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ALTo atstovo-Vašingtone pranešimas

178

APGINKLAVO 20,000 JAUNUOLIŲ
MODERNIŠKIAUSIAIS ŠAUTUVAIS

j11..

300 Milės

Dr.‘ J. Genys, ĄLTo atstovas Laisvės radiją, o dabar perke- |

U, S
Vašingtone, išryškino ALTo vei Hant į Europos laisvės i-adiją
Rusų transporto laivas Bachrianin įplaukė i
klą multi-etninėse organizacijo daug dirbo • ALTas ir V LIKas.
Kerinti uostą, kelia mašinas, šaudmenis
se, visų pianą Jungt. Pabaltiėš Čia daug lėmė ir sen. Percy. Juu
GulfofMexico
cit? Komitete, kur drauge dir nimo laisvės išvyką. Baltijos jū
N’carngua minėtų lėktuvų ne*
ba EeFuviai, latviai, estai. Komi ra organizuojant daug dirba Pa
užsakė ir sovietų transporto l ik
čiadienio vakare dalelis
tetas išgavo radijo transliacijas saulinė Baltų santalka ir \ LIrusų
:ort<> laivas ‘Bich J va< tų lėktuvui jiems neatvežė.
YUCATAN ~
-z 'a
per Laisvosios Europos radiją. Kts.
PENINSULA
i run i
Pacifico vandenvno i Sekretorius Shultz pasakė, kad
- - . / BAHAMAS
Havana
ĮA. DevenienėGrigaitienė siū-j
Ta sistema yra mums daug ge
•un t?”pu turi pasitikėti telefo
resnė. Išgautas aukštesnis biu lė plačiau informuoti apie ALTo
CUBA
‘ DOMINICAN
no praneštu sovietų atstovybės
• vr!adienj iškėlė kranu
;
REPUBLIC
vaidmenį
Jungt.
Paabltiečių
Ko
,
džetas.’. ALTas, ypač per Jųngt.
Caribbean Sea
dėjo krauli ant kranto šautuvu
JEUZE
Pabaltiečių Komitetą, bendra miteto veikioje.
Amerikos ks^o jėgos ry-scki
• dėžes, automobilius, I
^HONDURAS
^(t^ZzPUERTO'
Sūvaz.iavime, kaip pranešė I. •
darbiauja su kongreso Ad įloči
<ieamaguos uostus atvežtų sci džius ir iįvairiaus'us rusu šaud
Pacific Ocean
JAMAICA:
“
c
LII^
rico
^
komitetu. Pasidžiaugė, kad prež.: BLinstrubiėnė, dalyvavo 48 ALT j
"mcaraSua}
(<ų g'nklų, bet Centro AmeSALVADOR
Reagano asmeny Burine dideli nariai, 14 skyrių atstovų, 28 or
Oficialus Niearaguos
val- F:K.c.s vandenyse dabartiniu m^Lietuvos reikalų gynėją.. Rea- ganizacijų atstovai, 5 spaudos
RICA
y: a 25 Ainei’kcs karo laivai.
• džios pranešimas s.^ko, kad mo
%*
.
ganas patvirtino, kad JAV ne atstovai ir kiti svečiai.
s;ka, kas dedasi Centro Ame
derniškais šautuvais bus apmoPANAMA
'GALAPAGOS. L
tik dabar nepripažįsta Lietu vos
kos vandeny
. kinti Nic:raguos studentai, kuPranešimai iš skyrių
inkorporavimlo, bet .ir niekada
Amerikoje vyko prezidento
; rie buvo išvežioti į Guatemalan
nepripažins. Jungt. Pabalt. Ko
A. Chapiikas iš Bostono pra-!
rinkimai. Rusai žino, kad ri V T
i pasienį, kad galėtų pastoti
mitetas palaiko artimus ryšius nešė, kad į jų skyrių atsiuntė
mų m.*etu anir.rikieciai veda rm• lią Amerikos invazijai.
Nicaraguo, is Pacifico atplaukė didelis sov ietų transporto laivas, sustojo Gorinto
ir..
Liet.
Ber.druosu. amb. Kampelman -h- kitais savo atstovus
... >- . . ■ '
i Amerikos karo vadovybė nie- • kirr/nę. kampaniją ir nekreipia
ir
iškėlė
labsri
daug
įvairios
karo
medžiagos.
ankštais pareigūnais.
menė.
kad nesirengė ir nesirengia įsi- : daug <Lni3>io. kas darosi užsie
Apie Chicagos skyrių pranešė
ALTas dalyvauja Amerikos
« veržti į Nicaragua ir nesirengia į niuose. Rusai panaudojo rinki
Rytą Europos Tautu konferen inž.N E. Jašiūnais Iškėlė reika- LB, nors yra sunkumų dėl susiKETVIRTADIENI
ERDVĖLAIVIS
j' kištis į Centro Amerikos vals | mus, pi .įkrovė didžiulį laivą įvai
cijoje. šiemet- ji švente dešimt lą pastatyti Sibiro aukoms pa- skaldymo.
1
* i
I tyil)ių reikalus. Am,?nK:eet2:; riausių ginklų ir atvežė į Nica
metį. ; Ją laikraštėlyje • aprašo Įipipklą. /
< į I>ke
LENGVAI IŠKILO I ORBITA
L-ke apskr.^
apskr.; ALTo pirm.
pirm A. Į
• nenori, kad Kubos kariai, iš Ni- j raguos uostą ,esantį 60 mylių
ma Hefirvią’ veikla. - - •
j
dero rskyriaus veiklą api". Vinikas džiaugėsi, kad lietuvis-į
sistemoje nuo Managuos.
įi. saraguos
vežtųsi -i Salvadora.j
Dr. Hančh ir dr. Fisher, pradarę vartus, tikrino
4.
* j
ALTas priklauso Amerikos_ budino dr, B. Motušienė, aptar- kuoie minėjimuose sklandžiai
i Gvatemala arba kuria kita vals- »
erdvėlaivio instrumentus
• tautybių organizacijai, . kuriai damą ‘n^rikhauscinybes ir trė-bendradarbiauja su Amerikos
INDIJOJE KOVOS
1 tybę, kad galėtų įsiveržti į kai- ;
priklauso 1-8-tautybių.
i. .. rainių minejipųą- Išsirūpinama,’ legionieriais. Jų miesto meras, C
DAR NEAPRIMO
Fla. —
■ mynines valstybes.
kad
j juodukas, bart dalyvauja-siilįėj KetvrrU>dfeffT5f-~rytą -erdvėlavis
SEN. CHARLES PERCY
f Sckr^farm^' G^či-gc Shtrfe
NEW DEHUT^J^Wyraderacijai. šis komitetas deda ,vė. Siūle ’skypus aprūpinti / Pa‘( tu vials. ^lietuviškos organizaci- ’ <‘ Discovery” sėkmingai pakilo Į
PRALAIMĖJO
f kireioėsi į sovietų
ar.Xbasada į vo į.vi tikinimas, kad palaido ju s
kada ąkęįjos
jlCs
ALTo veikimui; I ierdvę, .pasiekė orbitą ir pradėjo i
daug
:k&t§ov. Sąjun- šiūlviflaiSL, kokios kada
ak
jspėda-rhias JfėveztF galingų lėk i Indrrą Gandhi pamažu aprims
CHICAGO, UI. — Sen. Cha
ga-iš
P0^-1^3 k111; Vinikaš /yra'’-Amerikos lietuvį,! ruoštis* prie darbo
niii imttis.
les Percy, 18 metų praleid ■''tuvu į Nicaragua. Jam tehfcnu Indijos sostinė :r pasibaigs tsrę
I
sus.
''daly vau ja kiekviename Alto su-*
\ pusavės žudynės. Indai labai reISHJS
IVOS nias
važiavime.
j Dr. Hanch š erdvėlavio pra-l Amerikos senele, trečiadienio
riairsA
’
bė
nebesiun
'-ia
greitųjų
nešė Cape Canaveral vadovy-l nakrj pralaimėjo -rinkimus. Jam
; tačs atvejais puldavo kito tikė'Lie-A'smąms
lėktuvu i Nicaragua ar kuria j jimo ir papročių gyventojus. Bet
r.
į
Ant. Mažeika, pasveikino su-- bei, kad erdvėlaivis jau pasiekė) trūko tiktai 60.000 balsų.
kitą valstybę. Šia proga rusai ) kai sieli J nušovė labai populia
-v^<.'aįbūdino važiavimą Los Angeles lietuvių į reikalingą orbitą ir rengiasi pa
pra
Jis
pralaimėjo
vietą
senate,
pareykė, ksid greitieji sovietų rią premjerę, tai indai nesusivalJP^i^isl.vV^^:16.va:fdu- Vasario 16 rengla ALTasj leisti Kanados satelitą. Reikalai
inz
palaimėjo
ir
visas
savo
viltis
lėktuvai yra 33 įvairios? pasau j dė ir pradėjo žudyti ne vien
••
/'A‘hir-a . ;r.. neriai •'jokiu■ nesutarimu,
maneiwn>as.guręa?gt&s su
• šven- < dabar jau taip sutvarkyti, kad ,j kelti <ralva politikoje. Jis tikė
lio valstybėse. Minėtą lėktuvą j ehus, bet :r jų gyvenamus kvarreįpirMikdnųtvardo..Pareiškęs
-«k. L-š/Vn--es metu-strrrnkta per 14,000 (tol. Dr. Hanch ir Dr. Fischer prasi-1
mnnų niftiejrmąs Įvyko* -orange. ,
,
. 1...... i -■>
. ...
.
,
„I josi laoti krošto prezidentu. Tu
rusai pradėjo statyti Vietname, ! talus. Iki šio melo dar nežinia,
kad. ALTafL yra. tinkamiausias
eko^elču- '^ukų' Dalyvauja estų ir latvių] darę satelito vartus, buvo nufo j
’sii' estais! iri'iattviąiš.-’vyl—
mteėjimuo-j tografubti ir nuotrauka praneš) rėjo d ilelę patirtį ir turėjo prez. karo inetu. Jis j. .jėgia skristi kiek žmen-ų žuvo
lietuviu organizacijų .junginys
paveikti JAV . vyriausybę, kad : dalis' pėMiama į Pabaltiečių .sc Valdybon įtraukt, jaunu®, didesniems Amerikos laikraš Reag no pasitikėjimą. Prezi 700 mylių į valardą tirštame . te, nes kiekvieną dieną darhipadėtu' -Lietuvos, laisvės reika
‘
‘J
.atstovai. Birželio trėmimo mi- čiams. Pats Dr. Hanch buvo pri dentas paskutinėmis dienomis ore, o kai pakyla aukščiau, tai ; nirka- veika Lvcn s iš apdegiuKoįrutetą; ' • •
—• ■'1
...
.v
luose; Skatino siekti, kad lietu? .
■'
■, . ~
‘ į riejimams is eiles vadovauja lie- sirišęs kairę ranka prie spe atskrido į Illinois valstiją, kad jo greitis dvigubai didesnis. Bet i tų namų laužo.
cialiai paruoštos virvės, kad kar galėtų padėti sonatoriui laimėti. sovietų vyriausybė nesiveržė į
Tūkstančiai sichų, buvo suvis?ibūtu; išrinktas' Į - kbngresą.; • <Apie Detroito veiklą, panaša-tuviai, latviai ir estai.
ALTo Inf. j tais jo nenutrauktu į erdvę. Jis
ToHŽu Suvažiavimui pirminio, kojo Ant. Norus. Ten yra Liet,
Senatorius jau iš anksto nu Nicaragua ir nesirengia veržti;. i ėję į stovyklas ir kuries juos gy______________________
I cialiai paruoštos virvėsjkad kar
Tuo tarpu nėra greitųjų lėktų | nė nuo užpuolikų. Bet šiandie n
------ . rūpinasi
._±,.---kaujarit Pov. Dargini, L. Kriau- Organ, centras,kuris
jautė. kad pralaimės. Jis buvo
— Filipinų prezidentas įsakė » davo vietoje, kai satelitą leis. tiek išvargęs, kad nuėjo į vieš vų N»caraguos padangėse. Sovdalis sichų grįžo į buvusius
čeEūnas perskaitė ALTo valdy politine veikla. Visas aukas
bos pasiūlymą ■ išrinkti ALTo pei'siunčia ALTo centrui,- savas’ patraukti teisman visus karius, Dr. Fisher buvo vienplaukė.
bučio kambarį ir atsigulė poil tų valdžia greituosius lėktuvus vo namus. Tuojau ir vėl prasi
kuo prisidėjo prie
___ bet __
garbės nariais kun.-J. Prunskį išlaidas apmoka iš pailgimų.’]kurie
siui. Ryte rado didelį lapą. įkiš pardavė įvairioms valstybėm* .dėjo tarpusavės žudynės.
Tikisi surasti nuklydusius
Siūlė
artimiau
bendradarbiauti
J
Aquino
nužudymo.
ir Aleną 'Devenienę-Grigaitienę.
tą pro durų apačią. Ten buvo
sat elitus
su
ukrainiečiaįs.
Susirinkimas vienbalsiai pritarė.
užrašyt; jo gauti balsai ir Paul
Astronautai
]>enktadicnį
;r
1
—
Antradiejų
ir
šeštadienįHot
Springs
t
veiklą
apfl>ūct
.
į>r. K. Bobelis; papildydamas
Simon. Jam nereikėjo nieko sa- >
eštadienį
paleis
į
sesiauieių
paieis
j
skirtingas
or

