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PAGERBTI TAUTOS FONDO RĖMĖJAI
300 Miles

Hew Oriears

(PASTABOS Iš TOLO)

U.S.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS
PASAKĖ KALBA KONGRESUI

Tautos Fondo Kalifornijos klubo pirmininkas Alb. Marke
MEXICO
komitetas š. m. kovo mėn. 18 <1. vičius, kurio rūpesčiu tas klu
SUMAŽINTI BADA PIKTU AMEBIKOJE IB KITUR
Los Angeles Tautiniuose Na bas Tautos Fondui, aukojo 750
Gulf of Mexico
WASHINGTON, DC. — Pranmuose surengė pietus tikslu pa dol., paskui S. Kvečas, S. Dau- '
MexicoCity
GEORGE DUNNE BANDO
gerbti vietinius Tautos Fondo gėla, Vai. Varnas. Br. Seliukas, ’
ŠALINTI E. VRDOLYAKĄ
ba ges posėdžius Br uMiami
tera
YUCATAN
rėmėjus. T. F. Kalifornijos (L<w| P. ir R. Sakai, A. ir B. Skiriai, !
NAt l(|i ) visai savaitei
e.
^PENINSULA
BAHAMAS
Angeles) komitetą sudaro: pir.- R. Vidžiūnienė. J. Mitkus, F.
CHICAGO, BL— Co. k ; ;>-U
^Havana '
į Ar ■erikm
rnininkė dr. Birutė Raulinaitie. Masaitis, Br. Stačikas ir dlaiig
ties tarybos pirmininkas George
i CUBA -DOMINICAN^
nė, vice-pirmininkai dr, R. Gie kitų Tautos Fondą parėmusių
Dunne, susitaręs su men
Ketvirtadienį jis pasakė kaiCaribbean Sea
draitis ir M. Naujokaitis, iždinin stambesnėmis aukomis, šia pro- !
old Washington j, p-anut
a-1 bą JAV Kongresui, kurią senaBELIZEZ
kė — A. Nelsianė, sekretorius — ga čia buvo atvykęs turbūt pats
GUATEMALA
'HONDURAsįįįZ^įįį^Zr
Į toriai ir atstovai kelis kartus
A. Skirius, ižtJo tikrintojai — D.; tolimiausias Tautos Fondo (Ka
! pertraukė ilgais ir karštais plo
"Pacific Ocean
HAITI — RICQ
^Z^~zEL
SALVADOR
' nicaragua'-~--jamaica
M. Jasaitytė ir V. Juodvalkis ir lifornijoje) rėmėjas Juozas Ru1 m:ną Ex 1
jimais. Miterandas pabrėžė, kad
teisinė patarėja — adv. N. V. I čys, iš San Francisko, kuriam, I
tarpu jis dar
! Prancūzija paskutiniais metais
Z- ^žzZ:COSTA RICA
Trečiokienė. Pietų programai visai užtarnautai, pietų dalyviai .
: bendradarbiauja su
vadovavo komiteto pirmininkė ginusiai paplojo Įvertindami jo
demokratų partijų* na- Į JAV
iriose pasaulio dalyse —
GALAPAGOS
AMA
VENEZUELA
d r. Birutė Raulinaitienė, kuri, auka ir atsilankymą.
ais u nusitaręs, planuoja pa-; Lib;?
Afrikoje ir Europoje.
taip spėju, daugiausia darbo
Inž. L. Grinus, pirmininkės
skelbti I. Wadiingtcna pirmr-i
COLOMBtA
ECUADOR
i Prezidentas Mi terandąs pir
įdeda tvarkant komiteto reikalus, pakviestas, padarė trumpą pra. •
ninku.
t miausia trumpai aptarė kelis
tuo pačiu i šios dienos rengi- nešimą apie VLIKo kai kuriuos
Prezidentas Reaganas paskelbė, k
ęs svarbiaus reikalus su Valstybės
nį. Dalyvių su-irinko .apie 70, netolimos ateities užmojus, kaip'
•dideli JAV kariu
sekretoriumi G. Shul’.z. Vėliau
kurių tarpe buvo tolimas sve- pvz., tarptautinį teismą Kopen-į
daug naudingiau- jeigu bus tas Baltuose Rūmuose kalbėjosi su
čia? iš sostinės (Washington. D. nagoje (?) svarstyti Helsinkio'
pats žmogus miesto ir partijos prezidentu Reaganu ir palietė
C.) inž. Liūtas Grinius — VLIKo , susitarimų pasėkas, taip pat tarp .
PREZ. ASADAS GAVO
vadovybėje. Taip esą buvę ii Europos Bendrosios rinkos rei
vaMybos ir Tautos Fondo Tary tautinio masto diskusijas Ota
ANTRĄ PRIEPUOLI
RĮchard J. Daley laikais.
kalus. Jis išdėstė, kad sunkėja
bos narys. 3Jis savo profesinės voje kitais metais. Tam paren-!
Dunne tikisi, kad š ai kombi Europos ekonominė padėtis. VItarnybos reikalais vykdamas į giamieji darbai jau gerokai pasi) dentas Hafez Asadas ketvirta- nacijai pritars iiir prokuroras xos Europos Bendrosios rinkos
SALVADORO IŽDO POLICIJOS VADAS NEGAVO
Kaliforniją, surado laiko daly stūmėję priekin, bet daug ką
dienį gavo antrą širdies prie- Richard M. Daley, Be jo pri ta valstybės kooperuoja, kad Ku
JOKIŲ SUMŲ Iš JAV ĮSTAIGŲ
vauti ir šiame renginyje.
reikia atlikti. Tarp*-1 kita ko jis
Pirmininkė, pasveikinusi daly- papasakojo, kad latviai numatę •SAX SALVADOR. Salvadoras, puolikams. Kaip Centro Ameri- puolį. Jis paskubomis buvo iš- rimo, George Dunne nesurinki opoje ūkio produktų kainos ne
vus, perskaitė Tautos Fondo pir kitais metais, Helsinkio susita- — .Pulkininkas* Nicolas Caranza koje, taip ir Pietų Amerikoj pa- į vežtas į ligoninę, bet dar neat- reikalingo žmonių skaičiaus. Ne kiltų daugiau. Dabar numatomi
Auroras Dale^. nauji ekonominiai sunkumai,
i - - J i -^ 4 — r • r- įsigavo.,
- .atrodo.
mininko X Giedraičio sveikini T“!pa'skėibfckad jis niekad negavor. —
si baigė ta* laikotarpis, kai buvo, ,r
i
i •
c *7 -zs <
’
v
,
i Tuojau buvo DaKvresn • trvs' pritaps t
pakaitoms.
res Angluja’atsisakė mr/kėli jau
mą ir padė^^^uk^ojams. Pa ga, išg^^^oti laivą (ijinkpinL jok:ų
į\iš .1JAV. ČIA
ar kitoji galimal. suorganizuoti didesnes; .
--------u
b
•
.
• viceprezidentai kraštui vaidyti,
?sumok'^, ku
mksciau pasižadėtą mokesčių
gerbiant ,
bu- giai
'< karo j
užimti sveb.mas 1V
.
.
TI
įstąįg^sįvuėrr
'/
I
’
J.
NAKASONE
SKRENDA
r
innasis
viceprezidentas
I
laian
ialį. šį nutarimą Anglijos premriuo
^^eftmtadienio N.Y. Times.pa- eritorijas.
H.idam,
-kariuomenės
remiamas,
erė M. Thatcher ne; porą karių
KINTJON 4 DIENOMS
leisti tautinėmis spatve|h^Jr su bus mlĮHirįį'
"mtm
^^SKelbė, kad Salvadoro iždo saudavė
pirmus
įsakymus,
bet
at

pasakė Briuselyje suvažia vai
vyčiu,' pažymėjimai, pąsMąsyti m u a
Filipinų prezidentas Mar- rodo, kad jam priešinasi antra
TOKIJO. Japonija. — Penkta
'
• * <!’ ,
-A:.
. -fc.-••
’ 1 $»otojas, policijos pulkininkas N.
siems atstovams. Bendroji rinka
ne tik Tautos Fondo, pir^n^o-J LaivojBRlt,’0S. Caranza kasmet nuo 1972 metu cos įsakė kariuomenei saugoti
iro
Nakasone
išski
’
i
sis viceprezidentas, prezidento j
teturi kitų pajamų šaltinių. Va
J. Gietdra,i'čid,- betŲir Kalifdmi- ]kraštuJLiėtųvcs. Latvijos irEs-j^ —
__ š - brobs RTaat Asadas.
gaudavo po $90,(M>0. Niekad jis balsavimo tvarką
į keturių dienų pas
o
1
j
karų Vok:elija, būdama prarrtojos komiteto pinnininkes dr;. Bi tjos krantu savaimė aišku neu- ’
negavęs, atsiliepė Caranza. jo- te. Įsakė prižiūrėti, kad būtų
Jis pasiryžęs paskv
j nės šalimi, sutiko mokėti po
' traliais vandenimis/taigi kur kas f
Raulinaitięnėi.Juos .gavo;
2<kios sumos — didelės ar mažos i laisvi, tvarkingi ir taikūs rinlinti
Pekinui
du
bilijonus
dole
Irano-valdytojas mula Cho-,
ri, jei neplyštu, raūkoję Tautos ’daugiau negu T2 jūrmylių nuo
jilijonus dolerių kasmet.
iš ČIA ar kitos amerikiečių įstai-Į kimai.
rių
mažais
procentai,
jei
Kin
meini paskelbė vieno milijono
Fon d u i virš ’ 300 dol erių, St am- kramto. Rejkią pasakyti, kad tai
>us labai didelė parama Eur
gos. Jis reikalaus, kad New York i
* vyrų mobilizaciją, kad butų ga
biauri aukštėja i ’gavę* tokius at- . gana drąsus: (ir Originalus) lat
opos Bendrajai rinkai.
| Times atšaukti! tokias žinias.
Calgary aerodrome, Kana
lima baigti karą su Iraku. Jis. ,je. Dalis tų prekių būtų perk:
žymėjimuk ;žio religmfe proga viai užmojis. LJ Grinius ragino,
Tas pats laikraštis buvo pa doje, užsidegė Pacific Western j planuoja didelį puolimą Basros mos Japonijoje.
Bet pats svarbiausias klausi
buvo: E. ir./J. Sinkiai aukoję kad kas nors, ir iš’lietuvių įsi
skelbęs, kad dabartinis kandi bendrovės Boeing 737 lėktuvas. srityje. Dabartiniu melu prie
nes, kuri prezidentas MiteranManoma, kad Nakasone bai
1700 dol., V. ir J. Dovydaičiai jungtų į tą politinę ekskursiją.
datas į prezidentus pulk. Da- Pradėjus kairiajame motore pa j Irano-Irako sienos Chomeini tu- dys padėti Kinijai užmegzti a- las norėjo aptarti, tai preziden(iš San Clemente) ll£0 dol., A.
Be kita ko jis dar pastebėjo,
buson prisidėjęs prie "mirties sirodyti liepsnoms, lakūnas grį
o Reagsno pasitarimas su Sk
tiincsn:us ryšius *u Pietų K
ir A. Audroniui, 1050 dot, A. ir kad VLIKo vadovybėje svarsto
! ri 730.000 1
ietų Sąjungos komunistų par
ja. Nakasone nori inform
F. Petkeliai — 1030 dol., Ame mas VLIKiri namų Washingtone grupių” organizavimo, šitą rei žo į aerodromą ir išgelbėjo ke
rikos Lietuvių Tarybos Los An įsigijimo reikalas, nes dabar ten kalą reikės nuodugniai ištirti, leivius.
Sovietų valdžia pranešė, kiniečius ir apie susti;.rn ;n: ijus generaliniu sekretoriumi
\. Černenka. Vakarų Vokietijos
Japonijos apsaugo*. Padėti*
geles skyrius — 1200 dol. Tūks laikant savo įstaigą reikia mo kad nebūtų be pagrindo kalti
T, .
.
... _ Į kad ji statysianti Irakui alo— r.dv. vrdolyak pareiškė. |
tanti ninku-sąraše buvo atžymė kėti brangią nuomą, dėlto sa nami Salvadoro kariai ir poli
skaldvl: dirbtuves. Izraelio limuose Rytuose keičiasi. Iki si< <anc:eriN. Maskvos spaudžiamas,
kad Harold Washington neturi
_
. v
.
>uvo atvykęs raginti prezideiįtą
tas ir Justinas Naujokas (aukc- vi namai su laiku apsimokėtų, tikai.
, ,
, ,
; ..
lakūnai lines pora metu isgrio- meto japonai nedaug rmi o
pakankamo balsu skaičiaus pa
... .
_
, .
,
pasimatyti su Černenka, bet pa
jęs 1000) visai neseniai miręs nekalbant, kad būtų daug dau
‘
.
t
ve tokia prancūzu statoma dirb- apsauga, bet dabar sundaro
Dideli manevrai Hondūro
imti Demokratu* partijos
vado- Ltuvę. .Ų,
- t nesu_ | didesnis pavoju* iš rusų
ridentas nenori važiuoti, kol
giau patalpų ir patogumų įstai
1
J
Dabar, ,kai. prancūzai
valstybėje
specialistai neaptars bent vieno
tai t keikia susf.prinli gynybą
Vj tiko statyti antros dirbtuvės, t„_
Svečių tarpe buvo ir Alena gos reikalavimams.
svarbesnio abi valstybes liecian: japonai ne*'
Po L. Griniaus įdomaus pra WASHINGTON, D.C. — Prez.
ir Kęstutis Grigaičiai, Tautos
states rusai.
Kilty Hawk lėktuvnešio ka
•io klausimo. Atrodo, kad preziįlė
Tautos Fondą remia kitais ke tesimo jis atsakinėjo į eilę klau Rcaganas ketvirtadienį pareišį kė, kad vasaros melu Hondūro pitonas pranešė, kad pvr dvi va
ieną Miterandą šį kartą ragino
Peru Respublikos policija
liais ir būdais taip pat daug simų iš- publikos tarpo.
Ii į Washingtona kitų EuPenki
Poeta>. žurnalistas, rašytojas i valstybėje bus dideli JAV karo landas buvo pamestas radaro naudoja ašarines dujas prieš de
kitų veidu- matomų ar girdimų
kontaktas
su
.Sovietų
nariaiviu.
jėgų
manevrai.
valstybių atstovai.
mons Iran lūs
vardų įvairioje lietuviškoje vei- Al f. G-edraii (T. F. rėmėjas.)
Karo
manevruose
dalyvaus
kloję, kaip pvz.: Santa Monikos padeklamavo trumpą savo kū— Prez. Iteagano nutarimas
JAV laivynas, aviacija, pėstinin
kai. Jeigu l>et kuri valstybė ma suruošti JOO.OOO karių manev
nevrų metu arba tuojau po jų rus Centro Ainerikoje padidino
bandys įsiveržti į kitą valstybę dolerio verte
ir bandys grobti svetimas že
mes, tai JAV smarkiai kirs už-

