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Senatorius Benigno Aquino nukrito
nuo lėktuvo laiptų kruvinas
LĖKTUVE BUVĘS SARGAS EFREN RAMAS
TURI NERAMIĄ SĄŽINĘ DEI. LIŪDIJIMĘ

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis Thursday, Mareli 22, 19S1

SOVIET UNION

— VLIKo metai

SENATORIUS SAVICKAS IŠRINKTAS
DEMOKRATŲ KOMITETO NARIU
GES’*
PIRMINIUS RINKIMUS LAIMĖJO WALTER MONDAEE
IR LIETUVIAMS PAŽĮSTAMAS SEN. CHARLES PERCY

radieni
CHICAGO. I
Demokratų partija turėjo
MANILA, Filipinai. — Antra-, Karys Ramas, papildydamas
vis laidienį penkių asmenų komisijai savo kovo 8 d. liudijimą pasakė, Cįp
o nario
et kandidatavo Ūktai
liudijo 22 metų karys, ėjęs sar- kad jis pasitraukė nuo lėktuvo
kys. Peni kandidatai jau isle'MarqueUe
KOREA
go pareigas. Jis pranešė, kad jo durų, bet ne taip greitai, kaip
!o <r.dri.< sumas propagandinei
eko vešli
AFGHANISTAN
sąžinė esanti nerami, skaitant jam buvo liepta pasakyti.
literatūra ir kelionėms, ir prakad
.intu baku
Prezidento F. Marcos vyriau
visus tuos liudijimus.
j e aUisako kandiCHINA
Karys Efren Ramas tvirtina, sybė paskelbė, kad senatorius
japan:
| datuoti.
m: t1
nario pareigoms.
kad jis matęs senatorių Aquino Aipiino buvo komunistų nušau
madienį Walter
i Harold Wa>lring:on oo- į Praeitą
NEPAL
krintantį nuo lėktuvo laiptų. Jo. tas,* kai jis nulipo nuo lėktuvo;
vo : Mondale, sen. Gary Hart ir juo
pečiai buvę kruvini. Jis krito ne laiptų. Tada komunistų pasam-!
parinkę du
odŽius kcmneto
politikas Jesse Jack-or
ant žemės, bet krito nuo laiptų, dytas Rolando Galman dviejų
New Delhi
n trio pareigoms. Juodžiai ver- turėjo viešus debatus per tele/
C LAOS
kruvinais pečiais/
j sargų buvo nušautas, kai tik jis
BURMA\tr
• nori valdvli viziją. Tuos debatus labai a’i
Karys Efren Ramas pareiškė nušovęs senatorių Aquino.
Rangoon^xj ]
INDIA
komisijai, kad jis vieną kartą' Karys Efren Ramas tvirtina,
z. urnai: st
liudijo kovo 8 dieną. Bet tos die kad kiti saugumo kariai pakėlė
PHItiiPpiNES
EAST ~
PAKISTAN
apginti Marquette 1 arką nuo fjo
7
nos jo liudijimas buvęs ne pil gulintį ant asfalto senatorių ir
PAKISTAN
suteršimo,
kaip
atsiliko
kituose
nas. Jis buvo pagrasintas ka nunešė į ten.stovėjusią karišką NW! A
tai apvažiavo įvairius Illinois
CJricagos
parkuose.
Meras
Har

mašiną,
kuria
tuojau
nuvežtas
riuomenės advokato Rodolfo JiTHAILAND
valstijos miestus ir nrJotel us,
old Washington norėtų tupėti
iš
aerodromo
į
kariuomenės
li

nienez, kuris kariui, pasakė, ką
sakė rinkimines kalbas. Pirma
saVo žmones Demokra’ų parti
jis turįs komisijai pranešti, Ir gonine. Vėliau buvo paseklbta,
dienio vakare, Walter MondaU
MILES
jos komitete.
kad jis miręs ligoninėje.
•.
kareivis pridėjo:
ičskrido į M:rxnesolą, kur tai.)
Sen. Frank Savickas turi daug
‘^Bet mano sąžinė visą laiką
NEi
pat vyko pirminiai rinkimai.
Kini et ė liudija komisijai į
laiko praleisti Spring!iride. Jis
INDONESIA’
buvo nerami, užtat dabar aš no
Savo gimtojoje valstijoje Mon
į vadovauja Illinois Darbo komiAntradienį komisijai liudijo!
riu pasakyti, ką aš mačiau, o ne
dale daugiau laimėjo, negu Ili
Nepaprastai stiprus žemės drebėjimas sukrėtė Azerbeižano sritį 500 kilo
jtelui, paruošia įstatymo projek
žurnalistė
Sandra
tą, ką man kariuomenės advo HongC* Kongo
<7
nojuje. Illinois valstijoj jis gavo
metrų ilgiu. Smarkiai sukrėstas Afganistanas Sovietų pasienyje.
tus darbo santvkiams tvarkyti.
Burton. Ji kalbėjosi su senato-!
katas Jimenez liepė sakyt?’.
47C visų demokratų balsų, se
! prižiūri reikalingas apdraudas,
Karys Ramas .sako, kad jis riumi Aquino lėktuve,.kai jiedu)
natorius Hart gavo 33C, o Jessa
!
bet
jis
rasdavo
laiko
ir
Mar

girdėjęs šūvius, matęs nudriku skrido iš Aliaskos į Manilą. Po- •
LIBANO VADAI PRA
Jackson — 20'J.
quette
Parkui.
Lietuviai
tur
BENDROSIOS
RINKOS
ATSTOVAI
sią senatoriaus Aquino galvą, ir kalbio' meti! ji į magnefononmę
DĖJO SKIRSTYTIS
vilties, kad ir ateityje prižiūrės
atomatęs du? karius) ą^usius sena
...{NESUSITARĖ DĖL MOKESČIŲ
Astuonių Li-eyisa^ AbnĮuetle Parko >ritį? kad mokratų partijoj .Centro komi
{ BEIRUTAS.
tor i ų Aqumo^
iaiptais rius
USė. *
I band partijų vadai, susirinkę''nepageidaujami elementai neiuž ! tetas paskirs Waller Mondale
as B^Sriga- •^'ų/NEPA.IĖGĖ rriKIN'T IMVRITU'; Srv’AŽIAVl’SIEn
žemyn.
'
Luzanoje, nepajėgė susitarti ne •viešpatautų lietuvių apgyvento- kandidatuoti JA V prezidento
SVARSTĖ REIKALĄ SKELBTI BANKROTĄ
’H. fe'rfVĄSšitas vaiždąš jį
ji3 lėj
| pareigoms. Ta p pat vyrauja įsi. Sena-; BRIUSELIS, Belgija, - Suva-[kautis valstybių atstovų pasija-jįtik dėl paliaubų, bet ir dėl pa- se gatvėse dieną ir naktį. negalėjęs pake!li<sūkrėtĮm^ to- ’ tu,
tą galetig
Lietuviai stengėsi padėti i ii •i,kinim:isr kad preži Reaganas
vardus. Ji žiavusieji atstovai dvi dienas (a-1 rimas įvyks birželio mėnesį. Per j! grindų naujai, taikingai vyriaudėl jis metėsi atgal j Tęktiivą, . torius -paminėjo
kad nemautų tokio žiauraus heho&jusr tu vardu , minė Ii, bet rėsi įvairiais Europos Bendro šiuos tris mėnesius specialistai !• sybei sudaryti. Jie tris dienas.ta- 12-tai apylinkei, bet ten darb^J pajėgs laimėli rinkiminę kavą
prieš Walter Mondale. Prčzvaizdo. ~ .
;g /
į jr leis komisijos jnėtĮąnis pasi- sios rinkos reikalais, bet nepajė turės laiko surinkti bankroto jJ rėsi prie konferencijos stalo, vėTaip jis Ii ūdijo.’kovo 8. dieną. .įklausyti jos- pokalbio su senato- gė susitarti. Pirmininkavęs Mi- klausimą liečiančią medžiagą ir ; liau dvi dienas tarėsi atskirai, pylinkė nesu prato rinkimų dentas Reiganas dabai lengvai
bet jiems nepavyko rasti bend-, svar-bc. ir nebuvo pasiruošusi
Bet antrądfenf
Ramks pa- riųini Aqtiirio.
terandas bandė britus įtikinti, galės svarstyti reikalingus pa ros kalbos
balsavimams.
melu h laimėjo rinkinius;
reiškė, kad jis matęs lkkriusr už
-Kada lėktuvais sustojo Mani kad reikia daryti pasiaukoji siūlymus.
Antradienį pirminius rink žinia. ar ji$ pajėgs taip Ici
rankų laikančius', senatorių Be loj, tai ji matė karius ir girdėjo mus bendro reikalo naudai, kaip Į Atėnuose paskelbti nutarimai, Didžiausia nesutarimų prieprie sienos. prispirti ir 5V
nigno Aquino' ir .lipančius že šūkavimus bei šūvius. Ji matė tai. daro ir kiti Bendrosios rin pakenkė visoms Bendrosios rin-1j žastis yra dabartinis preziden muš' Illinois va
tas Amin Gemajel ir jo tėvas buvęs viceprez. Waller Mon- Mondale.
myn, bet jie nepajėgė senato karių vedamą senatorių ir užre- kos nariai.
kos valstybėms. Miterandąs pa
Pierre Gemajel. Pasipriešinimą
riaus išlaikyti ir, pasiekę pask u kordavo šūvius, šūkius ir įsaky
reiškė, kad Atėnų nutarimus re!Kai vis dėlto nesusitarta, fi-i kia visai panaikinti, nes jie ne- formulavo drūzų vadas Valid
tinę laiptų , pakopą, jį paleido, mus iš_______
______ x pakilo ir
lauko. Lėktuvas
nansinius reikalus tvarkantieji praktiški, sukėlė nerimą ir pa- Jumblat. Jis reikalavo, kad būtų .
veidu į žeme.
Į išvežė ją į Hong Kongą.
j pašalinti Gemajelio atstovai iš
Karys kalbėjo tagaloga kalba |, Ad’°k'a'as
f"1'*5 atstovai pareiškė, kad Europos sipiktinimą.
į prezidentūros ir iš krikščionių
turės skelbti
> kario liudijimus, . pareiškė, jog Bendroji rinka
Briuselyje nutarta Ispanijos j
Karys Efren Ramas komisijai ’ karys susijaudinęs. Fotografijos bankrotą, nes britai atsisako j ir Portugalijos priėmimą pa ! falangos vadovybės, šie nenori
liudijo ne ispaniškai, bet taga- rodo, kad lavonas gulėjo toliau mokėti tuos mokesčius, kūrinęs, tvirtinti, nors britams nepatiko į trauktis, nes jie jaučiasi pakanlogų kalba, kuria jis kalbėjo nuo laiptų. Jis patarė nekreipti ji buvo prižadėjusi mokėti. Bri-j Ispanijos apelsinų paleidimas į I karnai stiprūs pasipriešinti ne
. ,
xr. .
. i tik drūzams, bet ir šijitams.
j
tų premjerė griežtai atsisakė Bendrą
gimtinėje saloje.
dėmesio į kario liudijimą.
rinka, visi euronie,
..............
.
.. !
’ kada atėjo žinia apie nepajė
' toliau mokėti.
čiai džiaugiasi, kad gali pasivai
Pirm. Milerandas, prisilaiky- šinti šviežiais ir sveikais apelsi gumą susitarti, tai prie Žaliosios
padažnėjo artilerijos
į damas veikiančio įpročio, pa- nais, todėl nesipriešina Ispanijos linijos
j
I reiškė, kad neišspręsti klausi- ir Portugalijos priėmimui į Eu šūviai.
! m ai atidedami kilo mėnesio su- ropos Bendrąją rinką. Suvažia
IZRAELIS RUOŠIASI
! sirinkimui. Tuo tarpu jis įga- vusieji įsitikino, kad Bendrosios
RINKIMAMS
! liojo specialistus pasižiūrėtį į rinkos valstybių santykiai su bri
Į keltus klausimus, panagrinėti tais pradės blogėti.
TEL AVIVAS, Izraelis,
; bankroto problemas ir paruošti
raelio premjeras I. šamiras surezoliucijas sekančiam pasitari-1 — Indiją ‘pasiekė žinios, kad kvietė valdžios koalicijos a1 tomui.
Afganistano karių tarpe eina vus pasitarti dėl artėjančių par
nesutarimai dėl bendradarbiavi lamento rinkimų. Tuo tarpu dar
Atstovai vėl susirinks
mo su Sovietų atstovais dabarti nepaskelbta rinkimų data, bot
birželio menesį
manoma, kad jie galėtų būti ge
nėj Afganistano vyriausybėj.
Prez. Miterandas, pasitaręs
gužės pabsigoje arba birželio
su įtakingesniais Bendrosios — Septyni čekai, rusų lėktuvu mėnesio pirmoje pusėje.
rinkos nariais, paskelbė, kad se su ekskursija atvykę j Turkiją,
Buyęs Izraelio krašto apsaunebegrįžo į ^oviefų lėktuvą. Jie Į gos /minislęris Ezer Weizman,
prašo leisti jiems pasilikti Tur-. kabėdamas
kijoje.
bė, kad jis planuoja sudaryti
naują partiją, kurioje bus keli
Rytų Vokietijos premjero j įtakingesni valstybės vyrai. Ka
giminės pasiekė Vakarų Vokie nors prašė, kad suminėtų kelis
KALEXDORfiLlS
tiją ir nesirengia grįžti į Rytus. tu vvru vardus, bet Weizman
griežtai atsisakė.
Kovo 22: Benvenutas, Gentė,
Ji apgailestavo, kad dabartį 1
— Irako lėktuvai bombarda
Linas, Meida. Vydūnas, Skrcivo Irano ginkluotas pajėgas,
vė, Ruonis, Criidigaila.
bandančias prasilaužti į Basrą. mažomis religinėmis grupėml,
Saulė teka 5:52, leidžiasi 6:05.
kurių užsispyrimas kenkia Iz- į
brank Savickas laimėjo demokratų komiteto i
raelio
susisiekimui,
aviacijai,
fi-i
Antradienį
vietą. Jis bandys ir toliau ginti Marquette Parką
I Oras debesuotas, lynos, vaka — Trečiadienį aukso uncija
nansam ir teisei.
kainavo $393.
rinkimus
ir Minnes
nuo ardytojų.
re gali snigti. '
•- 0