J
no
Ant^
Bertulį
pažymėjo,
kad
»
New
Dehli
mieste
buvo
ramu
dr.; Genio pranešimą; pažymėjo,
kyti. J s matė, kad viską pra-,
didder bitas du nauju sateltus, c antra laimėjo.
kaįd Pabaltijo skyrių ^įvedant j Vasari* '1^buvo "rūošramia .su Indai nelietė sienų jų didelės!
;
dienį planuoja įtraukti į erdvė- j
šventės metu.
------------------------------------ Į laivį vieną nuklydusi satelitą, oi
— Rsjic Gandhi isnkė karo
.— Dvasinė sichų vadovybė’ ketvirtadienį antrąjį. Jeigu bus j vadovybei apd valyti nuo sichų
įsakė slchams neliesti indų :>r) daug darbo pataisyti satelitąj fanatiku ir nevartoti žiaurumų
sichu, nes vėliau siyhams tenka tai juos parves į Cape Cone, prieš sieku.
s K/tiJ. - j
veral, nugabens juos į dirbtuvę,
nukentėti nekaltai.
• *'...
pataisys ir vėl iškels. Jeigu pa
^3.
V OL7W BO/’A
— Penktadienį aukso uncija vyks juos pataisyti, tai Žemėn ar kartus Kohl gavo p nigu iš
Flicke bendrovės, per metus už
jų neves, paleis tuojau pat.
kainavo $335.00.
dirbusios $280 milijonų dol ir
Erdvei tyrinėti įstaiga pasiū
nenorėjusios mokėti valstybės
COAST i
lė sen. Gam sekantį kartą pa
mokesčių. Blogiausia, kai.finan
kilt į erdvę. Jis buvo karo la- >
kūnas, praskraidė 20,000" valan-1 sų ministeris sumaž no valsty
bės mokesčius Ficke bendrodų. tai jis labai lengvai galėtų ■
-i vei
prisitaikyti prie skriejimo. Jis
Buvo pakviestas komitetui
į
pats
norėtų
pakilti,bet
bijo
žmo.
KALENDO.RSTJS
užsienio
! nos. Ji gili užprotestuoti ir ne- 1 liudyti iš Vokietij
Giiišcr. Jh
ičio Ifb Sv. Leonas Did, • leisti jam pasinaudoti šiuo pa. riekalų ministeris
negavo
a. Vaišilgas, Ninneda
1 siūlymu. Erdvėms tyrinėti įs komitetui pareiškė kad
taigai reikia 8 bilijonu dole pinigu jo vadovauj. mni d< mo
ičio 11: šv. Martynas
kratine^ partijai. Kada komis!rių
Niglfa. Vigintas,
jos nariai pradėjo klausinėti
dabartinį užsienio miniderį, tai
KANCLERI KOHI,
KLAUSINĖJO 7 VALANDAS jis prisipažino, kad jis kalbėjęs
ipkričio 12: šv. Juozapatas,
su Fiske bendrovės j rezidentu
ipata, As tikas. Na ūma
BONA. Vokietija. —. Ką, par Branch i tsu, bet jokių pažadų
Saulė teka 6:32. leidžiasi 4.35.! lamento komitetas nori, tuo tarnepadarė valstybės mokesčių
Šiaurėje Ci
Saulė teko 6’32, leidžiasi 4:35.. pu da» junku pasakyti, bet ko* nuolaidoms. Ministeris Genšer Ketvirtadrenio rytą erdvėlahds pakilo, pssiekė orbitą ir planuoja
t j miteto wariai norėjo nustatyti. patrauktas teisman.
Vėsiau, lis*
paleisti <ki satelitus.
O
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Amerikos Lietuvių Kongreso revoliucijos

MTKOLAS BIRŽIŠKA

Kongre j IV. Kongresas įpareigoja AL
įvykęs 1984 m- spalio 27 ir To valdybą daryti visa ką gali
28 dienomis Chicagoje, priėmė per vyriausybės ir kongreso šal
| niu rėčkai avimuose buvo kelia
(Tęsinys)
tinius, kad OSI pareigūnams
I šia rezoliucijas:
mas universiteto atgaivinimas,
I a. Kongresas nuoširdžiai nebūtų leidžiama naudotis KGB
o Petrapil‘0 lietuviai drauge su|
sveikina tautiečius okupuotoje | agentūros parūpinta dokumen
l>alankesniai> lenkais net buvoi
šr
Lietuvoje, ištremtus iš tėvynės, tacija ir kad Pabaltijo valsty
sumanę įkurti Vilniuje laisvąjį]
kalinamus bei kitaip persekio-' bių okupacijos nepripažinimo
universitetą. 1903 m. įvairiatau-Į
jamus ir linki jiems visiems klausimas nebūtų svarstomas
tėję Vilniaus šviesuomenėje bukantrybės ir ištvermės. Kongre JAV-bių teismuose.
Į vo tariamasi del busimosios au
sas didžiuojasi tautieč'ų ištikimy
kštosios mokyklos tipo (pasita
V- Kongresas vertiną pagrin
be
savo
tautai,
nepaprastu
pat

rimuose ii spaudoje iš lietuvių
dinių organizacijų besireiškian
varumu
ir
keva
už
tautnį
išsi

' pusė> teko dalyvauti Ant. Sme- '
čias pastangas jų tarpusavio san
laikymą, pogrindžio spaudos lei tykiams išlyginti bei veiklai
1
tonr.i “Viltyje”, man ‘Vilnius
aimu. Kongresas nori užtikrin Lietuvos laisvinimo darbe su
Žiniose" ir kitiems). 1913 m j.
ti, kad pavergtieji tautiečiai nė derinti ir kviečia lietuvių vi
kain žinome. Valstybės taryba,
ra užmiršti, kad dėl tautos ne suomenę tuos siekius parėpti.
priėmė Vilniaus umv. statutą,
laimės sieląjamasi ir kad yra vi
atgaivindama jį nuc 1919 m sau
Vi. Kongresas kreipias: į lie
sa daroma jų būklei pagerinu ir tuvių visuomenę prašydamas
<o 1 d., o tuojau ir lenkai ėmė
laisvei atgauti.
tuo rūpint s. tad Kapsuko žmoaktyvesnio įsijungimo į LietuProf. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas
Kongresas
užtikrina,
kad
JAV
nė> nebuvo čia pirmi. Petrapi
Vos laisvinimą ir viešosios opi
lietuvių
veikla
nesustos
iki
Lie

lio umv prof, lenkas Juoz. Zie
nijos veikimą mūsų1 tautos lais
tuvos
valstybinė
nepriklauso

cįėstė
Lietuvon
universitete
Kau
kytis
išėjusiems
ru>ų
mokyklą)
puotos
kalbėtojams,
vyskupas
m^ckr> (1856-1925 m.) net chavei atgauti, šis prašymas yra
mybė
vėl
bus
atstatyta.
<
.
rado
ir
man
malonų
žodį,
pab