Hondūro valstybėje bus dideli
JAV karo daliniu manevrai

ndas

nerikoje.

rinio posmeli apie Lietuvą.
Prade dlant pietus Irumpą mai
šelę sukalbėjo kun. P. Cebesius
Pirmininkei dr. B. Rnulinaitionei priminiu — atsistojimu ir
tylos momentu buvo pagerbti
mirusieji Tautos Fondo nariai.
Visa 'mgrnio programa buvo
gerai iš anksto parengta ir dr.
B Raulinaitienei vadovaujant
(jai taikine M. Naujokaitis ir dr.
R. Giedrutis)
praėjo labai
I sklandžiai. Tautiniu Nnmiį sale
šiam renginiui naudotis nemo
kamai leido tų namų v bos pirmininkas J. Petronis.
VL Bekūnes į

KALE^1X)R£L1S

Kovo 24: Niką, Daumantas,
Kadis. Blend ė, Tolivardis, Arnė, Gūsis.
Kovo 25: Kristaus Įsikūnijimas, Arvyda i. Alelė
Stegė, Naridantas.
• Kovo 26: liudgeras, Gila, Arbulas. ()rik;k Gėlė, Dorulis,
Tyklė.

Saulė teka tS: IX, leidžiasi 6:07.
Oras debesuotas, šiltesnis.

ATS UI f uos 2, 200 dot joluu |

mokesčiu jums mokėti nereikia. I
Į bereikia jums ir income tax j
anketų užpldyti.

ir aprūpinimas
VI melai

Jūsų gaunama pensija taip pat

Kovo 24, 1984., Nr. 13 (280)

j neapmokestinama

Redaguoja PRANAS AULAS

i

KiauMmu* ir medži«?4 siusti: 4436 So. Washtentw, Chic*ęo, IL 60632

Jei jūs, kaip pensininkas, bet
kokių kitokių pajamų neturite
per metus daugiau, kaip 4,300
dol., jokių mokesčių jums mo- ’
keti nereikia.
Pr. Fab.
♦

♦

*

Trumpos žinios

Kiekvienas privalo turėti testamentą

• Nčil. F. Hartigan, Jit., At j
tomey general ir stnioru lyde
riai šiomis tffienornis konferen
cijoj pasakė, kad senierai pri
GINA SAVO VARDĄ
valo būti paskirti į 26 “mayor ’
tarybas ir komisijas — sveikatos,
Teisėjas: — Kodėl laike ty
gerovės ir rekreaeijes. Mrs. Ted rinėjimų tu pasivadinai skir
Cohen, atstovaujanti šiaurinės tinga pavarde?
dalies seniorus, prie to pridėjo,
Kaltinamasis; — Dėl to, kad
kad susijungę senierai gali nu mano motutė nuolat sakydavo:
veikti daugiau, negu “Common ' Kas neatsitiktų, bet nesutepk
wealth Edison”. Patarėjų tary savo vardo”.
* * *
bos tvarkydamos tokius svar
bius reikalus, kaip vėžio kon NEPAKELIAMAS ĮRODYMAS
solę, šeimos patarnavimus, na
mų apgyvendinimą, maitinimą — Kaip, iš tiesų, pažinti kada
si, meno parodas ir turizmo rei žmogus esi optimistas, kada pe
kalus, daug gali senjorams pa simistas?
Petitas
— Užtenka tau tik pagalvoti
4) income taxai irgi dfidėjajrned. administratoriaus pavadų© žmonių pradėjo ieškoti darbo ir dėti.
tuos dvidešmt dol. ku5) btrfo nuoma, didėja kas me- fojąs, teigia, kad praeito antra- 'kai kuriems pasisekė susirasti.
s Washington, D. C. Vidaus apie
x
?• I tąi, is>khiani šiuos metus:
Nedarbas padidėjo giyipėmis reikalų sekret. William Clark Iriuos man prieš metus paskoli. dieino nakčia kraujo žymės* ir
6) maisto kąinos.nuolat didėja; stiklų gabalai matėsi, ant-petal--, pagal dep.to duomenims sekari- parinko Frank Richardson, būti, nai, tuoj tau duosiu atsakimą.
Interior dep-to vyr. advokatu. I Jei tu pykši, ka$ taip ilgai neatiTinkamas kvėpavimas turėtų
7) bet ko nors pataisymai5 pų' grindų po pacientų apžiūrė-j :žia>: ~
Nūdienos ligos
•y§ųj.p.gd.9zu
į.<; >4.
.v
ru nue 7.5
7.B$- Jis ’dbbar yra 70 metų amžiaus, daviau, būsi pesimistas, jei gai
prasidėti nuo diafmgmos irrei
jimo. Mr. Roberts dar pride-ją,
Be atodairos sekai?t madą, pa- ; ketu vartoti krūtinę ir
21%—22.3% li? užims Wiliam Coldirom pos- vosi, kad1 ir y
gerai padarysiu tau
: Ar galima -sakyti, .kad jnflia-5 kad ligoninė niekad .nebūva jryjlĮMTUOHų nuo
phti neįprastų ligų, kurias gy-.
7.5%—7.7% ■a. F. Richardsoną dar turi no_ neatiduodamas, tai būsi optimisrija miazeja? Is tikrųjų, iš šrų švariai užlaikoma per -risą laiką, - Šaltųjų nuo
d vio i a i i rg i ir a d i n gai vadi n i. idant 1 engva i kvėpuoti. Tingi patiektų ; YeaH ų duomenų visi kai ABU firma prieš metus pą- Juodukų nuo
16,8^—17.3% minuoti prez. Reaganas. Jis j tas.
džinsinis dermatitas, kaip ?
-12%—12.6%. bus reikalingas ir senato patvir- j
Ii tucr priprasti giliai kvė- gali. įsitiknti;- kati ^virkščiai—•, . sirašė kontraktą. Pažymėtina, Ispanų nuo
aiškina Bazelyje Šveicarijos far- ’ )iioti. ir sykį pi i pratęs visuomet •'nė -mažėja;' bet didėja.
LAIMINGAS MEILĖJE
. kad IL. Viešosios Svęitkatos de.
tinimo.
maemiu firmų leidžiamas infor- ■ nrie io prisilaikys. Yra dauge-j •
% • žMertil Burstoraiti^: ppartamentas kritikavo švaros pa
g Califuriiijos Blue Shield pa
— Matai tą vyrą? Jis jau šem ic • j a <
nešioja i i t aptemptus
akims gydyti
arimo pabandymų, klf-T :
laikymo štabą, tvirtindamas^ kad
siūlė
planą,
kuris
sumažinsiąs
šiosdeši m temetu amžiaus, o vis
džinsus Dicko niršt. »• — sąnarių į
d( Ja prie ne**o kvėjia-J S6C* ligoninė visa laika buvo nesvaPninešama,
kad
Food
and
sveikatos
išlaidas
nuo
15,%
iki.
ama uoliai vuno
^eres pozitūros. Kekviė-1
.fi nuo virsa.us iki apačios. Ne- Drtig Adrhlnistra-tiori (F. D. A.) 18%. Pagal pasiūlytą “PPO’s pasekmingas meilėje!
pasiutusiu nas ,tu"ė'U kas r tą ir iKiktl.l
— Kaip tai?
,
spragsi? nt pirst
: švara pastebėta ir vbfiių pątSP. iizgy^^smstą ir jau gaminamą prepaid” sveikatos apdraudą yra
'
Iš
Vvčšhmgtono
AP
agentūra*
— Iki šiam laikui tėbėra ne
disko rtr>u. V; ru jaunimo, kuomet atsikelia a preš ei i vėl t"
pose. Be*'t/v šdžū^ės kraujas naują vaistą gydymui akių ligos, duodama .už sumažintą ratą na
"
n
e
sen
tai
:
spaudoje'
ir
TV
ban*vedęs.
pko .sjndro- ’ 'a ltiv p^kelr: rankas Vjįrš galvos;
tarne van!i'ę<
■Jouvo matomas kfniikos vietove-^’ vadinamos “Glaucomą”?
rgomis
pranešė,
kad;-apie
2
mik
riams, kurie moka ketvirtį mo
m as — krau j o kratymosį ęoUah - ir su pakėlimu ranku giliai
■ie,
o
grinefys
buvo
purvinos.
negu
esąs
daug
efektingesnis,
\Soe. • Seą.į čekių, gąyėjur gausiu
kesčio. Už tai jie gauna apdrau
SMARKUS VIRŠININKAS
panko ssliūmi.
ikvėori i r?ulei džiaut rankas iš-' ^ tųę^jprimokepĮnu^, apie $1,000vais-.
dą iš anksto parinktos ligoninės
Nežiūrint tokių nešvarumų, iki šiol naudojami įvairūs
Ir vv/ešnioji karta masiška: .kvėnii Reik'?.. tiesiai aut a.bieIkųtrię priklausė už "pįcaėjūsį laiA minėtas departamentas v.'šdėlto tai. '
ir gydytojų narių. Šis planas Jis: —. Mano brolis dirba tokį
m kojų stoti per pabandymą arJ
soje šalyje šiandien yra net pradės veikti nuo gegužės rnėn. darbą, kur turi 5,000 žmonių sa
mo būdo. Tame pačiame biule- b: truputį pasikelti ant kojų, ka% ir‘'mėnesinius 'čekius apicį \ligoninei ;isdav? pilną licenciją
1.8CC.OOO šies nelemtos ligos 1 d. San . Diego. Patarnavimas vo priežiūroje.
'~nyje aprašoma televizinė irom, D tu kvėpuojant ir nusileisti S20 didesnius. Išmokės - palieki :r?Lsiems ’metaAs. - ”
— Ji: — Kur ir ką jis dirba?
praėjustLs. 5-kįs metus. .«
Kitas -pareigūnas McDonald kankinamu amerikiečiu.
bus teikdamas Les Angeles ir
bezė. Nuo jos kenčia pagyvenę išk\Tėpiant.
Jis: — Valo kapines!
Francisco miestuose.
NaUjts
vaistas
vadinamas
Tfpasakė,
kad
ligoninė
švarinama
San
žmonėm, ištisas dienas sėdintys
Soc. Sec. centre Baltimorėje,
Tinkamas kvėpavimas nu
moptic. Jam gauti reikia gydy
kreips gerklės, nosies ir gerkli 'yMcL. įrengta mpdėniūs konipiū- V'k .kartą per dieną. Tuo tarpu tojo recepto. Cpek County ligo į
; Michael! Reese ligoninė ir Medi
i
tėriįi,
kurie
jaer'16
niėu.:
laiko,
niu
išsišakojimų
kroniškų
ligas.
Tikrino, jog žmones tingi
cinos . centras.alinami nuo 5 Ulinėje “Emergency-’ - skyriuj< |
Visuomet reikia įkvėpti per ne- i tarpi dirbs : visuose S. S.riofiIki 20-kartų per dieną, pranešė • akių gydytojas* gaii seniorami y
atsakančiai kvėpuoti
’
L
;
z
si Jeigu tą negalima lengvai -suose.
- •. ; -p . u - ■
tenai pa- Mr. Sally Benjamin. Michael 'prirašyti šiuos■ vaistiiš nemoka-Ji
p; zaryti, reikia pasitarti su ge j.' Soc. . Sec. rekoi
Apvalykit savo plaučius '
mai.
-b
FgK
bvlu ligi ‘ Beesė ligoninės ^pranešėja. •
šviežiu oru
ru gydytoju. Burna ne dėl kre tikrins ąpie 2J5;
* • * •?*
(Plačau: Tribune, 3.17.&C).
; 1 $84- m. J vičfario.
. Pr. Petitas
Mes kvėpuojame, kad palai
Soc. $cc. rėčistrubse yra virš
JŪS KLAUSIATE.
kyti seve gyvybę. Mūsų gyvybė ji Vyr. amž. žmones pratęs- 36 mil/'šėh. čekių gavėjų ir 4
priklauso nuo šviežio oro. kėrįĮi tuoja dėl kylančiu kainj mil. vadinamų primoku gan- įHinois valstijoį apie 10%
MES ATSAKOMI I
bedarbiu
įtraukiam paprastu būdu. Svdr.
Pr. T(
Neseniai Bostono “Monitor” nančiu. ' :.
bu ne tik tnkamas oras, bet ir
Visame krašte bedarbių -vidur
KL. Esu 85 metų pensininkas.
dienrašty buvo paskelbta.* kad
k^ėnavuno būrihs.
kis vasario men. nukrito iki Žmona mirė prieš 3 metus. Pen
Daugelis žmonhi tingi at.sa . inflnčija mažėja. Toks tvirtini-.
ligdri’ries patalpose
3.8%, bet Illinois valstijoj paki sijos gaunu 339 dol. per mėne
žmonįv
kančiai kvėpuoti ir nusiųsri gry *ras iššauk
Cook ap.'-kr’ ligoninės aukštas lo iki 9%; ką. paskelbė valdžios sį. Už sutaupąs banke 1983 iri.
no oro į visas plaučiu dalis, kad protestu nes daugelio dalykų
raportas. Nacionalinio nedarbo gavau 2.200 dol. Ligi šiam laikui
oareigūtias. Mr.. Roberts pasakė',
r jos apsivalytu nuo visokių bak karnos didėja. Būtent:
nata laikinai sumažėjo 0.3% sau jokių income tax anketų nepil
terijų. Gilus kvėpavimas na D telefono sąskaitos patarna- kad firmų, kuri palaikanti ten sio minėšyje. Illinois rata gruo džiau.
. švarą, neturinti reikiamos patūraliai pagauna daugiau švie ' vimai kas mėnesį didėja;
džio mėn. siekė 3.4% ir sausio ■Dabar mano kaimynai sako,
žio oro. Jis atliekamas nėr iic- Į 2) namų apdrauda brangsta; trrties. švnrai palaikyti didelėje mėr. 9%. Vasario mėn. skaičius kad iš tų 2,200 dol. aš turiu vai
3)elektros srovės kaina kyla; ^-ligoninėje.__ Terrence Hansea,*.
•j gerklę ir plaučius.
9.6% yra tik 0.2% mažesniu džiai sumokėti 10S kaip paja
negu valstijos ankstyvesnis skai mų mokesčius. Kiti sako, kad
čius sieke- 9.8%; kuris buvo 1980 ■už tokią pašalinių pajamų su
rm liepos merk, pasakė ~Willy mą man nereikia mokėti jokių
Bięrfhan, vaistuos dep-to eko- [ mokesčių,
nomist/š. Skaičius nuo sdfršo Būkite malonūs ir prisakykite,
men. 501,000 iki 542.000 vasario kaip aš turifr pasielgti?
mėm Orui pagerėjus daugeli: <■
* Germantės

