas šiaudų Lietu 
Pirkti ne toks lengvas dalykas.

■

— Ne, nįckas neateina, bet pradėjo g 
Hvn. — atsake brolis. — Asloie ^ai; < 
Įdens it girdais, kad varva nu a <?

ką ::ei
rėje netariu-

i n

kla: rvTri įv;v

V«d-

\G1N’

A p«i vė :4i a;: A tsi k c 3 • 
žT'jnsieii. Pradžioje urs:



SUSIRINKIMŲ

r

j

I

-

I

tr antrą šettadicnį B 3 nj 

TeL 562-2727 arba. 562-272$

UK FAUL Ve DAUGIS 
W. DYTO^AS IR CMIkUKwM 

W»>nche«iec Community KiUUkw 

Mokinot dirwktcrurs 
Manneim Kcl, W*wrch«4t<r( iii 

VAL^vNDub. dJLTOo aįjeaaaoig 
i

Joniškiečiu Labdarybės ir Kui.ū.o- 
K.UUO SuStxXalKlTliaq LLiIca čiu^.C--£,
zkOvO O U., x Vcu.. ^»UP-w, *j<iū ^cU.vJv,, 

W. *xi Ui davei- 4\<j.i.dx pačo^aaj- 
aiSb.aiiKyvi, llcs y.*-*! ua—sVdxuaQ 
cvdlQ ap^aiLU rO -xuvLlxlU ulL
vaišes. A. Kaiys

riradiai Paaiųaimt poeziją, kai ataiųšite pinigui 
wnu aaresu:

kio šauliu būrys
dėjo kuopos vadas kpt. Leknic- 
kas. Minėjime Z. Kuzmickis 
skaitė paskaitą, kurioje peržvel
gė visas mūsų istorines laisvės 
kovas. Dainavo sol. Augaitytė, 
deki. St. Pilka ir grojo J. Stri
maičio vadovaujami kanklinin
kai.

Vytauto Kalno, Antakalnio ir 
Tvirtovės būriai minėjimą su-! 
rengė “Dainos” kino saleje. Dek- 
Kapočius, gyd. Nekveuavičius, I 
gyd. Kauza pasakė kalbas, Alb. 11 
Briedis laikė paskaitą. Dainavo | 
sol. Zaniauskaitė ir š. Kauzienė I

Funeral Home and Cremation Service
Chartes Stasukaitia

f312) 226-1344

1729 & Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

<*YUY|QJA£ i* wrtlKuKUAi

* WLiAXTBl AKIŲ UGQ) 

Wes! Sfr&en

DR. cKAlNK PLECKAr
GPTQMETR1STA5

XAUSA UUSI'UVXSKaJ
UU W. 71»t St Tat 737-514'

Tiermt Pntjgikn «kimu

u amted Mom

Dr. A^UNAb SKLBL Ti
INKSTU, PŪSUSS 1*.

PROSTATOS CHIRURGIŲ
U5* WSST JSri STMIT

VKj<ndc«: sntrsd. 1—4 popic

< !-t* scleraais- 77fc-2SSt
BinBellas «*-£$&

i

th l.K, ButS-ELL* 
Prastos, mktty ir slapūne 

taką ehinrgįįi
6025 CENTRAL AVI

St Petersburg, Fla. 3371* ;
. t - fgl3) S2j_4«^f

S»RN KAUSTYMAI

’■/wHwul — Mini iaė?xy
ŽEMA KAINA

-iiauuB Master Ourr 
It VISA VarteJec

■eo^uae V)C-MU

i ivilriu

ANTANAS VILIMAS 
TM. 17MBŠ2 artai

RA2IJO 5SIMCS VALAMOOS 

šei-adieniaft Ir lefcjiallftnlai*

. Stotie# WOPA - 1490 AM 
v»r iliwj ime# lž bGw 

Mar^wtto Pirkt

— A Idem Dntew 
TMWj 778-1M3

>V« MAPLEWOOD AVI-
CHICAGO. IL MOI

Bridgeport© Lietuviu Namy ba*i- 
ninxy arą uolios w^.rinKxfnos ĮVjK- 
KUvO «$ a. 1 VUA- pUp.tL VWO O. 
zive. LNčUiai Paook/axm. 
iUS-TdULjno — vaišes.