ne:
Aug.
Janulaitis,
Ign.
Jony-,
tarnautojams
nebebuvo
reikameleoniškai sugebėjo prisitai
ypatingai kreipiamas į lietuvių
b.
Kongresas
paveda
ALTo
rėždamas
nežiūrįs
į
mane
kaip
lo)
—
lietuvių
lenkų,
gūžių
ir
nas.
Jonas
Vabalas-Gudaitis,
inž-1
kinti prie visu universiteto at
Jaunimą, kurio išsimokslinimas
valdybai
nusiųsti
sveikinimą
Prof. Mykolas Biržiška
į
priešą.
Aš
ir
pats
nesijutau
žydų;
tokie
kursai
jiems
jau
Silv.
Grinkevičius
(tuometinis
gaivinimo etapų: 1905 m. drau
ir gyvenimo sąlygų pažinimas
ge su Petrapilio lietuviais pasi Vilniaus geležinfcelių tvarky buvo rengiami, o kiti net ir pra- toks jo priešas, koks savo kalbo JAV prezidentui, padėkoti už leidžia lengviau atlikti susipraPlačiai tokia nuotaika naudoje-, rašė atsišaukimą del laisvojo tojos). Sofija Čiurlionienė ir mu dėj ę veikti .Remisijoje, pasi rodo, je ‘‘del visa ko” buvau apsįdrau- jo supratimą lietuvių tautos pro
tusio lietuvio pareigas tautos
si menininkai (Ant. Žmuidzi univers'tetc. 1919 m. pavasari du su bioliti. Tad kursai kaip pusiau juokais, bet ir pusiau dęs.
Į kiemu ir už skelbiamas paverg- labui.
navičius, Ad. Varnas, VI Didžio dalyvavo komisariato komisijoje būsimų profesorių‘ atrinkimo įs rimtai kalbėjo apie anuos gerus
Tad juo drąsiau dabar, reika- tų^iauUĮ laisvės deklaracijas.
VII. a. Kongresas konstatuoja,
Kongresas paveda ALTo'
kas ir kiti) savo sumanymams medicinos fakultetui atgaivinti, taiga pasirodė savo tikslą pasie laikus, kai visuose universite lo spiriamas ir gyvai dar prisi v
kad Amerikos Lietuvių Taryba
vykdyti (dailės muziejui Tiš tuo pat metu dirbo Lenkijoje kę.
tuose tebuvo mokoma lotimš- mindamas malonų vyskupo kai valdybai nusiųsti svekinimą po (ALTas) atlieka reikšmingą dar
kevičių rūmuose, Varno studi ’ komisijoje ir tu pat metų rude
Iš šalies stebėjome ir komisa- kai! Smarkūs oaujybinhikai — bos įspūdį, nuėjau pas jį pasi tpiežįui Jonui Pauliui II-jam, pa bą Lietuvos laisvinimo srityje
jai ir pan..). J. Easanav čiua ga- ni ne tik virto lenkų įsmeigto liatc rengimąsi universitetui at komunistai bemaž buvo linkę tarti. Jis; neabejojo, jog revoliu- dėkoti už jo parodytą prielan
ir todėl dėkoja lietuvių visuo
čo tvarkyti istorijos ir etnogra Vlniaus univ. prorektorium, bet gaivinti. Ypačiai įdomu mums atgaivinti universitetą su loty cinė vyriausybė pašalins tiky kumą lietuviams švenčiant šv.
menei už rodomą ALTui mora
fijos muziejų. Edv. Valteris cen ir -pandoje paskelbė, jog lietu buvo, kaip bus išspręstas kalbų nų kalba... Gaila, kali lenkų ant bos dėstymą iš mokyklos, bet Kazimiero 500 metų jubiliejų
linę ir finansinę paramą. Ši pa
trinę biblioteką; rengėsi arehy-| viai neturį teisės steigti univ- klausimas. Organizacinę Vil puolis neleido mums pamatyti, drauge tvirtai pareiškė nepatik ir prašyti, kad jh ir toliau neužvams (Lietuvos Metrikai ir kit.) j Vilniję, tik — Šiauliuose. Ži niaus universiteto komisiją su kaip Vilniaus komunistų įsteig siąs vaikų be tikybos mokslo.. mirštu mūsų kenčiančios tėvy- rama dažniausiai pasirodo per
Vasario 16 d. minėjimą, tačiau.
tvarkyti, senienoms apdrausti ir Į noma, jei vis dėlto Vilniuje bū darė mano brolis, Bobinškis ir to universiteto praktikoje būtų Jis taip pat pritarė mano nusis rnės.‘
ALTo veiklai išsiplėtus, ši pa
pan. Parvežė iš Maskvos ir na-i tume univ. atgaivinę, jis ne tik Hpltmanas. Kiek buvo skelbia išspręsti kalbų dalykai.
tatymui kuo ilgiausiai nevykdy d. Kongresas sveikina neprik
rama yra reikalinga per visus
cionalizavo čiurlionies kūri
ma apie jes darbus spaudoje, bu. čia suminėju kai kuriuos švie ti tikybą šalinančio įsakymo, lausomos L.ctuvos diplomatinės metus<
nius. lėšų tam nesigailėdami, o piltas, lietuviškai pramokęs.
vo aišku, jog paskaitos universi timo komisariato darbus),.kurių bet kilus pavojui mokyklos. Ii-Į ir konsularinės tarnybos nab. Kongresas dėkoja ALTo
jp motinai ir dukteriai paskyrė
Mes. Vilniaus lietuviai, irgi tete daugiausia bus Ketu.yių. ‘r vieniems tik pritarti galėjome, kimui vengti atviro susirėmimo rius, linki jiems ir toliau aktv- skyriams.jįc- įkibius organizaci
algas; taip pat paskyrė ir apmo nebuvome apleidi urriversite-oi lenkų kalbom, bet būtų, tur būt,’ o kiti tebuvo dar neaiškūs, tad su revoliucine ’ vy riansybę. * Vys yiai reikštis Lietuves laisvini
joms už’švariausios ir reikšmini,
kėjo nuo j517 V 1 pensiją Jonu: reikalo. Neturėdami savo ran-! dar
gudų ir žydų kalbo- nusistatyti buy o dar per aukoti. kupas pasižadėjio revizituoda- mo akcijoje ir žada Amerikos
Jaglonskiui. Organizavo valsty kose valdžiOb jam įsteigti, sten.l sais^^^^gutiiškas Ąhiversite- Tačiau opesnis dalybas buyo ti mas dar gėriai su manim išsi lietuvių vardu, visokeriopą pa •giausies mūsų šventės^Vasario
16 dienos minėjimų^etigiinuš.
bini simfoninį orkestrą, teatrą gėmės bent jam pasigerinti, ko-! tas Minske buvo numatomas. Iš kybos, tikriau >jos pašalinimas aiškinti dalyką, bet atėjęs su galbą.
e. KoBgfeas sveikina Vyriau- i Kongresas rejšba psitenkimkeliomis kalbomis (lietuviškam vo 24 d. savo. ginmąz^^^įeja i bitoljo patyriau, jog pati komisi-- iš mokyklos, kuris pritaikintas kun. Tumu manęs nerado na
mą, kad tuose minėjimuose ves
teatrui organizuoti iš Petrapilio atidarę Lietuvių
Drau-į ją’suko šąų galvas, kaip čia sū ir mūsų mokykloms vertė mūs mie, tik manęs belaukiantį brolį siąjį Liėtuvos Išlaisvinimo Ko
dažniau ima reikštis mūsų jauni
iuvo pakviestas Kast. Glinskis), gijos
ri jos mokslo kursus, kurie, su j derinus kaįbų įvairumą, del Ku aiškiau nusistatyti. O tai man, Vaclovą, tad ištisą valandą ma mitetą (VLIKą), kaip pagrindi
pagaliau universitetą ("univer- trumpuke pertrauka Velykų me rio ir švietimo komisiriatas sau : _gal ir kai kam kitam, netaip jau loniai, nuoširdžiai su juo kalbė nį veiksnį Lietuvos laisvinimo mas.
c. Kongresas dėkoja lietuvių
|itą”)tu komunistams susišaudant su darbui turėjo imtis griežtų.prie-’ buvo lengva. Po ilgų tikybinio jo: mano komisaras buvo jo su reikaluose, -kviečia lietuvių vi
spaudai ir radijaus valandėlėms
* ..
.
.
£ Vilniaus universitete atgaivi lenkais, reguliariai dirbo ligi ge mohių:visi jo tarnautojai .ture- indiferentizmo metų, gimnazijos žavėtas. Čia pridursiu, jog ir suomenę j’į remti ir prisidėti
,į už budėjimą tautos reikalų sarnime sumanymas nebuvo nau- gužės 17 d. Įsidėmėtina, jog iš jo išeiti , visų tų kalbų kursus darbą dirbdamas arčiau suėjęs šiaip revoliucinės valdžios žmo prie jo reikšmės stiprinimo.
f. Kongresas sveikina Bend-!Į gyboje, už parąmą laisvinimo
5a>. Dar 1905 m- Lietuvos žmo- 11 tų kursų dėstytojų 7 paskui- (išskyrus rusų kalbą, kurios mo- Su katalikų vkubmene ne tik ^ės gavo su juo rimtai skaitytis.
ir už palaikymą tau- .
. .
supratau jai tikybinio adklėjimo \ Tumo supažindintas su jo raš rą Amęrilfcž'lAfftuviu Šalpos ‘ veikniams
emigracijoje:
reikšmę, bet ir įgijau gilią pa-! tais Kapsukas įsitikino jį esant Fondą. (BAEFąVjo 40 m. veik/
j
d.
Kongresas
dėkoja ALTo
'
|
garbą katalikų bažnyčiai ir jos nuoširdų demokratą. Bekimbant los proga. '
g. Kongresas sveikina lietu-'! bei jo komisijoms, kongreso va
kultūrai, nors • bažnyčion grįžti į jį komunistų jaunuoliams, vys
dovams ir paskaitų bei praneši
tik 1923 m tegrįžau. Gerai pa-! kupas sakėsi kaip beturtis vie viams katalikams iševijoje nau-,
mų autoriams už rūpestingai ir
žinojau savo'auklėtinius ir ne- , nuolis esąs taip pat komunis jai paskirtą vysk. Paulių Balta-į sėkmingai atliktą daibą.
abejojau, jog komunistams pasi-! tas, jo rūmuose viskas priklau kį ir linki jam visokeriopos sėk-'
e.Kongresas dėkoja mūsų vy-"
_.|
kėsinus prieš tikybos dėstymą, są ne jam, tik komunai — baž mės.
skpams ir kunigams už pamal
šie tam pasipriešins, nevengda nyčiai. Jiems prisispyrus jo bu- į II. Kongresas griežtai protės-.
das ir • invbkacijas kongreso
mi griežtų žygių. Tatai tegalėjo te apgyvendinti 6 žydaites, jis j tuoja prieš sovietų Rusijos vyk-!
progar. | jį
baigtis tik mokyklos uždarymu, f tai ramiai priėmė, tik patyrę! domą lietuvių tautos genocidą
f) Kongresas dėkoja visiems,
mokinių išsiskirstymų, e' apie tai iš Tumo ir kitų Kapšvi ir nuolatinius žmogaus teisių
jei po to^ dar
Vilnių * len-l kas ir Požėla privertė tri ukš- laužymus okupuotoje Lietuvoje j kurie lietuvių ir kitomis kal'jpi. bomis leidžia ir platina lietuIII Kongresas kartoja, kad Lie
kai būtu paėmę, ko vis bijojome,; ^ngas panas iškelti, juo labiau,
lietuviškąją gim^ziją ^yargiaiį
ir žmonės tuo ėmė piktin t u vos laisvinimo, veiksniu nu- I vių bažnyčios kroniką ir kitą
. sistatymas bendravime su oku-, pogrindžio patrijotinę spaudą.
bebūtume atgavę. Tad gerai rei-Į tis.
' ■
IŠ T.
puotos Lietuvos tautiečiais yra' Rezolrucįų komisija:
kėjo nusistatyti*del takt&os. Ne
Viktoras Naudžius, pirm.,
nuoseklus *ir todėl pakartotinai
leisdamas sau vien tik savo pro
Teodoras Blinstrubaš,
Nagi žinai: bobai prižadėk, o kviečia lietuvių visuomenę pa-.:
tu ir sun^numu tepasitikėti,
Dr. Vladas Šimaitis,
kreipiaus į neseniai į Vilnių tę- žydui būti kaltas, tai nė baž laikyti su savo artimaisiais vien1
Jonas Talandis, - <£
tik privatinio pobūdžio samty-1
atvykusį vyskupą J. Matulaitį- nyčioje ramybės negausi;
* ♦
Vytautas Jokūbaitis,
kius, vengiant kultūrinių ryšiųMatulevičiu.
A.Devenienė-Griga itiene,
Išnyko, kaip žemaičiu bitės.
su okupacijos pareigūnais.
Seniau apie jį - spaudoje teAlgimantas Pąutienis,
skaitęs, 1918 ttl. gruodžio mėn.
Kazys Oželis.
s
du kartu trumpai gavau su juo
sueiti, vieną kartą tuojau po jo
MĖLYNAS NUDISTAS
ingreso, kai d range su mokinių
delegacija gavau atstovauti gim
Tūlas džentelmenas /nervin
nazijai nietuvisKųjų delegacijų
gai spaudo nudjstų kolonijos
buvo daugiau hegu lenkiškųjų/
klubo namų skambutį
ir keliais žodžiais jį pxweikinti
•— Ko tamsta; reikia? ~ at
jo rumuo-e. o po to X1I 12 daly
siliepė nelabai palankus 1 balsas
vaus tarnas Valstybes Tarybos sa
iš vidaus.
vo rūmuose v^skopui surengtuo
— Noriu ko skubiausiai įsto
se pietuose. P. Klimo suragin
ti į klubą!
tas kalbėjau į vyskupą, neslėp
— Į nudistų klubą tokių mė
damas savo . kirtinga nuo jo pa
lynu kostiumu apsirengęs?
saulėžiūros ir Apgailestaudama^,
— Tai ne kostiumas. Aš esu
l*ad Lietuva bent 2^0 metų' per
pamėlynavęs iš šalčio!
anksti, tad, rnąno nuomone,‘tam
dar nepasirengįrti priėmė krikš
unfy? penkOMUI
1ą (senovės ’t«kybaš’<for neUgy-j
venusi,a nauja>* prteviHa '*teienkiama, apie 200 metų ji rinitai
Wr
M
rekrikščionėj^i. b se*|ą, tikybą
priverkta slėpti >r vle§<jį *savę
gyvenimą nuojet atskirti
ne
tik kultūroje, bet ?r mbralėjfe
per lėtai težengusi), reiškia u
betgi įsitikinimu jog kurdami
RX»5
laisvoji tautos
Ir gxį*•'turi*
Amerikos Lietuvių

