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SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS IR JAUNIMO
r ; EKSKURSIJA Į SKANDLNAYUĄ

ięįm

Helsinkio Akto .dėšimtmečio 'svarbūs,^nes* jais Europoje vlesukakties -proga, ~ VLIKas'^ai pabrėžiama Pabaltijo vaisręs <su -tePabaltiečių Pasauline lybių nepriklausomybe ir Sovie
'
• v Sp
-i .
okUpac;į0^
Santalka '(PPS) > ruošia
viešą
vietų Sąjungos •teismą Kapeif- tumus. Įvykių proga yra jlanuo-'
Skandinavijos
hagoje-ir ..“Taikos: ir Laisyė.s’’ ‘ jama kreiptis
ekskursiją Baltijos jura. -Šie įvy-j valstybių vyriausybes, parlamen
kiai.-siekia- atkreipti• Europos ir ląrins ir laikraštininkus, šie, I
pasaulio -visuomenės- dėmėsi j -p? • Ijiant - pareiškimų - dėl okupaci- r
teisėtą. -Lietu-vos, Latvijos -bei ' jos - neteisėtumo.
.....
i .
t
Estijos okupaciją ir pabrėžti bru .Visuomenė
ir organizacijos’
talius Sovietų nusikaltimus jr
yra prašomos šiuos įvykius dos- ,
žmogaus- -bei- tautų teisių pažęj- nįai remti šiam tikslui skirte-[
dimUs šiose valstybėse; 1 8 ' plis aukomis Tautos Fondui, P. j
. Sovietų Sąjungos-teismas pija O. Box 21073,‘Woodhaven, 1V
sides 1985 m. -liepos -23 d. priJ- Y. 11421 ~ (arba - per T. F. kraštų1
statant - teisėjų* , -kolegijai, kuĮ? įgaliotinius), .Ekskursijos daly-į
bus sudaryta iš -žinomų-Europoj
vių registraciją su S50 rąukpini-ir Amerikos; ■ valstybininkų; gįų prašome siųsti VLIKo adre
kaltinamąją • madžiagą. Antrą su, 1611 Connecticut Ąve., N? •
teismo- dieną vyks liudinmkų ąp W., Suite 2, Washington. D.G. klausinėjimas, o* liepos .25 d----+- 20008.
teismo baigmės • pasėdžiai. J
(ELTA X

Lygiagrečiai su.į/šiuo < įvykiu
yra rupi iiamasi gaurių, pąĮpąttiėęių d-alyyavįmū teisme ir Hel
sinkio Akto sukakties įhinėjį^
mųose. /"Taikos ir Xaisvfe’1 eks. kursijos tikslas' yra parodyti pa*
saldi ui, kad Pabaltijo---laisvėsklausimas. »eba akademiŠę^jn^s..
be Jaišvėš .iiėra galima taika. No?,
’•
1
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kantjst
sustos HėEnįk

Kiekvieną metą vis didesnis valstybių skaičius pataria
leisti afganistąniečiams tvarkytis

Maršalą Vstipov isUko
. MASKVĄ, .Rus. — Lapkr . 7 -

marš-. Ustinov ttrrėjo priimti^
Rariu paradą Raudonojoj aikš-.
±ej', bėt jis nepasirodė.

I

Įnars. S.' Sokolov.' Jis' beveik va
landą prastovėjo ranką iškėlęs.
:':Ofięiafei meko -nepasakyta,'
, ... ^sak(į
§įuoksniai u
^ęt
ištiko’
te tu.
^'ggll^ligoni-'.
;Mdie$
-4įėje
i y x _ ipa'niazu,'a^^aųna..‘ . :
jair ankš- l
r*

119 VALSTYBIŲ PATARĖ IŠSIKRAUSTYTI,
26 — PASIPRIEŠINO

Libija pasižadėjo atšaukti savo karo jėgas iš. šiaurės Čado.
Dabar Čadas galės neprik taršomai tvarkyti savo reikalus.