Migo ir negali atvykti”. Žvakes nimui uždegti žvake buvo pa- gis ir programos atlikėjos. Gai. užcege pači programos vedėja. kviesti Kazys Tautkus. kuris h, Centro valdybos pirmininkas
okupacijos metais aktyviai veikė ’ dr. Vytautas Dargis negalėjo daprel. Adomo Jakš-Į Reikia tik atsikratyt nepažabotu i
4-toji žvakė partizanams
lyvauti, neo sekančią dieną tu
p< grindyje. e
‘Kai du stos visa-» ambicijų ir <annų didybės ii i
pagerbti
Reikia pažymėti, u;cg kiekvie rėjo skaityti paskaitą Los An
padarys. Vienas LB-nės suskaldymas ir vieninga i
“Neįmanoma neprisiminti tūks nas uždegęs žvakę ką nors pa geles, Kalifornijoje.
pradės kitas padės, daug toliau; veikla bus atstatyta ne dienc-Į
Bendrai Kūčių vakarienės pa
Įtančių tūkstančius mūsų parti sakė.
varys”. Posmelis kuklus, bet mis ar savaitėmis, bet valaiido ‘j
_?j Toliau sekė meninė progra-; rengimas praėjo gilaus gedulo
zanų, žuvusių nelygioje kovoje
daug pasakantis ir pamokantis. mis. Ne vėlu I.B-nes suskaldy- Į
u komunistine pabaisa. Jų bu-Ima — kalėdinės giesmės, kurias j ir susikaupimo dvasioje. Nuošir.
Nebus nuodėmės, jei ir mes. to i mą atitaisyti ir šiandien. Kai’j
j ve visokie amžiaus, visokių pro- / pasigėrėtinai gražiai atliko sol.l ožiai tenka padėkoti, sol. Aldoposmelic gyvenime prasme p:t-; oraė tįsio? vasaros metu Pa>au- |
fe*ųų, su aukštuoju mokslu ir be Aldona
' ' ’ ~Buntinaitė, akompanuo nai Buntina.itei ir Nijolei, gar
galvosime apie organizacijas, na - i lio Lietuviu seimo metu Aus
I mokslių. Atsidūrus tėvynei pa jant Nijolei. Joms priklauso bės svečiams, atsilankiusiems į
riu pareigas, darbą ir veiklą į Indijos delegacijos atstovų bu i
vojuje, jie nesvarstė, ar apsimo nuoširdi padėka. Padėkos ženk šį neeilinį parengimą, progra
Negerove'S. erzelį, nesusiprab-1 vo nutildytas “Čikagos front:J
kės kovoti. Jie išėjo tėvynę tin liu joms buvo įteikti gana di mos! vedėjai Delfinai Tridienei,
mus nesugyvenimą veikloje iri ninku baubimas ir kojomis tiy-*
ti, vedami žmogaus prigimtyje delio dydžio šiaudinukai, ku fotografui C. Genučiui, visiems
darbuose pradeda narių ar na , rimas” Jaunimo centre ir buvo
riuos padarė I. Pranskevičienė uždegusiems žvakutes ir taru
esančio laisvės troškimo.
rio išdidumas, savo asmenybėm ♦ Kam: i n tas p t i ve i'sta s į >a< luot i
išsivaizdavimas aukščiau už pa- * ranką VLIKo pirmininkui dr. •
Mažo Žemaitijos miestelio •r N. Skopienė. Toliau sekė kū siems keletą jautrių žodžių, dė- •
eliui. tektų sveikinti ir!
via organizaciją; įsikalimas >au
- ‘t Mosėdžio apylinkėje, kada pa- čių vakaronės vaišės,'kurios bu kojame Tautinių Namų admi
i<. Tačiau
prasidėjęs]
i galvą virs visų išminties, pra
ikrikę vokiečių kariai šūkauda- vo pradėtos išmešfojant ant kiek-, nistracijai, p. Pauliams už ska
Stalų
našumo, sugebėjimų, kurie ne “Bendruomenės” Vasario 16-1
iri- vieno . . . -po. pįbtkelę:
rimi ir keikdamiesi traukėsi, . ... nų ir sudėtingą maisto paruoši
[jau matėsi ®asės aršliaužianč'ių P^puošun^^uvo• ^mus; egles mą, visiems dalyviams už ne
pajudinami. nepaliėėinSRi, uc ris rirentė< minėjime dublikavi-:
' wsų (U*U. inačau Wjsi^ciu j :^k?les > t«ių ' spalvų žibąs- paprastai kultūringą laikymąsi
valia juos užgauti, priminti m mas. verčia- -usirūpmri. 'kaid ‘‘pa- •
paliesti. Nuc tokm žmogaus ne sisveikimmas” nepavirstų į 2‘Ju-^
moterų partizanų' grupę su ska cia;s karoliukais. Garbės svečių programos metu ir visoms bei
kontroliuojamų ambicijos nuc-1 Jo pabučiavimą”. Vasario 16-to
relėm ant galvų ir su kariškais ■ stalą sudarė: dr. jK Šidlauskas visiems, kurie kuo nors prisi
dėmiu šlvkščriusių blogybių i' minėjimais Bendruomenė sten •'
šautuvais. Vokiečių kariai nu- su žmona, kan. V/ Zakarauskas, dėjo prie šio renginio pasiseki
71. R.
nesideda visos negerovės, sugy qie.v VLIKui kenkti fina n sis.:1
HIo ir nulenkė galvas. Jos pasi-j* A. DzirVonas su' žmona, M. Gu mo.
venimo ir darbuose bei veikloje kai. o Baltic American Freedom
liko...
\ | de] Ls/B. Kemėžaite, dr. K Erinneapykantos, iš kurių išsivysty Leaoe vardu ir politiškai. Prieš.}
Mažas Lietuvos Dovydas ko.}
tu nuodai, bentdra^arbiav’nic u Mis;':nkant VLIKo paskirtiem: |
vo o prieš du Galijotus. Ženaaiu’<rwenimo ardymo blogis, ku ,:tctovaT%“< tolimesniems parite-}
č’ų Apygardos Partizanų vadas
Nauji religiniai kursai,^
rie persimetu ir į visuomenę vie • imams “lygus su lymi taikos iaTortunatas Ašoklis, žuvęs 1951,.
fu ė* U 'bū: i )
nokia ar kitokia blogio forma.
Mūsų išeiviškoje spaudoje vienas- Wrnalistas gan
m., ir mažesnės grupės vądasj
J. Koje-1
Garsusis rašytojas Dantė sa ' ris D^^'m Nr.
Dr.? Vyriutąs
-Ręorgan^
Kazys Venckus su daugeliu ktų taikliai, pastebėjo, kad 1570 metais Vilniaus vyskupas
vo iiemi^tin<Tainrr.e vcik' lc “Pra. 1 hc na<kotbtoc ‘
BeidiUOTien^C'CehtrSi yaidybbs’ pirmininkas;. .
nacių okupacijos metu aktyviai Protesevičius pakvietė jėzuitus vadovauti universitetui.
Toįį iš- j
u Išvados’* ppr
dirbo pogrindyje prieš rudąjį Nepriklausomoje Lietuvoje jėzuitai atgaivino- gimna
p praarė na-a u
okupantą”.
l
'r
VLIKu.:
’
*
vietos
taikai.
;
į
mbitąciay
■
išeidai šminči? ms. n e p
"Žuvusiu partizanų prisimini-’ ziją Kaune. Bet po ilgų metų Lietuvos okupacijos
mjoc įfj'Uvi tam" p‘ ic vartų p^VLIKn ir nB-nėr sugyveui-J rningai .pėsintustų Kalėdų
“ šveiųi’mi jie mr.m§. dlaug: paliko: švie- m ui uždegti žvakę pakvietė Au Maskvos statytinis gen. P. Petronis pakvietė jėzuitą
snkė, kąd-:ie visu- Išdidumus i: ■no. bendradarbiavimo veikia i-| <ėm, kaip lietuvriaį- •Tai--rnus’^
pavyzdi, principus, kęno gai- gustiną Ašoklį, Žemaičių Parti
Kėzį ne Vilniuje misijoms pravesti, o tik ten suruošti
'ugyvenima<
buvo
pavaizduota
'
\l;okiausk'.< ambicijas paliktų
rGrįežtąs asiiaikymašį peši kuriuo turime eiti, šis pa-* >anų Apygardos vado Fortuna fotografijų parodą.
Vasario 16-tos šventėm minėji 1 uio merišku valgių ir svaiginau riikimas^ mus 'įpa’reigoja’’. Gar-. te ir partizano Stasio Ašokliu
už pragaro durų.
Atsisakūisius taip padarytl me CJevelan'de. Užtenka- tik’ nųjų gėrimų siinbobząvp Išga
Bet grįžęs skelbia Drauge, kad atidarąs religinės
_ Jbingai atlikusių paskirtį šiame brolį. Augustinas Ašoklis sr’|
nuvedė į tokias pragare vietas, u e si skaityki Dirvos š. m. vasario j ■’lytojo !au.kimo-laiką. karte/ žmo-1 gyvenime, mūsų brangių vado-' ašaromis akyse perskaitė jo gim- | saviauklos kursus. Jau ir verbuoja klausytojus. Žino