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų

■%
A

ętanji jos kdti)fj|*pai?eidiĖtgiSL ne
skęHjntais iį
Sšvunips/
ditfįi kjMtU^Gs d a
tu tiek pakilsffiię. 7>g ISTtfgfhsi* t
net priešingų

kx

onės rasdami Čia bewd-

kai

Atsakydamas visiems

. sums »mp
& rtMMT -MTAi

Patirta, kad Mount Sinai Hos
RAGINA JSIGYTT
APSAUGŽOS APYRANKES Į pital nauj; i atidarytas Sveikatos
centras, 8100 So. Western AveChicagos Pensinirkų ir Inva-Į
Šis centras yra skirias šeimą
į hdų aprūpinimo centras, 6117 j
SKELBIA VIENINGĄ KOVĄ Už LIETUVOS LAISVĘ
svekatai patikrinti Šis centras
! S. Kedzie Avė., skatina visus į
yra atidaivrias pirmadieniais,,
i pensu i nkus ir invalidus įsigyti
J tą kovą turi jungtis visi li£13. Suvažiavimo uždarymas,
antradieniais,
ket\ irtadieriiais
' apsaugos apyrankes. Šiam reitūriai, nužiūrint religinių, ideo- Lietuvos himnas.'
ir penktadieniais nuo 8 vai. ry
, kai ui yra šspausdlnti blankai,
loginią ^idkinrmą ąr pobtipiOj Ponas Šilas, iš Floridos, pa
to iki 6 vai. vak. Tree, nuo 8 v.
• kuriuos reikia kiekvienam už
ntirislatymo. Turime sudaryti siūlė papildyti darbotvarkę: po
r ir šeštad. nuo 9 v. ryto iki 3
pildyti.
y|ė|ią viętj: lietuviu vieningą fron 5-to punkto įterpti praeito sava- Į
vai. p. p.
Tuose blankuose yra sekan
tą / ir gąlingą kumštį, kad ga- žiavimo protokolo skaitymą. Iš j
Visą mėnesi tikrinama ar ne
tieji klausimai: Vardas, pavarĮėĮjUHB' tinkžimąi smogti Lietu- pradžių pasiūlymas buvo pri-.
‘ė. ?.<’rę<as ii telefonas, taip pat turima cukrinės ligos nemoka
\f*s okupantui visomis turimo imtas, bet vėliau priėjus prie'
j pavardė ir telefonas asmens, ku mai antrad., ketvirtad, ir šeštamis, ir galimomis priemonėmis, skaitymo, pirmininkaujantis Te-1
! riam n kėtu pranešti nelaimes dieniais nuo 10 vai. iki 12 vai,
aplinkybės ir sąlygos lei odoras Blrnstruliag paaiškino, ‘
$...
atveju.
Kraujo spaudimas bus tikrinav
džią.
- i.
kad protokolas yra labai ilgas, į
Be to. blanko reikia pažyr i mas visą mėnesį nemokama i. Del
■ Suvižkivimas įvyko 1984 m. 32 puslapių; yra atspausdintas
įj
elefonas, ko- patesnių informacijų skambin.
*
spąlio 26. d.7 Quoljty Ipn M:d-. ‘r suvažiavimo dalyviai prie re-1
ar esi aler-J ti tel. 542-247E3.
kilis vaistus vart
May vidutyje, Ghieagoje. 9:3t' gisLiacijos stalo gali įsigyti ir!
ęiška> kokiems vaistams.
Joanna Dirtton iš Chicagcs
v jį !suvažią.vimą atidarė ALTo
Kent School of Law .spaudos at
valdybos pirmininkas .dr, Kazys laiko stokos, nuo skaitymo bu
Tuos blankus pridėjus money
stovams plačiai paaiškino pen
Kauno senamiestis (Tapyba
š:dlattskaK -šiais žodžiais: “Dak*' vo atsisakyta.
JrJ>VYGA PAUKŠTIENĖ
orderį arba asmeninį čeki (tik
sininku apsaugos ir globos rei
Į prezidiumą buvo pakviesta:
tarė- Bobelį dvasios vadai, kiti
ne gryniN pinigus) parašytą
kalus Daug yra nus’skundimų,
g-i'bės svečiai, Amerikos Lietu Stanley Balzekas (jo nebuvo),!
‘‘City of Chicago’ $3 dol- pasių
š^kvrus
Steponą
Bredes
jr.
kad vyresnio amžiaus žmonės
_____ r*ails-us sveikinimus VLIKo var “Linkiu ALTo valdyba, ir taryvių Tarjbos' delegatai; viešnios Teodoras Blinstrubas, Povilas
Kriaučeliū’r ^■ži-a’U'giuosr artimu bend-lbai tęsti gilaus ir plataus m-asto 11 tarybos nario, dalyvauja tik sti apylinkės policijai, kurioje’ yra apgaudinėjami, suvedžio
ir svečiai! Man tenka maloni Dargis, dr. Leonas
gyveni.
I
‘2
- su
- - ALTu ir lin- dc.bą.
svepK;.nimo pri
jami. jų santaupos iseikvojaradarbiavimu
progą, pasveikinti jus visus, at- n "s, Viktoras Naudžius, dr. Vla
Piet:nėje dalyje adresas “He
mos. Tuo atveju visos apylinkės
sėknife
sttvažia' jungiu ir savo 6(X) dol. auką’ .
Valdybos pranešimai
vykusius.'į 44-ąjį Aimerikos Lie das Šimaitis, Jonas Taatadis; V. kiu
len Casey Cardwell Senior Ser
Lietuvių karių veteranų raturėtų turėti rimtų patarėjų,
timų Tai-y bos suvažiavimą ”... Jonas Valaitis, Grožvydas La-1 v>mui.
vice Officer”, 3415 W. 63rd St.,
Jiendrą
valdybos
veiklos
pra

kurie padėtų seneliams savo pa
movininkų vardu sveikino p. Jo
Tpiidp biivo paprašyta, atsisto- zauskas, ir Mykolas Pranevičius. | BALFo vardu sveikino pirm,
Chciago, IL. 60629, tel. 744-8224.
nešimą
padarė
pirmininkas
dr.
tarimais. Yra advokatų, kurie
naitis, iš Klevelando. Amerikos
Prezidiumas buvo priimtas, Marija Rudienė, ji pasakė, kad'
jr. viepos minutės sustkauAtn. Theresa Dishman.
K.
Šidlauskas.
Parnešimas
ga

be jok:o atlyginimo tokį patar
Lietuvių Ta-irtinės S-gos vardu
punn, . pag^bti ALTo mirusius rankų plojimu, prieš niekas ne-' džiauigkmšs čia laisvai susirinPolicija,
gavusi
tuos
blankus,
navimą suteikia. Tais reikalais
sveikino dr. Leonas Kriaučeliū- na ilgas ir įdomus, bet jo neatveikėjujį- ir- narius; -prEisakė.
;
__________
__________
ji ke ir, „
galime
nevaržomai
kelti nas. Jis pasakė, kad linkį dar oasakosiu. Skaitė iš pasirašyto užsakys apyrankes. Jas reikia taip pat reikia kreiptiis į Pensi
J sekretoriatą pasiūlyta: Alek ’
dėl pavergtos tėvynės,
patiems pasiimti, saugume dėlei
ninkų aprūpinime centra, 6117
- - Jausmingą invvkaciją sukal
naus ir vieningo sprendimo ieš teksto ir manam, kad bus pa- > paštu nebus S'unėiamos.
‘
sandras Domanskis, Stasys Man ’ Džiaugiamės, kad mūsų širdyse
S. Kedzie Avė- ir ten gausite
bėjo dr; kum . Urbonas baigdakant naujų kelių, naujų progų skelbtas spaudoje.
Ši? blankai bus laikomi griež
kus ir Ignas Apdrašiūnas.
Į dega tokia didi meilė ir pasiryirias šiais žodžiais: “...Jei tik stėLietuvos laisvinimo darbui. Tas
Sekretorius Gr. Lazauskas, pa-' toj paslapty: apyrankės tu rėš nurodymus, kur reikia kreip
mandatų komisiją: Antanas No-’žinias ją ginti Jr išlaikyti. Džiutis.
P. Masilionienė
buMas-įgali altneštį Lietuvai lais-.
ruš, Irena Blinstmbienė ir Ma-!gu> kad yra tautiečių, kuriems darbas ir ta kova tęsis tol, kol gal ALTo inkorporavimo char- tik numerius, pagal tuos nume
vej ;t:ąfi mes ,-tikjĮne. ir stebuklu;
laisvas lietuvis laisvoje Lietuvo tos reikalavimus, viešai perskai rius komputerių pagalba nelai
rija Barienė. Visi pasiūlytieji. rQpj gyvas Lietuvos reikalas ir
MOTERIMS TAI AIŠKU
mes. tikimfe amžiais kančių už
je galės laisvai apsispręsti ir tė praeitu metu valdybos sąsta- mei ištikus bus suteikta greita
prįunti.
Į
rezliucįjŲ
.
komisiją:
’
esame
laimingi,
kad
jos
laimei
grūdinta lietuviu -tauta”.
mūsų trispalvė suplevėsuos Ge tą ir komisijas, ir nušvietė ben pagalba. Pemin nku ir invalidų Marytė užsirašė Į mokyklą ir
Viktoras Naudžius ,dr. Vladas galime dirbti ir aukotis. BALFas
''iPoi to sųfVažĮavoinui buvo padimino kalne.
drą sekretoriato veiklą. Padėko aprūpinimo centre darbo valan mokytoja perskaičiusi pareiški
Šimaitis, Teodoras Blinstrubas,! linki Amerikos Lietuvių Tarybai
tėį^a.^;iįąrbatvąrkė;- /
mą paklausė: — Kaip tai, kad
Jonas Talaridis, Vytautas Jok u- Į nepalaužiamo ryžto, kad vieninRaštu gautus sveikinimus, jo raštinės vedėjai Irenai Blms- domis. 6117 S. Kedziei avė.
L ■'Suvažiavimo ’atidarymas ir
tavo motinos pavardė Didžiu
.-ba:tis. . -Komisiją buvo leista pa-jgai, efektingai ir džiaugsmingai s-kr. Gr. Lazauskas perskaitė: trubienei ir infoimacijos’ direk
irivcįraęija. \ ? - ’ ’ ---i
lis, o tu Mažiulis?
pildyti ir iš kitų vietovių atvy-1 dirbtų ir laimėtų Lietuvos išlais- tik iš ko gauta. Jų buvo ne toriui dr. kun. Juozui Prunskiui
'2:.Prezidiumo, sekretoriato ir
Marytė: Labai aišku, mano
kusiais atstovais.
| vinimą.
daug. Pasaulio Lietuvių Bend už atliktus darinis bendroje vei kams, valdžios įstaigoms ir konkomisijos stidaryinAs.’ į ’
mama ištekėjo antrą kartą, o aš
ruomenės yardu^gKŠlįįĄO pirm. kloje. taip pat dėkojo ALTo val
.^įį^^kinrmaij-f.,.-;
. . ' < i -Sveikinimus pravedė dr. L.
(Bus daugiau)
ne.
Vytautas Kamahtas, ? Vilniaus dybai, visoms ALTą sudaran■,'4/>Tarytx>š narių patikrini- Kriaueeliūnąs. žodžiu sveikino:! dos, ALTE garbės narys ir Hga‘ i Vedėjas savo sveikini kr. lietuvių ceiį^ę^alflyba — čioms organizacijoms ir lietu
maį-’ tr mandatų komisijos pi»- . Lietuvos gen. konsule Juzė Dauž
Albertas Misiūnas,Mb^Hvių isto viškai visuomenei už finansinę
nęŠiiha's-J' vhrdienė, 'ji savo sveikinimo žo-rmo žodyje teš&nmėjo Mykolą ir
rijos draugija —-• pirm. -dr. Rač paramą, aukas ir bendradarbia
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
|5. Amerikos Lietuvių Tary dyje paminėjo,'kad lietuviams!
vimą.
kauskas
ir
.
reik.
ved.
Ą.
Rūgy

kurie
stambiomis
aukomis
po
bos ’valdybos ir komisijų prane kyla nauja grėsmė iš JAV val
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternallnė
tė. ir agr. Kuras, pridėdamas
Iždininkas Mykolas Pranevi- į
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
šimai. :
- - ?'■■- ' ' .
džios, prieš kelis metus įkurtos 500 dol. liasmet paremia ALTą.
čius pranešė, kad kasos balau-Į
6. Amerikos Lietuvių Tarybos • OSI įstaigos, kuri nori panaikin Ir šįmet p. M. Karaitis atvykda 100 dol. auką.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucc
__ _ į 44ąjį _____
cl Pirmininkavimą<perima Teo- sas 1938 m. spalio 1 d. buvo $51,mas
ALTo __________
suvažiavimą
darbus dirba.
n '
ątatpyoiu WaShihgtone praneš-i- ti Lietuvos okupacijos,.nepripa ’ atvežė
ir įteikė 500 dol. čekį. Jis doras Blmstfužfeš.’^^lpr
iXi
—
rašo na'894.g0) nuo 1983 m. spalio 1 d.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
žinimo statusą. ALTa ir čia- tu
taip pat stambiomis 5 aukomis 1 rių patikrinimą atlikti sekr. Gr. -ki j g.34 m TUgSėjo 30 d. gauta
apdraudų savo nariams.
: >
y ^..Ąmerikos, Lietuvių-Tarybos ri akiliai budėti ginant lietuvių
ir VLIKą. Buvo paprašy__
.
paprašy-jį Lazauską. Dalyvauja
į __
visi vaipajflTnn 868,999.61 ir turėta iš
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
iž'doglobėju- pranešimas.’
teises. Toliau sveikino VLIKo remia
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
tas atsistoti, kad suvažiavimas. dybos nariai,-, išskyj^sį Stanley laidu §62,389.91, kasos balansas
pirm. dr. Kazys Bobelis pasaky
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
sakymai 'dėlpranešimą ir ją damas, kad malonu ne pirmą galėtų jį pagerbti. Kun. A. Sta-I Balzeką. Iždo globėja^ Idalyvau- 1984 m. spalio 1d. buvo §58,SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment
. kartą dalyvauti metimą me ALT šys savo |veiki-nimą tęsia toBau: ja visi. Garbės naridij—- visi, 504.50, namas ir inventorius su
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
daro
$58,905.35.
ALT
suvažiavi