(-pie 99* ) r
h'stnmento-Į
I
irti- i
minusiu laiku. Is tikrųjų, tai Į
yra netiesa. Tai matydamas aš Į
galiu paklausti kiekvieną asme- į
ni šitiTip: jeigu jūs įnirtumėte
ryto i. ar norėtume, kad jūsų pi
nigai. namai, baldai, imbai >r
brangenybės patektų ne tiems as- j
men ims. kuriems jūs pageidau-j
Gimėte, o vi>ai kitiems9
Geriausias kelias, kad tie jū>u norui išsipildytu, reikia surašyti visus dalykus, kuriuos no- J
rite atiduoti ir nurodyti kam.j
Vėliau pagalvokite apie savo
sąskaitas bankuose. Ar jūs no
rite palikti specialias dovanas

tam tiki ems bičiuliams ar labdaro organizacijoms, kurias jūs
xmiate ir gerbiate. Kreipkitės
t t* i<ininka. kurk jums page?
bes tokį p>likimo dokume ntąsudaryti. Jeigu jūs numintumėte
nepanšęs testamento, tai dari
gelio šio krašto valstijų teismai
paskiria vieną pusę palikimo
pasilikusiam sutuoktiniui ir ki
ta pusę vaikams. Tuo tarpu iš
anksto sud;irytam testamente
kiekvienas asmuo pagal savo
nuožiūrą savo turtą paskirsto
kam tik j’s p:inorės.
P. S. Plačiau tuo reikalu skai%
tykite “Sūduvos” leidinį, kaip
sudaromi testamentai, gaunami '
’Nairienų" Redakcijoje.
Pr šulas
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TORNADOS

U one struck, would you
know what to do?
•OK CHICAGO MOTtjR CLUB Wi® CM

ZIFZFW

Co last five F&ars A,245 tornados he*e touched down to 46 dtoorw* italei. WMelhey car. cxxxr anyttne, March
rough Auguat are ccrtstoared the “dangdr* months. Stota
Fene Rre and Casuaty, I anojo* bdma insurer. offers the _

Atbrido gluosniai prie upės gerti.

U upėj šį vakarę
Pražydo seniai nuskintos lelijos.

GETTING PREPARED
CtomafioR to your louuu*? aM Mow
Intra
— A NtfkxW WetoMr SarMoa nearto watofc*

IF IT HAPPENS
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Xuinifleftinti
Prie rfihiHta Kėlfc
Mhtl| fldhiniii.
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ne! SajJne 'frtwifrjib rWtrro.
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(“Mes”. Adelaide, Aasttelija)
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“v sai taatri”, bet mažoms visucmenės grupėms, tad ir tarna- Į
vimo “visai tautai” tvirtinimą ;
iv ik.a laiKyti prasilenkiančiu suliesa.
anl ap c dienias.a o ’stip
r v be rėtam:. rimą “Kuriai nors
:jo> tnstikicijaiarba
} *n.paperkamumą 3r nuperka
mom t re: s etimųjų, nei savų
jų”: dienraščio slipi’ybč pareina
nuo išeivijes lietuvių visuome
nės pagarbos savo kalba leidžia*
nriems d enraščiams, ypatingai
‘D augo” d'eniaši-o gryna liei tuvių kali a, kultūrinis priedas,
švari ir aiški spaud •. čia prieš
kitus dienraštis turi p rmenybę.
patraukia daugiau sKaitytojų.
Tačiau savo patrauklumą men
kina ii* deimantinę sukaktį sui degutavo tvirtinimu, kad tar, nauja fc’v:sai išeivijos lietuvių
• visuomenei”, ko iš tikrųjų ne
darė ir nedaro, ką jaučia ir ma
to visuomenė.

ST. CATHARINES, ONTARIO
Lietuvos Nepriklausomybės
šrentei praėjus

į

St. Catharines miestas, kai |
lietuviai po Antrojo pasaulinio!
k iro pradėjo įsidarbinti, buvo Į
venas iš mažųjų, tcdel ir lietu- ■
viai jame sudarė negausią)
lietuvių koloniją. Tačiau, kadį
ii neskaitlinga lietuvių koloni-j
je visdelto joje buvo veiklių1
lietuvių.
!
Patriotams lietuviams medžią,
giniai remiant, buvc pradėtos
ruošti tautinės šventės su pro I
gminomis. 1944 meta is Si. < latha- į
rinė^ lietuviu kolonija pridėjo Į
garsėti, kaip veikliausia lietuxių kolonija. St. Catharinei va
dovaujant, prie jos prisijungė,
Niagaros Falls, N. Y., jauni-!
mas. Tada atsirado dvi tautinu 1
*i
šokių grupės, kurios išpildyda-,
vo pi’Ogramas, ruošiant tautines,
šventes. Metams bėgant, jauni-1
mas baigė gimnazijas ir išvyko
studijuoti į univers’tetus. Ne-,
iant pakankamai jaunime prie
auglio. nustojo egzistavę meno
vienetą^ kurie per daugelį me
tų šoko, dainavo, vaidino ne tik
St. Catherines lietuvių koloni
jos lietuviams, bet išpildydavo
programas ir svetimtaučių pu-'
blikai/

1,500 dol. Šiais metais gana veik
ius patriotas lietuvis, Tanios
Fondo igaliolinis — Jonas Dervaltis, prie vienuolyno švento
vės sekmadieniais, ir aplanky
damas lietuvius namuose, vis
renka aukas. Per tiumpą laiką
rik iš 40 lietuviu šeimų ir vienjungiu surinko virš 2,000 dolerių Lietuvos laisvės reikalams.
Tie pinigai jau pasiųsti Kanados
Tautos Fondo atstovybei, kurie
yra laikomi banke.
-

■-

-

i

pasididžiavimą,
To laikotarpio pradininkais
reikia laikyti a.a. administratorių kun. ciniką ii redaktorių
moderatorių kun. Pr. Garšva.
Kunigui rašyti amerikiečių re
daktoriui Milwaukee laišką ir
meluoti dėl ne^kelbimo LB ren
giamo 21H) metų Amerikos su
kaktuvių minėjimo dienraštyje,
kad skelbimas yra neapmokė
tas, yra smerktinas ir nuodėmių
gas dalykas. Kun. cinikas tą pa
darė. redaktoriui parašė laišką,
kuris buvo perduotas a.a. dr. V.
Balčiūnui, kur.s buvo to minė
jimo komiteto pirmininkus. Abu
šiandien yra pa
pasiteisinti, kad ne vienam,
ir kiekvenam mchvinas
nuodėmė.

Atstovų Kūmų plez dentas Can*
Čingkuo trečiadienį vienbalsiai
išrinktas dar 6 metams Atstovų
Rūmų prezidentu. Manyta, kad
jis nesutiks dar vienų terminą
eiti šias pareigas, bet jis pasita
rė ir ivžosi test i darba.
l’ž čang čingkuo pasisakė
1,022 atstovai, dalyvavusieji po
sėdyje. Tai sudaro 99.02% par
lamento narių.
Atstovai manė, kad . čang
čingkuo savo pavaduotoju pasi
rinks buvusį v ceprezidenlą, 77
metų amžiaus sije Tungmin,
bet j s pasirinko 61 metų amLee Tunghui. Sako, kad
parlamento priešakyje turi būti
jaunesnis žmogus, jei kas atsi
tiktų dabartiniam parlamento
pirmininkui.