R- L. B-nės Marquette Parko Apy
linkes nariai ir p± »|aucia^ne|i m<i o 
oiai kviečiam- aaiyvauu šv. iuexgc^ 
Aiarjos Giinuno paiapjus renkamo j 
je šv. kazumeio šventėje ir Ovu inc-M 
jo ntiLes sLLh.aKiies uimejune, 

š» gi. kqvo * a. ^seKinaaienu- 
±6 vai. ryto dus vena v ų paKeii^ua^
parapijos a.kšteje ir iv:ou vai. iskll- 1 
m.risos KOxiceieUx uocos sv. M-sios. 

r urnos ir paneigs pi adomos vunev 
tauvimais draouZiais. vaidyba

NEPRIKLAUSOMYBES
t Atkelta is * psi.) 

rėjome. Mūsų žemę draskė ir

“Lietuvos Aidai”
KAlt BRAErtlONYTt

£

ir “Dainos” choras, Karose va
dovaujamas. Paštininkų šaulių 
būrys minėjo Pašto rūmuose. 
Buvo dek. VL Mirono paskaita, 
meninę dalį atliko Gutauskas, 
Ariiastaus/denė, Peieščakas, Gu_ 
Lckas, Žilionis, Voveris, Gra- 
žauskas ii Pažerauskas. Aukštes
ni cj techn. ni-lOj buvo mokslei
vių šaulių Nepr.klausomybės 
minėjimas, kurį pradėjo dir. J. 
Graurogkas. Paskaitą apie J. 
Basanavičių laikė mok. A. Šar
ka, š. Gadieikis skaitė apie Va
sario 16. Mokyklos choras, va
dovaujamas Norvaišos, padaina
vo. Buvo deklamacijų ir kt. Bu
vo minėjimas Šančių būry: pa
skaitas skaitė ats. j. Itn. Gavėnas, 
Kiaulėnas, gen. Glovackis, po
eziją Žirgulis ir kt. Vilijampo
lėje — ats. Itn. Stankūnas. Alek. 
sote — Itn. Noreika, dr. Meškaus 
kas, A. Panemunėje — A. Pra

niuku vadas dr. J. Leimonas, Vy- naitis, kun. Grigaitis ir J. Kiau- 
tauto Didžiojo un-to studentijos'.......................
atstovas P. Gintalas Darbo rūmu 
atstovas V. Lepšys ir Vilniaus 
vadavimo s-gos' atst. dr. J. Puz_! klaUsomybės 19 metu sukaktu- 
ciesns. • » • . s.............. v .

GAIDAS- DAIMID
iš naujo, iš karo griuvėsių ti ir pasveikinti visi tie, kurie 

Ir sukūrėme. Ir parodė- savo ranką padėjo didingame 
Nepriklausomybės dokumente. 
Šia iškilminga proga pasižadė
kime budėti mūsų Tėvynės lais
vės sargyboje, b mūsų mylimai 
Tėvynei ir Tautos Vaidui sušuk
sime kariškąjį - šauliškajį valio’ 

Toliau kalbėjo Lietuvių tauti-

jo
kurtis...
me pasauliui, kad mūsų kaimy
nų laikomas jau palaidotas lie
tuvių tautos vardas yra neini- 
ręs ir atgaivintas gražiausiu žię-

■ du — Nepriklausoma Lietuva. 
Atkasėme praeities laisvės do
kumentą, kuris buvo po storu į 
dulkiu sluoksniu paslėptas pa- ninku s-gos gen. sekr. dr. S. Ja- 
vergų:ų archyve. Vasario 16-oji navičius, jaunalietuvių vadas 
— tai mūsų prisikėlimo iš vergi- adv. B. Grėbliauskas, pavasari- 
jos amžių šventė. Dėkingi esa
me mūsų tautos žadintojams, 
seniesiems mūsų žilagalviams 
veikėjams ir karžygiams, kurie 
savo darbu, krauju ir gyvybe 
pagrindė Nepriklausomosios Lie
tuves rūmus. Baigdami antrąją 
nepriklausomo gyvenimo me
tų dęšimtį, ^3^4?
mu turime dirbti nėpriklaųsomy