■
-------~
'
~~
—
’
—
----------------------------Trr
--------- šuy^Jąvimė' jięr. džiąugiuosįu,
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
me aukų rinkime pasižymėjo p.
Lk^s^LTąsii^sįągąį t^i^Ja ir ėįSLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
T.
. Jūratė Jasiūnienė ir agr. Kuras.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
:naLsaiyo~ užsibrėžtu- kelm ųr- aiJuodu
surinko
virš
$3000.00.
lieka Midelį.darbą•'Lietuvos laisA ;ii JAY 'DRUGS VAISTINĖ = V
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui,
_______
jurnKdar dau.
ALTo informacijos direkto
kalbėsiu IB-me 'ALTo kon2759 W. 71st St, Chicago, HL
rius dr. kun. J. Prunskis prane
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą: :
^/•FŽųĮ^i^ių^ą. ’prięmiirias.
-grėsė.-Dabar, tik perduodu geša kad yra leidžiamas ALTo
• stTESTINGAI iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALLITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Biuletenis lietuvių ir anglų kal
DU3CYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
bomis' ir siuntinėjamas ALTo
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
i,
Atdara šiokiadieniais nuo
valdybos ir tarybos nariams, jo
TeL (212) 563-2210
pageidaujantiems asmenims, ra
dijo valandėlėms, latikraštininSekmadieniaii nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vak«
ANTANĄ^ PLEŠKYS

■sįįįrX^į>^>Įjfyj>.

rneįralfe. .Jame yra -ertlfigį niekuomet nesenrią, Vtofe

D. KURTAM AN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206
Rflkiteltok

Batą iokhj pirmūnės Juosto Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai
tiesu, gtofntli autorės puikiu stiliumi ir surinktais duameažmb

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX*tonight •

- • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke afMl>
Įto faoao Adomaičio — Dėdės Seno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožą apraiymM, bet tiksli to laikotarpio buities ttt»

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 is
“The Overnight Wonder'

•
I

• v

h M b IH imi .rrr;

? Read Jabd and follcrr
directions.
C Ex-Lax. Inc.. NO

50 metu studijavęs, kaip

■šlyta studija apie Rytpr&dxta, ra
pskričiu duomenimis. Apr*iyinal

IN
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI

ATEINA
LIETUVA,
Ni
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
6 O LATMK E1MM. trŽTricjc®

$10.00

Ir piyGŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL
1 J L Ls LT’ J AN V>”.

z

,r: ■

$6.00
$6.00

$5.00

tik

Nepafe Jaidnakc tarrV
<5 a Dabar botų ,'j jra.fen« p*
? »*f« r—# AdaMe foraurir. jr.*-

Mimo* Narinto, TRYS IR VIENA AtsiininimaL 172 psl. $5.00

■rot p. Pakttklio, KRYMUOČIŲ VALSTYBES SANWŽAL 176 psL$4.00
11

6 J. Ve
60 m
kite
I

S, DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
____________________________________ ien< doler| pei niuo (Ano ffisddocnc.

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, fau bet kacte Ii
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hefuviui
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu®
ir patarė mums toliau, studijuoti.
%
Paltas fL

$2.00

Naajlenoa, Chtofft, B> u SaVMonday, Nėr. 10-12, 1984

jų prieįį Sovietų gąjunją dėl
dabartį, ji» visai ‘‘liuairašė”, kaįj> yra jam įprasta.
ALT pirm. dr. Kazio Šidlausko pranešimas So
t3*$ta&$dQ’v«nd^rlhf.
Jis raio, kad, ‘pabūvojęs"poręjįe
jQ
Preztdentas Reagan ^atsiuntė
Amerikos Lietuvių tarybos vŽtklos* penkmetis
galvon įstrigo išvada, kad dabar "'Lietuvos T^ikakuns pa:
X Amerikos Lietuvių Kongresas vykęs 1984 m. spalio 27 ir 28'd. ALTo pikTnininkcl ps dekjs laiš
vojingi ne audringi posėdžiai, bet galvon įsikaltu taria
ką už n'.ūsu pritarimų amerikieTHa AITMUANlAN DAILY NBW*
tluality Ipn Midway, Čikagoje
moji
vienybė,
vienybė
dėl
vienybės,'©
ne
dėl
prasmingų
; įiti pa-tangonii aVtatyti demokPublished Daily, £xc«pi Sued*/, Workday
BoUday*
' hti|ą Grenadoje.
darbų. Matyt, jami atrodo, kad’veiksnių sįękianfta ’"rie*
by The Lithuanian Nov*
Afe, bait. *
Siekdama, kad Lietuvos reiI7» S«.
Strwl, Chfcaoo, lt (KM Tale^Mna 421-41M
nybė yra kliūtis prasmingiems darbams.’ Ęet ai* tie, ku- j
■ kalai būtų daugiau kel arni Ame
rie Petrapilio seimo metu suskilo ir išėjo iš salės, vėliau
rikės ir "kitu šąli1.* -vttimta įčių
ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37424000
nesugrįžo vienybėn? Ir ar jie, nepadėję Lietuvai tapti į
spaudoje, Amerikos Lietuvių
Postmaster: Send address changes to Naujienos
laisvai?
Nejaugi,
J.
Kojeliui
galvoje
vaidenasi
tokia
:
Taryb? pravedė spėri alų kon1739 S. Halsied St, Chicago, IL 60608
mintis, kad prasmingiems darbams atlikti nbreUHa viė- I
i kursą Taip pat pravestas kon
kursas geriausios
palriutnės
nybės? Juk turėtų būt visiems aišku, kad be vienybės •
Aj of January 1, lt80
meiaxna ______ i.
$40.00
p.ogramos radijo valandėlėse.
pusei metų ___ _
U2.0U prasmingi darbai neįmanomi.
S ub*cx^> tiAA .fteteu
trims mėnesiaiiu
Jau treti metai Amerikos Lie
$12.00
J. Kojeliui nepatinka VLIKo seimų paskaitos. Ka-,
Cbicdgu >45 00 per yęar» $24-00 per
$4.00
tuvių Taryba praveda kenkuręgouiiUv
3 n^ths. Įn ' .
m
dangi,
jose
kalbama
apie
pasaulinės
politikos
apžvalgų
'
UcsA localises
per įea£s i Kanadoje;
I sus pat-fotinėmis ir jaunimą
>Zz.lKj pei six,
$1X00 per»
ir pranašaujamas greitas Sovietų Sąjungos sųbyrėjjiūas Į
!
auklėjame mis temomis lituanis
u vv Luux^oi^.
per year;
i pusei metų ____
524.00 4r apeliuojama į delegatus audringai ploti dėl Wet^bes. į
tinėse m^kykloa?.' Taip pat to
q. i vuuhu <et> ^4^ Qu nėr year.
Į
vienam menesiui
kiu būdu populiarinamas ALTo
I Kodėl jam nepatinka pranašystė apie Sovib'tų frnpėri- ’
40 centą per copy
Vardas 'priausai'cioie kartoje ir
Užsiemuo**;
jos subyrėjimą? Juk tokia pranašystė nėra VLIKo sei
jų šeimose. Tie konkursai buvo
pigiam* '__
$48.00 mų išmįslas.
Apie
tokių
imperijų
subyrėjimą
liudija
i
«2H£XJ
pusei metų
su premijomis, kurioms kun. d r.
•*uo .
pirmot dienos
istorija.
Negi,
J.
Kojelis
nežinotų
ir
tokių
istorinių
fak