kurios buvo paruoštos tokios ka_ mėn. 23 d. Nr. 8. kuriame Cle 'ija šaukėsi dangaus kadj-4dt'.n- knį jr brolių ir sesių prisimini-; .tosios apylinkės žuvusių parti j ma, jei tuose kursuose bus dėstoma pati moderniausioji
te^orijo- asmenims ir ten juos mlando ALTo skyriaus vcėpit - mis rarotų ir išlytų Žeisųjj.
“Kų j :+nui’■-žvakę uždegti^bųvo pakvies zanų sąrašą.
Tei
teologija, taip vadinama “Išsivadavimo teologija”, kuri
paliko. Kaip rašytojas sugrįžo ninirkė Anastazija Mockuvienc ries buvo_ šeimos vienybės j i ; * a ge-n. sek retorė Antanina Rep-5:
5-toji žvakė Sibiro tremimiams neatstovauja Bažnyčios teologijos mokslo, tai Kezys bus
-i jais pasikalbėti, ju negalėje apraše ‘'Pastabos dėl V<asaric If meilės šventė, pradedama plot- pįšienę. - ,•
š-/ '
pagerbti
tinai atsįteisęs okupantui už jam suteiktą malonę pasi
pažinti jie buvo pasikeitę, jų minėjimo Clevelando”. Tose pa keliu laužymu.-primenančių pir7<
Antrosios žvakės uždegimo ap1'
išdidumas ir kites blogio savy ^labose rašo ne koks nors paša-’ mųju krikščionių meilės puote mūdinimas. “Nėnųpa.>aulyje kraš
;:Tūkstančių tūkstančiai mūsų rodyti su Chicagos nuotraukomis Vilniuje ir už gautus
bės buvo išgaravusios. Nedė knis korespondentas, kuris tik^ — a rape. Negalintiems dalyv-au.,mto., kuris . uždraustų jėga susi Amoniu ouvo žiauraus okupante - liaupsinimus ‘ “Gimtajame Krašte”.
kingiausius ir gėdingiausius ne- drdėjo kalbant žmonės: bet pa-.j i šeim^" nariams prisiminti, bu> •.įjungti apibkyfaių išskirtom Ištremti į Baisiąją Žemę. Soy^
pažabc-os ambicijos ir didybė-. Ii minėjimo ruošėja ir vi<ką ge~ j vo pa Tekama tuščia rietą prįę šeimom, išskyrus komunistų vai Sąjungą. Baisioji Žemė nuklo
Įsivaizdavimo pa vyzdžius turi "ai žinanti, ką tam minėjimu^ stalo ir padedam lėkš.ė. Vie-, - lomus.kraštus.. Visi turime my-. ta mūsų ir kitu tautu tremtini!
Nelogiška pastaba
me JAV LB-nės gražios i: vie oadarė Clevelando lietuviu ben. f niši, neturringi, naširimai buvtr zlimų šeimos narių, kurie atskirti .kaulais: vyrų, moterų, senelių
-bingos veiklos suskaldymą, pa- d^i»omenės apylinkė, su kurin: kviečiami praleisti kūčios šem geležine-užilangą. Ypatųgai skai kūdikių niekuo niekam nenusi-.
Bronius Kviklys Drauge, vedamajame vasario mėn.
irinėjir?."
buvo
rengiamas
kai-;
smerkimo ir gėdos verta neką!
nose. Mirusieji, /prisimenam:, du švejičiant šeimų vienybės , kaitusiu. Dalis r dabar kenči? 28 dieną, pristatė prof. Jono Puzino du stambius raštų
tu.
štai
tau
ir
’
'taikingas
Katu žmonių tampymą po ameri
malda. Kūčių vafefrę. pasibel- šventę — kūčias. širdimis i/ vergų stovyklose, kalėjimuos
tomus. Juos spaudai paruošė profesoriaus našlė Kons
mauto
pasisveikinimas
ir
prasi
kiečiu teismus, visuomenės su
les i divri>-.kelriv;s/ buvo laiko-. -mintimis esame su jais, aUkir. r psichiatrinėse ligoninėse. Tik tancija Puzinienė ir Puzinų šeimos nariai. Jie suorga
aukotu “laisvinimo reikalams” dėjusios su VLIKu riygus su ly
Dievo palakios ženklu. . tais mylimaisiais. TikiuČ kad ių mažytė dalelė yra išsigelbėju nizavo sunkų šių veikalų spaudai paruošimo darbą.
pinigu jnėtymą. ieškojimą kal- riu’’ pasitarimų vystančios
Dviriu . okupacijų iLkankintąš ?i< mus kūčių vakare .prisimins”. siu”.
lin’nkų ten. kur jų nėra, bet ne Javos gyvenime.
tėvynę galutinai' u-žbejo Krūvi-' Mūsų artimųjų atskirtų geleNekaltų kankiniu prisimini-, Tikrai, jie verti padėkos. Betgi Kviklys nebūtų Kvikliu,
matymą kaltininkų savo Virpe.
(Nukelta į trecią puslapį)
noji komimizmo’banga,. dange.^žinės .H-ždangds . prisiminimui mui uždegti žvakę pakvietė Jo-,
Hs atsidūrėme- svetimuose kraš ; .žvakę uždegti pakvietė Joną BaP ną Kreivėną, ilgus metus ken
uose. serrtos -ą^ka įgijo plat ■ čiūrą. Jenas Balčiūnas, gilia’- ėjusį baisiosios komunistinė
esnę -prasmę. Viši bn^me riš pjauti ritąs, 1 are jautria žodį Rusijos, tautų kapinyno, vergi ,
R. LIETUVIU BENDRUOMENES
ka pm^ndę, vienur -zkuua’ns Aiki-/
stovyklose
■\
< 3~č?ori žvakė"
TRADICINES KŪČIOS
no aukeri todėl..kočios pradėįp5
■5-toj' ir paskutinė žvake buv(
n‘K -daisė savo dųktei, tada
r»n r.irminirko dr. Valentine ne pahegė ’ ių stem vklcse - ’ y
/Tęsinys)
kr^tu. Jautėme; vieną; šeima.'
nętų .amžiaus;nepri
Plicplio.
Viena iš šių šešių žvakių bu
oaprčtys 4 k rihko ir įsikuk klftu-comp<.Lietųvr^’KŠfl? muzie
Štai kaip apibūdina pogrind
p-r^mos pravcoėja Delfin-, us ]ai*A<uo~e kraf ’ubfę . Kūčik.6 yję^scdelyie vėfeivfes pakėlime programos vedėja: ‘Mūsų tau
vo perrišri dar jucJu kaspinė
liu kuris lii’d'o ką tik neteku tau-inkus rūbais, pradėjo save “amu švenčiaa ivzhios organiza< if 'nulėidnno ąpęigU'jHokštel' i ii likimas skyrė nuostabiai gra_
sio. Amžinvbėn iškeliavusio tau4 rifais rūbais, pradėo save, i ‘os beri ^rrbūriai. V’iic'tradi-! su himnu ir Karo muziejau > or
ų žemės kampelį, tačiau apsup
*
mūsų Mielo Tarybos Frczidiu- -žirgini žodį:
iia kartu1 nesaikšu iv tnlrusių-i keriru. Išklausiusi dukra susu
a grobuoniškų kaimynų. ’Nuc
•i prisiminimui uždegi zvake^'ikor “Mama, Lietuva.čia 'atrodo amžių lietuviai ture o už tą kam
ka’ba’kjJgė sa- 1 kaip t iki a’ vasltybėJ”. Taip. Lie •>eli kovoti, dažnai kovoti su
T * tgran* os; ve- Į‘ūv? bh\>o tAra - vai^tvbė. Pr tip resni u priešu. Kovoti po
nal viritė k.'.n.Vap
fr. krįp nrklis. tamsios ru grindyje, kada ginklu, kada
tvkalbėtomaj su okupacijos, mūsų vahoriai
pausdintu žodžiu. Pogrindis tapJotkeles.
:r pėla+mr
■kūiėjaC kariškai neparuošti / x> lyg antricfi namai — tai ža
j.
- mirus ^Tns u 'blogai apginkluoki. <ojo prie loji girelė, senos kapinaitės,
/gi ari u o riešus, siekdami Lietu
tpkiMos daržinės.
nej&iitięr
vrn nepv’fklai^oir,ybėš. - Besauli
Knygnešius riėpe žalioji gi
P neš
£ žv^kė' užde.’ ‘žnYref j skeptiškai, tacwr įvyįo
elė ir lankotoji naktis. Partizaną
apibū- ai; k^s* atrodė «4ebuHaš: Ltetu didinai vadinamą
jr.p
1. “Šį vykstą čia’ 7a atgavo neprrkl'rtisomylx' ? i nįtį elfipė girelė ir
J/
- < k, r'
zie
-♦ėr tFiHn^>ą I *ką jrbiė. fcrd n dūlinai žaliuojant
i šeri
šriir.a, kuf riais atžvHgia’s,yra pajėgi įeit
Tauta ir dabar t
J laisvu tautu seimai lit tautu
palieto kurio laisve džiaugėsi gimtine
*
mūsų čiats.
di uome
PtpzL
cią<> catų
►
P!i(į:
PO
vlt
stebuklą apmokėjo krauju. Sa
.ukneji. mūsų brrtį
taj&p&pūĮgu ewt^^axcahort-^ įr\'dr rriv^a
ye. ke iri
kūrėją ir, kari pulkAJofcąriKedą
edą jfc>io kū