pąpondreou tarpininkavo tarp miteRANDO IR CHADAFI

XEW YORK, N. Y. - Jung
ERVDĖLAIVTS PARVEŽĖ
tinių Tautų asamblėjos 119 val
2 SATELITUS
stybių atstovas patarė Sovietų
Sąjungai atšokti savo karo jė
CAPE CANEVERAL, FE. gas iš Afganistano ir leisti afgaPenktadienio rytą, I rioms se
niečiams patiems tvarkylio sa
kundėms ankščiau, negu buvo
vo reikalus, o 20 valstybių ats
apskai ikio-ta, erdvėlaivis “Dis
tovai pasisakė pries d&ugunu
covery” nusileido Cape Conevepriimtą rezoliuciją. Keturiolika
r:'l lake ir sustojo nu talytoj?
vc’stybių atstovai visai nebalsa
j vieloje
vo, 1 Luguma jų laukė atsaky
Erdvėlaivio kapitonas Frede- į
mo iš savo vyriausybių, bet at
Į rich Hauck praihtre duris ii
sakymai neatėjo.
Įsivedė vis ir
Kiekvieną me ą vis d.demis
į erdvėlaivio. Buvo susirinkę ar
valdybių atstovų skaičius pasi
1 timieji pasveikinti sugrįžt siu
sako prieš Sovietų Sąjungos įsii astronautu. Didžiausia bėda
• veržimą į Afganistaną. Praeigą
* turėjo su įlenkia fciPalapa“. 1
• metą prieš sovietų karo jėgų
ir ji buvo sėkmingai Įstumta i
; įsiveržimą į Afganistaną į . s:erdvėlaivį ir parveža Floridoji.
■ sakė 116 valstybių, o užpraeiSpecialblai galės patys matyti,
; tais metais jjasisakė tiktai 114
kas joje sugedo, kad nenorėjo
i valstybių.
suktis s?vo orbitoj. Astronautai
Soviclų vyriaucybė buvo įsinustatė, kad po fukstantį sva; tikinusi, kad kaimyninės valsriamtieji satelitai daug lengviau
: tybės pripažins sovietų karo
T
žei vadovybės Afganistanui primemėje
j šią Afganistanui
vyriausybę,
. J bet net ir Pakistanas ir tas at
— Libaniečiai praneša kari; .
.....
. x
.
• sisake pripazmti soxe etų karo
-jų karo rrJnisteris pareikalavo į
$8 milijoną dolerių iš Izraelio. vadovybės Afganistanui prime
stą vadovybę.
Tuo tarpių. Izraelis tvirtina, i

j kso šventovę. Ten žuvo yirš
nori gauti $8;
vii :-^iean<>
. i
tūkstančio įtakingu sichud r,ri-į• bilijonus.
hilijonu5.: -Šios samos, sako Jie;
.
x
1! negaus.
; ;KiausuMU
A‘’ik^o šventoves^vcn-.
Krėto
atšaukti
*’• ‘ saloje
w * • • ’ sutarė
** yy*
* • karo jėgas iš Čado šiaurės 1. čiausioje vietoje.
— Anglijos bažnyčia neturi P^i
? ELANDA -ĮLANKA,' Kreta —- trip ir Libijos karo vadas tureGeriausios New Dehli ligoiii- kankamo skaičiaus kunigu, svai
^lWW^i^a^ama‘r -45,r^
Graikijos jo-po keturis patarėjus prie . nės gydytojas Dr. Ram jVlanc- sto ar neverta Iei<i moterims
: stalo. Prez. Miterandas taip pat has. daręs Indiros skrodymą pa- ’ kunigauti,
o
.
Į Kretą atskrido su palydovais, skelhe. kad į premjeres viriu-j
vreau pakvietė į ■ Kretos
f^ąud^Įtei '^diš/.Tąciąljiš ^ėtsi-7'I>r3ncuz‘Jos ptežutentą ^"ran- fef Į restoranų jis atėjo vienas. rius buvo suvalyta bent 20 šo-: — Pietų ir šiaurės Korėjos p
Helsinkį ląivas^į^ į^lbąkKbt; ?gavojj)£$-‘«i ka^&-jiš;pąguidvtas ccts Miterandą rr Libijos pierri- Jis'£žinojo,eS kad diktatorius ir vinių. Juknos, kepenys ir tul dėjo ekonominius pa.dtarimuri.
Y:
7 į Per^ Pulk-. Muania(l Cttedaf. kad prefnjeras - turės vertėjų ir sajr- žis buvo visai sukapoto^. Gydy-j
įęsiihatėtgslėtų-tarpSni&kaUti tarp Pra<n- gų, todėl ssvo sargų jis nesiė ' tojai negalėjo >ustabdyti krau-J — Amerikos žumali.-tui ištiš-;
dijoje. Ekskursuos Ąbl'įėtyar- Jr ,rnarš.; jQgorig^v,. kwi^ms vd-*<^z^os’
Libijos Čado nepri- mė. Jani ir kalbėti nereikėjo.lis j«'u nes jis veržėsi keliose vie kino, kur Svetlana gyvena, o^
‘klausomybės klausimais.
sutiko su aptartais dalykais. Abi tose. širdis nustojo plakusi, ne kai jis šėjo, tai pradėjo fetogra.
jdovąVo jaunesni .vyrai, i.
to demogėth^|6š trijose Eurp-'’'
valstybės prižadėjo gerbti Ča tekusi kraujo. Policija sako, kad fnotk Ji nepraustabiimiškai iš-į
trA; '
7?—t .
Graikijos
premjeras,
visų
se