u»curd^4io kamosi
J. Prmiskis paaukojo 4.50C do
Naujienoj ema" kasdien, išskiriot tų? Ar jis mano, kad bolševikinė Rusija, pavergusi tiek
leriu, jog ALTui šių konkursų
measure u p/lenuesčiuoea:
sekmadieniui, ęmnadienhu ir- šven
pravędimas nieko nekainavo.
tadienius. Leidžia
Bendro tautų, amžinai jas smaugs?
melams __ j
vė, 1739 So. Haiated Street, Chicago,
Išleidome jdu ketvirtą laidą
įdomu būt iš J. Kojelio išgirsti, kokius VLIKąs tu
^4.00 it 60608. Telet 421-8100. '
-A ULU> kUCHc^liiniS
$15.00 ------ --------- :—- ----informacinio leidinio “Lithua
rėtų atlikti darbus? Man rodos, kad VLĮI£b yeĮk.ėiąi pui
nia’’. paruoštą kuų. J. Prunskio.
riviidiAi menesiai
$5.00
Pinigus reikta siųsti p&sto Money kiai žino, net ir J. Kojelio neatsiklausę, kokiam tikslui
Orderiu Įįax4js.«i uįy^ymu.
Aic leidinio jau paskleista apie
ir kokiems darbams VLIKas yra įsteigtas.
.
J’ l
t 86.000 egz.
Bet ypač, kuo reiktų nustebti, kad jį PLB seime la
7. SAVŲJŲ TARPE
bai sukrėtė, kai šio seimo delegatai privertė" PLB pirmi
quo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, Šeštadieniai* — iki 12 vai.
Vienas iš svarbiųjų Amerikos
ninką ištiesti'ranką VLIKo pirmihinkuT' iV d&M)ąsifaLietuvių Tąrybos praeities ir
šyti taiką, paliaubų susitarimą. Dėt ko seimo delegatai
1 dabarties laimėjimų yra apjungi
Vienybe reikalinga
ilgai plojo ir’ šaukė, tarsi Lietuva "jau būtų" išvaduotą.
mas bentham lietuviškam darprasmingiems darbams
Jam atrodė, kad toks susitarimo faktas buvo, ne kąs kitą,
; bui Įvairių grupių, skirtingų p-4
?
:f
f Fii. t'
o tik farsas, kuri turėjo palydėti ne džiaugsmas, o ąšasatilėž-ūrinių ,ir politinių pažiū
Juozas Kojelis spalio mėn. 24 dienos Draugo laidoje 'os ar’ pasipiktinimas seimo delegatii naivumu.’ Išeitų,
V ri rų. ir veiklos metodų. Reikia
tik atsiminti, kokia įtampa ir
atspausdino gan ilgoką rasini apie tai, kas vyko seniau kad L.B-nės sukviesti delegatai buvo naivėliai, išskyrus
net kovos buvo tarp didžiųjų
ir kas tebevyksta dabar apie teorijas ir žvilgsni Į tikrovę. :ik J. Koielį. Aišku, kad'• tokie-naivėliai: nieko rimtesnio
. ;
• >;(.•X£-inX“) ■
lėktuvas numušė į Sovietų erd- mūs;} iš^'yijps/^rųpiųi tautiniuSavo rasini pradeda Vyt. Bagdanavičiaus Įvadu i negalėjo nutarti;^ o tik ‘suvaidinti farsą, Matyt, jjię ne
I;ų,, saėjaHstų' ir katalikų šio
Mykolą Krupavičiaus straipšnių rinkinį? išleistą 1983 pagalvojo, kadi tokią delegatams nustatęs naivumo diag- ' ALT as taip.pat kreipėsi i Va-' vę atsitiktinai Įskridusi -.Pietų.' šimtmečio prodžioje ir ■ kaip
. fc .
:
iii. ir pavadintą ‘‘^isuome^ihiar<klausinia?"?'1 Minėtame nozę'Į’kuri liudija- LiB-nę esant tą kokią Naivėlių organi“ tikano sluoksnius,, ■_pK^y'darnas;'*. Korėjos keleivinį lėktuvą, tuo.
kątL'S.ukfiįĮtįęs proga būtų išleis- ' ' būdu nužudydamas 269 žmonės*
Įvado rašoma, kad skaitytojai jame ras M. Ximpaviciaus začija,’ kuriojė hera protiniai subrendusią'zuioilĮų*: o tik tas *Šv- Kazimiero pašto ’ženklas, iškaitant ir vieną JAV kongres- v6š labui apsūungnsioš f ALTąvisuomeninio ir politinio veikimo pagrindus.
naivėliai seiman suvažiavę išdarinėja farsus.. Dėį to J. i Gąlima pąsiętžiaugti, kad Vatika’ meną. ALTas pasiuntė pĮre?. Bėa Amerikos. Lietuviu -Taryboje nė
J. Kojelis pripažįsta, kad Krupavičius buvęs didelis Kojelis' siūlo verkti ar geriausiu atvfeju p^į^iktinti. De-1 nąs-tai pabarė.,j ganiu . telegramą;-, ąreik^įftjąę.t ra skilimu;. nėra-• tėšsniii. Mes.
j Kai ^ovfetų Sąjungos karinis kiek galima griežtesnių sattkcJI- net net arime garbės teismo, nes
visuomenininkas ir valstybininkas, todėl jo veikloje iš ja, jie ne tik neverkė, bet dar gausiai plojo; ą! ■ ‘ .
jam nebūtų kas veikti.
gyvenimai ne tik Įdomūs, bet teikiantys paskatą ir pa
Tiesa, jis prisimena, kad toks susitarimas jokio po-1
: -r~
— —
- ——' - ~
=^~
Amerikos Lietuvių Tarybos
mokymus.
veikia Į lietuviškus darbus neturėjot Tai yra labai de- į vos Išlaisvinimo komiteto ir vykdys laisvinimo veiklą, santykiai su Lietuvos atstovybė
M. Krupavičius rašo apie tuolaikines politines par magogiška netiesa, kuris J. Kojelis skleidžia per'Draugo I
J.'ICojęlis baigdamas savo rašinį vėl sugrįžtą prie mis,'su mūsų konsi'-lais, yra ar
tijas, kurios kūrė politines programas, kaip jos reiškėsi dienrašti. Juk veikia LB-nė, yęikia^i^r^ų'iaįsMmnio Dainavdle ’ Iyykusip ‘nigsėjo iriėfi.':22-23 d.’ sukviestoj timi ir šilti- Santykiai su VLIseimuose ir konferencijose. Būta ir tada varžybų pro veiksniai. Tik gaila, kad B-nėš 'vadaLjaų' šeniąĮ Šuątrdė aii^’tijiių.bendniOmęnininkų^konfėreniųjos, kurioje Jkaip- Ku — labai geri.
gramoms pravesti. Buvo daug nesusipratimų, Įsikarš vienybę su ALTa, Jie suardė -ir tas seimo, mėtų šutar- jįs rašo, nebuvo teoretikių paskaitų,' nei .šavigyrų kalbų, •-VLIKo pirmininkas dr. Kazys
Bobelis yra ir ALTo garbės pir
čiavimų. Ir jų posėdžiai neapsiėjo be audrų, kartais net tas paliaubas. Tikrai, dėl tokių faktui reikia verkti, gal Išeitų, kad buvo audringų pasikarščiavimų ir net'nesu-; mi ninkas. Santykiai su’ BALFu
pavojingų.
dar labiau, tiesiog raudoti, ir-verkti, kad-B-nės Vadai Į ripfatimų. Bet iki-:šiol'dar niekas nebuvo paliejęs tokios : tain put sklandus.
J. Kojeliui ypač ryšku, kad pirmoje konferencijoje suardė vienybės susitarimą. Jie, tai padarė; o ne "VLIKo j piktos -"demagogijos, kokią paliejo J. Kojelis savo' rašiny. ! Palaipsniui gerėja santykiai
Vilniuje 1917 m. daugumą laimėjusieji Lietuvos labui veikėjai.
r
Nejaugi, mūsų veiksnių konferencijos' bei 'seimai šaukia- -ir su Amerikos Lietuvių Bend
ruomene,: Tai rodo- mūsų atstovu
ieškojo ir rado kompromisus ne tuščiais apeliavimais
J. Kojelis, sumenkinęs LB-nę dėl jos susitarimo su mi tuor tikslu, .kad juose būtų' skaitomos tik' feoi’etiifėš i
darnus darbas Lietuvospasiunvienybei, bet atsakingais grupių pasitarimais gera va VLIKu. bando jos prestižą pakelti ją paliaupsinant, kaip paskaitos ir klausoma šavigyrų? Tai’jau Įžūlus sųnie- .tinybės rūmų, atnaujinimo ir
lia abipusiai su nuolaidom susitariant.
gilią. prasmingą idėjinius pagrindus turinčią ir taip kinimas mūsų veiksnių ir jų vdikėjų'.' lM mums prime- "Lietuvių Teisėms Ginti komiteTik Petrapilio seime 1917 m. Įvyko skilimas ir kai pat savo struktūrinę formą. Ji gyvastingai išreiškia vie-1 na “Gimtojo krašto??” ui“Tėviškės” draugijos oficiozo tar-- tuose. Su Amerikos Lietuvių
Bendruomene ALTas turi savo
rysis blokas išžygiavo iš konferencijos salės. Išėjo dėl nybę ne intelektualiniu’tuščiažodžiavimu, bet anais lai- nų niekinimą.
. j.
..
to, kad Nepriklausomybės blokas nubalsavo siūlomą re kais diskutuojamais planais, audringais posėdžiais pa- Į
Be to, jo toks siūlymas, kad laisvinimo veikla turėtų ryšininką Teodoią Blinstrubą,
zoliuciją. Mat. kairieji tikėjo Rusijoje vykstančios re sikarščiavimais bei nesusipratimais. Reiškia LB-je yra remtis ne vienybe, tai ne kas kita, kaip kenksminga ne- o Amerikos Lietuvių Bendruo
menės ryšininkas su ALTu yra
voliucijos gražiais pažadais. Bet ir iš tų išėjusių tarpo ątgimusi anoji Petrapilio, Vilniaus seimų dvasia. Reik sąmonė. Iki šiol žinojome, kad vienybėje galybė. Žino- d r. Henrikas Brazaitis.
buvo daug tokių asmenų, kurie vėliau, būdami aukštose laukti, kad VLIKo seimo metu, kai kas nors paminės So- jomė. kad susiskaldymas pasitarnauja užgožti vergijos
Buvo pradėti pasitarimai tarp
pareigose, dideliu pasiaukavimu kūrė nepriklausomą vietų imperijos subyrėjimą, tai J. Koiėlis su savo šaliniu- priespaudai. Atrodo, kad gal jam ir mūsų tautos Rim Lietuvių Bendruomenės7ir AL
Lietuvą. Nežinau, ką J. Kojelis norėjo pasakyti, prisi kais išeis iš posėdžio, žinoma, giedodami ne internacio- ne giedami žodžiai: “...vardan tos Lietuvos vienybė te-. To atstovų "kilusioms proble
mindamas anuos laikus? Gal tai, kad ir šiandien išeivi- nalą, o “Tu girele, tu žalioji’"V.
’!.. Bet ir tada.'.reik
tada, .reik tikėtis, žydi’.’ ..^ yra kliūtis prasmingiems laisvinimo darbams
darbam: moms išspręsti. Pirmuose pasi
tarimuose iš ALTo pusės dalyjoje vyksta panašiai. 0 vis tik, labai gaila, kad palietęs kad jie ir vėl sugrįš ir prisijungs prie Vyriausio Lietu' vykdyti.
A. Sviloikis
(Nukelta j 5 psl.)
xiumo

*******

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
'

»

V'

(Tęsinys)
APIE SANTVARKĄ
V

7) Prof. dr. R. Latham (396 p.): “Vienok
Mindaugas nebuvo nei pirmasis, nei paskutinis
savo dinastijoj. Iš tikrųjų, visa Gudija priklausė
Rimgaudui. Gardinas, Minskas ir Vilnius buvo
jo pilnai užvaldyti. Mogilevo didysis mūšis prieš
rusus buvo laimėtas Rimgaudo. Rimgaudo kitas
mūšis Žemaitijoj buvo laimėtas pneš vokiečių ri
terius”.
Bendrai visa reziumuojant, gaunasi bendroji
išvada: lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė jau se-*
niai egzistavo prieš karalių Mindaugą. Prof. dr.
P. Raulinaitis (Liet. Dienos, 1966 m. spalio mėn.
nr.) teigė: “Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė,
kaip tautos egzistencijos išdava, atsirado ir for
mavosi prieš Kristaus laikus, o ne vėlesniais lai
kais”. Prof. dr. A. Šapoka (Vilnius in the Life
of Lithuania. 1954 m., 16 p.): “The sources of the
period of Mindaugas intimate that he was by no
mean’ *he founder of the state. Rather he was its
consolidator, who had a number of predecesors”.
ErL LIETUVOS VARDO

S, Daukante)- (Pasakojimas apie veikalus lie-

w’

e

»
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Liivių taūt^ ii*'kitur) laikė ne tik lietuvių tautą savo įvąiriu sričių lietuvišką, veikla atliko geriau
sena, bet r Lietuvos vardą senu. Tačiau mūsų sią patarnavimą lietuvių tautai, kad ji galėtų laibūginink’ai suniekino Lietuvos vardą, išvesdami" mingTi gĄ^e'rfti* bei’’sūžy dėti'visli savo grožiu. Jis
jo fcjfrnę iš raisto Lietauka pavadinimo. Prancūzų nužymėjo prdduš lietuvių Tautos atgimimui ir lie
istorikas prof. R. Schmittlein (Aestii, 1948, L tuviškos ideologijos,'b taip pavaizdavo tautinį lie
W P-j paminė: “Žinoma, kad Lietuva nuo 13 am tuvių tautos idealą, kuo vėliau vadovavosi aušri
žius buvo vadinama Letowia, Letavia 1259T fri., ninkai,’įvykdę lietuvių tautos'atgimimą. Visuose
Ljethovią ĮŽ91 m. Tąi paliečia klausimą giminys jo veikaluose reiškiamas siekimas sukelti lietute^ (Lietu Va) su Letavia vardu keltų Gabj^s”. vįuosę' tautinę savigarbą, kadTiėtuviu būti ir lieAustrų kalbininkas A. Holder (Alt'Celti^^ėr tūVŽkai Ihlbėti bei Įjetuvišk’ąi Reikštis yra garSprachschatz, 1962 m., 243 p.) tapatina: “Liti'ria- bttigi? 3^"nurodė, kad lietuviai, ypač lietuvių inLetavia-Lietuva-Litauen” ir nurodo, kad senovės teHgeutai, turi eiti-Hetuviskirkeliu ir darbuotis
keltai turėjo Litavis deivę, kuri buvo attimaritie- SdW*tatrtbs gėroV6i, ’6”nė’ svetūbiesiems, kad lie
$žfekė, kad lietu
Vąičiui Marsui. S. Daukanto istorijos mokytojas tuvių t$ųta amžiaia’ gyvėptų.
prof. J. Lelewel (Histoire de la Lithuanie et de Ta vių' mokslininką?7>ei istorikai nepasiduotų sveti
Ruthenie, Paris. 1861 m.. 109 p.) tvirtino, kad mųjų, ypąč Lietuvos priešų, mokslinei propaganrafinuotu į££u, sąvo poetinių tikslų
senovės lietuviai garbinę deivę Lietuva. Kitas žir daų
nomas’ ano meto istorikas prof. J. Jaroszewkz A'ętjaįll šteumsį nMVgįįjpti fletaviu Jautos isto^
vertinti jų
(Obraz Cltwy, Vino, 1844,1, 32 p.) priėjo išvatrosT riją irpakėr^npr^^BTi.y.
“Lietuva'buvo laisvės deivė”. Kritiškas istorĮlęas darbus, o ne Teceptuoli be kritikos jų sufabrikuo
dr. L. Poblocki (Kritische Beitraege zur aeltesten tas tezes, įr t.t. Tad yi^a tuonai jis sukūrė lietuvių
Geschichte Litauens, Koenigsberg, 34 p.) tčlgė, tautW ^yvastfngumcTįįžlvinTrho1 pAJnmklą.
kad senovėj ne tik lietuviai garbino laisvės deivf- '' O Sato Ketuvisku JciealitMBU if Skvo teikia jis
sKRr rasistą tė panadnkią. lMorikas prof. V.
Lietuva, bet taip pat ją garbinę ir latviai. 'Rb-.
čiai ir dokumentuotai šiuo klausimu pasisakyta Merkys (S. ĘKukant^'32* V-P konstatavo:
buvolį^tuvt kul
J. Venclbvcfe “Lietuvos vardi), kilrpė”, 1972 tą. -■» *■
tūros ir ftiokšlo daroubtojas^ Jis tapo prikeltas
; PRIBLS. DAUKANTO PAMINKLO
iŠ lųnųirąties todėl,J^d
ir tebėra reikalln
Visa reziumuojant, gaunasi, kad S. Daukan ^Ąs gyv\^'elns.y'^^^hgios idėjos, 'išreikštos jo
tas savo tauria, tikro lietuvio asmenybe ir vfsa raštuose, vpac i^tbrifoš veikaluose, pastatė iam