PALIKIME AMBICIJAS Už DURU

Aatr$ sutiko uždegti žxfakę sa
<fa ?’ZJ DarrJcvicius. <W VSLBOj ų
kūrėju rr-ricarių, jiu
čėkus.
JTaiaėftnasSiF
amžin^n
ir gyvu
.

AA

vi u Eon<k

,

v

.

-

-

ekimus mūrų vadūvų yrė re4p-

ų paf^ijcbrrnui. Ką tik f^tvonv
iniąK kad pulkininkas Aaiga su-

BENDRUOMENĖS VAGOS

vadovybė ir finansų vice-k:<s K
čiui bukas. •

(Atkelta iš antrd puslapio)

R. L. B-r.ės Tarybos
Prezidiumas

jei jis ir šia proga nebūtų įgnybęs mūsų veiksniams,
kuriuos-jis rašo kabutėse. Girdi, tai padarė ne mūsų
“veiksniai”. Argi jis jau tiek nebeišmano, kad mūsų
veiksniai turi visai kitą paskirtį, o ne spausdinti buv.
profesorių raštų. Juk tokiam tikslui turime įvairius
fondus. O jų tarpe Lietuvių Fondą. Taigi, ko siekia
Br. Kviklys tokiu “gnybtelėjimu” mūsų veiksniams?
Tai žino tik jis pats.
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VLIKO SELMAS
VLIKo seime, įvykusiame 1983 m. lapkričio mėn.
12-13 dienomis Detroite, Mieh., svečio teisėmis dalyvavo
R. L. B-nės Centro valdybos pirmininkas dr. 'Vytautas
Dargis, pasakė sveikinimo kalbą ir įteikė 500 dol. auką
VLIKo darbams remti.
Gaila, gruodžio mėn. Eltos biuletenyje tilpusiame
aprašyme nieko neprisiminta apie R. L. B-nės sveiki
nimą ir auka.
Buvo parašytas laiškas p. Margaritai Samatienei.
įstaigos vedėjai, teiraujantis, dėl ko taip atsitiko.
Gautas labai malonus atsakymas. Cituoju ištrauką:
“žodžiu sveikinusių sąrašą gavome žymiai vėliau
su Seimo protokolu, iš Seimo sekretoriato. Šis sąrašas
telpa vasario mėn. Eltoje — už tai esame Jums dėkingi,
kad atkreipėte mūsų dėmesį Į šį svarbų reikalą.
Didžiai Gerbiamas Daktare, Jūsų nuoširdūs svei
kinimo žodžiai ir stambi 500 dol. auka VLIKo darbams
remti buvo ir visuomet bus mūsų labai vertinami. Jums,
Gerbiamas Daktare, ir visai Valdybai siunčiame nuo
širdžius linkėjimus”.
Pasirašė Margarita Samatienė, įstaigos vedėja.

* * *

VLIKo Tarybos posėdyje, kuris Įvyko 1984 m. kovo
3 d. Amerikos Lietuvių Tarybos patalpose, svečio tei
sėmis dalyvavo R. L. B-nės Centro valdybos pirminin
kas dr. Vytautas Dargis, kuris pasakė trumpą kalbą.

JAV R. L. BENDRUOMENĖS ŽINIOS
1984 m. vasario 19 d. Rock
fordo ALTo skyrius surengė Va
sario 16-tosios minėjimą, kuria
me be šaulių ir Vyčių dar daly
vavo ir keletas R. L. B-nės na
rių: dr.. VI. Šimaitis, dr. Joana
Danilevičienė, J. Bagdžius, E.
Mickuvienė, V. Pocius, I. Pocie
nė, A. Mackevičiene, J. Kreivė
nas, A. Repšienė, St. Pranskevičius ir kiti.
Tarybos prezidjumo pirm. dr.
VI. Šimaitis ir A. Repšienė tu
rėjo progos susitikti prezidiumo
vece-ką K. Rutkauską ir pasi
kalbėti organizacią liečiančiais
klausimais. Dr. VI. Šimaits bu
vo pristatytas ALTo pirmininko

St. Suranto tarti žodi. Teko su
sitikti ir pasikalbėti su a. a. dr.
Valentino, Plioplio nšle p. Al
dona Pliepliene. Minėjimas tik
rai pavykęs. Aukos gana geros,
kurios bus perduotos Amerikos
Lietuvių Tarybai Chcagoje.
Esame dėkingi vyčiams, kurie
mus “priglaudė” savo autobu
se.

A. A. V. Plioplys 1 000 dol.
įamžintas Tautos Fonde
Šiame “Bendruomenės Vagų”
numeryje su džiaugsmu tenka
konstatuoti, jog a. a. dr. V.
Plioplio įamžinimui pasiekėme
apvalios sumos. Dar aukojo:

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Htcratūros, meno. Ir mofr<
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en»tą, Vtn*
nrėvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T
Meflaūs rtraipeniai bei įtudijos, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Ciurlionto. M. šHeikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės ir A. Vara
kūryboa poveikslais. J65 puaL knyga kainuoja tik U.

. R. L. B-nės Floridos apyl.

i

• Ką tik gautas raštas iš saulė• tosios Floridos, kad vasario 8 d.
į metiniame narių susirinkme į
( valdybą išrinkti šie asmenys:
• piin^ininkas — Mykolas Karai| tSv yjįce-kas — Jęnas Butkus, sei kreį>rius — Alfonsas Vidutis.,
j iždininke — Ona Vaičaitienė, pa; rengmu-vadovė — Natali ja Naj vickienė.

i

R. L. B-nės Rockfordo
apylinkė

išeivijv visuomenei, nes pats
Sibire iškentėjo sunkiai žm<v
gaus išsivaizduojamas kančias ir
kankinimus 24 metus.

Po minėjimo jis buvo klausi
nėjamas spaudos ir televizijos
atstovų. Per vertėją Kreivėnas
papasako t jiems kokas turi ken
tėti kmičias Sibiro tremttiniai
nuo komunistų teroro. Tokiai
pat kančias kenčia ii Maskvos
komunistų pavergtų tautų žmo
nėm Po minėjimo vakare per
televizijos 7 stoties žinias buvo
oai-odytas Detroito lietuvių mi
nėjimas ir pasikalbėjimas salė
je. Detroito laikraštis ^Tht De
troit News” atstovas High Mc
Cann parinkęs antrašte ‘ Free
dom Figther” apiašė minėjimą
ir pasikalbėjimą.

— Indijoje, Bombėjaus uoste
įvyko susirėmimas tarp uosto
(Lrbln.’nkij. Penki užmušti.

Vsiiotinis metinis susirinkimas įvyko vasario 26 d., kuriame
buvo perrinkta ta pati valdyba.
Liepos mėn. numatoma geguži
nė — p’knik.'ts, Į kurį pirm-kas
Kazys Rutkauskas jau dabar
kviečia ruodštis atvykimui.

"energy
WISE

Kontrolės komisija:* ViktoriI ia Jacobson —■ oiimininkė, AniJ. Kreivėnas kalbėjo
A.A. dr. Zenonas Danilevičius
! ceta Miliauskienė — narė. EmiDetroite
“
Į i i ja Grušienė — narė.
Detroho lietuvių kolonija Va
30 dol.: Marija ir Justinas Pa- • minėjimus rengia kultūros ko-j I Tarybą dviejų merų kadenlubinskai.
misija, kurią sudaro: dr. Joana; ei jai: Mykolas Karaitis, Am- saroj 16-tos šventę minėje 1984
Po 25 (:<>].. Kan. Vaclovas Za-į Danilevičienė, Angelė Kateiie-J ceta Miliauskienė ir Antanas m. vasario mėn. 12 d. Minėjimą
rengė Detroito lietuvių erganikarauskas, Onutė, Augustinas nė ir Delfiną Tridienė, kartu su į Tauginas.
Ašokliai ir Rita Kuraitė (viena visomis apylinkėmis.
i Malcnu girdėti, kad Antanas zacijų centras. Pagrindiniu lie
tuvių kalba kalbėtoju buvo pa
šeima).
Posėdįis praėjo šeimvniškoje* Tauginas įsijungė į jų gretas,
Po 20 dol.r dr. Vladas Šimai- nuotaikoje. Po ' pasėdžio dar pa-; Dėkojame už žinias ir linkime kviestas Sibiro tremtinys Jonas
save gasoline.
(JAV R. LB-nės
’is, Irena ir Stasys Pranskevičiai. bendrauta prie kavos puoduko geriausios sėkmėm kovojant su Kreivėnas.
Marquette Parko apylinkės iž
Borrt bo s Boa? Lsoc
15 dol.: Dr. Vytautas Dargis ir pyragaičių.
'
j okupantu ir jo pakalikais.
dininkas).
Jis
tureje
ką
pasaky

(papildomai).
Po 10 dol.: Joana Mikalaus- Visu R. L. B-nės apylinkių'- R- L B'nės Cicero apylinkė ti Detroito lietuvių kolonijos
kienė ir Antanas Zumaras.
žiniai
Cicero apylinkė veikia; gerai.
5 dol.: Jonas Tijūnas.
Kaip anksčiau buvo numatytas
Noriu
priminti
apylinkių
val

Visi ms aukotojams Centro ’
tut visuotinis ■ nariu/susirinkimas
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
valdyba taria nuoširdų lietuviš dyboms, kad pradėtų suaktyvin- jI rėjo įvykti kovo 25 d. Dėl susiti
‘
Fondo
piniginį
vajų,
dar
va

ka ačiū!
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
dinama* šimtininku Fondu '1
ku- j dėjusių aplinkybių atkeliamas į
organizacija,
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 mėtus.
! kovo 18 d. Tikiuosi, kad po suris buvo įstegtas.a. a. dr. V. Plio-’
Iš R. L. B-nės Centro
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Ašmuo, paau-i sirinkimo §ausiu d^u žinių
plio iniciatyva.' /
darbus dirba.
valdybos veiklos
• ! dėl valdybos sąstato, c taip pat
kojęs 100 dol., gauna mažą tris-į
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5KLLJONUS doleriu
d®1- veiklos. Linkime skait
Centro valdybos posėdyje, pąlvį ženkliuką. Aukas tgali'
apdraudu savo nariams.
įvykusiame š. m. kovo mėn. 14 įteikti bet kuriam Apylinkių val lingo ir idhmaus susirinkimo.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
d., kuriame dalyvavo ir apylin dybos nariui. Toliau gyvenan
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
R. L. B-nės Marquette
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
kių pirmininkai arba įgaliotiniai, tieji,aukas gali siųsti 1938 So.
- , Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Parko apylinkė
buvo svarstyti įvaiiūs organi Manheim Rd., Westchester, Ill.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
zaciją lečią klausimai. Buvo pa. 50153 (dr. Dargio adresu). Lau-1
Marquette Parko apylinkės
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
daryti keli nutarimai: ruošiamas kiame aukotojų, kurie, manome valdyba dirba darniai, susiklau
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
Šv. Kazmiero. Lietuvos Globė Sal bus pagerbti vėliau rudenį sančiai. Turi paruošę visų me
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
jo.' 500 metų mirties minėjimas N. L. B-r.ės parengime. Aukos tų veiklos planą. Balandžio
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
bal. 8 d. (sekmadienį), tuojau reikalingos organizacijos veik mėn. 1 d. 11:45 vai. ryte šv.
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
po sumos Šv. Mergelės Marijos los pagerinimui.
Mergelės Marijos Gimimo pa
jie Jums mielai oaselbes į SLA įsirašytu
Gimimo parapijos salėje.
rapijos saleje Įvyks informaci
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
Paremkime organizaciją para
Balandžio 28 d. numatomas a.
nis susirinkimas, kuriame bus
a. dj. Vytauto Balčiūno 2 me mos reikalingą. Už aukas iš ank patiektas veiklos- pilanas. Po
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
tu mirties mnėjimas. Abu šiuos sto lieka dėkinga R. L. B-nės trumpo
susirinkimo, didžiai
307 W. 30th St., New York, N.Y. 10001
gerb. dr. Jonas Adomavičius
Tel. (212) 563-2210
Norisi paminėti, kad valdyba
ir nariai skaitlingai dalyvavo