pos sostines^tąpptiiutipfe bėD(i-';s — Abu sąteiitąi, kuriuos pirdo nepriklausomybę. Prancūzi karininkas norėjo nušauti karei- koliojo fotografą1
niausias,
baltais
plaukais,
pir

ravimas, pętj^nės ir 'kuliuv ries ;• madieni paleidu s pasiekė savo
ja sutiko atitraukti savo avia. vio Pent Singh, kuris pirmas pa
diskusijos, \ paširc^ymai ir pfca*v įpietas ii- pradeda kansi^iečiams miausia pasitarė su Chadafi,Li ciją iš Čado, o Chadafi sutiko leido savo automato kulkas į
— Svetlana, visą la’ką Mask
bijos pulkininku, užėjo pas at
mogos — tumrpaSr
* '
Indirą
Gandhi.
Jis
būtų
papasa

voje lydi ankstas ir stiprus po
atšaukti savo karius ir valsty■ ir amerikiečiams siųsti žinias.
skridus} Prancūzijos prezidentą
kojęs
apie
sąmokslo
ruošimą.
licininkas.
bes apmokamus agentus iš čaPabaltiqcn^*‘Taikos ir Laimės”Francois Milerandą, o vėliau vi
Satvant
Singh
kelias
dienas
ekdcttrsija ruo|-a H trijų pabalį . — Nauju.yisos Amerikos paš- si trys susėdo dideliame ręsto- do.
buvo be sąmonės, bet kai jis at
liečiu atstpyų.^sudarytas komirer tp virsiu’inku bos. 33 mr;čikagie- . ra ne, kuriame buvo apsistojęs
į
Vienintelis, kuris prie stalo. sigavo. tai papasakojo, apie są
metų
dukterų
ja
negyvena.
J
tis
Pant
N.
Cadįn,
-išlaikęs
getas, kuris dubs Pps priežiūroje.,
-Chad-fi. Tarp graikų įlankos valgė,tai buvo PaporidreauJam mokslo eigą. Jį labai paveikė pasodinta bendrabutm.
geismo K^ėnhagoje ir ekskitr- > riaukus kvotimus?
restoranas buvo Libijos karflj matyt, patiko Kretos pakrančių indų pasip ktinimas Indiros nu
sijos reikalus derina lietuvių
. Chad^fi muskulo žuvis ir saulėje užaugusios vj< žudymu. V en tik trijuose New
šfštadichi avteo uncija kai
vardu VLIKo yicepirm. inz. L>: — Trafiko teismo teisėjas Le saąi^°jania'sbarzdą, kad niekas jo nepaba nuogės. Chadafi paragavo zu- Dehli apylinkėse buvo nužudy nr.vo $242 *
Griniui
. Fėvour pats patrauktas teisman
rtų, padėjo savo karišką kepurę vies o vynuogių nelietė, o Mi- ti šimtai riebu. Pradžioje indai
Šie abu įvykiai yra istoriniai .už kyšio ėpumą
terendas lėkštę pastūmė i šaJį, žudė fanatikus, bet vėliau užte
ir p i •’raitojo rankas.
Seniausias, nekirptais baliais susrtarmą pasirašė ir nuėjo, iš ko būt’ sichu. kad indai jį žųplaukais binT0 premjeras Pa- skrido namo. Papendrecu viską dylų- Moterų ir vaikų indai ne
Gtnc
pcnrdaou. Jis daugiairsia ir kal suvalgė, savas ir abiejų svečių here, bei vyrams varė peilius į
s''Hvidurius. Vidaus reikal minisbėjo. Kaip graikų ' premjeras, vynuoges.
Wt u K K 1. t J
TT'
teeis P. V. Narosirr i prarešė
j Kretą apskrido su palydovais,
f W
parlamentuiT kad žuvo i>30 žmo
Didelis sąmokslas Indirii
nių Buvo užpultos, sudegintos
ni> žudyti
ir sunaikirtos 167 sicai šventoNEW
DEHLI,
lud.
—
Tuojau
HC4M
vės. Sunaikintos sienų krautu.
po laidotuvių, policija pradėjo
vės. bankai.
tardyti pąsikesintojų piieš Indimies
ez‘
rą Gandhi draugus ir artimuo
sius. Pradžioje klausinėjo, nie to. j didele mūro rena aptvertą
KAI ttM*OK*f,IS
ko nežinodami, bet kai atsigavo kalėjimą Jis papa sako o apie
i T.aipkriėio 17: šv. Alfiejus.
karys Satuant Singh ir pasakė, kofisoiratorius nušauti Indirą
- Elzbįeta V. Gefautas> Gilvmė kokią nelfimę jie užtraukė vi Gandhi. Dalis ju jau suimta.
siems sichams. jis pradėjo' pasa Jiems bus ruošiamas teismas.
( Lapkočio 18: šv. Odenas.
UNriS
koti apie visus! sąmokslininkus. NeSYu patarė jai saugotis likibiI Saloriiėja, Lizde^ka^ Ledyną ,
AU>
Patys didžiausi pasikesnimo nių fanatiku
i
tirt ilk
organizitorius buvo jis pats, sun
Lapkričio 19: šv. Porrtijdhas,
— Brooklyn daktarai Warren
ijo8 premjeras
Jevc^S na Dainotas. Rimg^ilS kiai peršautas Satuant Singh ir
prez. Mitcr
jo kambario draugas Japtar Si Kosovsky ir Alan Lyon nustatė,
Chadafi. kut*
BUVO
Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:28 ngh. Juodu paveikė -prez. nuta- kad kokajinas ižšfinikfa Širdies Jis vienas nuėjo j pasitarim
r fJbiio
i ,<* i
pas’
po Kretos pakiasc-ins ir nss
Vėjuotos, šaltas, gali snigti. I rimo siusti Indijos karius j Au
J
•j

■

■

a

u metu Pakistane
yra trys milijonai afganistanieč.iu. Atrpdo. kad jie laisvai
perėsią siena. Netoli si mos Pakistfe-no
mylių raožą afganistaniečiam >
epsigj-venti. Į Pakistaną baĮo
pervežtas lietuvis, kuris bąyo
ru.su mobitzuefas ir pasiųstoj i
Afgani.taną. Ten pateko i aJgan'. . niečių nelaisvę, c žia
perve-d-ė j Pakistaną, iš kųj jis
Ku?ai pasiuntė speekdKus af
janietiams patraukti įsavo piu
ėn. bet ji^ms nesiseka. i)a\ar\iiu malu sovietų vJdžia ren
ta ir gabena vaikus; iir veža d-3
iir.jiai metų i Rusija. Ten_jic