jos gėrybėmis naudojosi paver
gėjai. Tamsoje skendo visa ša-1 
lis. Nei mokslo įstaigų, nei sa
vojo rašto ilgai neturėjome. Mū- Į 
sų tėvus '.mokė motįnos j>rįe ra-,, 
tdių vėrpd^nOSį mūšų kpausn; .
gintąjį žodį slapta nešė knygne- j bės stiprinimo darbą ir siekti, 
šiai Tik prieš pat Nepriklauso- ■ kad grįžtų vienan Lietuvos ku- 
mybę kiek atkutome, bet siaū- ; i.„.
binga karo audra viską buvo su J P0? mū«ų giminės žemės, o šiąja 
žemėmis sumaišiusi ir vėl reikė- iškilminga proga tebūnie“pagerb-

1 a
4

i
<
i

nis. Minėjo Marvelės ir kt. bū
riai.

Šiais metais Lietuvos nepri-

• . , ............................ ii ves buvo plačiai minimos ir uz- I 
Ovacijų audrą sukėlė gautas; deniuose. Daugelio kraštų ra- * |

- - - . , iipavergtųjų Vilhiąųs krašto lie-į dĮofonuosę apie Lietuvą ; buvo' I 
tuvių syeflčįniniaš: ^Laisves Sro-j skaitomos paskaitos ir duodami | 
liaiį 16-t-^'i vasario yra lietu-’ mūsų tautinės muzikos koncer-

Ja tai. Ypatingai plačiai sukaktu. *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Ciceroviams nepaprasta diena.

nan mūsų sostinė’Vilnius ir vi- Telet 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(Pabaiga)

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.) '

— Austrijos kataliku žinių 
agentūra pranešė, kad vienoje

ei j a apklausinėje jaunuolius ka
talikus ir perspėjo, jog lankyma
sis toje vietoje gali turėti pa
sekmių jų ateities karjerai.

— Paskutiniais praeitų- metų 
trim mėnesiais Lenkijos komu- 
nistų partija pašalino 8,000 save 
narių ir priėmė 5,000 naujų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

-—

VANCE FUNERAL HOME

JEAx\ VAiNCE ir GEORGE rfORLNJ

Laidotuvių DirektoriaiCORPORATION

s

VASAITIS-BUTKUSWest 6$ Street
State

Roed
Plainfield Av<.

612-432-3939 
417-2*8-4764 
203-367-2863

WA 5-2737 
984-1738 
432-5402 

656-3*1-59*0 
201 342-9110 
713-278-7995 

374644*

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III 60650

TeL: 652-5245
•KLIU KOPLYČIĄ LAIDOJIMO SEK MENINĮ

Patarėjai ii laidojimo direktoriai

P County Road No. 42 
393 West Broadway 
iM0 
250| 
*Bm 
IMT 
iS41
194»B Str^^t

tOSl Av-l

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

;y

t 
44134

k Md.
MU«K

džiaugiasi ir vienijasi viso pa- vės buvo mintimos Latvijoje ir ! 
šaulio lietuviai, tad ir mes lenkų Estijoje. Abu kraštai gyveno 
pavergtojo Vilniaus krašto lie- šventiška nuotaika. Į surengtus 
tuviai, jungiamės ir dalyvauja-! minėjimus Rygoje ir Taline bu

vo nuvykę mūsų vyriausybės at
stovai. Rygoje, dalyvavo švieti
mo min. prof. J. Tonkūnas, o 
Taline — žemės ūkio min. St. 
Putvinskis. Re to, iškilminguo
se aktuose dalyvavo ir mūsų

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir uksliaį aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTUĄ. UKRAINĄ IR T. T, 

(.avejas nieko nemoka.
I CKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.

z VISI SU NTINIAI APDRAUSTI.
( .ARANi l OTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
\ isimse mūsu> skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

In/.-rr.'.ici ų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
i x ria >.<’ e ištaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

me, nors mintimi^ tais laisvosios 
Lietuvos malonumais ir trokš
tame, kad kuo greičiausiu laiku 
visi vieningai.'galėtume minėti 
svąsąricr KLtĮją kaaūštį soštanėje 
Vilniuje. Valio mūsų Nepriklau
soma Lietuva. Broliei Punskie- j valstybės operos dainininkai, 
čiai”.