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2787
Dideli! pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

V DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoa Ir to

MARIJA NOREIKIENfi

tinh| Jokią pirmūnės Jūozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafa
Bventea bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojat
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim}
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja
■ '*

R L. B-i’ės Tarybos preziUirmas turėjo po.-ėdį š. m. kovo
10 d.. ku iame dalyvavo dr Vla
das Šimaiti- pirm... vice-kai: k.m.
V Zakarauskas >r Kazvs Rutseki etoiė — Antanina
Repšienė. Posėdyje buvo svarturi
veikios gairės* ir
o r/priJ organizac ijos rei
kalai.
Bo to buvo nustatyta Tarybos
narių ii ctstovų suvažiavimo data gruodžio 15 d. Liet. Tautinuere Namuose. Vakare — kuciu vakarienė. Salė jau užsakvta.

Mergelė^ Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje rengtame Šv.
Kazimiero 500 metų mirties mi
nėjime. 10 vai. ryte pakėlėme
vėliavas, 10.30 su vėliavomis
dalyvavome pamaldose. N uosi r_
skaitys paskaitą sveikatos reika
lais. Tikime, kad bus ir Kavu
tė. Nariai ir prijaučiantieji kvie
čiami dalyvauti.
d i padėka vėliavnešiams V Kozicai. J. Kreivėnui ir J. Bagdžiui.
Ponioms bei panelėms, nešiousiom< taurinius drabužius: I.
Pocienei. J .lasūnienei, p. Gri
gaitienei. A Vaičiulienei, G.
Giedraitytei, M. Bulakienei, p.
Dumčiene’. D. Tučienei ir A.
Repšienei nuoširdi apylinkes
valdybos padėka. . Padėka pri
klauso ir buvusiam pirm. Ignui
Petrauskui Y. Pociui už daly
vavimą vėbavu pakėlime. Vi
siems nuoširdus Petuviškas ačiū’

** 4?

% v LENKO ŽMOGAUS G V V EN IMAS, Antano Rūke apralj
tas Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauas
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* lit*
ratūrinė *tu<fija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyr
parduodam* tik ui H
LtciU v išKASIS PAMARYS, Henriko Totno-TamaĮaiert
Romiai pantiyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakabti* |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs Hekriman
DetuvfuL Leidinys (Uustruota* nuotraukom!*, pabaigoje Anodam,
ritovardžių pavadinimalafr Jų vertini*! | rokleėlų kalbų T«h«
Madingoje S3S pu*l knygoje yra Rytprūsių tamėlapl*. Kaina f*
• K4 LAUKIS LIMB, raiytojoa Petronėlės Orintaftė* at*

SIUNTINIAI i LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
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IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
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mtnftnal ir mintys apie asmenis Ir rietas neprlk. Lietuvoje fr pfc
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapim
bet kainuoja tik U.
> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revolludonleriu*. neeuprm
ta* tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje': tik a
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po*
Riją. Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju ui žmogau* telaae
Knyga y-a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |A.

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

i

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

T'*"*

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Metuviq kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kabi* pa. Kieti vtrietiaL

< IATYVNM NOVKLfS, H. Eoačenko kftryba, J. Valaiti
parttman. BM >*L tnygoje yra M sąmojingą novaBą. Kaina |B

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

Knygai gnmraot IVaąJtaMaa, 1TW So. BaMed
CSacge
C SNMi OtariMI
irMMI M«| pbKuIm ■hHoM

IS* -

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas valstinink**

Tel. 476-2206
[ — NaujlaB®*, Chicago, 8, H
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negu sen. Hart buvo surinkęs visame krašte.
Senatorius Hart, patyręs, kad Mondale laimėjo pir
minius rinkimus, pasiuntė jam sveikinimo telegramą. Iki
šio meto senatorius Hart buvo didelis arogantas, bet Wal
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terio Mondale laimėjimas Illinois valstijai privertė jį
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balsus. Jis rengiasi prašyti Mondale, kad jį pasirinktij
Dienraščio kilnos:
Naujienos ein* kasdien, išskiriant viceprezidento pareigoms. Jeigu Walter Mondale nesu
Grant Parke
M. ŠILEIKIS
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sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- tiktų pasirinkti jo viceprezidento pareigoms, tai jis vis
metams-----------vė, 1739 So. Halsted Street Chicago,
$24.00 IL 60608. Telet 421-6100.
dėlto galėtų jam pakenkti, atitraukdamas didelę dalį
pusei metu-------$15.00
muzikos instrumentas. Dėdė
trims mėnesiams
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juodaodžių balsuotojų.
Ambrazaitis buvo didelis tų nib
$5.00
▼lenam mėnesiui
Pinigus reikia siusti pašto Money
Antradienio
naktį
kandidatas
Mondale
per
Minnear
Kitose JAV vietose
rių specialistas. Jis sutelkdavo
Orderiu kartu su užsakymu.
KOVOS
DĖL
SPAUDOS
polio televiziją padarė pareiškimą visam kraštui. Jis pa-'
į jas jaunimą. Ir linksma jose
(ATSIMINIMAI)
į būdavo. Jokia nibrė neapsiėjo
reiškė, kad pirminiai rinkimai yra svarbūs visiems kraš
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
to gyventojams.
(Tęsinys)
tik ekonomistams, bet ir kitoms : be jo. Jaunimui dėdės Ambra
T ,
.
•
mokslo sritims, štai net užtikta. zaičio žodis buvo šventas. Jau
— Krašto gyventojai nori pažinti žmogų, kurį pasi
Ir dar aiškinosi:
kiek žirnių ir kito grūdo teko n^mas didžiavosi tais pa^ilinksrinks
prezidento
pareigoms.
Pirminiai
rinkimai
žmonėms
—
Pasakiau
apie
socialdemo

Antradienis buvo Mondale diena
4 atiduoti pražygiuojančiai Napo- i kiminais. Kai tu tos nibi ės baduoda progos pažinti jo poziciją apsaugos ir. užsienio po kratus, kad jie man artimi. Gal jleono kariuomenei, taip pat ir jvo Pl'ieinamhiusia vieta agitaPraeitą antradienį Illinois valstijoje vyko pirminiai litikos klausimais. 0 senatorių Hart geriausia pažinti iš ir visai artimi. Koks valstybės
- x • ,ko- ’ eijai. Ir tuos pasilinkminimus
lenkmečio- metu
-i-i
i
»
i a -i
i vadinamojo
vaumaiiiujo 11
rinkimai. Illniois valstijos gyventojai turėjo teisę pasi neseniai išėjusios jo knygos. Kad amerikiečiai žinotų, ką ūkis be plano? la netvarkį ukv- , . ,
.
f
-ii
•• I kiu butą įvyk:ių, o ir iš baudžia dėdė Ambrazaitis tinkamąiypaj i"1.
• k
sakyti, ką jie norėtų matyti demokratų partijos kandi jis galvoja ir planuoja, reikia tą knygą paskaityti. Aš ją. je, ta beprasme konkurencųa vos
naudojo.
Jis
pažinojo
f
jaunimu.
gyvenimo visokių nuotrupų.
slopina Lietuvos’ ūkį. Valstybi
Jis žinojo, kam ir..ką galima
datu krašto prezidento pareigoms.
atidžiai perskaičiau ir įsitikinau, kad visa eilė klausimų nis monopolis dar labiau stabdo
VI. Zubovas, išklausęs tųJab- įduoti, čia ir.sbuvd toji viela, iš
Demokratų partiją prezidento rinkimuose norėjo at iam pačiam labai neaiškūs.'
ūkio pažangą.
lonskio žodžių, pasakė:
•kur pilto ’atsišaukimai po visą
stovauti net 8 įaiididatai. Antradieni Illinois valstijos , Pirminių rihkimų mėtų buvo išspręstas Demokratų
VI. Zubovui socialdemokratų
— Gailiuosi, kad s’aVo į mplu apylinkę. Per tas nibres dau
gyventojai turėjo teisę pasirinkti vieną iš tų astuonių. kandidatas fllinpiš senatoriaus pareigoms. Iki šio meto ideologija nebuvo svetima. , > daviau prof. Kržyvickiui išsi giausia buvo išplaunama spau
Kas daugiausia balsų.gavp,»,tas turės teisę būti Demo demokratai turėjo net keturis kandidatus. Atrodė, kad- Vii Zubovas buvo .linksmo bū vežti į Varšuvą keletą pūdų to dos. Tuo požiūriu Šiauliąįf*pir-.
do, kupinas visokių anekdotų,: archyvo medžiagos* Nemanau,
kratų partijos kandidatu prezidento pareigoms.
Įtakingiausias demokratas turėjo būti Illinois Senato pir mokąs juos, gražiai papasakoti. kad būtų atsirinkęs, kas mažiau mavo.
Visi piliečiai turėjo teisę balsuoti už tą kandidatą, mininkas Philip J. Rock. Be to, senatoriaus pareigoms
* N uiti s metu ir su paskaita bukuris balsuotojams geriausiai patiko. Jeigu balsuotojui kandidatavo Hinsdale advokatas Alex Seith. Jis įsivaiz Iš kalėjimo* ir vėl patekantis: vertinga. Jis dirbo vtsą savaitę, vo galima pasirodyti. Dėdė Amb
kol atsirinko, kas jam naudin
nepatiko nė vienas kandidatas, tai jis turėjo aiškiai už davo, kad radijas ir televizija yra geriausia priemonėj savus. Aplankiau pažįstamus. ga. Mane suviliojo prof. Kržy- razaitis ir čia buvo savo vietoje.
rašyti pageidaujamo kandidato vardą, pavardę ir gimimo pasiekti Illinois balsuotojus. Be to, jis sugalvojo planą, VI. Zubovo buvau pakviestas vickio mokslas ir darbas. Ko Jis duodavo patarimų ir nuro
vietą. Jeigu Įrašyta pavardė bus neaiški, tai jis sugadina valstybės mokesčiams mokėti. Jis rengėsi visus atskai kartu su Jablonskiu tvarkyti tiems raštams gulėti pas mane, dymų. kas skaitytina, kokio tu
dvaro archyvo. Jo Šiaulių rūmų
savo balsą. Jo paduotas balsas nebus skaičiuojamas. Jeigu tomybės reikalus taip - sutvarkyti, kad gyventojams ne viename erdviame kambaryje iš tegu eina jų žinios-į pasaulį. Bet rinio turėtų būti pranešimas.
Dėdė Ambrazaitis surasdavo to
vardas ir pavardė bus aiškiai Įrašyti, tai tie žmonės bus reikėtų didesnių mokesčių mokėti. Ta problema jam buvo, seno gulėjo daugybė -visokiausių jau-kelinti metai, kaip negirdėti kioms nibrėms atitinkamas vi įrašyti i kandidatų sąrašus. Pageidaujamo žmogaus var aiški, bet žmonės nesuprato apie-ką jis-kalba. 'Balsavimo užrašų, dvaro apyskaitų, knygų apie juos. Dabar aš suprantu, tas-ir žinojo, kur ir kas kviestisu kokiu džiaugsmu tie raštai
dą turėtų Įrašyti didelis balsuotojų skaičius. Jeigu vardą dieną jis atsidūrė sąrašo gale. Nei liuksemburgiečių kil-; ir kitos įdomios ’medžiagos. Rei būtų panaudoti savų mokslo j
kokia nibrės' programa sukėjo
visa
tai
atrinkti
pagal
nie