ų gyvenimu

konuinK

’m o

— Astronautai j'odė. kad jie
ęr.’j pagriebti bet ’kurt sa&Štą
ir narsi vežti. '

r

ejaiv
šČkdi

ANTANAS HJ»Kn

ALTo 44-SIS METINIS SUVAŽIAVIMAS

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų^

Attfrf.RU VIENINGĄ KOVĄ Už LIETUVOS LAISVĘ

paemė vai L".'a j savo ranka-, bet
inteligent'j i nebėga Milto*1. ii‘
; tai pasveikino su geriausiai lin
(Tęamys)
kad “daugybė nori dirbti teFy-|
Kejimais 44-ąjį ALTo šuvažiaI
*
fĮfc
Y*
Dėl iždo globėjams kelionės vimą ir jteike 10 dol. auką.
bų valdzio įstaigose”. pa»elš*
st’.važiavimą apmokėpmo, du
kė: “Tai gaibe Vilniaus .liteli į
ALTo. tarybos, valdybos ir iž
i gentijai
autovai pasisakė už apmokėji do globėjų sudarymas.
r» ik bevedi po menesio kun.umą, trečias prieš. ALTo statuto
Organizacijos, kurios sudari
nistai tesusigriebė čia nusidėję
10 paragrafas tepasako tik tiek. J ALlą, į jos tarybą, valdybą ir
į
[įprastinei komunistų taktikai ir
į ALTo metiniame nuvažiavime ^do globėjus skiria šiuos savo
“Komunisto" Nr. 22 aiškinosi,
Jšrenka viener.ems metams vai- kandidatus:
jog straipsnyje ‘‘Kartu su val
dybą; po du nuo ideologinių
L Amerikos Lietuvių R. Kata
džia” “per meiliai” kalbėję,
grupių ir po 1 nuo kultūras ir
federacija, — Irena Sanstraipsnis tereiškęs vieno as
labaaros organizacijų ir 4 ižde kas, dr. Juostas Jerome, advmens. ne redakcijos, nuomonę,
' globėjus po 1 nuo ideologinių oauliub Kuprys, adv. Aleksand
nes komunistai ir nemano taikiu
ras Domanskis, inž. Algis Kazi grup>4”'
ti> su buržuazine inteligentija*.
Jokio nutarimo tuo reikalu iauskas? inž. Viktorą© flaudžius.
Taip betgi rašė jie tik vasario
nepadarytair Grasilda Petkuvienė. įvaldyrrėn. (II 9). kai jų pačių ir Viki
Visi pranešimai buvo priimti bą — inž. Viktoras Naudžius ir
niaus lietuvių santykiai bei nuo ;
rankų pakėlimu. Prieš nebuvo. aav. Aleksandras Damanskis. Į
taika ėmė gesti, bet sausio mė»r
Mandatų komisijos pirminin iždo globėju* — Vytautas Ju
tuo atžvilgiu beveik galima dar
kė Irena Bllnstrubienė pranešė, cius.
kalbėti apie “idiliją”, kuria- ne
kad suvažiavime dalyvauja 48
2. Amerikos Lietuvių Social
labai teat rodė pavojingi net gad
ALTo tarybos ir valdybos na demokratų Sąjunga, — Myko
na reikšmingi Kapsuko pai’eiš-1
riai, 14 atstovų iš skying 28 or las Pranevičius, Irena RimaviMykolas Biržiška
kiniai apie santykius su Rusija,I
ganizacijų atstovai, 5 spaudos r čienė.dr. Juozas Valaitis, Jani
32 svečiai, iš viso 127 dalyviai. na Vienužis, dr. Eustachijus Ži
toli gražu nerevoliuo rusu kariuomenės pagalbą iri
Toliau ėjo skyrių atstovų pra linskas, Birutė Skorubskienė ir
niu grupių pasisakymas neper-j pan. (Žiūr- “Trimito” Nh 18);
nešimai. Skyriai buvo iššaukia Martynas Gudelis. Į valdybą —
<hug teatšoko nuo soccalistinių šiuo tarpu ne tik Vilniaus lie;
mi alfabetine tvarka. Praneši- dr. Jonas Valaitis ir Mykolas
grupių pozicijos, tiek lenkų so- uiviai nevengė santykių .su ręvol
ucine
vyriausybe,
kmj
jiemj
rialdemokratų, kiek jie sakėsi
Pranevičius. Į iždo globėjus —
žiu, malonių pasisakymų iš sky  Birutė Skorubskienė.