Posėdžio programos antrąją 
dali sudarė valstybės radiofono 
orkestro, diriguojamo. R Dvario
no ir studentų ats. karininkų I Čekoslovakijos šventovėje mili- 
korp. Ramovės vyru choro, di
riguojamo ats. j. hn, Ignatavi
čiaus, koncertas.

Vėliau Nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimas įvyko mies
to ir priemiesčiu, salėse. Jas su
rengė.šaulių būriai ir'kitos orga
nizacijos. Šaulių S-gos salėje mi
nėjimą surengė V Vlado Patvins

u

■i
k h

A. + A. ONAI PRUNSKIENEI,

AjKstes automobiliams pastatyti
■ ___________ —----

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

\’EW YORK, N.Y. 10017 
i.: (212) 758-1150, 758-1151

K Y R 1 A 1 :

Sibiro tremtinei, 
mirus,

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

SS 114
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0610Č
41

tJ73-87M
AL 4-5456
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Jos mylimam sūnui kun. dr. Juozui ITunskiui — ALTo 
informacijos direktoriui, ir šeimos artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

1348 So. California Avenue

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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VASAKIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

A. Vinikas

Lewin. 
Dama 

Progra-

i patenkinti pasi-
sekimu.

asario 19 d , sekmadienį Va-
U'IC-ožbš minėjimas buvo 

keturiose bažnyčiose

Easl Chicago ir Gary, Ind., 
ALTo ir iš visų apylinkėje esa
mų lietuvių organizacijų suda
rytas komitetas paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
Gfr-rių metų sukaktį.

ALTo skyriaus ilgametis pir
mininkas A. Vinikas, šiaurinėje 
Indianoje žymus visuomeninin
kas ir turintis plačias pažintis 
su politikieriais, sukakties minė
jimą pradėjo Lake akskrityje 
amerikiečių spaudoj. Hammond 
Times dienraštis tris kartus ap
rašė mūsų tautos šventę ir kele
tas savaitraščių, Kaz’.o Baltrušai
čio (Balt), vietinio skyriaus 
vicepirmininko pastangomis mi
nėjo Vasario šešioliktąją. Taip 
-pat ap:e ją rašė ir Gary Post Tri
būne. Visi minėti laikraščiai pa 
-lankiai aprašė Lietuvos Nepri
klausomybės švente.
' Vasario 16-osios proga East 
Chicago, Gary ir Hammond me
rai priėmė ALTo delegacijas ir 
pasirašė proklamacij as. Vasario 
18 dieną nuo 8:05 iki 8:30 vai. 
ryte Hammond radijo stotyje

WJOB nuskambėjo oro bango- 
į mis Lietuvos himnas, o po him- 
! no sekė pasikalbėjimas 
‘ menlalorium Irving L. 
; Pasikalbėjimą atliko V.

sius ir Loretta Fortney.
■ m ai v. dovavo B. Vilutienė. Ten- 
I xa paminėti, kad radijo progra- 
’ mos dalyviai visi baigę univer- 
Į siletus. Pasikalbėjimas buvo 
! apie Lietuves didingą praeitį ir 

dabartinius vargus.
Tą pačią dieną, 9 vai. ryte 

prie miesio rūmų susirinko apie 
120 lietuvių tautinei vėliavai pa
kelti. Atžygiavo apie 80 legio
nierių iš Gary — Vytauto Pos
tas ir amerikiečių .Allied 
Postas 369. Kartu atžygiavo virs 
20 uniformuotų ponių iš psgd 
binio (Auxiliary) vieneto.

Susirinkus apie 200 dalyvių, 
didingai pakėlėme trispalvę. 
Prie vėliavos pakėlimo dalyvavo 
tautiniais rūbais apsirengusios: 
J. Petraitienė. B. Vilutienė, dvi 
sesutės Navikaitės ir 1). Scfe- 
rytė. 'Trumpą kalbą pasakė A. 
Vinikas. Maldą sukalbėjo East 
(ihicago.s šv. Pranciškaus para
pijos klebonas J. Daniels.