Įrašys tiktai vienas žmogus, tai Į sąrašus jis nebus Įtrauk mės Philip Rock, nei graikų kilmės A. Seith demokratų.’
•žmonių. Savi reikalai geriau,! darytina. Ir tolydžio į tas nibres
kis, surūšiuoti, sukataloguoti. nesRi
tas, nes neapsimokės vieno žmogaus vardą Įrašinėti i nominacijos nelaimėjo. Ji atiteko demokratų politiku^
negu svetimi. Aš džiaugiuosi ir 3au ateidavo rinktinis jaunimai
Dvaro žemės ūkio apyskaitos
patenkintas, — sako VI. Zubo ne .vien tik kaimo, bet ir moks
kandidato sąrašus.
Paul Simon, kuris lapkričio mėnesį rinkimų metu turėk buvo įdomios. ;Iš jų galėjai su vas,— kad daugiau mokslo žmo lus einąs. Iš čia ir garsiosios
Antradienio vakare dar ne visi balsai buvo suskai išbandyti savo jėgas su lietuviams gerai pažįstamu res žinoti, kiek žemės ūkis turėjo nių ras žinių mano archyve. Aš Šiaulių gegužinės išdygo. Į tas
pajamų, išlaidų, kokio būta der
čiuoti. Iš suskaičiuotos dalies aiškiai buvo matyti, kad 42r< - publikonų senatoriumi Charles Percy;
su .malonumu pakviečiau judu gegužines suplaukdavo daug
liaus ir kita. Tame archyve pa
ir iš tu
<•
■ -v
Nepatyręs respublikonas Corcoran norėjo išstumti' sirausė, net istorikai būtų galėję sutyąrkyti tą archyvą. Būsiu žmonių iš visos Lietuvos
balsavusių pasisakė už Walter Mondale, BBC? pasisakė už
vietovių
už
Lietuvos
ribų,
kur
sen. Gary Hart. 20G už juodaodi Jesse Jacksoną, 1G už iš Senato patyrusi senatorių Charles Percy, -bet jam ne-j susirasti sau naudingos me-r junjs dėkingas už darbą.
buvo susipratusių lietuvių. Di
George McGovern, o kiti kandidatai negavo nė vieno pavyko. Senatorius Percy pirminių rinkimų metu labai džiagos.
Nibrės (yakaruškos)
džiąsias Šiaulių gegužines m
lengvai
pasiuntė
į
mokyklą
atstovą
Corcoran.
Jis
galės
nuošimčio balsavusių. Be to, penki kandidatai, išvarginti
J. Jąbloųskis rado progos mu
Ar žinote, kas yra nibrės? džiagiškai — produktais — rem'
• dviejų abiejų vardu -padėkoti Tai šokių, žaidimų, dainų vaka- (^av0 VI. Zubovas; jis
rinkiminės kampanijos jau buvo atsisakę kandidatuoti. dar kartą pabandyti už šešerių metų.'
ir pats
j
Spauda, televizija ir radijas paskelbė, kad Illinois
Liūdniausias dalykas, kad rinkimus pralaimėjo de-.l Zubovui už. pakvietimą tvarkyti ras. Nibres mėgo Šiaulių jauni- Jose dalyvaudavo ir susirinkusių
valstijoje laimėjo Walter Mondale. Antradieni pirminiai mokratų komiteto navi’s aldei’manas Aloysius Majerczyk. jo archyvą ir tarė savo žodį, | mas. Tas nibres paįvairindavo artu meto veikėjų būryje opiuorinkimai vyko ir Minnesotos valstijoj. Ten Walterio Mon- Jam betrūko tiktai kelių šimtų balsų savo apylinkėje, jkad tas archyvas yra įdomus i smuikas, mandolina ar kitoks ,s*us klausimus diskutuodavo.
(Bus daugiau^
dale laimėjimas buvo dar didesnis. Jis gavo 90G visų bal- kaimynystėje. Dar. ne viskas suskaičiuota, dar gali šim-j
"
suotojų pritarimą. Tarp Illinois ir Minnesota*. Mondale tas balsų pasirodyti kitoje skiltyje. Mero Washington^ '
15-toje apylinkėje gyventojų dauguma sukruto ir J _ icakas Rabin perims Izsurinko daugiau atstovų Į prezidentui rinkti konvenciją, šalininkai jau pasigyrė dideliu laimėjimu 12-toj apylinkėj, savo balsus atidavė sen. ‘Frank Savickui. Jis laimėjo.
raelio darbo partijos vadovybę.
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A. PLEŠKYS

JAV Lietuvių Bendruomenės
santykiai su ALTu ir VLIK u
(JAV LB NR YRA PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS — PLB PADALINES)

(Tęsinys)
Taip turėjo būti, iš anksčiau pasakyto ma
tėme, kad JAV LB su ALTu pasielgė 4<aip tikras
^neaiškios kilmės augintinis”. Prel. M. Krupavi
čius PLB-nei skirtus veiklos uždarinius taip nu
sako:
“VLIKas ne tik politiniais klausimais rūpi
nasi. Jam didelės svarbos buvo ir yra lietuvybės
išlaikymas ir lietuvių kultūros kėlimas ir ugdy
mas. Tuo tikslu jis įkūrė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę — PLB, kuri turės suvaidinti labai svar
bų vaidmenį lietuvių išeivių tautiniame gyvenime,
jei ji pati nepasistatys kliūčių savo veiklos sėk
mingumui ir neiškryps iš VLIKo nustatytų jai
pagrindinių nuostatų. Jai didžiausias pavojus
būtų — įvedimas politikos. Jos vienintelis tikslas
— tautine kultūra”. (“Lietuvisoji išeivija”,
42 psL).
1940 m ALTas buvo sukurtas vesti kovai
prieš Lietuvos okupantą ir Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti. Ir 19ol m. buvo įkurta JAV LB
puoselėti lietuv u kultūrą ir švietimą.
Toliau savo straipsnyje V.V. sako:
“į ąitininkų (fenzyvą įsijungė net tokis Die

vulio padaras kaip “sudegusio teatro” solistė. Sa
vo ruožtu, altininkų-patriotinių ekstremistų san
talkai buvo sėkmingi ir “blitzkrieg” pradiniai
rezultatai. LB Cicero ir Marquette Parko apy
linkių citadelėse suplevėsavo santalkos vėliava.
Altininkų-patriotinių ekstremistų santalkos ofen
zyva JAV LB VII tarybos rinkimuose, ypač Vidu
rinių Vakarų ir Ohio rinkimų apygardose sukėlė
nemažą rinkiminę įtampą. Dėl tos ofenzyvos
Vii tarybos rinkimai minėtose apygardose virto
savotišku referendumu už bendruomeniniųkų?
arba už altininkų - patriotinių ekstremisų koali
ciją”.
Šiame pasisakyme pareikšta daug neapykan
tos, pagiežos ir pažeminimo ALjTui ir jo šali
ninkams.
Dėl pastebėtų neteisėtumų rinkimuose į VII
tarybą ii* paduotų skundų, garbės teismo nary*
Zigmas Dailidka rašo:
“Tuo metu buvau LB garbės teismo narys..
Tucs visus skundus skaičiau ir kartu su kitafe
nariais svarsčiau. Man nekilo jokios abejonės,
kad skundai pagrįsti ir juose iškelti rinkimų iteteisėtumai vėliau kitų šaltinių buvo patvirtinti,
bet visi tie skundai buvo pripažinti nesvarstyti;
nais vien dėl rinkimų taisyklėse. numatyto vos
trijų dienų termino praleidimo. /. Tenka pabirti,
kad skundų dėl grynai formalių priežasčių ne
svarsčius, jokiu būdu negalima tvirtinti, kad rin
kimai Chicagos apylinkėse buvo teisėti ir kalti
šiais rinkimais nepatenkintieji LB veikėjai”.

(Žurnalas “Sėją”, 1975, Nr. 3. straipsnis “Kur
atsidūrė Lietuvių Bendruomenė”).
Po rinkimų į VII tarybą, LB šalininkų laimė
jimo ir ALTo rėmėjų pralaimėjimo, jokio žymes
nio sukrėtimo LB-nėje neįvyko. Tuo ginčijamu
klausimu keli straipsniai pasirodė spaudoje, žo
džiais buvo pasiginčijama privačiai tarp’atskirų
asmenų,-bet nuomonių skirtumai taip ir liko ne
išlyginti. Atrodė, kad viskas pamažėle nurims ir
užvirę ginčai atvės. Bet išėjo kitaip. Bendruoipenininkai, VII tarybos rinkimuose sudavę altininkams “Žalgirio” smūgį, tuo nepasitenkino.
Didžiausiose LB apylinkėse — Marquette Parko
ir Cicero. Chicagoje, valdybas su jų pirmininkais
priešakyje gal daugumoj sudarė ALTo šalininkai.
LB viršūnių vadovybė to negalėjo pakęsti. Pagal
JAV LB naujųjų įstatų §76. 1^73 m. Chicagos
apylinkių valdybos buvo išrinktos dviem metam
E*' kasmet perrenkama tik pusė apylinkės valdy-^
os harių.
4974 m. Marquette Parko ir Cicero apylinkių
valdybose turėjo būti perrenkama po pusę val
dybos narių. Abejose apylinkėse rinkimai Įvyko
1974 m. balandžio 7 dieną. Cicero apylinkės rin
kikams perorganizuoti net iš Philadelphijos buvo
atvyks LB Krašto valdybos pats pirmininkas,
o Marquette Parke rinkimus stebėjo pats PLB
pū nūninkas. Į Marquette Parko apylinkės susi
rinkimą tą dieną susirinko žymiai didesnis lietu
vių skaičius, kaip paprastai į metinius susirinki
mus. Ar jie visi buvo tos apylinkės nariai, pagal