-avo laikništyje “PrzelcrrT tiek plačiai atidarė savo isUigų. du
rių veiklos, linkėjimų ir pasiū
ir Lietuvos socialdemokratų par ris. bei ir ji pati aiškia r linkusi
3. Amerikos Lietuvių Tautinė
tą
bendradarbiavimą.
*
lymų ALTai. Vienas įdomiausių Sąjunga, — Vytautas Abraitis,
tijos Viln yje likusiųjų narnu
Naujas to nusistatymo įix)uy-L
pranešimų buvo Bostonu sky Eugenms Bartkus, Teodoras
kinių vieni stojo dirbti revoliu.
mas
buvo
sausio
21
d.
k
omu
nū-j
rinės valdžios įstaigoje, kiti puriaus atstovo Aleksandro Čapli- Blinstrubas, Petras Bučas, Fra
tų
surengtas
lietuvių
inteligeiK
č i on revol iucinėn v y: įau sy bė n,
ko, ištikimo ir darbštaus ALTo uas Kašiuba, _ Aleksas Laikunas
Karaliaučiaus pilis
tų
mitingas.
į
kurį
n
4
aš
nuėjau/
veikėjo nuo pat įrikūiimo pra-= ir dri Povilas Švercas. Į valdybą
o dr- And. Dcmaševič : u< gru
pasiklausyti.
Jame
Kapsukas
ilri
džios. Jis pažymėjo, kad šiais — Teodoras Blinstrubas ir Pet
pe. savo organe ;‘Echo Robotni
;f
vos
”
tuo
atžvilgiu
reiškiama
Pats
Kapsukas
kai
kada,-kadmano
dalykas,
bet
viena
žinoki:
gai
ir
iškalbingai
reiškė
savo
vai-.;
metais buvo gautas iš Lietuvių ras Bučas I iždo globėjus —
cze'’ kalbėjusios partijom varduir iš pradžių kiek ši ausi tįsis džios pažiūras ir nusistatymą,- ir neviešai, išsišokdavo /. taip; pirmą viešą, kalbą Vilnių-je' sa- kryptį. Tuo tarpu aš tedalyva Bendruomenės Bostono apylin Vytautas Abraitis..
*
prieš tuos ;ir kittu revoliucinės žadėdamas greit įveikti Kauną; kaip iš internacionalisto^ komu-kiau lietuviškai; paskiri .rusiškai vęs tik sausio 4 -d. susirinkime, kės valdybos raštas, prašantis
4. Amerikos _Lietuvių - Tauti • v?
valdžiom nevykus u>
žygius, ir nurodydamas, kaip nekomu-į nisto, rodės/nebūtų gaUmą dauk (į.raudonąją armiją)/bet;lenkis kuris į\ yko dar prie lenkų ii, LB Bostono apylinkę priimti na nė .Sandai -L dr. Algirdas
; kuriame pranešiau apie savo;
greit pasiskelbė komunistine ir nistiė šviesuomenė galinti bėn-; ti. Pavizd¥ui nurodysiu; jo'^ą- kai T.ė žodžio nepasakiau!;
Bodreckis. dr. Vytautu Dangis,
susiliejo >u Kapsvkc-Angarierit dradarbiauti su komunistų vy<; įkalbėjimą su' Filiomeua-Hrim ; čia reikia "žinoti* .-įnjg Vincas Įteiktu karinei jų vadovybei pro jiems buvę^ėteakyta, kad su ma Elena Devenienė 4^^g^tienė,
per mesusipratmią^-c^vičiūte;’.ktiri' prieš karą- dr£u- šiaipjau ne-.tik ŪBbiggsi lėnlkiš-; testus, o-taip pat raginau nenu lonumu juos priima ir skilia Julius Kuzas, Tede^f^.Kčizienė,
organizacija. Tariau ir Vdniaųs tiausybe,
lietuvių E^ndrų’u susirinkimų komunistus patekę^-, -bėt šiaįpj ge su Fėl:>Bortkeyičiėne uoliai karkalbėjo, bet ir \į'derfkų:4ar^l- traukti mūsų kultui os darbo, ki jiems 2 vietas. Jie pasiūlymą Grožvydas Lazauskai ir dtv Ka
d elegac i j os Kapsuk u v pa reikštas tik malonus 1lįėlttviĮl iriis^iąlde^ rūpinosi -politinių kalnių/Jų?tar<i ninkus* tame pat - Vilniuje'\tiek uiose susirinkimuose nebuvau J priėmė ir paskyrė du savo atsto zys Šidlauskas. Į valdybą —Grož
i
•'
•
.
—
n.
i--.
1906-1907,
riek'irdftlS
’
liL
nekar