Tautos Fondo įgaliotinis Jonas
Dervaitis šių eilučių autoriui pa-1
reiškė, kad Lietuvos laisvės rei- j
kalams aukas rinkdamas stengsis aplankyti visus lietuvius, ku- Į
rie gyvena ir toliau nuo St. Ca
Arba, kai Gaidelio ir kitų lietharines miesto, pav., Niagar
MOKYKLOJ
tuvių kompozitorių kūrinių išFalls, nes jie priklauso St. Ca- !
— Je t iš trijų obuolių pada
pildymo koncertą rengė Cit
tharnės Lietuviu B-nci. Paklau- !
lietuviu grupė Chicagos amfi rys:!! šešias dalis, kokis tai bus
sęs Tautos Fondo įgaliotini Jo-]
teatre ir juos pildė garsiausias veiksmas: dailininkas ’ atėmi- j
na Dervaitį, ar jis gauna kiek
sudėjimas?
nors kelionės išlaidoms apmo-j
Dienraščio “nepaperkamumas' Amerikoje Chicagos simfoninis
— Man rodos, jog tai bus piaus
k^ti gavau, ntsakvma, kad vi-1
ar nenuperkamumas”, kaip sa orkestras, ar dienraštis apie lai
tymas, ponas mokytojau...
sas kelonės išlaidas pats apsi
• vųXi’\ taip ir “svetimųjų”, pa- savo puslapiuose ką rašė, spaus
moka. Be to. jis dar palakė, kad ;
• liekamas skaitytojų nuomonės dino skelbimus?
esąs laimingas, galėjęs šiame
i apsisprendimui. Tačiau kalbėti
Nesutilptų nei jaučio odoje
Naujosios Zelah dijos vaizdelis
krašte apsigyventi. Jo many-,
ė apie “kurią nors žvalgybos ins surašyti dienraščio deimantinės
mu. kad kiexvieno Kanados be- •
MEEIJHE CHALLENGE!
tituciją”, jau visuomenėje gali sukakties antrosios pusės negar
tuvio yra pareiga padirbėti be
sukelti įvairiausių išvadų, ko bingumo, bet paliksime ramy
jokio atlyginimo Lietuvos lais-j
jOcilTiantllllO D1311^0 KCikSIPiinS^UinO
mentavimų, kritikos išvedžioji- bėje. čia norėta palikti ateičiai,
vei.
! mų. Ką tuo reikalu gali visua- kai kas rašys išeivijos lietuvių
antroji pusė. .
Džiugu čia pamnėti tuos lie- j
į menė sakyti ir kaip “netamavi- spaudos istoriją, kad būtu pa
Dabar St. Catherines lietuvių
tuvius, kurie savo gimto kraš-l
Jei
dienraštyje,
kada
jame
yra
(Tęsinys)
mą” vertinti, kai buvo rašoma, likta, ne tik gerosios ir garbingo
kolonija sumažėjo, ir ją sudaro to laisvei atgauti paaukojo ne,
j
atspausdinamas
straipsnis
ar
kad dienraščio redakcijoje lan sios jos pusės, bet atskleistos J r 1
daugiausia pensininkai. Be abe-• mažiau, kaip ?20. Štai jų pavar-! Toliau dienraščio garbingu
raštas,
kuris
liečia
visuomenės
kėsi ir buvo vaišinamas okupuo- negerovės, kurias dabar bando
jo, nemažai jų iškehavo ir į am- 1 įės! mui skiriama: “kuris nesusiri- kokią nors grupę
sakysime, įos jjetuvos maskvinis politru- ma nutylėti, o tik palikti gar
žino poilsio vietą. Lietuviams
ij šęs su bet kuria šio krašto al ALTą ar VLIKą, Krikščionių
$1.000 — J. Gudinskas;
^as Kazakevičius? Kada viena- bingąsias puses.
neturint nuosavos salės, jau ne- Į po $100
J. Girevičius. A. lietuvių politine partija, tačiau demokratų partiją, pasitaikius
beįmanoma suruošti didingų tau • Staugaitis, J. Šarapnickas;
K. Vainotas
... .
,butu pa me Benvyno kino teatre, nega
j būtų pakankamai idėjiškas ir. rastuose netikslumams,
tiniu švenčių minėjimų'svetimo- j $60 J. Kalainisp
Jaunimo
Centro
Salės,
buvo
vus
.. ...
, .
i tarnautų ne kuriai ners °grupei.
r
liestiesiems
leidžiama
•
SERVE WITH PRIDE IN
Pataisyti,
'
ro
jomas
okupuotos Lietuvos 'ČANG ČINGKUO IŠRINKTAS
se salėse, šiuo laiku tautinių! po $50 — K. Jonušas, J. Der-’bet visai tautai".
patikslinti ar ataitaisyti, reikėtų žebriūno režisuotas filmas ‘‘Velšvenčių minėjimai turės būti vaitis, P. Šukys, A Gverzdys;!
dienrašljs yra susinsęs, ar sakyti, jog dienraštis tarnauja - n;0 nuotaka”, jos pasižiūrėti PARLAMENTO PREZIDENTU
ruošiami vienuolyno patalpose,
.
v. ,
po $40 — A. Paulionis, Jadze: ne, su .kuna
TAIPEI. Taivanas. — Kinijos
nors šio krašto po- ir pasitarnauja* visai tautai , * įUY0 sugužėjusieji dienraščio ne
nes svetimtaučiai už sales rei- < Stundžienė, P. Meškauskas;
j
2 litine partija? Manyčiau, kad o ne mažai pasirinktųjų grupei. įik darbininkų didelė dalis, bet
kalauja aukštos kainos, c .dėl
po $25 -— kun. K. Butkus, I ne, ir tas .mūsų temai svarbos Dabar dienraštis, ir tebesilaiko,1
mažo skaičiaus dalyvių, minėji Janušonis;
matėsi ir redakcijos štabo žmo
remia
ir
pataikauja
tik
labai
•
P
!
nesudaro.
Jei
dienraščiui
patin

mai darosi nuostolingi.
nių. Kam tokio priminimo iš vi
po $20 — Z. Jakubonis,
mažai
grupelei.
Susidrgąprzavu'
jis gali ir turi teisę daryti
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
so reikėjo? Ar dienraščio štabas
Nežiūrint, kad St. Catherines . Gabrėnas, J. Žemaitis, p. Balsas,uką,
j
si
JAV
LB-nč
nebuvo
politinė
i ką . tik.nori. Tai jo reikalas, ypa. jaučia kokį nors sąžinės graužiu
yra seniausia, didžiausia ir . turtingiausia lietuvių fraternalinė
lietuviu kolonijose yra apie 80% I. Tąuteras, P. Dauginas, R. Za- !•
organizacija,
bet
kultūrinė
ir
lie’
j
tingai
dienraščio
leidėjų
valia.
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
mą,
kad
tokią
užuominą
parašė?
pensininkų, Lietuvos laisvės rei- liznak, S. šetkus, J. Dainoras,!
tuvybės išlaikymo reikalams. Ai;
SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucs
reikalams jie aukoja stambias A. Zubrickas, A. ir O. Jusys. ’į Tačiau teigimas, kad jis nėra
Ir taip dienraščio deimantinės
darbus dirba.
ir dabar galime LB-nę laikyti j
susirišęs
su
Lietuvių
Fronto
bisumas pinigų. Jų aukos eina
J sukakties antroji pusė nėra garSt. Catharines letuvių koloni1 ne politinę, bet kultūnne? Ji da-SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS' MLUONUS dolerių •
į Tautos Fondą, iš kurio VLI- ja. tapus Jonui Dervaičiui Tau čiuHų sąjūdžiu ar bent jų grupe,
• binga. bet dėmėta ir vienašališ
apdraudų savo nariams.
Kas ima lėšas Eltos Informa tos Fondo Įgaliotiniu, pagal gy jau yra kitas reikalas. Jis rišasi. bar daugiau kišasi j politiką ka, mažai turi objektyvumo,,
SLA — apdraudžia pigiausiomis kairiomis* SLA neieško pelno,
savo ;darbais kenkia VLIKui ir
cijos biuleteniui anglų, prancū ventojų skaičių yra tapusi pir su neteisingumu, kas matyti iš’.nors vedamasis prisispyręs tvir
nariams patarnauja tik savišalpos .pagrindu.
•ALTai, dublikuoja jų darbus,
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galį
zų. vokiečių, italų, ispanų ir lie- Į maujančia surinktomis aukotina atvirkščiai. Tektų vadovau
<----- .‘ ^1'enrašci° spausdinamų jų poliskaldo organizacijas ir išeivijos
Susivienijime apsidrausti iki $10,000;'
; •
Lietuves laisvės
laisvės reikalams
tuvių kalbomis leisti. Tuo biu- mi< Lietuvos
reikalams-4^ straipsnių,^ simpoziumų
tis tiesa ir pasakyti, kad dienSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Į su^arlin^ ar i^ixasų po svarsty- visuomenę.
liteniu informuojama laisvasis ‘ Kanadoje
| raštis buvo savo vietoje, laikėsi
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,, siekiančiam
Ar
jos
darbų
ir
veiklos
garsi

pa-aulis apie žiaurią rusu oku Sėkmės J. Dervaičiui, dirban-1 bu. Kuriam tkislui nori dengti
lygybės, teisingumo ir garbingu
aukštojo, mokslo ir Ji] gyvenimo pradžiai’ / .
tiesą neteisingu teigimu api£ nimas nėra ‘‘susirišimas su poli mo, kai dienraštį redagavo a.a.
paciją Lietuvoje. ’ . ,
čiam Lietuvos laisvės labui!
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.
J. šarapnickas ‘‘nesusirišimą',‘? Fronto bičiuliu tinėmis partijomis”? Gi PLB L. šimutis. Tačiau, kai jis bu
šiame laikraštyje buvau ra
įsteigtoji
Visuomeninių
reikalų
sąjūdis
yra
politinis
vienetas,
jų
šęs, kad 1983 metais St. Catha
vo iš savo pareigų išstumtas,
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
žurnalas “Į Laisvę” taryba ar valdyba jau reikia dienraštis drastiškai pasuko į
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
rines negausi lietuvių kolonija
— Manevruose Japonų jūroj,,1 leidžiamas
*
j:_
_ 1 ij-Z z
jie Jums mielai nacelbės i SLA. įsirašyti.
skaityti
ir
laikyti
antruoju
VLILietuvos laisvės reikalams per dalyvauja 200,000 Amerikos ir sPausdina beveik tik politinius
mažų grupių patarnavimą, už
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
j
straipsnius
arba
politikos
reikaį
Ku
ar
jo
pakaitalu.
Tautos Fondą suaukoję apie Pietų Korėjos karių.
trenkė duris atsakyti į neteisin
lūs liečiančius raštus, pareiški- į Dienraščio idėjiškumas yra gus ar iškraipytai paskelbtus ki
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
mus, pasisakymus.
j vienašališkas,
pasitarnauja ne tų raštus ar straipsnius, žmones
307 W. 30 th St, New York, N.Y. 10001
;
ėmė skirstyti į gerus ir blogus,
Tel. (212) 563-2210
.
*miniiiiiniiiiii!iiinniiii!innmiiirnntniniiimn!HiiiiiinhiiinnniirniiiiniiiiHiTĮ arba į dešinės ir kairės, viena
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno b moiat
šališkumas iškilo į pagarbą ir
i

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

I>M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, VInr
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stanio!
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau! ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis l
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiuboo, A. Rūkitelės ir JL Varjk

'• DAINŲ 8VENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to
tinlf šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da.tni
šventei bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenims
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja T2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apraij
ta# Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas,' bet tiksli to laikotarpio buitie* Utį
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

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

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

> LleTu V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tim
Romiai paraiyti ctudija apie Rytprūdna, remiantis Pakalate |
Labgnvoc apskričiu duomenimis Aprašymai fdomfia Hekviman
DettrduL Leidinys ffinatrnotM nuotrankomla, pabalyje duodami
▼itovardiitj pavadinlmaStr Jij rertfnlal | rotaefitj kalbą. Lahs
tandinfojr S3S pual knygoje yra ftyt>rfl*tij lamėlapia. Kaina S*

> K4 LAUKIS LIMB, raiytojoa Petronėlės Orintaltte att
mtaftnal ir mintys apie aamenb ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pb
maisiala bolievikp okupadjoa metai*. Knyga tori 234 pualapim
bet kainuoja tik M.
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollocfonierlm, Deraprai
bm ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje': tik »
Farglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą far poa
■tjf. Dabar bfittj jj galinu pavadinti kovotoju ui Imogens teisei
Knyga ya <fid*Mo formato, 205 puslapi*, kainuoja
taygofe yra M
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lUIfta ES

Zbfll W. 69thst, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
H i.; .Įfti
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JAY DRUGS VAISTINĖ <
2759 W. 71st St, Chicago, DI,
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

• FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai ryto Iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai vak.

parakė 700 poslapių knygą, knrion sudėjo viską, kai bet kada tr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. R,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.
JO8. Kletf ririetiaL

Paltas «L

D. JLUHJlMAN, B.S^ Registruotu vaistininką*
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Jei galėtų, žmones bėgtų
iš pavergtos Lietuvos
Praeito ketvirtadienio vakare Amerikos lietuvių
spaudoje dirbantieji lietuviai turėjo progos apie porą va
landų pasikalbėti su lietuvių, pabėgusiu iš rusų pavergtos
ir kcmunistų valdomos'Lietuvos.
į: jPabegb' ‘nA iš pačios Lietuvos, nes dabartiniu metu
pabėgti iš rusų pavergtos ir komunistų labai žiauriai iš
naudojamos Lietuvos neįmanoma. Sovietų karo laivai
saugo visą Lietuvos -pajūri. Ne tik Lietuvos pajūrį, bet
ii- visą Balti jos jūrą. Jeigu laimingam lietuviui ir pavyktų
iš Klaipėdos ar Lietuvos pajūrio laiveliu pasileisti Į Bal
tijos jūrą, tai jį netrukus pasitiktų Sovietų karo laivai,
jam lieptų grįžti į Lietuvą, o jeigu nepaklausytų, sulai
kytų. pabėgimo organizatorius suimtų ir vietoj sušau
dytų. Bėgimo organizatoriams nėra teismų ar kokių pa
aiškinimų. Jeigu nustatyta, kad bėgo ne jis vienas, bet
organizavo pabėgimą, tai to užtenka. Sovietų policija to
kių neklausinėja, bet suima, išrengia, sušaudo ir jūron
išmeta.
Kad lietuvis pajėgtų pabėgti iš komunistų pavergtos
Lietuvos, tai turi iš anksto pasiruošti, komunistus turi
gerai pažinti, kartu su jais dirbti ir turi būti už juos
apdairesnis, protingesnis, stipresnis; turi būti kantrus,
nepadaryti jokios klaidos ir išmokti komunistus apmilminti.
Amerikos lietuviai žino, kaip Simui Kudirkai pa
vyko komunistus Įtikinti, kad jis geras radijo žinių spe
cialistas. kad jis moka žinias ne tik pagauti, bet jas ir
pasiųsti; jis tas žinias perduoda tiktai tiems, kuriems
jo viršininkai liepia persiųsti. 0 kai komunistų laivas
Įplaukė Į Amerikos uostą, tai jis, komunistus per porą
metų apstatinėjęs, sėdėjo ant Sovietų žvejų laivo stiebo
ir bandė užmegzti ryši su amerikiečiais. Jis žinojo, kad
A. PLEšKYS

amerikiečiai yra nežinovėliai, komunistų jįę visai nepa
žįsta, tai parašė trumpą laiškutį, aplenkė akmenį įr sė
dėjo ant laivo stiebo. Pačius komunistus jis buvo apmiįminęs. Jie tikėjo, kad radijo operatorius turėjo teisę ten
būti, nes jis pačiam kapitonui pranešdavo, ką jis turi
daryti.
Kai pasitaikė gera proga, tai jis paleido į greta stovintį JAV pakraščių sargybinį laišku įrištą akmenį, o
vėliau, manydamas, kad sargybinis jį suprato, pats šoko
ant JAV laivo.
Gaila, kad Amerikos pakraščius saugojančio laivo
kapitonas, Šiaurės pakraščius saugojantis admirolas,
Amerikos laivyno štabas, Valstybės departamentas ir pats
prezidentas Nixonas nesuprato, ko norėjo S. Kudirka.
Visi jie manė, kad svarbiau susitarti sų rusais, kad jie
netraiškintų šiaurės vandenynuose ištemptų Amerikos
tinklų, negu išklausytų Simą Kudirką. Rusams tarnau
jantis Lietuvos jūreivis buvo pasiryžęs ne tik pats pa
bėgti nuo komunistų, bet ir savo žmoną išlaisvinti. Jis
amerikiečiams parodė ir savo žmonos fotografiją. Nuo
trauka buvo graži. Laužyta kelių žodžių anglų kalba ir
maišyta lietuvių bei rusų kalba jis bandė amerikiečius
Įtikinti, kad ir ji jį myli...

Amerikos laivyno vadai Kudirkos nesuprato. Mela
gingas komunistų žodis, kad tinklų daugiau nepiaustys,
amerikiečiams atrodė patikimesnis, negu pasiryžėlio lie
tuvio žodis. Simo Kudirkos istoriją Amerikos lietuviai
žino. Amerikiečiai Kudirkos nepriėmė. Jis buvo pasi
ryžęs pas rusus nebegrįžti. Amerikos karo laivo kapito
nas įleido Sovietų kagėbistus Į savo laivą, kad išsineštų
Kudirką. Simas Kudirka priešinosi, bet rusai vis dėlto
jį prispyrė prie sienos, suraišiojo ir išsinešė. Visi Ame
rikos lietuviai turėjo protestuoti, kad Simas Kudirka
būtų išleistas iš Sovietų kalėjimo, ALTas turėjo sumokėti
už jo kelionę lėktuvu į Ameriką.
ŠĮ kartą Amerikon atvyko, kitas jūreivis. Atvyko
Arias Žukauskas, vilnietis. Atvyko- ne senas, nepriklau
somas: Lietuvos gyvenimą matęs ir-patyręs lietuvis, bet
gimęs, rusų pavergtoje Lietuvoje. Lietuviai jau buvo pa
likti be savo žemės, lietuviams nedavė skardos savo sto:
gams dengti, iš jų buvo atimtos visos žemės ūkio maši
nos, ir lietuviui grėsė kalėjimas, jeigu: jis,. praeidamas
pro buvusį savo sodą, drįstų pakelti nuo žemės nukri
tusį obuolį.
■
"■
. ■ •.
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Arias Žukauskas gimė prieš 19 metų.'Rusų paverg
toje Lietuvoje jau visą ketvirtį amžiaus buvo Įvesta ko
munistinė santvarka. Kraštą valdė komunistų partijos
nariai. Mokyklose dėstė Sovietų mokyklas baigę mokyto
jai. Iš Lietuvos mokyklų jau buvo išrinktos visos knygos,
spausdintos nepriklausomos Lietuvos metais. Išvalyti
risi mokyklų vadovėliai. Įskaitant ir matematikos vado
vėlius. Naujai parašyti literatūros ir istorijos vadovėliai.
Apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą Arias Žukaus
kas galėjo žinoti tiktai iš savo senelių, Jo tėvai jau buvo
sovietinio auklėjimo žmonės.
O vis dėlto Arias Žukauskas ryžosi bėgti iš rusų pa
vergtos Lietuvos. Jis žinojo, jog tai ne lengvas dalykas.
Jis turėjo būti gudresnis, apdairesnis ir apsukresnis negu
komunistai. Jis turėjo taip apmilminti komunistus, kad
pajėgtų išvažiuoti užsienin ir dingti iš jų akių.
Arias Žukauskas tapo jūreiviu. Kartu su kitais lie
tuviais jis atplaukė Į Atlanto vandenis rusams žuvų gaudyti. Jiems reikėjo gauti žve.ių laivui degalų. Arčiausiai
tai buvo Ispanijai priklausančios Kanarijų salos, žvejų
laivas Seda priplaukė prie Santa Cruz dę Tenerife, kuri

mus. buvo ir tebėra gerokai apleista. Kitas PLB
veiklos svarbus Įvykis yra Lituanistikos Katedros
JAV Lietuvių Bendruomenės
steigimas. 1981 m. lapkričio 20 d. PLB valdyba
^santykiai su ALTu ir VLIKu
pasirašė su Illinois universitetu Chicagoje Litua
nistikos Katedros Įkūrimo sutartį. Bendruomenė
(JAV LB-NR YRA PASAULIO LIETUVIŲ
pasižadėjo per penkerius metus Įnešti universiteBENDRUOMENĖS — PLB PADALINYS)
ui 600,000 dolerių. Universitetas iš savo kasos
(Tęsinys)
pridės 150.000 dolerių. Lituanistikos Katedros
Neaišku, kokiu būdu VLIKo pirmininkui ad fonde susidarys iš viso 750,000 dolerių. Iš to fondo
resuotas laiškas atsidūrė PLB ryšininko rankose. Įnvęstavįmo palūkanų ir bus išlaikoma Katedra.
JĮ būtų turėjęs perskaityti pats pirmininkas, o ne 1983 m. rugsėjo mėn. pradžioje universiteto karyšininkas. Gal tai padaryta grynai provokaciniu son jau Įmokėta 200,000 dolerių pradinio Įnašo.
150.000 dolerių suaukojo pavieniai asmenys ir Or
tikslu.
Po šių nemalonių Įvykių VLIKo ir PLB san ganizacijos. Lietuvių Fondas pridėjo 50,000 tld<
Per sekančius ketverius metus kasmet dar reikės
tykiai nutrūko.
1940 m. Sovietams okupavus Lietuvą, tais pa įmokėti po 100,000 dolerių. Katedrą pradės veikti
čiais metais JAV lietuvių politinės ęrganizacijos, 1984-85 mokslo metais. Profesorių Katedi-ai vado
,
kitoms organizacijoms pritariant, Lietuvos lais vauti susiieškos pats universitetas.
Dėl Katedros įkūrimo lietuvių spaudoje ugSįvinimo darbams įkūrė ALT§, kuris Washingtone
kalbėtų visų JAV lietuvių vardu. Vieningas bal rodė daug kontroversinių pasisakymų. Kaip rū
sas valdžios viršūnėse yrą aiškiau girdimas, negu kalai vystysis toliau, parodys gyvenimas. (Dau
pavienių organizacijų. 1944 m. ALTas įkūrė bend giau apie LB žr. L.E. XV t. 427, 428, 429 ps).; Jįjį
rą šalpos organizaciją BALFą lietuviams pabė XXII L 77, 78, 79, 80 psi.; kng. “II Pasaulio lie
gėliams šelpti Vokietijoje ir kitur. 1951 m. ‘ALTo tuvių dienos”, 1983).
ir VLIKo sutarimu buvo įkurta JAV LB ir jai
Kitas, gal pats reikšmingiausias PLB ištū
pavestas kuhurinis ir švietimo puoselėjimas.
ri jos įvykis buvo VI PLB seimas. Dar gana anksti
JAV LB kultūriniam^ bare išyąrė. ga^a pla prieš seimą “Pasauliė Lietutyje” (1983 ui. vasario
čią vagą: surehgė kėfas dainų ir tautinių šokių mėn. Nr. 2, 2 psl.) PLB pirmininkas rašė- “Vtsis
šventes, kelis moksl’.njnKų simpoziumu*, dvi pa PLB seimas turės aiškiais pasisakyti, kad Pasau
saulio lietuvių dienas ir kitų mažesnių renginių. lio Lietuvių Bendruomenės šeima'yra vienintelė
Švietimo sritie j įgal lietuvių spaudos pasisaky jungtis, kuri ne tik rūpinasi, bet ir derina pasaulio