sąrašus niekas netikrino. Įstatų §77 sako: “Apy
linkės susirinkimo pilnateisiai dalyviai yra apy
linkėje registruoti lietuviai”. Susirinkime buvo
pasiūlyta, vietoj pusės valdybos narių, išrinkti
visą naują valdybą.
Kilo protestų banga. Buvęs IV krašto valdy
bos pirmininkas, rodydamas ranka ir į viršų iš
kėlęs įstatus, sakė: “Ponai, mes laužome įstatus”.
Buvo kreiptasi į ten sėdėjusį tuometinį PLB pir
mininką. kad šis pareikštų savo autoritetinę nuo
monę, bet pirmininkas tylėjo ir nieko neatsakė.
Salėje kilo sumišimas. Mažesnioji susirinkimo dalyvių pusė pakilo ir protesto ženklan apleido salę.
Likusieji išrinko visą naują valdybą. Tai buvo
pirmas signalas Bendi-uomenės skilimui. Panašūs .*
Įvykiai dėjosi ir Cicero apylinkėje.
Kiek vėliau abiejų priešingų pusių atstovai |
dar buvo susitikę pasitarimui, kad išlyginus nuo-1
monių skirtumus ir išvengus skilimo. Iš te r.ie-1
kas neišėjo. ALTo šalininkams bendrame.ilnin- Į
kai pasakė, kad LB tikslas yra'peruiiti visą JAV Į
lietuvių politinę, šalpos, kultūrinę ir švietim) i
veiklą į savo vienų rankas, ir kad nuo tų užsi-|
brėžtų tikslų jie nesitrauks. Negalėjus susitarti.!
vieni į kitus žvairuodami išsiskirstė.
(Bus daugiau.)
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGIK'X
SKAITYTI DIENRAŠTI "^<AUJICNU$O
rch 22. 1981

R. VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
fflfflSffillllii

UBI^^
SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

DR PAUL V. DARGIS

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

Charles Stasukaitis
FD. LE.
'312) 226-ELL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius

1938 S, Manheim Rd., Westchester, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Lietuviu Žagarės klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks šeštadienį,
kovo 24 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman Avenue.
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

CICERO
Iš R. L. B-nės veikimo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS

K

GAIDAS - DAIMID

Lietuvių Tautinės kapinės

Chicagos Liet Tautinių Kapinių sklypų
savininkų metinis susirinkimas

GENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nebaigtuose reikaluose šiame
susirinkime buvo užbaigtas rei
kalas konstitucijos papildymo
klausimas. Per tris (3) metus
ėjęs galų gale su keletą mažų
pataisymų buvo beveik vienbal
siai sklypu savininkų patvirtin■a. Už kelių mėnesių bus nauja
konstitucijos knygelė atspaus
dinta, lietuviu ir anglų kalbo- >
mis. Senos konstitucijos knyge.
fdų jau visai mažai likę.
j

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

R. L. Bendruomenės metinis susirinkimas įvyko kovo
1907 West 103rd Street
mėn. 18 d., kuriame be apylin- ; Susirinkimas įvyko 1984 me *avimui kapinių administrato
Valandos pagal susitarimą
kės narių dalyvavo centro sek- J tų kovo 11-tą dieną, Dariaus-Gi riaus rezidencijos, kuri yra sker
retorė A. Repšienė, ponai Čiu- j rėno salėje, 4416 S. Western sai gatvės nuo kapinių ir kad re
DR. FRANK PJuECKAS rinskai, iš Indianos, Kačinskai, Avė.,, Chicagcje, III. Susirin zidencija per apie 30 metų bu
Pociai, A. Marma ir kit R. L. kimas nebuvo skaitlingas, bet vo apleista, nieko nebuvo taiso
OPTOMETRISTAS
Bendruomenės veikėjai.
gana produktyvus. Susirinkimą ma. Atremontavimas kainavo
KALBA LIETUVIŠKAI
Pirmiausia buvo pagerbti mi atidarė direkcijos prezidentas, arti $10,006.
Į
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
rę R. L. Bendruomenės veikėjai: Į kun. Bugenius Gerulis 1:30 v.
Tikrina akis Pritaiko akinius
Priminė. jog kontraktorius už .
dir. Plioplys, K. Mickevičius ir p. p. Pasveikino -visus dalyvius
ir “contact lenses”.
dyką atveža žemės nuo keliu tai
Naujuose sumanymuose, di
kiti.
ir paprašė minutei asistoti ir ty symo ir namų statymo ir supila
rektorių komiška susirinkimui
Pereito susirinkimo protoko liai pagerbti visus praeitais me
žemose
vietose
nuo
81
St.
iki
pateikė sumanymą, — kad būtų
Dr. LEONAS SEIBUTIS lą perskaito L. Dubauskienė, tais mirusius mūsų kapinių skly- 33 St. pagal'Cork Avė.
gražu ir reikalinga Tautinių ka
kurs priimtas be pataisų. Taip j pų savininkus,. Perskaitė tos
wI
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
pat vienbalsiai priimti valdybos ' dienos susirinkimui jpfitaikintą
Čia noriu priminti, kad prieš s pinių 75-kių metų jubiliejiniais
PROSTATOS CHIRURGIJA
pirmininko A. Skopo, kasininko dienotvarkę, kurią džyviai pil- orą metų, kaip mūsų kapinių 1986 metais išleisti istorinio po
2656 West 63rd Street
B. Navickio ir revizijos^ JkomUi jtiąi užgyrė. Pasiūlė susirinku ilgametis2 administratorius Sta- ■ būdžio knygelę ir gal surengti
Vaiandos: antrad. 1—4 popiet,
sijos — Zumaro pranešimai. . siems .išsirinkti susirinkimui sys Kasias išėjo į pensiją, tai di-1 koncertą ar balių. Dalyviai tam
ketvirtai 5—7 vah vak.
rektoriai buvo pasamdę jauną lie : pilnai pritarė ir įgaliojo kapi-Įi
Į valdybą perrinkti: A. Dum pravesti pirmininką. Pirmininku i
, Ofiso telefonas: 776-2880tuvį Kęstutį Truškūną. Pirmus nių direktorius tam darbui ruoš- •
čius, B. Navickis ir'S. Palionie vienbalsiai buvo išrinktas Buge
Rezidenciįos telef.: 448-5545
metus ištarnavo nevisai prastai, ris ir įvykdyti. Bus daug 'dar- j
nė. o į centro tarybą pririnktos: nius Gerulis. Toliau sekė: Di
bet vėliau tiek apleido raštinės bo, bet jau pradžią • turime.
D. Liepienė ir Z. Juškevičienė. rekcijos sekretorius Matas Ba
ir kitus darbus, kad direktoriai j Taipgi noriu priminti, kad
Klorid'a
Pirm. A. Skopas patiekė š. m.; lutis perkaitė praeitų metų (
buvo priversti jį? iš tų pareigų 1985 metais baigiasi kadencija
tokį veiklos planą: piknikai bir (1938) protokolą, kuris buvo pri
paliusueri ir samdyti kitą. 1983 5-kių dabartinių direktorių. Bus
želio 17 ir spalio 14 d., o Tautos imtas su mažu pataisymu. Po to.
metų vasario mėnesyje buvo pa -enkami 5-ki nauji arba perren
šventės minėjimas rgusėjo 9 d. sekretorius perskaitė metinės i
samdytas naujas administrato- kami tie patys, jei jie sutiks ir
Prostatos, inkstų ir šlapumo
Nutarta, kad vienas valdybos veiklos diiektoinų raportą.
ius — manager, jaunas lietuvis, jūs juos išrinksite. Kiekvienas
takų chirurgija.
narys rūpintųsi apylinkės narių
Kapinių iždininkas Alfredas Saulius Balsys. Naujas adminis sklypo savininkas
apie |
5025 CENTRAL AVĖ.
socialiniais reikalais.
Dargi s pareiškė, jog raštiškas tratorius, jau -su^ pareigomis su tai rimtai pagalvoti ir pasisteng- /
St. Petersburg, Fla. 33710
Po susirinkimo, pirm. A. Sko auditoriaus raportas visiems da
sipažinęs, ir darbūs atlieka ge Ii,-kad būtų išrinkti toms parei
pas
visus
dalyvius
pakvietė
prie
TeL (813) 321-4200
lyviams buvo įteiktas prieš su rai ir sąžiningai. Tikimės, kad goms tinkami’ asmenys, nes nuo
kavutės.
S. Paulauskas supi nkimo atidarymą, o jis tiktai
jis mums gak ilgai-administrate- , gerų direktorių priklauso visa
keliais žodžiais jį papildė. Dar riaus pareigose kapinėms tar kapinių gerovė ir kapinių ateitis.
Antanas Povilonis
bų komisuos pirmininkas Vy naus.
Apdraustas perkraustymas
tautas Uznys raportavo apie vi Po visų rajportų sekė klausimai
iš įvairių atstumų.
sus didesnius kapinių gerovei ir atsakymai. Buvo gana gerų
— Izraelio premjeras šamirj
! atliktus praeitais metais darbus. ir rinitų klausimų bei sumany turi tiktai 58 balsus parlamente, j
ANTANAS VILIMAS
Pareiškė, kak! praeitais metais mų, bet buvo keletas ir nevisai o jam būtinai reikia 61. Jis ma
TeL 376-1882 ar 376-5996
buvo įdėta daug darbo atrefnon- rliniu.
no, kad reikia eiti prie rinkimų.

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

UODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIA

tėvas ir sūnus ,į
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 Soe 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
rtUŲ KOPLYČIĄ LAIDOJIMU ŠERMENINE
Patarėjai n laidojimo direktoriai:

PEKKRAUSTTMA4

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
priimam Master Charge
ir VISA korteles,
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063
VT ..... ’i

i

i

i

BIELIŪNAS

VANCE n GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliam.;; pastatyti

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
TO BE OBSERVED JUNE f-7t 13QO BECA(/SE^

LAIDOTI'VTr KOPLYČIA

ii

Doctors

of osteopathy

D.ces, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
A
FOUNDATION STUDY
V PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE osteopathic
PROFESSION DURING
THE 1950'S.---—1

iPHJJi BARČUS
VALAWXM

JUO

jEA>

Oeaudienlxu tr
Ugniai?
įuo 8:30 iki 9:30 r<L ryt©
WOPA 1499 AM
.n<Jiuo|anwi iž nOsv

J34.8 So. California Avenue

!