o
taip
pat
ir
“
L-usvajai
Lietu-rriokratų
simpatika^AaWa
’
s
Pel^Įpe
ir
Kapsuko.
reikalais.
Tik-atvus.
nusistatymas ka p- žinome, ne
vydas Lazauskas. ir dr. Vytau
tu vai' jokios įtakos nedariau ii
tik nebuvo jo valdžiai p nesi n- rapilio advokate Gaor. Liutkėz!-vykęs Vilniun, jis.- pasiskubino tą lenkiškai kalbas laikė.
Kitų skyrių atstovų praneši tas Dargis. Į iždo globėjus —
Tokios ir kįtokžŠS žinios apie neturėjau. Bendrai, nesitikeda mų neminėsiu. Per ilgai užsitęs
gus. bet io rimtumas tikrai įro vičius. tuo metu ėjęs behfe r‘e"fją aplankyti. Hrincevičiūtė prąAleksandras Čaplikas.
dytas šviesuomenei nes salint voliueiiiės vyriausybės reikaluidžiugo jį pamačiusi,-bet ir suti- naujus mūsų vadovus, (apie Ra- mas iš Kapsuku Valdžios ko pat tų.
‘v.- sikc išsišokimui vėliau tepaty- varesnio, be to, ir io išleidimu
nuo darbo jos įstaigose. Komu vedėjo pareigas, paskui net re-i\ko karčių priekaištų: ’
Nuo 1 iki 2 vai. p.p. buvo pa
Tai žmogau! Puikybė, kaip
manęs
iš
kalėjimo
.
kiek
varžo