■*>
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tariant Horacijaus'žodžiais, paminklą už vari stip
resnį”. Prieš daug daugiau metų J. Mačiulis (Mai
ronis) akcentavo: “Išspausdinimas Daukanto pa
sakojimų (istorinių veikalų), būtų didesniu pa
minklu, negu kad kas kokį akmeninį ar geležinį
statytų”.
-*
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Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūniėnės
“Vegetariška miffba" ir šVėlkata*: 'Ji
knygos
formoje Kas hrrretų šia knyčą įsigyti,'tai prašomk^TJarašyti tokiu d.dręsu: Mr. Jurgi* Jalinskas,
^'Of’Jth St., Spi ^ston'Ma, 02127.
Keljas dienas Naujienų atkarpoje eis. J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o ta
da praJešime PuŠėh‘£
i- ’ > *
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Praeigų metu Nauiienų ntKnrixiie ė-fcrT.
šėno romanas “Susitikimas Montanai”? Siomri
dienomis pradėsime snausdintf to i*aties auto
riaus nauią romanų “Kova ir'meile*.
Kas norėtų įsigyti Puąeno “Susitikimas M on
fanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis j
Genutės leidyklą. 32^ psl. $5. Petras Gfcrvib. W8
Hobsori, Rot Springs, Ar. 71913.
< •a
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

:

:

■
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Funeral Home and Cremation Service

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

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

Charles Stasukaitis

DR, PAUL V. DARG1S '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Modicinot direktoriui
1^38 S. Manheim R«U Wertchester, HL

— Amerikos Lietuvių Piliečių
Pašalpos klubo susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 11
TeL: 562-2727 arba 562-2728
d., 1 vai. popiet, Anelės Kojakj
salėje, 4500 S. Tai man Avė. Na
riai kviečiami dalyvauti. Bus
Service 461-8200, Page 06058 vaišės.
Ben. Jurėnas, rastVALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vah

I

■4

Anzsti rytą'

.a. ou-ndiklb

Amerikos Lietuviu Taryba savo leidžiamame biuletenyje niekada nepuola Liet. Bendruome
nės. Turim yiltį, kad tokią ko
rektiško berxlradarbiavimo dva šią stengsis išlaikyti ir ‘‘Pasaulio
Lietuvis”.,--’ -

— institucijas, dėkodami joms čiame mūsų jaunuosius išeiviuž Lietuvos inkorporacijos ne jos išsimokslinusius intelektua
-(
pripažinimą, už kongreso ati lus parodyti platesnę iniciatyvą
ALTo PIRM. DR. KAZIO... |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Atkelta iš 4 psL
tinkamas rezoliucijas, už Prezi šioje srityje.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
Kiek galime braukimės i ga
t avo dr. L. Kriaučeliūnas ir dr.
dento paskelbtą Pabaltijo vals
3921 West 103rd Street
J. Valaitis, iš Liet. Bendruome
tybių laisvės dieną, mes dabar lingą amerikiečių ir kitų spau
Valandos pagal susitarimą
nės Algimantas Gureckas ir Al
norime Lietuvos laisvės reikalą dą. įsijunkime į jų organizari..
daugiau nukreipti į tarptautines jas, ir panaudodami visas pro
gimantas Gečys.
8. Žvilgsnis Į Ateiti
Platesnio masto pasitarimai
institucijas, ko bus uoliau sie gas išryškinti agresyvios komu
įvyko 1980'm. rugsėjo 13 d. Det
Į šį jubiliejinį — dešimtą
kiama drauge su latviais ir es nistinės tironijos grėsmę ir koloOPTOMETRISTAS
roite, iš ALTo dalyvaujant dr. Amenkos Lietuviu Kongresą su tai per Jungtinį Amerikos Pa- nialines užmačias.
KALBA LIETUVIŠKAI
Mes privalome dar daugiau
K. Šidlauskui, dr.- VI- Šimaičiui sirinkonie vedami šūkio: ‘‘Vie baltiečių komitetą.
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 ir inž. Gr. Lazauskui, or iš Liet. ninga kova; už Lietuvos laisvę”.
. Jungtinių . Tautų Dekoloniza stiprinti ryšius su kitomis pa
Tikrina akis. Pritaiko akinius
Bendruomenės pusės — inž. V. Būkime, ątiprūs vienybes jung cijos,: ezoŪuęijos paskelbtos I960 vergtomis tautomis, jungdamie
ir “contact lenses”.
Katkui, Al. Gečiui ir Aušrai tyje, nes tarpusavio grumtynės m. gruodžio .14 cL, pirmasis pa si į bendrą kovą prieš naują
mažintų ir taip kuklias mūsų jė ragrafas skelbia: “Tautoms už Maskvos kolonializmą Europosusitarimas, pramatant sklandės gas, tik džiugintų •' okupantą ir dėjimas svetimo (jėgos) jungo, je, Azijoje, o dabar norimą jų
nį bendradarbiavimą.
dominacijos ir eksplotacijos išplėsti ir Pietų Amerikoje. '•
liūdintų pavergtus brolius.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Lietuvos laisvipimo pastan-’1 sudaro pagrindinių žmogaus tei ’Vieningai ir ryžtingai dirbki
PROSTATOS CHIRURGIJA
;^qs šiandieną yra visų lietuvių sių paneigimą”.
- ■ į me, - žinodami istorijos pamoką
S656 West 63rd Street
HelsinkioAkto pagrindiniai — jokia policinėmis priemonėJ Svarbiausias uždavinys ir tani
Valandos; antrad. 1—4 popiet.
turime skiltį savodail^, savo jė principai skelbia teritorinę ne . mis besiremianti tironija nėra
gas ir savo lėsa<£> Labai svarbi liečiamybę, žmogaus teisių ir amžina. Subyrėjo nacizmas, žlu
Ofiso telefonas: 776-2880,
ir paramos reikalinga'mūsų kul Įfagriiidinių laisvių gerbimą- šie go fašizmas, žlugs ir komuniz
Itazidencijos tetof.; 448-5545
tūrinė veikla, tačiau taip pat la- pagrindiniai principai sudaro pa mas■ bai svarbi ii’ mūsų politinė veik- lankią atmosferą- tarptautinėse
Mums prieš akis stovi dideli*
{ la, kurios tiesioginis siekimas ir institucijose kriti Lietuvos lais darbai. Mes esame reikalingi
į yra Lietuvos laisvė, todėl šis rei- ves reikalą Mes turime paremti
naujų jaunų jėgų, todėl kvie
; kalas turi susilaukti mūsų visuo VLIKo ir apskritai mums pa čiu į ALTo sudėtį įeinančias
menėje reikiamo dėmesio ir pa lankių valstybininku ir ins-titu- centrines organizacijas į ALToj
ramos
* \ 'i
valdybą ir apskritai į Amerikos
Šiame kongrese mes norime Pabaltijo valstybių laisvės rei- Lietuvių Tarybą deleguoti kuo
išreikšti nuoširdžią padėką JAV* kalą kelti Jungtinių Tautų De- daugiau naujos energijos, naujo
Prostatos, inkstų ir šlapumo
Prezidentui, JAV Kongresui,! kolonizacijos komisijoįe, judin pajėgumo (jaunesnės kartos vei
takų chirurgija.
1
Valstybės departamentui ir ki ti Europos parlamente ir kitur,
kėjų.
^i||į
jį.
CENTBALi AVĖ,
toms JAV įstaigoms, kurios be-, kur tik galima.
Svarbiausia — neužmirškime
St. Petersburg, Fla, 33710
Mes turėjome nelaimės pažin ir mūsų praeito Amerikos Liesąlyginiai remia mūsų tautos išlaisvinimo siekimus. Mūsų ry ti kruviną kolcnialinės komu ‘ tuvių Kongreso šūkio:
TeL (813) 321-4200
šiai su Vašingtono institucijo nistinės tironijos priespaudą,
— Lietuvis nepavargs kovoje
mis yra labai geri ir nuoširdūs. kuri dabar tampa vis besiple . už Lietuvos laisvę.
.
Į Mes ir ateity j ucs ’ palaikysime čiančia grėsme visam pasauliui.
Tebūna man leista užbaigti a.
Mūsų misija yra atkreipti tautu
tokius oat gyvus ir našius.
Apdraustas perkraustyrr^
a. poeto Jono Aisčio žodžiais>
Veikdami per galingiausios pa dėmesį į šį pavojų. Mes kvieg Ivairiy atstumų,
išryškinančiais Lietuvos kančią
I
ANTANAS VILIMAS
saulyje valstybės — Amerikos
ir laisvės viltį:
TeL 376-1882 ar 376-5996
Ir aš tave matau, o Lietuva
brangi,
Numinta kojų svetimų, ir ta
vo kančią:
PERKRAUSTYMAi
Matau, kaip tu ateinančiais
WHAT IS THEFASTEST QfiOWWG
laikais žengi
! HEALTH C^įE
WHY£
Leidimai — Pilna apdraudė
Laisva, didinga ii’ be sielvar
ŽEMA KAINA
- ©STEOPATHIC MEDICINE/
to, be pančių...
PrjiTnam Master Charge
ir VISA korteles.
(Pabaiga)

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

TRYS MODiRNIŠKOS KOPLYČIOS
HKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
.h

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

KNOW YOUR HEAR'

Aikštes automobiliams pastatyti

I

R. iERĖNAS.

Tai. 925-8063

RO.X WHX MORE THAN
DOU0LI THEIR PRESENT
NUMBER-GROWING FROM
10.000 TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS
IN THE HEXT tO YEARS/

L^1 p JĮ

SOPHIE BARČUS

.

RADIJO IRIMO* VALANDOf

leiiadieniaii (j sekzuJieaklf

*— Antradienį ir trečiadienį
Indijos didesnieji miestai buvo
aprimę, b:t New Dehli mieste
b' vėl prasidėjo tarpusavės ko
veis. Ketvirtadienio vakare ir
vėl \tžė sužeistuosius į ligoni
nes.
— Indijos vyriausybė atleido
buvusį žvalgybos viršininką. Jfs
nieko nepatyrė apie ruošiamą
premjerės nužudymą.

•I* — Aldone Dentree
TeWj 778-180
■

-

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

HEART FUND
Votie, WOP A - 14M AM
'tausUuH«flMs tt aiOey atvd^ee
MamunHe Perite.