dpnąęiistricjjos nuostoliai: trys
dragūnai akmenimis sužeisti, o
sesi demonstrantai šūvių užgau i, jų tarpe J.’ Levickas, aš,
M. Aleksandriunas ir kt.
Atsipeikėjusi polio1 ja šoko ieš
koji ksjtininky, sužeistųjų. Nė
viepo jau nebeiądo: vieni buvo
nuveiti j Šiaulius, kiti, suslėpti
rpiestolyje. Pakilo protesto ūpas.
Ypaė teko apskrities viršininkui.
— ’šaudyti į beginklę minią
nusikaitimas! — pasipiktino
t skaudžiai priekaištavo pas
Viršininką atsilankę V. Zubovas
ir S. Lukauskas. Jie protestavo
visuomenės vardu.
Paaiškėjo, kad viršininkas
kažko lauko, kad Kcmaro dvare
j s is anksto buvo paruošęs dra
gūnus ir kad j a kareivius pa
siuntė prieš dcmensl.-mus. Ta
čiau viena nenumatė ponas virs ninKas
revoliucijos ūgio.
Dragūnų salvės toli, ton alsiTc
VLADAS POŽĖLA
pe L.eluvoje. Dėl karo aplinky
bių kilęs nerimas jau plito ir
augo visame krašte, nesulaiko
KOVOS DĖL SPAUDOS
mai virsdamas revoliucijos ūpu.
■
' '.
(ATSIMIXB1A1)
1905 metų LSDP ruoštosios
■ '
(Tęsinys)
t iaikjis,. ir mes jį varysime'lauk! , demonstracijos su viešomis kal
- į Snl g tais ksibčioja žodžiais I bomis aikštėse, nesiskaitant su
Tuo metu dragūnų būrio va- Į
,,ai)i;upa. . paleido ją! valdžios draudimais,, jau buvolas jau buvo- davęs komandą
ph.moji. salvė nušvil- i įvykusios Kupiškyje, Skapišky
sibrauti j minios-vidurį, perq kįtos
paIai. je, Kurklifiose, Anykščiuose.
<usti ja pusiau ir išsklaidy.i.
Šiauliuose, o dabar ir Joniškyje.
Tačiau kareiviams puolimas-ne-. *
Sąjūdžio ūpas atsiliepė ne tik
pasisekė: sargybos grandys, apKareivių šūviai ir žmon..; tose vietose, kur buvo tos de
Jojusios eitynės, akmenimis at- riksmas nutraukė demonstraci- monstracijos, bet ir toli už jų
iaikė priešus. Daina nutilo. Mi ja: to sąmyšio nebeallaikė ber ribų. Jų aiduose buvo girdėti
nia ūžė, triukšmavo, bet nesi- nų sargyba. Minia bėgo, grūdosi, naujų pastabų, įdomių 'minčių.
skirstė. Per didelį triukšmą pra- kur kas-galėjo.
Atsimenu senuką, kuris, Joniš
bilau i minia:
T — Plikomis rankomis... — kyje sųžęįstą, padėjo mane nu— Matote, vyrai, kokia polici-i guodėsi savo tarpe išblaškytieji galieiifr j'siąulius.
jos ir žandarų valdžia! Smurtas I bernai.
— Atsirūgs jiems, — guodė
ir sauvalė! Bet neilgaių, Ateis > 'tą pačią dieną paaiškėjo ir mane senukas.
Gaila, buvome be ginklo:..
buvo labiausiai išsikišusi i Vakarus. Seda Įplaukė i Tene- j — (> ką j’e mums padarytų,
meį yisr taip sukiltume
rifės uostą. Ilgas savaites vandenyne buvusieji Jūreiviai jei
Jonišky, Žagarė, Šiauliai’— vi
gavo progos pavaikščioti kieta žeme.
zų Lietuva?
>
Ši Kanarijų salyno "salą nedidelė, o uostas dar ma
Tucmet bėg:ų jie, — at
žesnis. Bet Tenerifėj buvo daug Įvairiausių' laivų. ’Arias sakiau aš.
ILevaš, bėgių.
Žukauskas nutarė pasirinkti laivą ir paprašyti pagalbos.
S. n ako minties būta gilesnės.
Jis galėjo užeiti Į Amerikos, Ispanijos, Italijos, Švedijos
Be ginklo, žinoma, niekas ne'.s
ar kuri kitą laivą, bet jis pasirinko:parištą Japonijos laivą. laukan. O kur ginklas, ten ir ka
Jis žinojo, kad Sovietų Sąjunga- buvo sudariusi sutartį ras. Senuko pastaba dar karią
karui pradėti. Bet kai amerikiečiai išmetė atomines bom msn priminė:
— Kokia čia demonstracija
bas, tai Sovietų karo jėgos pūdė'japonus Pietų Azijoje.
Kamčatkoj ir Sachaline. Japonai tapo Sovietų Sąjungos be ginklo?
priešais. Aidas- Žukauskas apskaičiavo, kad japonai ru Ir partija ne kartą tuo klausi
mu suko sau galvą. Bet visi gal
sams jo neatiduos.
vosūkiai atsimušė i tuščia kiše
Tenerifėj japonų laive Ariąs Žukauskas pasijuto ja nę. Vėliau, 1905 metų pabaigoj,
ponų teritorijoje. Japonai užtikrino, kad rusams jo ne kai kur buvo mėginta gauti
atiduos. Jie padėjo jaunam jūreiviui gauti Lietuvos pasą, ginklų iš kareivių, bet'iš to nie
ko neišėjo.
susisiekti su BALFu, o šis padėjo pasiekti Čikagą ir susi Žagarės mitingas vyko kitose
pažinti su lietuvių spaudoje dirbančiais žmonėmis.
sąlygose.
Gaila, kad nepatyrę ‘"spaudos atstovar’-jauną jūreivi
(Bus daugiau)
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apipylė tokiais klausimais, kad jis nežinojo, ką jiems at
— Čilės prezidento Pinochet
sakyti, nes, matomai, jis nenorėjo pakenkti Lietuvoje politinis priešas Jorge Lavandc
likusiems. Naujienų atstovas jam patarė neatsakinėti; ro rastas laukuose labai žiauriai
Į kvailus klausimus, kad nepakenktų artimiesiems, ir mo- ! sumuštas. Jis nugabentas į li
kytis kaip laisvajame pasaulyje žmogus gali būti laisvas. goninei

lietuvių švietimo, tautinės kultūros, socialinę, šni VLIKo pirmininkui santaikos ranką ir padarė se
pinę, ekonominę ir politinę veiklą. Lietuviškos kantį raštišką pareiškimą:
“Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
organizacijos bei veiksniai yra PLB šeimos dalis,
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
nes jų nariai per savo kraštų Bendruomenes yra
Lietuvių Bendruomenės nariai...”
PAREIŠKIMAS
Šis PLB pirmininko pasisakymas, grynai dik
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vyriau
tatūros siekiantis, beveik visoje JAV lietuviškoje
spaudoje, galima sakyti, sukėlė audrą. Tokios siojo Lietuvos Jšlaisvinimo Komiteto atstovai,
Bendruomenės pirmininko užmačios buvo pa susitikę VI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
smerktos. Vl-jamę PLB seime tie reikalavimai mo proga, sutarė bendro respekto, lygiateisišku
nebebuvo prįsimiriti Įr rezultatai išėjo -visai prie mo ir kooperacijos dvasioje tartis dėl Lietuvos
laisvinimo veiklos.
šingi.
.
•
Numatyta, kad artimoje ateityje abiejų ins
VI PLB seimas buvo atidarytas 1983 m. bir
titucijų valdybos paskirs po tris asmenis tokio
želio 2Q d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Posėdžiai
'paistarimo detalizuotam paruošimui.
prasidėjo sekančią dieną. Į posėdžius nebuvo pa
Paruošus planą abi valdybos susitinka bend
kviesti nei ALTo, nei VLIKo pirmininkai. Vis
ros veiklos nustatymui.
dėlto VLIKo pirmininkas dr. Kazys Bobelis salėje
(Parašai):
pasirodė. Grupelė bendruomenininkų, pesilaiky-.
Vytautas Kamantas,
Dr. Kazys Bobelis,
•dąma jokių mandagumo taisyklių, kaip tikri gat
VLB v<bos pirmininkas
VLIKo pirmininkas
vės vaikėzai, pradėjo šūkauti ir trypdami kojomis |
Čikaga; III.,. 1983 birželio 3d.”
kėlė triukšmą. Triukšmautojams aprimus, VLIKo
V(eni mano; kad laimėjo VLIKas. kiti. — kad
E' irminipkas paprašė balso. Pirmininkaujantis PLB.‘ Laimėjo lietuvių išeirių patriotizmas —
also jam nedavė, bet paprašė, kad pasisakytų imeflė UėAvių tautai, didvyriškai kovojančiai už
seimo atstovai. Nedidelę balsų persvara VLIKo [laisvę ir nepriklausomybę’ meilė tėvų ir protėvių
pirmininkui leido kalbėti- Jo kalba gerokai ne I žemei, nfeilė garbingai Lietuvos praeičiai, jos di
įveikė seimo atstovus. Kai kurių kraštų atstovai, Į dingai valstybei, viešpatavusiai nuo Baltijos iki
neviešai, ultimatyviai pašisakė už VLIKo ir PLB I Juodųjų jūrų, kurią sugriovė vidaus ginčai, vai
bendradarbiavimą, sustabdyti priešvlikinę' veikia
dai, kovos.
z
ir santaikos vykdyųigkvieni kitiems paduoti ran(Bus daugiau:)
' ,
į ką. Priešingu atveju jie pasitrauks iš PLB. Bi
I iant naujo LB skilimą PLB pirmininkas ištiesė I 4 _ Naujienoj ( Dg<<. S»i.-Mcn<lay, March 21-26. 1981

R. VILIAUS

VAKARŲ

VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu auresu:
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funeral Home and Cremation Service

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

1729 S. Halsted St
Chicago. IL 6060F
M Hour Servu**

Charles Stasukaith
FD. LE.

DR. PAUL V. DARGIS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius
Lietuviu Žagarės klubo metinis na1^38 S. Manheim Rd^ Westchester, III. riy susirinkimas
įvyks šeštadienį,
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis kovo 24 d., 1 vai. popiet, Aneiės Ko*
jak salėje, 4500 S. Talman Avenue.
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
iNanai prašomi atsilankyti, nes yra
svaroių
reikalų aptartu Bus vaišės.
TeL: 562-2727 arba 562-2728
Rožė Didzgalvis, rast.
TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