rėm).
švietriiu^ir
žemės/
įkin;
voliu.ciniam
komitetui,
tvarkyti?
.
—
Vihėai.
Vincai,:
kam
gi
tu
nistams, kurie buvo pasirengę su
dalyta priešpiečių pertrauka.
kriaūčiaus (tai yra nepripažį.
kitu kė/ mas, stengiaus laikytis nuoša
tikti čia. kaip ir Rusijoje, švtė- pristatytas, dabar pamatęs salė*V atvedei .pas .mus tuos maskolius susisiekimo, iš Adaiies
Po priešpiečių skyrių atstovų sta prie savo klaidų ar blogai, pa- misariatų lietuviams- pjaeįnąmu Jiai,būti ramus ir saitas dalykų pranešimai tęsėsi toliau- Petras
. ._
suomeiiės šabo'ižą. tatai buvo je daug suėjusios mūstį šviesuo?/•(raudonąją armiją)?
daręs).
nelaukt
staigmena. Nemu šta-' menės .jos tarpe nemaža* savęj' VincaM mėgino tai juokais pa-i n as, asmens saUtyfeai dar. kurį eigos stebėtojas, kad lemiamąją Šilas, Miami atstovas pasiūlė,
bu, jog jau I 14 “Komunisto0 gerų pažįstamai, jatldinosį; iy versti, prašydamas; ją nekalbėti laiką labiau ai’ mažiau palaikė valandą tikčiau svariau veikti ai- nebūtų galima nupirkti “NauNr. 11 redaitcij i savo vedamaja graudinosi, savo jausmus reiks-'"apie ką nenusimananti”, bet, Vilniaus lietuviuose palankumų »ltk klausiamas patarimų ką pa- j ienas”? Iš suvažiavimo dalyvių
me “Karei su valdžia’” pažymė <lamas nevykusiais, visiškai: nebijai vi© riesti tau jant ji baiti. at- ir bent neutralumą revoliuci tardavau, o šiaip tenkiuaus svei- pasigirdo labai teisingas balsas,
-r-'; kirto:
—Ką- atvedžiau, tai nei vyriaiisybei/jL^išvoji lietu-, :ku, kaip man atrodė, nors kar kad ‘"Naujienų” negalima per
i ViliP-ije “komunistai komunstiniais sakiniais.
jusi
va” dar nekaip pažymėjo tebe iais per toli nueinančiu, šiuo skaityti.
silaikanti savo pat praeigoje paš ? .arpu dar nepavojingu viinie.
Pirmininkavimą perima dr.
reikštos pozicijos; /^Lietuvos sqš: čių nuotaikos pasireiškimuVladas Šimaitis.
: Buvau pasiskyręs beveik vien
tinėje
...Maskvos
nužymętoji
Lie
:
Naujienose galima gautį/Z
1 . .
Papildomai Aleksandras Čapįtiktai rašymui, gimnazijos ir
likass iš Bostono dar pranešė,
Tikrai kaip ir ..nepriklausoma mano jau minėtų, aukštųjų I ___
AUGUSTINO PAšKONIO y
nuo Ru^ų Sovietų Respublikom r mokslo kursų (paskaitų) darbui. kad ALTo skyriaus pastango
knygą apie .
.-'/r.
valdžia... Ir tai yra, turime pa .tors gruodžio mėn- išvažiuoda mis, Massachusetts valstijos sei
žymėti, didelis Kapsuko vyriau mas P. Klimas paliko man visą melis (kongresas) priėmė įstaty
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
sybės pliusas lietuvių yįsuome Lietuvių mokslo draugijos va- mą, kad gubernatorius kasmet
nės akyse. Nes ne jo kornun sti lovėlių leidimo darbą, bet jL privalo paskelbti, kad Vasario’
nė program;! kkyrė jį nuo tos patidarė gana neaiškus. Mat, 16-oji yra Lietuvos nepriklauso-į
visuomenės, tik neaiškumas: di - švietimo komisariatas ryžosi im mybės diegia. Ir jūs visi tai tu-J
jis ir jo vyriausybe noi < būtf ti į savo rankas mokyklinių va rite padaryti, kad ir jūsų vals—
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Lietuvos valdžia* ar tik pku- dovėlių leidimą, pasiėmė iš mu. tybėsė taiį> butų. Skyrių prane
>•
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
paiitų valdžia^'(I 23. jiu M/21/ popierių, raiikraščius ir ėmė šimai tuo ir baigti.
A. K. straipsnis); amūsų fnte- juos spausdinti, tiesa, pinigais R. Lietuvių Bendruomenės vai
Čekį rašykite ir gilėkite
ligentjos dalyViViitoas' kad, h atsilygindamas ir mokslo drau dybos pirmininkas, sutrukdytas
a
axcessive um or water
sociaiistiškai bū gijai ir autoriams, bet nieko ne savo profesinio darbo, kaip ligo
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill.» 60608
ninės
vedėjas,
dr.
Vytautas
Dar