Kalbas pasakė J. G. Krupa, 
amerikiečių legionierių vsdas 
Indianoje; A. Waichulis, buvęs 
amerikiečių legionierių vadas- 
Indianoje ir dabar vadas Vvtau- 
to posto 289; Ed\v. J. Kovai, va
das Allied Posto 369. Kalbėjo 
ir kiti.

sai
tęsiamas
su šv. Mišiomis už žuvusius dėl 
Lietuves laisvės. East Chicagcj, 
prie šv. Pranciškaus bažnyčios 
visi besirenkantieji į p2maldas 
buvo papuošti tautiniais ženk-

prisegė J. Pe!

i

:r n.
Daniels,

M šias
L etuva,

parapijos klcLo- 
:jo už ken- 
pasakė pa
mišius cho 
muziko A. 
balsais su-

auK 
ir

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laks}

Skambinti Y A 7-9107

ttaw*L — PardavInwH
SBAL. ESTATI FOK SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
FQ ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJMOKUIMAIS. - 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

_ Marmi, Žemi — *
a<AL ■ IT ATI ėOB ŽALS

ras, vadovaujamas 
Giedraičio, gražiais 
giedojo lai dienai skirtas gies
mes, užbaigiant Lietuvos himnu.

Vėliavas į bažnyčią įnešė ir 
išnešė B. Turkevičius ir J. Tam-i 
pauskas, palydint J. Pelraitienei 
ir D. Seferytei. Abi dėvėjo spal- . 
vingus tautinius rūbus.

Šventės minėjimas ir banke
tas prasidėjo l vai. popiet para- 
pijęs salėje. Visos vielos buvo j 
užimtos; sunku buvo sutalpinti1 
tiek svetių. 1

Iškilmes atidarė A. Vinikas. j 
Vytauto Posto legionieriai Įne
šė į salę Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, komanduojant A. \Vai- Į 
chuliui. Buvo sugiedota abiejų 
kraštų himnai. Už garbės stalo 
matėsi parapijos klebonas J.! 
Daniels, Gary šv. Kazimiero pa- [ 
rapijos klebonas dr. L Urbonas, Į 
A. Vinikas, V. Valeikienė, S. 
Valeika, S. Balzekas Jr., .L G. 
Krupa, šiaurinės Indianos kon-1 
gresmanė Katie Hall, Gary me-: 
ras R. Hatcher, buvęs E. Chica- 
gos meras dr. J. Nicosia su žmo
na, ir kiti.

Svečių tarpe malėsi A. Nanie- i 
nė. visuomenininke ir Ilgametė į

Kalbas 
meras 
K. i lai 
pasak<

Ūkio

LIET. TAUTINIŲ KAPINIŲ 
SKLYPŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS

PETRAS KAZANAL'SKAS, Prezidentu
Chicago, HL Tek 847-774?2212 W. Cermak Road

iškilmes

pakvietė
i legio- r O

šokių grupe buvo sužasė'i. šo
kėjai susilaukė entuziastiško 
plojimu. šxre salėje dar 
plojimo anksJąu nebuvo.

p'asikė J. G. Krupi,: 
Ha'.cher, ko 'gresmanė |

t kiti. Pagrindinę kalbų 
S. Balzekas Jr. Prelege:!- 
ėjo arg'ų kalba. Pask.i;-' 

ta buvo nepe ilga. A. Vinikas 
perskaitė rezoliucijų, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. V. Valeikie-j • 
nei buvo įteiktas žymuo už jos'] 
vyro a a. Kazio Valeikos 
nūs. V. Valeikienė už

niicpel-1 
žymenį !

ALTui aukų surinkta
Turtingą ir 
paruošė mūsų apylinkėje geriau
sios šeimininkės: T. Degutienė, 
O. Juskivv, E. Jasaitienė ir L. 
Fortney. Maisto išnešiojimą ant 
stalu tvarkė L. Fortney. Tvarka 
buvo pavyzdinga. Salės papuo
šimą ir barą, tvarkė A. Degutis.