I-
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VIENU ŠŪVIU DU ZUIKIAI

t
Nenorėkime vienu šūviu nu
Vilniaus šv. Stanislovo katedra-bazilika. Vaizdas nuo Gedimino pilies bokšto.
šauti du zuikius, nes tuomet
nepalaikysim nei į vieną. Aš j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
dar labai gerai prisimenu vieną;
, laisvinimo veiksnius, kad jie neVasario šešioliktoji St. Petersburge
Lietuvos įvykį, kuris nėra nei I
1907 West 103rd Street
į atliko ir neatlieka savo užduo- I
pasaka, nei anekdotas. Lietuvoj. { Visuose metuose svarbiausias | rugiedojome “Pulkim ant kelių”, I ties.
Valandos pagal susitarimą
I
tais laikais dar nebuvo daug visuomeninis įvykis lietuviams, “Prie Tavo altoriaus”, “Marija, •
“Saulės” šeštadieninės mo
automobilių, ir pagrindinė susi-i yra Vasario 16 d. minėjimas. Va-1 !jdarija”-ir Lietuvos himną. Atne kyklos, vadovaujamos Marijos
siekimo priemonė buvo arkliais sario 16-toji primena mums kas rikiėciai domėjosi mumis, Ir Peteraitienės mokiniai ir E. Pratraukiami vežimai, arba ėjimas į mes esame, kokia mūsų praeitis jautėme jų nuoširdumą. Televi linskas padeklamavo eilėraščių.
OPTOMETRISTAS
pėsčiomis.
KALBA LIETUVIŠKAI
Klubo pirmininkas padėkojo
Į ir mūsų kartų ateitis. Galime zija vakare parodė šį mūsų gra
Vienam policininkui buvo pa-! į^uotis didžiadvasiais- prael- žų ir prasmingą pasirodymą.
gausiai susirinkusiems (apie
2618 W. 71st St TeL 737-5149
vesianuvaryti du kalinius iš yie- ties ]įetuviais didvyrį^!kurie
Tikrina akis. Pritaiko akinius
Gražu būtų, kad ir kitos lie 400 žm.) paskaitininkui, chorui
no miesto kalėjimo į kito mies-; sun]nausiu laiku, pučiant -iš .vi tuviu kolonijos pasirodytų Vo : ir visiems prisidėjusiems prie šio
ir “contact lenses”.
lo kalėjimą. Bevarant tuos kapusių priešams, JSūrėsi įben- i saric. Į6 ar kitomis progomis minėjimo surengimo.
linius, vienas kalinys sugalvojo (
kovą, grūmėsi ųž laLyęrir^ amerikiečių tarpe,
Lietuvos laisvinimo reikalams
Dr. LEONAS SEIBUTIS pabėgti. Jam pradėjus bėgti, po-j gerbūvį. Jų dėka turėjome-norą''; Kaip ankstyvesniais,
taip ir ■ suaukota daugiau negu kitais I
- 1 x----INKŠTŲ, PŪSLĖS IR
licimnKas, palikęs vieną kalinį,’ trumpą laikotarpį laisvą ir.-žv- šiais metais, p. Jakobson buvo; metais — S10,997. Tautos Fondui
pradėjo bėganti kalinį vyti, bet jįnčią Lietuvą. Dabar, kada orišiųsta. valstybės deklaracij Į ir ALTa — 7,283, L. B-nei -- M
PROSTATOS CHIRURGIJA
jo nepasivijo, o kai sugrįžo at-j Lietuva priešo replėse kankina- skelbiant Vasario 16 d. Floridoj Į 3,714. Kaip matome, visi gyvai
2656 West 63rd Street
gal, tai neberado to palikto , ka-1 OTa įr naikinama, mūsų užduotis Lietuvos laisvės diena. Jos nuo remia Tautos Fondą ir„ALTą,! |
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
iimė. Tai reiškia, kad iš dviejų ’ stoti didvyriais ir ginti ją viso rašas buvo išsiuntinėtas kitoms. nes ALTo skyrius St. Petersbur- ‘
ketvirtai 5—7 vaL vak. ■
ge visomis galimomis priemonė-!
kolonijoms.
neliko nei vieno.
mis galimomis priemonėmis.
Ofiso telefonas: 776-2880,
Va.sario 16 dieną visam St. Į mis remia laisvinimo veiksnius,
Kovo mėn. 9 dieną Dainos Į Džiugu, kad' tūrKnė VyriaORezidencijos telef.; 448-5545
restorane, per lietuvių kandida-Į siąji Lietuvos Išlaisvinimo Ko Petersburge 9-se vietovėse bu-1 duoda progos per paruoštus iš
tų susipažinimą, beveik pana- mitetą — VLlKą ir ALTą, kur vo iškelta Lietuvos vėliava. Vi-t kilmingus susirinkimus dr. K.
Florida
šiai įvyko. Vieni ragino balsuoti telkiasi visos lietuvių politinės sur dalyvavo gausus būrys lie- Bobeliui, VLIKo pirmininkui,
tuvių ir vfldžios pareigūnų, per. ! padaryti išsamius pranešimus
už demokratus, o kiti — už res grupės.
publikonus. Aš manau; kad ne Į Visi gerai žinome kiek Ame- ■kaitydami savo deklaracijas, i "5pie veiklą ir darbo rezultatus.
visiems buvo aiškus to susirin- ĮI rikos Lieturių Taryba dirbo dėl Pakėlus vėliavą, buvo giedamas Veiklus dabartinis ALTo pirmi
Prostatos, inkstų ir šlapumo
ninkas aktyviai remia laisvinimo
kimo tikslas. Kada susirinkimo- Lietuvos ir Nepriklausomybės i Lietuvos himnas.
takų chirurgija.
pabaigoje Naujienų redaktorius;: metais, jai atsistatant ir vėles- Po pietų vyko minėjimas Lie veiksnių darbą.
Minėjimo pabaigoj klubo pir
5025 CENTRAL AVĖ.
tuvių klubo salėje. Minėjimą
p. Gudelis pradėjo kalbėti, pa-ĮLaru laiku. >: .ri-'vSt Petersburg, Fla. 33710
Kokią misiją atliko ALTas oravedė klubo pirm. A. Gudo mininkas pristatė susirinku
sidarė aiškesnis to susirinkimo
tikslas. Mes visi gerai žinome, Amerikoje, vėl praradus nepri- ms. Įnešus organizacijų vėlia siems p. Viktoriją Jakobson,
TeL (813) 321-4200
kad didžiausias pavojus grėsė į klausomybę, mes visi gerai ži- vas, buvo sugiedota Amerikos kaip garbingą, čia gimusią ir au
Savicko perrinkimui, o Savickas j nome. Labai skaudu, kad atsi ir Lietuvos himnai. Pc pagerbi gusią, lietuvę, kurios pastango
yra daug daugiau padaręs Mar-i randa grupių, kurios mėgina mo žuvusiųru už Lietuvos lais mis visur yra garsinamas Lietu
Apdraustas perkraustymas
ųuette Parkui ir visiems lietu- j susilpninti ALTo ir VLIKo vei- vę. prel. J. Balkūnas sukalbėjo vos vardas. Susirinkusieji ją
invokaciją. o savanoriams-kūrė- pagerbė' atsistojimu ir ovacijo
iš įvairių atstumu.
viams, negu kiti kandidatai lie- klą ir jų autoritetą.
Šių metų vasario 16-toji yra iams buvo prisegta po gėlę. K. mis. Ji dėvėjo rinkiminę skrybė- ■
tuviai. Nors mums visiems lietuANTANAS VILIMAS
tuviams yra svarbūs visi kandi- į ypatngai sva?bi, nes VLIKas Urbšaitiš perskaitė Lietuvos Ne lę, skatinančią mus balsuoti už
TeL 376-1882 ar 376-5996
datai lietuviai, bet Savickas rin- j mini 40 metų veiklos sukaktį. o.riklausomybės paskelbimo ak- prezidentą Reaganą.
Vasario 16-tosios iškilmės bu
St. Petersburge Vasario 16kimu diena*■ mums buvo
svar- Į
I
Po latvių ir ukrainiečių atsto- vo užbaigtos sekantį sekmadie
blausias. Sutelkę jėgas, lietuviai tosios minėjimas iškilmingai
PERKRAUSTYMAi
ni, šv. Vardo bažnyčioje. Konjį perrinkome demokratų parti-, pradėtas šv. Jono bažnyčioje vu sveikinimų, perskaitytos pro
Viktorijos Jakobson pastangomis, klamacijos Floridos gubernato oelebrines mišias už žuvusius
jos komiteto nario pareigoms.
Leidimai — Pilna a pd ra ūda
dalyvaujant apie 2000 žmonių. riaus, St. Petersburg© miesto ir dėl Lietuvos laisvės aukojo Šv.
Vladas Bražionis
ŽEMA KAINA
Kazimiero Misijos vad. kun. V.
Šv. mišias aukojo prel. J. Bai kfu vietovių burmstrų.
Priimam Master Charge
Kalbėtojas buvo Linas Koje Zakaras, kartu su vietiniais ku
ir VISA korteles.
— Kitty Hawk lėktuvnešis i sūnas, celebruojant kun. J. Ga
fc. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063
nigais. Mišių metu giedojo muz.
buvo 150 mylių atstumoje nuo liūnui, kun. A. Stažui ir kun. lis, iš Vašingtono, D. C., Bal
A. Mateškos vyrų choras Šau
Pietų Korėjos, kai rusų nariai vis V. Dabušiui. Pamokslą pasa tųjų Rūmų asistentas etniniams
liai ir Vyčiai dalyvavo organi
stuktelėjo į šoną. Sovietu nar- kė prel. J. Balkūnas, priminda reikalams. Palesti buvo mūsų
mas Lietuvos kančias, ir kad šie reikalai Amerikoj ir Europoj. zuotai su savo vėliavomis.
laivis
truputi
įlenkė
K.
Hawk,
Klubietis
s.iPHIE BAUGUS
metai yra sukaktuvmiai — 500 Taip pat buvo paminėtos mū
bet nepakenkė mašinoms.
metų nito Šv. Kazimiero mir sų jaunimo problemos.
- MJO *EIMO« VALANDOJ
— Sovietų narlaivis neturėjo
Išklausius šią paskaitą buvo
— Kilty Hawk lėktuvnešis ties.
,
(t
Muz. P. Armonui diriguojant, jaučiamas ne pilnas Vasario 16 teisės būti tuose vandenyse, kur
turi 85 lėktuvus.
iwadipnixit ų lekaalleaUif
vedami JAV ir Piėtų Korėjos
quo 8:30 iki 9:38 v*L ryto.
d. apibūdinim-iS.
Stotie* WOPA - 1496 AM
Ši diena suvedė taip gausia: laivų manevrai. Rusams bus
trauAliu«|atDiM H nOay vhMiUec
cišuš atsilankrti ir aukoti. No įteikta protesto nota. .
Marietta Parte*.
rėta išgirsti apie mūsų laisvini
DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
f“
mo veiksniu darbą, rezultatus,
^1* — Aldona Devtw
Pagal tėvus ^ATULEVIČICTĖ
naujus užsimojimus; išsinešti
Wj 778-154?
naujo ryžto tolimesnėms kovom.
i->v s*, maplewooo avi.
Nepaliesta buvo taip garbingo
CHICAGO, IL 60629
i
40 m. VLIKo gyvenimo ir darbo
sukakties, kada šiame minėjime
PAULINA ŠILEIKIENĖ
k
HEArlT
dalyvavo VLIKo pirm. dr. K.!
Bobelis ir Tautos Fondo kūrė
FUND
1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano
jas
prel.
J.
Balkūnas.
Paskaiti

mylimoji žmona Patilina.
ninkas dargi nesigailėjo netei
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Vabalninko mieste.
singų įiastabų kas liečia mūsų,
Paliko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko
brolio dukra Paulina Varėikienė, jos vyras ir jos brolis
Povilas bei jų šeimos.'Lako fnano giminės: dvi seserys —
Uršulė Miškinienė, jos dukra ir anūkė, Elena Juškėnienė
ir jos šeima; mirusio brolio Juozo šileikio ir mirusios sesers
Anelės Mieželienės vaikai ir kiti giminės.

Mes Tavęs, mūSŲ mylimoji Pauhnyte, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus nesugrįši, bet meš pės Tave ankš
čiau ar vėliau kteisiltoė.

Ilsėkis ramybėje, mano mylimoji gyvenimo palydovePATS SKAITYK IR KITUS
«. PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1348 So. California Avenue

dENLAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tėvas

ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ilKSTŽS AUTOMOBlldAilS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, L 60650
TeL: 652-5245

i

RDŲ KOPLYČIŲ LA1DUJ1MU šERMKNINt

Fatarėjai.u laidojimo direktoriai
VAA’CĖ u GKUKGE SUKLNJ

čiiKsies automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL — 523-3572

Liūdintis vyras Mikas ir giminė*
įįį:

5 — Naujienos, Chicago. III. — SaL-Monday, March 24-26, 1981

UUHHHIMIIUlUilllUIMllllfillimH

“Prašau pratęsti laikraščio
prenumeratą melams. Siunčiu
j čekį sumoje
- už kalendo-

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
nuoširdžiai sveikina

” KAZĮ TAUTKŲ,
RLE tarybos narį, kove 2o dieną švenčiantį 79-ąjj gim

tadienį, ir linki, kaip ligi šiol, sėkmingo darbo ir sau
lėtų melų.

u Jums geriausios sėkmės”.
Ant ras Sukau kas. iš Dear! born, Mieli., Naujienų korespon;