LACKAWICZ

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy^ Palo# Hills, Illinoii
Tel 974-4410

ranctiB!
ky and unuzi

eMKAOO. H. 4MW

P MUM

, ADELEI GABALIENEI,

“Lietu

ilgametei'Amerikos Lietuvių Tarybos ir
Chteagos Lietuvių Tarybos narei
mirtis,
Paul su šeima, giminėms ir artimiesiems
gilią užuojautų reiškia
r

AMĘRfKOS LIETUVIŲ TARYBA

VASAITIS-BUTKŪS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4^

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652*1003

ir HICAGOS LIETUVIU TARYBA
Naujienoj Chicago. 8, DI. Sat^Mondav, Nov. 10-12.
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DETROITO NAUJIENOS

Susirinkimą atidarė pirm. Mi
kas Šileikis. Minutė> >us kaupi
mu pagerbti mirusieji dailinin
Kariuomenės šventės minėjimas
kų šeimos nariai: Judita Triey/ Alant < meninę da tė Vandeipcol ir Ilonos Braz
Detroite kaiiuomenė- š entės šyiojas
:
minėjimas įvyks š. m. lapkričio 1Ii atlik- moterų vokalinis kvar džionienės tėvas Balvcčius
M. Šileikis pranešė kad narnėn. 18 d. šv. Antano parapi ta tas, \: Jovas rnurok is Stasy1
jos patalpose. Prasidės su pa !Sližys. Nar ntieji pagerbime da- nariai kooperuoja su Čiurlionį
■BAL IfTATR
iAU
UAL ■ ITATI FOB SALI
* n •
’•struo*.- a iki gruo- Galerija iy dalyvauja rengiamo
BaMsL fawii — Pariimi—i
<■
.maldomis 10:30 vai. Pamaldas p vauti
feM, X—ite — PerOirimM
se bendrose' parodose. Kiek pa
atlaikys parapijom klebonas kun.| <:ž n’ė i
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
Alfonsas Babonas. Organizaci imi, te eC 554 4137. šiuo k irtu siginčyta del Sąjungom veiklos.
Detroito motery kvartetas
ES ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAI1.
jos pamaldose su vėliavomis trump.'i apie Bali Grąžui B G. Nutarta ateinantį pavasarį su
gimęs
I
m.
gruodž
a
mėn.
10
rengti
parodą
Čiurlionio
Gale

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
kviečiau os dalyvauti. Po pamali
NAMU
SAVININKAI
d
Alyi
us
aps.
\
arenos
miege

rijoje. Parodos laiką paskelbs
privalo pasibaigti žmonių žudy.
dų parapijos salėje įvyks akade
r.<\> ir atsisk ima< n no Indi- MUTUAL FEDERAL SAVINGS
mija, po akademijos meninė da lyje. rasytojes, žurnalinis. A‘li- va dyba Sekretorė dail. švab eMarqueHe Parko Lietuvių Na
jos.
lis km a atliks parapijos mote- l:ę^ kalinę prievolę 1934-35, li nė perskaitė pavasarinio posė
I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu \ ,
nuj srvinirku organizacijos vai
* rų kvartetas, vadovas muzikas ko kariuomenėje tit:tiiuu puska- džio protokolą, kuris buvo pa
'
£212
W.
Cermak
Road
Chicago, HL
TeL 847-7741
dyba prC’F ’>a, kad lapkričio
Stasys Sližys. Detroito ir apylin rnmkin iki 1940 m. Mokėsi pri imtas.
— Sichų dauguma yra pa>
nūn., 16 d., 7 vai. bus narių su
km lietuviai kvie’iami minėjime1 vačiai, egz; minų komisijoje išo’ktihu>i fanatikais kurių
Naujų narių šiais metais ne
sirinki
m
a
s
oa
rapi
jqs
svetainėje,
I. ikė egZLT.xiius brandus atesta- prisidėjo. Narių daugumą sudaskardingai dalyvauti.
išaugo Indira Candid.
BUTŲ NUOMAVIMAS ;
o
gruodz
’
b
m5h.,
21
d.,
bus
u;i jgv-i. Vėliau d:tc radijo daro vietiniu dailininkai, tik
. ALB Rad?;o Klubu
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
priežiūros vaJdininku Marijam Herman Pavilonis gx venas Whi
o Žmogus padarė, ko arklys
e NOTARIATAS • VERT IMA L
Festivalis įvyks š.m. lapkričio polėje ir Kaime. 1940 m. ridijo ttier, Kalifornijoje. Buvo pasiū ba': aoti valdybes rinkimuose, negalėtų padaryti. Les Angeles
n.ėn. 25 d. Dievo Apvaizdos pa i.untroh s >k. valtį. Kaune r..di lyta rengti dažnesnius Sąjungos turi užsimokėti nario mokestį Olimpir.ii! žaidimu metu por
VISŲ RŪŠIĮ) DRAUDIMO AGENTŪBA
rapijos saloje. Prasidės tuoj po y'fonc ir riteratūros red., liet, nariu susirinkimus. Įstatuose mi lapkričio 16 d. susir.nkirri?.
tugalas, maratono bėgikas lai
<nur.d/o nunesį susirinkime mėje aukse medalį, kai be su
I rodyta: “Ugdyti, skleisti bei
Lažnytini ; pamaldų 11 30 vai. aktiviscn f oru o narys »_sps
I. BACEVIČIUS — BELL REALTY
■ šeimininkės pasiryžusios paga šev ku ukirpafiijos mem Pirmą- remti lietuviu- daile”- Nariu są urbus priimamas mokestis ir stojimo išbėgo 26,80C jardų.
INCOME TAX SERVICE
sų karo <ben •. 1941 m. raše yra 30 narių, tačiau ne visi neužsimokėjęs, ncg:<us kertelės
minti įvairaus lief < vižle a sko\o|
6529 So. Kedzie Ave. - 778,-2233
vyrai parūpina goįvi- j 6. 22 d. vakare su būreliu suk- aktvviai reiškiasi meno dalvkuo- baLavmiui.
mansio.
Chicaga didelis miestas,
! Prašome atsinešti nario kny- prie didelio Michigan ežcro.Pri.
r ančių ; rrmų. Bus u k-1 u pa- lėlių ui . o Kauno radijofoną. se-'
Juozrs Skeivys- dėjus priemiesčius, nusitiesia LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
.Į\ airinir . gausu,
dovanu sta- Tapo r i k’jnfom, virsi.rinkis >uSąjungos valdybą renkant M.
O
gl.EKTROS ĮRENGIMAI
lorės,
pabandyti i. i! i mo t • etų.. La i s k ovot n j u ! Šileikis, pareiškė, kad pasitrau
PATAISYMAI
per 100 mylių.Jeigu miestas taip
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turtu
Chicagcs
mieste .
s
gos
n‘
\
nacių
okupacijos
kia
iš
pirmininko
vietos,
moty1
;ę. Kluc.) vadovybe
augs tai į vakarus gali nusitę
Dirbu ir užmiesčiuose, troli.
LIETUVIAMS.
kviečia Detroito ir apylinkių jei metu- LED narys: LDR valdy vuodamas tub, kad perkrautas
sti iki M;ssissipi upės....
>a Tintuotai ir tažinin^aL
V
bos
narys
194047
m.
Kaip
mato
V7indsu»-o lietuvius skaitlingai
KLAUDIJUS PUMPUTIS
č. G. darba;s- Naujos valdybes
i
J
butu
mūrinis.
Labai
geros
pajamos.
4514 S. Talman Ava,
Galyv.mil. savo atsilankymu pa me G. Gražulis L »vo ir yra d - nepasisekė sudaryti, pasiliko ir^
PELNINGA PROFESIJA
Dilelis butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
remsiu? P iJijo vaLandčle, :š- delis kovotojas Lietuvai L.i.-vei toliau ta pati valdyba: Pirm. M. |
Su vienu Paryžiaus restorano tavimas.
L’ikymą. T. igi. atsiminkite lap ir neprkd rasomybc’. Šiuo kartu Šileikis, Sekretorė Vera švabie-j Justina Nattses iš Minneapo- sargu vienas reporteris turėjo 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
kričio 25 o. Visi kelia5 teveda į tiek ao’e L. Gražuli, daugiau nėė, ižd- Barbora Morkūnienėj lio. Minn. lankėsi Chicagoje pas pasikalbėjimą. Jis norėjo suži pirkinys.
D ĖMĮSIO
bus vė’i )-i.
Radijo E ubo festivjį
Vicepirmininkai: Egle Pūkštė-' sūnus Albertą ir Steponą. Ap- noti, kie tas sargas uždirba per Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio!
Sukau J j .s' lytė, sesuo Mercedes ir Jonas lankė mirusio vyro Jono Ber- dieną.
Nebrangus.
liability draudimas pensininkam^.;
Raši/roi.) zurnaifstG 13. Gražu
Tričys.
I noto pusbrolį dail. Miką Šiteikb
Kreiptis: A. LAURAITIS
Sargo visas darbas yra lydėti
lio 70
pagerbiŠIMAITIS
REALTY
4651 S. Ashland Av^
Po susirinkimo pabendrauta Ji gyvena su dukra Adele MinChicago, III.
ALDS SUSIRINKIMAS prie užkandžių. Jonas Tričys pa nesotoje. Justina, sulaukusi 99 svečius su lietsargiu į automobi
TeL 523-8775 arba 523-9191
t
lį, kad jų neužlytų, už tai jis!
INSURANCE — INCOME TAX
==
—
—
=
=====S=x^
darė
susirinkimo
nuotrauką.
Į
metu
amžiaus,
jaučiasi
gerai.
Pageibimas įyyks Šrm gruo
Lapkričio 4 d. Čiurlionio Ga
gauna ne mažiau kaip 300 fran
2951 W. 63rd St
M. A- S. Į
džio m<‘p. 9 d 2 v-j p.p sv- lerijoje, Inc. patalpose įvyko me
kų arbatpinigių per dieną (apie
TeL: 436-7878
Antane j arapijos patalpose- Pas tinis Amerikos Lietuvių Daili
30
dolerių).
— Indai skelbė, kad krašte
— New Dehli mieste išnaikin
■kaitą ap*t B. Gražiui skaitys ia- ninkų Sąjungos susirinkimas.
ši? stogft. Už darbą garan
ta 3 sichti apylinkės
tuojame ir esame apdrausti.

r
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STASYS ŠAKINIS

4ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

LIETUVIS DAŽYTOJAS

American Travel Service Bureau

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

1
i 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
Ąve., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Dažo namus iš lauko

>727 S. Western Ave^ Chicago, DJ. 60643
TeJef. 312 238-»787

ir iš vidaus.

>
zžsdcmt lėkruvų. tranki niiĮ, Utnj keiioir (eraises), vieAbuči^ ir s-utomobiliij nuomaTimo reser;sciias; Parduoda
iia kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuva ir kitus kastus,
įdarome Žkvietams giminiu Kpalankymui Amerikoje ir takiame hste
kelionių reikalai t.
- Taupykite skrisdami Chartered les tu v
tttLeiiu r^serruor: vieta?

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St

!

(Town of Laks)

Skambinti YA 7-9107

Naujienose galima gauti

CEMETERY LOTS FOR SALE
Kapiniu sklypai pard.

I
I

AUGUSTINO PAšKONIO

RENTING IN GENERAL
Nu omo■

knygą apie

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
liberty federal /avings

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

619 puslapiu, kietų viršeliu knyga
i

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose, ir “Over-The-Counter market” (PTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:
LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
4

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

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

C Homeowners insurance J
Good service/Good price

F. Zapolis/Asent
>3208% W. 95th St
Everg. Pane, ni.
SG642 • 424-8654
Ftra FH
CtsaaPr CMžaar
____ IbwPtikM: WUtiffci. —IB ■

_____

GINTARAS P. čEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: soa
9 vai ryto iki 8 vaL vakaro.
feštacL: nuo 9 vaL r. iki 12 viL d.

TeL 776-5162
M49 W«t 63rd Street
Chicago, HL 60629

5 Health Tex • Buster Brown
advokatu draugua
V. BYLAITIS -5
Ir V. BRIZGYS *

Chic • Izod • Jordache
Doe Spun - • Rob Roy and
manv more.

Furniture — accessories and
toys by Gerber and Nod-A-Way.
$14; 900.00 includes beginning
inventory trainmg-fixtures and
grand opening promotions. Have
your store opened in as little as
15 days. Prestige Fashions 501329 8327,

Advokatu istaic’
47 & Rods
•<

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

Open, your own highly profit
able Children’s Shop. Baby toPre-Teen. Nationally known
brands. AU first quality mer
chandise.

i

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalijjta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

M H S K Ik

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

INCOME TAX SERVIC1

newly remodeled, $250, tenant’’
heat. Security deposit and re
ferences required.
Call 847-2183

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

$17. '(Persftintiirni pridėti $U

Notary Pub lie

Advokatu

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL, 60608

KAINA

M. ŠIMKUS

AND LOAN ASSOCIATION

Čekį rašykite ir siųskite:

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

p®

Brighton Park — 4 room flaiį

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

KOVOS DĖL LIETUVOS

6557 S. Talman Avenue > ]
Chicago, IL 60629

- Parduodama viena duobė Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
HELP WANTED — MALE-FEMALE
Knyga su formomis gauna Reikia Darbininkę ir Darbininkių
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.9f (su per
$60.00 per hundred paid for
siūt imu)
processing mail at home- Infor
mation, send self - addressed,
starmoed envelope. Associates,
Box 95, Roselle, New Jersey?
07203.
\
4

1

■■

R1BKITB JAV 1PMUFTIBQ eOW

1 —

i
-;

ARVYDAS KIELA

Įg

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

B

Darbo valandom C <
Moo 9 ryto
5 vaL pofvtoL
Bštadieniais pagal susitarimu
CMcftfife UI. <0629
o

?.