$1.000.
skanią vakarienę

T W M

šiuomi pranešame, kad meti- 
s kapinių sklypų savininkų su
rinkimas įvyks 1981 metų ko- 
> 11 d., sekmadienį. 1:30 va1.
i pie’ų, Amerikos Legiono Da-i 
ius Girėno Posto didžiojoje ’ 

saljje. esančioje 1416 S. Western I 
. Ave., Chicago, Iii. Bus svarstoma 
1 Konstitucijos papildymo reika- 
i las, bus pateikta pilna praeitų 
{ metų veiklos atskaita.

Labai svarbu, kad visi kapi
nių sklypų savininkai šiame su
sirinkime dalyvautų.

Administracija

sir
vo
D<)

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTAR1ATAS • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis’ butas savininkui. Geras invest 
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

nos dienos uždarbį rusų SS 20 Pakinys.  
raketų išdėstymo prieš Vakarus 
išlaidoms padengti. Rytų Vokie-[? 
tijoj ir Čekoslovakijoj jie prašo-! 
mi rašyti Maskvai padėkos peti-Į 
cijas ir dirbti šeštadieniais, 
riant tą uždarbį tautiniam 
nybos fondui.

— Rytų Europos komunisti
niuose kraštuose darbininkai ra
ginami kas mėnesį paaukoti vie-

! Didelis, gražiai įrengtas bungalow! 
’ Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
ski-i INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

---------------------------- ii ■tt—■ —-n
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI - 
Turiu Chicagos mieste 

Dirbu Ir užmiesčiuose, 
rantuotai ir sąžininga L 

KLAUDIJUS PUMPUTI! 
4514 S. Talman Avt* 

Tai. 927-3559

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave.z 

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

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premijų įteiki- 

vietisio ALTo skyriaus vicepir- ] mas įvyks š.m. kovo mėn. 10 d., 
mininkė.

Klebonas J. Daniels pristatė Centro kavinėj 
publikai garbės svečius ir p ra-1 
vedė ceremonijas. Maldą sukai-j New Yorko, Jr Violeta Abariūtė, 
bėjo kun. dr. I. Urbonas. A. Vi- iš Detroito. Meninę programos 
nikas prasmingu žodžiu apibū- dalį atliks sesutės Kristina ir 
dino buvusį ALTo vicepirminin- Į Regina Butkunaitės, iš Detroito.

šeštadienį, fr "Vai; vak., Jaunimo 
. Premijų lau

reatės — Ginlė Damusytė, iš

— Italijos centrinis bankas i 
svarsto 16 didžiausių krašto ban-' 
kų pasiūlymą įvesti bendrą kre-į 
dito kortelių sistemą. j SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų

------- ----------- * medinę rezidenciją su atskiru 4 kam- 
2-i- - tėvams ^ar uošviams;

z i Kambariuose kilimai. 2 ž.diniai. Kabo, 
isybė puls Hormuzo; pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas į 

‘ su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti 
galima tik susitarus.

Skambinti 5S6-2362 
po 7:30 vai. vak. kasdien.

GARFIELD - RIDGE, 
Archer ir Harlem apyl.

si

— Amerikiečiai nemano, kad v
Irano vyr 
sąsiauriu plaukiančius, naftą ve 
žančius laivus.

tuojame ir esame apdrau^,

ARVYDAS KIELA * j 
65^.3. Talman Avenue; 3

A J
^4^655 ar 737-171.

ką ir mūsų apylinkėje žymų vei
kėją a.a. K. Valeiką, ir paprašė 
atsistojus tylos minute jį pa
gerbti.

Programą atliko F. Zapolio

Išrikiuoti legionieriai durnais 
salvių šūvių garsais patraukė 
praeivių dėmesį į iškilmes. Po 
ceremonijų visi sugiedojom Lie
tuvos himną ir God Bless Ame
rica.

Televizijos 25-asis kanalas fil
mavo visas iškilmes. Filmuoto- 
jai — Gigą ir Stephen Krajeski. 
Jų motina yra lietuvė. Jie paža
dėjo televizijoje rodyti 
daug kartų.