KKAL. BSTATi HX SALK

KKAL ISTAT1 FOR SALI
l*«n* — FarddvimMl

< denlas ii- bendradarbis, atsiuntė
‘ š‘!5 Naujieną paramai.
■■M
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
•* Ačiū už vLas jūsų pastangas
£K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMORUIMAIS.
j padėti Naujienoms,
t
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:
J
Šikantieji
skaitytojai
pratęsė
VASARIO 16 PRANCŪZIJOJE
orcnumcra‘rs ir pridėjo NaujieMUTUAL FEDERAL SAVINGS
Prancūzijos lietuviai atšventė* prašė pagerbti jį susikaupimo Rom^ pareniĮi:
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
j $25 — A. Repšienė, iš Mar
Lietuvos nepr kL.uscmybės at minute.
Sugiedojus Lietuvos himną, quette Parko;
gavimo GG mc’u sukaktį vasario
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
Tel. 847-7742
LS d. Paryžiuje, Italų katalikų Pakviestas Bertrand da la Sab-. po $20 — Jenas Dalbokas, iš
here, Prancūzijos ambasada- ’ Los Angeles, Calif., ir Malvina je. Tel. 737-2110. Darbo valan me naujų st;pnų mes ceriu, i
misijos patalpose.
, ...fc I
Kun. Jonas Petrošius, Prancū rius ir Prancūzų-baltų draugijos Jūras, iš Millbrae, Calif.;
dos lieka tos pačios
nuo pir kabliuk’ų, tink’ų - špūlių drzių
1 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
zijos lietuvių katalikų misijos pirmininkas. Savo kalboje jis po $G — Alphonse Kizhitis, iš madienio iki penktadienio: nuo “Tackle Bax”. Pri mamų užsa9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
d.rektorius, ir kun. Claude Fri- pabrėžė, jog joks priešas negali Cicero, III., ir Stasys Vanagū- 10 vai. ryto iki (i vai. vakaro:! kymus iš kalsi >go" palapinėms
kart, Paryžiaus arkivyskupijos j išnaikinti lietuvių ir kitų oku-’ nas, iš Marquette Parko;
šeštad enials: nuo 10 vai. ryto moterėlėms ir Camping reikme
.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
vikaras užsieniečiams, aukojo i puolų tautų dvasią, jeigu jos
nlms, .Manne accessories, elec
po $5 (taipgi po $5 už kalen ixi 2 vai. popiet.
šv. Mišias už Lietuvą. Pamokslą j pačios nepasiduos.
tronics duwnriguurs ir athletic
3. BACEVIČIUS — BE1JL REALTS
dorių) — Jenas Lozoraitis, ;š
Pagrindine
kalba
tarė
Genepalakė svečias kunigas Frikart, t
K*
V
— JAV R. L. B nes Marquette
F.uclid. Ohio, ir P. Pagojus, iš
INCOME TAX SERVICE
primindamas, kad Bažnyčia* pa-i vieve Carion-Machwitz, men Detroit. Mich.;
Parko Apylinkės valdyba šaukia
Kai kuriuos s ;or’.o reikmenis;
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
laiko Lietuvos ir kitų kraštų ti-, ninkė ir rašytoja. Jos romanas,
A. Aleksandravičius, trumpą informacinį susirinkimą
po įį‘5
dieną
ir
prista-J
rūoin.-.me
per
kinciųjų ryžtingą kovą už savo orancūzu kalba, apie išorinės iš Jus lice, HL, Alex Andrulis, iš š m. balandžio mėn. 1 d., sekma
Lietuvos bajorus nuo Napoleono ę JO:seph, Mich., Elena Bacevi- dienį, 11:15 vai. ryto, tuojau po leme į namus, Pradedančiam LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
teises ir nepriklausomybę.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
ų iki Antrojo Pasaulinio k : ėius, iš St. Petersburg Beach, sumos, parapijos saulėje. Po su- meškeriotojui - vaikaičiui ai
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
Po pamaldų, Jonas Tomkus,
neseniai buvo išspa dmtąs; Ela , V. Blankus, iš Hamilton,' sirinkimo dr. Jono Adomavi- sūneliui paruo.Š; me dėželes s-»!
Turiu
Chicagos
miesto
I
LIETUVIAMS.
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
priedais (tackle box, nedidelės |
a Wiedra”, leidi'
Dirbu
Ir
užmiesčiuose,
jrelt,
Ont., H. Gečas, iš Marquette viaus paskaita sveikatos reikamenės valdybos pirmininkas,
^rantuotai ir sąžinln^L ’
1). Autorė susidomėjo Lie-!i Parko. K. Jurgelys, iš Hamilton, ■ lais. Po to kavute. Visi kvie- meškerėlės su reel ir ' ‘ta kuoš I
KLAUDIJUS PUMPUTI!
mūrinis.
Labai
geros
pajamos;
širdingai sutiko visus svečius luva, berašydama apie savo vy-’
i
9
butų
kas reikalinga pradžioje).
4514 S. Talman Ays«
butas savininkui. Geras inves!
Dilelis
OnL,
Martha
Jurkšntis,
iš
Chi\
čiami.
Valdyba
_
Į
’
/m.,
.11
UAIU
<z
A**-'
,
Xį
minėjimo salėje, Daug bičiulių ro šeimą, kilusią iš Drag ūnų, į ca^ n], p Kanopaj iš Hanril-I
Gimtadienio ar kitokia proga Į tavimas.
Tai. 927-3559
<
kitataučių, kurie domisi mūsų netoli Svėdasų. Savo prakalboje;^
dovanokite jūsų draugui ar tč- ‘ 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Kazys
Kasinskas,
iš
f
krašto istorija, jos likimu ir atei iškėlė mūsų tautos istorines ir j
PAKVIETIMAS
zeliui gražią meškerę-špūlę. Pas pirkinys.
!
IL'ighton
Parko,
A.
Kavaliūnas,
j
timi, atsilanko Vasario IG-osios demokratines tradicijas, kurios ’
?•.
D Ė M E SI O ; .
mus yra naujausių daiktų (Full j
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
L
iš
Marquette
Parko,
Stasė
KinaiJ
m
kovo
31
d.
(šeštadic62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
šventėje. Jų tarpe malonu buvo siekia gilią praeitį, ir žavėjosi j
Line of Fishing Tackle).
Nebrangus.
'
Tiktai
$126
pusmečiui
automobilio
matyti vis daugiau rašančių lie krašto santvarkos liberaliskumu j tis, iš Cleveland, Ohio, Vladas nį) 1:30 vai. popiet nuosavuose
Mūsų krautuvė atidaryta sep
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
tuviškomis temomis prancūzu ir pažangumu, religijos teise, j Mačiukas, iš Marquette Parko, ’namuose, 6122 S. ‘Kedzie Avė., tynias dienas (sekm. iki 1 vai.).
4651 S. Ashland Ava.,
Julius
Pakalka,
iš
Beverly
Chicago,
Ill.,
šaukiamas
Lietukalba.
WINDY
CITY
FISHING
< Chicago, III. Priminė prancūzų ryšį su LieINSURANCE — INCOME TAX
Minėjime dalyvavo apie 100 tuva 1312 m., kai Napoleonas, Shores, Ind., Juozas Šimkus, iš vių Tautinių Namų narių 17-sis
Tel. 523-8775 arba 523-9191
TACKKiq
2951 W. 63rd St
asmenų, jų tarpe: prof. G. Ma- bandė padėti atkurti nepriklau Royal Oak, Mich., A. Stalionis, ’ metinis susirinkimas.
7106 W. Ard|ei Ave.
j
iš
Port
CocĮiiitlam,
B.C.,
Franzj
Susirinkime
sprendimo
teisę
Tel: 436-787S
tore, dėstęs prancūzu kalbą Vy somą Lietuvą. G. Machwilz su
Savininke s j
tauto Didžiojo universitete Kau domino visus klausytojus savo •Stefan, iš Bridgeview, Ill., Juo- i turi lik LTN nariai. SusirinkiDalius Matulevičius (Tonis)
\°
jzas
Sirokas,
iš
Marquette
Parko]
dalyvauti
ir
savo
pasiūlymus
šięįstogiis. Už darbą garan
ne, Prancūzijos ministro Lietu romantiniu kalbos stiliumi L
ir partneris.Mich.;
re
^kšti
kviečiami
visi
didžiosios
ir L. Šulcas, iš Dearborn,
tuojame ir ešame apdrausti
voje Dulong dukra su vyru, p.p. didele meile Lietuvai.
REPAIRS — IN GENERAk
Kalbame lietuviškai.. (Pr.)
j
Chicagos
lietuviai.
{vairūs
Taisymai
Dėkojame
visiems.
Bay, Kazys ir Giovanna Lozo
ARVYDAS KIELA
Direktorių Taryba yra sudaraičiai iš Romos, E. Petrauskie Iš jauninu) K. Masiulytė. N. ir
©
Pro
vieną
ausį
Įėjo,
pro
ant
TAISO ORO VĖSINTUVUS, ;
6557 S. Tęjlman Avenue' ’
nė, administratorė Radio Liber V. Vaicekauskaitės paskaitė O. j — Reikalinga moteris ar vy-;! riusi nominacijų komisiją — ra išėjo.
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ■
Chicago, IL 60629 ' ..
ty biuro Paryžiuje, ir kt. Daly V. Milašiaus poezijos ir Daina1 ras paruošti pietus sekmadie- z\lgis Modestas, Vita GirdvainieIR
DŽIOVINIMO
MAŠINAS
:
W^655
iir 737-1TIL
vavo taip pat estų, lenkų, ukrai Backytė padeklamavo Maironio ,-niais Amerikos Lietuviu klubui. ' nė ir Mečys Valiukėnas. Nariai,
BF.I KROSNIS.
•
. turintieji kandidatus į L'l'X diniečių ir gruzinų atstovai. Lat eilėraštį. Vytautas Bačk i s pra ii Klubo virėjams yra jaukus
bu-J
H erman Dečkys
vių atstovas Prancūzijoje, mi nešė apie V-to Pasaulio Jauni tas klubo patalpose. Dėl plates-i reaktorius ar valdybos narius,
Tel. 585-6624
prašomi kreiptis į bet kurį no
nistras Berens ir mūsų garbės nu kongreso nutarimus.
nių žinių ir sąlygų kreiptis pas minacijų kom. narį?
Programa baigėsi užkan- ji klubo pirmininką Antaną Gu-,
konsulas Dubly atsiuntė sveiki
M. ŠIMKUS
Valdvba
džiais ir vynu. Susirinkusieji il į dorų, 197 Lido Drive, St. Peters-j
nimus.
Notary Public
Minėjimą atidarė R. Bačkis, gai dalijosi įspūdžiais nuošir Į burg Beach. FL 33706 arba tel. !
JOHN GIBAITIS
INCOME TAX SERVICE '
Meškeriotojų
dėmesiui
Prancūzijos Lietuvių Bendruo džioje nuotaikoje.
’(813) 360-1388.
Advokatų įstaiga
4259 S. Maplewood, Tėl. 254-7450
menės Tarybos narys, sveikinda
Taisome visokiu rūsiu meške
mas visus dalyvius šia iškilmin
6247 S. Kedzie Avė.
res ir špūles (Reel-Rods). Turi
Taip pat daromi vertimai, giminiu
—
Kasa,
Lietuviu
Federalinė
ga proga. Jis paminėjo neseniai
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
(312) 776-8700
i
Kredito
Unija,
nuo
šių
metų
ko<
šymai ir kitokie, blankai.
mirusį a.a. ministrą Stasį Lozo
" 1
"""‘i ~ i
i
vo 26-tos dienos persikelia į
raitį, Lietuvos Diplomatijos še-1
naujas patalpas. Naujas adre
STASYS ŠAKINIS
fa, atstovą Prancūzijai, didelį
GARFIELD -RIDGE,
lietuvių paryžiečių draugą. Pa- A. Sederavičienė, iš Omaha, sas: 2615 71-oji gatvė, ChicagoLIETUVIS DAŽYTOJAS
C

-V.

...............

~

LT

-

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Darbas garantuotas.

AKTYVAI 22 milijonai-dol.

4612 S. Paulina St

MOKA:

KASOS valandos:

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110

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

CICERO:

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

Chąis® the oil snd
f Itera evary 3,0001©
6,000 miles to avele
■wasting gasoline.

(Town of Lake)

>5.'t

a Bom Loteri

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

Už 90 dienu, 6 meru, 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% — TRA.
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu, bankai ar kitos
finansinės institucijos.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų
medinę rezidenciją su atskiru 4 kam-:
barių butu — tėvams ar uošviams;
Kambariuose kilimai. 2 židiniai. Kabo
pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas
• su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti
į galima tik susitarus.
į.
Skambinti 586-2362
po 7:30 vai. vak. kasdien.

•
!
.
į

Skambinti YA 7-9107
t

% už taupomąją sąskaitą.

MARQUETTE PARKE:

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAXtonight <_
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?

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

C Ex-Lax, Inc.. 19S2

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima ganH nepaprastai įdominę gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimrnimn*.

Aleksas Ambrose,

w

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Ki

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina U 8.
Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

...I-.

_|

■

-

~.,g

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštus ^

p. NEDAS, 4059 Archer Arenu*
Chicago, 111. $0631 TaL.YA 7-59*

——

■

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
32081/z W. 95th St
Everg. Park, III.
f77.,,

dk

A

60642 - 424-8654
ttots

Rr» aM Canary

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Knyga su formomis gauna
Darbo valandos: Kasdien: ntur
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
ma Naujienų administracijoje,
Seštad.:
9-----------------vai r. iki 12 vaL fi
t---------------linuo
----pagal susitarimą.

Read label and follow
directions.

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

JR1

.

„ip-mrraji

Archer ir Harlem apyl.

--

’ • '

Dr. A.
— MINTYS IR DARBAI, 259 peL liečia 1905
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas U
Fusirūpinimą______________________________
I8.UC

Dr. A. J. Gnfcaesi — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr
grožis. Kietais viršeliais
MOO
Minkštais viršeliais, tik
M.00
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

G*fima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček) arba
x>nney orderį prie nurodytos kainom priĮęrfijit 81 ^erijuntlmo IŽHldomš.

umcAsa rr

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.

TeL 776-5162
'
1649 West 63rd Street
Chicago, III 60621

c

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto ild 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
*606 S. Kedzie Ava.
Chicago, |U. 60629

Tel: 778-8000

VIEŠBUTIS

— Kain tai yra, kad jūsų
viešbučio languose nėra uždan
gų. Juk visi matys kas dedasi
viduje...
— Mat, pas mus apsistoja iš
svetur atvažiavę ir nesibijo pliatku.
'
t Chics

March 24-26. 1934