Tel. - 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

J

•
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LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

SCMt CW»CA<?O VOTOR OUS TIPS OH

P«Hr>

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213

*ld<xw Otų*-

*«•

DOfT -Gut in between gaJ^*
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FOLLOWING OfSTANCFS’

*M^Lt*CXX) AV>
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.^Manipulative
<AZ» BRAZDŽIONYT.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

11 VTIS itotie*. 1110 AM banga

IS4$ W. TIM Street
AJ^S-a. IHiPoo

C«W. 77S-IS74
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TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
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THERAPY PROVIDES
PATIENTS WITH
AN ADDED DIMEN*

"Lietuvos Aidai

UU28 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Telefonas — 652-1003

ENGA(

I
*1

— —'

PATS SKAITYK IR KITUS
PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

AND

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill

AREAS.
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Thursday, March 22, 1981

CICERO
PAS ŠAULIUS
Jūrų saulių kuopos “Klaipė
da” duetiniame nurių susirinki
me valdybos pirm. J. Mikulis
pranešė, kad po JAV marinų
žuvimo Beirute buvo pasiųsta
prezidentui Reaganui užuojauta,
o po sėkmingo komunistu likvi
davimo Grenados saloje buvo
išreikštas pritarimas jo veda
mai politikai.
Kuopoje šiuo metu yva 85 na
r.ai, iš kurių 38 turi uniformas.
Nutarta kitais metais pami
nėti kuopos įsikūrimo 29 metų

dos lieka tos pačios
nuo pir- gyvulių 2 emoji m
nadienio ik’ penktadienio: nuo akyje. Išryškėjo
0 vai. ryio iki 6 vai. vakaro;; rrūk ’.nr.i. Gyvuliai buvo šeria
eštad eniais: nuo 10 vai. ryto ‘ mi blogos kokybės pašarais, r.eai 2 vai. popiet.
Isda.V ni
nustatytų
racionų.
-------------- --- —
I \\>rs žiema jau buvo prasideuu— Kasa, lietuvių federalinė I d, ve.šidė dar nebuvo apšildo
kredito unija, už IRA terminuo ma. Del to krito nemažai ver
tus indėlius moka 11%. Atida šelių. i kio vadovai nepareika
rius ar padidinus savo sąskaitą lavo is kaltininkų atlyginti ža’ą.
iki š m. b^amlžio 15 <!., indėb* I Komitetas ūkio vyr. zootech
galite nurašyii nuo. 1983 metų nikui P. Rumbučiui ir vyr. votepajamų.
rinm įjos gydytojui J. Domarkui
K a: a
pareiškė papeikimus, paskyrė
o i n i e ’ n c s n u o > k a i t a > ".

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
•

Vilniaus ir Jcensu miestų

FOR THE SMILE
OF HEALTH.

— Kasa, Lietuvių Federalinė
Patraukti atsakomybėn
Kredito Unija, nuo šių metų ko
A. Suchorukovas “Valstiečių
vo 26-tos dienos persikelia j
naujas patalpas. Naujas adre laikraštyje” sako: “Skuodo ra
sas: 261,5 71-oji gatvė, Chicago- jono liaudies kontrolės komite-.
je. Tel. 737-2110. Darbo valan- tas patikrino, kaip tvarkomas*

PXTRA GENTLE AND
predictable laxative

U. GfNluE

J

J. BACEVIČIUS — BE1X REALTS
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
i

“Liesmos” leidykla išleido V. Šimas sako, kad Irako lakūnai j
LIETUVIAMS.
Petkevičiaus romanac “Grime
padarė daug nuostolių besiver
*
•
draugų” ir K. Sajos pjesę “Rep žiantiems iraniečiams.
, 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
tilija”.
------ --------------1 Dilelis butas savininkui. Geras inves— Indijos vyriausybė pairau- tavimas.
Donelaičio “Metai”
kė teisman įtakingą sichą už g butų mūrinis su garažu. Pelningas.
baltarusiškai
perversmo ruošimą prieš Indi- pirkinys.
jos vyriausybę.
į Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Pirmą kartą K. Donelaičio
Į Nebrangus.
“Metai” į baltarusių kalbą buvo
išversti 1961 melais. Praėjus po
— Nikaraguoj. Sandino i’osle ■ ŠIMAITIS REALTY
rai , dešimtmečių, vertėjas A. Sovietu tanklaivis užplaukė ant
INSURANCE — INCOME TAX
Zaryckis vėl peržiūrėjo tą poe kovotojų įrengtos mmos.
2951 W. 63rd St
mą. Pagerintas vertimas iš vas negali toliau .plhvkti. Keli Į
Tel.: 436-7878
spausdintas 1983 m. Minske.
jūreiviai sužeisti. z :

— Kolumbijos kalnuose poliVasario 22 d. Vilniuje įvyko cija rado bilijono dolerių vertėj
mokslinė kon ferenci ja, ski rta kokajino. Suimta 10 žmonių, jų
ateizmo pradininko Kazimiero tarpe vienas amerikietis.
Liščinskio 350-osioms gimimo
metinėms.
E. L.

— Kambodijos kovotojai už
mušė 121 Vietnamo karius.

Chanja the oil tnd
f Iters evsry 3,000ta
6.000 miles to avoid
casting gasoline.

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight. t
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.
O Ex Lax. Inc.. 1982

Naajieaose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, Tbaom<en& veikėjo Ir rąžytojo atsiminimu*.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

M. ŠIMKUS
Notary Public
INCOME TAX SERVICE

j VELTUI IŠNUOMOJAMAS, ve: dusiai porai, nedidelis 1 miega
mo namas su baldais už 8 valan
dų vyro darbą kas savaitę, o mo
teriai dirbti kas trečiadienį ir
ketvirtadienį. — Skambinti po
5 vai. popiet 985-9112.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

RENTING IN GENERAL

O 1982 Dorsey Laboratories, Division of
Sandoz, Inc., Lincoln. Nebraska 68501

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdmo geriausi*
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
”
664 psl., vardynas.

Advokatų Įstaiga

Nuomos

Don't M s Bcm Lossti

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

JOHN GI3AITIS

— Washingtone moteriškė
automobiliu trenkė į Baltųjų
Rūmų vartus. Sudaužė mašiną,
turės aiškintis teisme.

I

Aleksas Ambrose,

DĖMES I O -f x
62-80. METŲ AMZ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, III.
Tel. 523-8775/arba 523-9191

Ateizmo pradininko sukaktis

I
I

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit,
gruntuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talrnan Avė*
Tel. 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KAINA ■
— $17. (Persiuntiirui pridėti SI)

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,

24 TABLETS J

& 1983 Cnattem. Ine.

TeL 847-7742

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų praūži:
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Chicago, HL

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
> NOTARIATAS • VERTIMAL

— Irano kariuomenės-pranc-

I
■

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road

S u o m: ų laikraštis “Kansan
. po sunkios
Kadangi Centro valdyba yra
seia“ ra>o, kad šiais melais tų
nutarusi, kad negalima visų mi
Katinas.
dviejų miestą ryšiai bus toliau
rusių šaulių karstus apdengti i
L. Katin is gimė 1907 m. rug- okciami ir stiprinami, pažyminį
Lietuvos tautine vėliava, nu" ar-Į
no L5-ąsias meti
ta visiems mirusiems šauliams!i sėjo
. 0 d. Elenoje. Baigė inokylą keistis visuome. ,
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.
»toju sennn
Panevėžyje. Monupirkti gyvų gelių vainiką, o
J‘
įlegnclj'm:s, meno
lar.kė meno mosergantiems ligoninėje
ir ' atskirais atli1 kyklą, buvo Šiaulių teairo
I koleklvva
liūs. 1017 melais Laigė Vii
kėja’s.
Metinis kuoras balius įvyks
Dailės institutą. Dailininš
spalio mėn. 6 d. šaulių namuose.
Lietuviu- krlbos komisija
jimai labiausiai išryo,.tj.>,
i
Menine programą atliksb
<- j .
ml peizažus ir nstiūrmorg.irio vadovaujamos “1DainuoAtnaujinta lietuvių kalbos.ko- •
1 tus. Pagrindinė peizažu lematijančios žemaitės” — Dana Vamisija. Jos pirmininkas — Vil
gimtoji Aukštaitija.
raneckienė, Bronė Stravinskie
niaus universiteto profesorius,
nė ir Aldona Underienė.
filologijos mokslų daktaras J.
Senos bėdos
Susirinkimui pasibaigus, kuo
Palionis, pavaduotojas — prof.
pos pirmininkas J. Mikulis vi
‘‘Medvėgalio”" tarybinio ūkio Mažiulis, sekretorius — Univer
sus dalyvius pakvietė prie vai darbuotojai “Valstiečių laikraš siteto docentas Piročkinas. Ko- ’
šiu.
S. Paulauskas
tyje” skundžiasi: “Pieno ferma, misija svarstys svarbiausius lie- Į
kurioje dirbame, nauja, bet tuvių kalbos ronninimo klausi- j
kombinuotųjų pašarų bunkeriai 1 mu
os nutarimai bus privalo- t
neveikia. Komhipašarus ranko mi visoms įstaigoms ir organi
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mis krauname į nepritaikytas Į zacijoms.
patalpas. Rankomis krauname ir
silosą, šiaudus, šieną, Pašarus
Vertimai į latvių kalbą
' — Reikalinga moteris ar vy išdalijame gyvuliams irgi ranJau daugiau kaip šimtas lie
ras paruošti pietus sekmadie komės. O apmoka mums,
tuvių rašytojų knygų išversta į
niais Amerikos Lietuvių klubui. už mechanizuota šėrimą.
latvių kalbą. Neseniai Rygos
Klubo virėjams yra .jaukus bu
Komplekso teritorijoje rude
tas klubo patalpose. Dėl plates nį, pavasarį sunku išbristi, arknių žinių ir sąlygų kreiptis pas i lys pašarų vežimą vos patempia.»
klubo pirmininką Antaną Gu- • žiemą’ negalime laiku pradėti
rtonį, 197 Lido Drive, St. Peters rytinio šėrimo. Turime laukti,
burg Beach. FL 33706 arba tel. kol išauš, nes neapšviesta siloso
ALL NATURAL J
(813) 360-4388.
duobė. .
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DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

Pavergtoj Lietuvoj
Mirė dailininkas Leonas
Katinas
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KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su Jegališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra< šymai ir kitokie blankai.
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Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštui
I

P. NEDAS, 4O5f Archer Avenue
Chicago, 111. £0632. TeL YA 7-59IC

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
32081A W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Miko šileikio apsakymų knyga
"Liucija” jau atspausdinta.
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Advokatas
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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.

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro,
* ŠeštacL: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL (L
& pagal susitarimą.
TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, Hl. 60629

.. . -

- . .j . .. „i HMM—

advokatų draugua

Dr. A. GnweB — MINTYS IR DARBAI, Z59 p«U liečia 1905
metu? įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* Ir
ruatrūpiminą I8.0C

ir V. BRIZGYS
Darbo ralandoa:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Dr. A. J. Gtuaea — DANTYS, jtj priežiūra, avelkata Ir
grožis. Kietais vlrielLaia
<4.00
Mtnkitai* virbeliais, tik -_______
<3.00

<606 S. Kedzie Ava.
Chicago, Iii. 60629

TeL: 778-8000

Dr, A. J. Goaaen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
BMONfiS. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik____

Gsfima taip pat užsakyti pažtu, atsiuntu* ČekJ arba
3ioocy ordai L prie nurodytos kainos pri
dedant SI pernantimo Maldoma.
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