A. Vinikas visus 
bendriems pusryčiams
nierių valgyklą. Susirinko apie 
180 svečių. Valgykloje kalbas 
pasakė visi tie, kurie kalbėjo 
po trispalvės pakėlimo. Visi lin
kėjo okupuotai Lietuvai išsi
laisvinti.

Pusryčius, kaip ir kasmet, pa
rūpino Amerikos legionieriai, o Į gražaus jaunimo, 
gėrimus (stipresnius ir minkš
tesnį us) — vietinis ALTo sky

rius. Už baro rūpestingai patar
navo B. Turkevičius ir V. Kal-

Po programos — vaišės ir pa
bendravimas.. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Įėji
mas laisvas.

— Doleris krinta dėl Libano 
reikalų ir dėl Rumsfeldo atsi
statydinimo. miscellaneous 

įvairus Dalvkci

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 20 milijonų dol.

KASOS valandos:
1 f
MOKA:

MARQUETTE PARKE: 9% už taupomąją sąskaitą.

2422 W. Marquette Rd.
Chicago, ID. 60629 
Telef. 737-2110

CICERO:

Nuo pirm, iki penki. 
10:00 iki 6:00 vai. 
šešt. 10:00-2:00

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metu indėlius: 
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių. 
11% — virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.

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

Antr. 3:00- 6:00
Kelv. 3:00- 6:00 
šeši. 10:00-12:00

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos 
finansinės Institucijos.

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

vadovaujama tautinių šokių gru-l — SLA 134-tos Moterų kuopos 
pė Vyčiai. Dvylika porų labai i susirinkimas įvyks KETVIRTA-

T. Stroliai ! DIENI, kovo 8 d., 12 vai. Great 
akordeonu grojant, su dideliu I American Savings bendrovės pa- 
pasisekimu pašoko Jonkelį, Su- talpose, 6201 S. Western Ave., 
batėlę ir Malūną. Publika, tiek Chicago j e. Kviečiame nares gau- 
svetimtaučiai, tiek ir 'lietuviai šiai dalyyvauH ir kreipti dėmesį 

i kad susirinkimo dieną tu- 
' rėjome pakeisti iš šeštadienio 

i ketvirtadienį. Valdyba

e Žiūri kaip žvirblis pro tvo
rą. , -

■’IRKITe JAV TAUPYMO BONUS

OF HEALTH
^ALL NATURAL...

■............... . 1iTr'1
extra gentle and 
predictable laxative

24lAeiETS

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

American Travel Service Bureau 
»727 S. WMt»ra Ave., Chicago, IB- 6064$ 

1 ' Telef. 812 238-9787

pct<ruxvlw5Ls ntssfcut lėktuvų. traukinių. laivų kelio 
dų (cruises), viešbučių ir lutomobilių nuomavimo rexervaciias; Parduodi 
ne kelionių draudimus; Organizuojame kelionės 1 Lietuvą ir kitus t'ištcf 
^įdarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
nacijas risah kelionių reikalair

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais. tik .elrui rwrvuoti rieti 
i ankzto — prieš 45-60 dienų.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galinis gauti nepaprastai {domine gydy

tojo, vt>oonvenė9 veikėjo ir rašytojo atahninimua.

is mao

f _ *

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia

1 Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Dt. A. Giim* — MINTYS IR DARBAI, 259 pal„ liečia 19G5 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
susirūpinimą______ ________

IX. A. J. Gummo — DANTYS, jų priežiūn., sveikata fr 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gniaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

G<flma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj ar

H00

SI

VILIUS HOFMANAS pildo 
‘‘Income Tax” formas grei-i 

tai ir sąžiningai.
Skambinti 422-3132

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie-blankai.

JOHN GI3AITIS
Advokatų įstaiga

6217 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(C

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus ' - .

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. W631 fit YA 7-59M

įtinka

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, k 

Seated: nuo 9 vai. r. Iki 12 vaL (L 
L pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chk&g®, HL 60629

Nuo 0 ryto iii 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

J6G6 S. KediU Avė. 
Chicago, IM. 60629

Tel: 778-8000