dutvarkomosios valstybės apara išleido, nors kai kurias spausdi
; fįĮ- F T -•-Ui A
* u’. * i
te yna ne lik
bet ^naU- namas knygas jau buvo paskel gis i suvažiavimą atvyko gero
____ — - r~ - ~
k dingas ...Mūšiu- mtėligvutija bęs, kaip štai mano “Iš Adomo kai pavėlavęs ir dėl to pa vėl u c(yra) daibininkų-valstiečių in .Mickevičiaus raštų”: spaustuvių
J.č
' .................
teligentija. Tad ji kad ir nesutik vedėjai nebuvo linkę nutraukti
darni su dabartiniais komuniz santykių su senąja leidimo ko
‘ mo vadais taktikos dalykuose misija, kuriai dabar aš atstova
Naujai pasirodžiusi ’
.
ar pažiūrose į tikybą ir tt. prin vau, o ir darbininkai dirbo Įė
cipiniams kornunistimo vaistys jai, n^-angiai. Tad ir aš ne tiek
i)H ANTANO RUKLOS
M.
bės ūkio sutvarkomo dėsniam^ svetimiems darbams tvarkyti tu
nėra ir negali^hūti priešinga1 rėjau pasiskirti, kiek rašiau sa
WW
WRW
b!9 puslapiu* kietu viršelio krivio*
(I 25 n r. 9, 22, X. K. “Diteligen- vo vadovėlius.
t
Gruodžio rriėa. i gražius rū
lija ir komunistų valdžia’) ir,
Apie vilniečių nusistatymą mus'prie Lukiškio aikštės per
I
dirbti lietuviškąjį*^1^ r^Volto. sikėlusi ir juos sutvarkiusi ma
cinės vahfžios Įstaigose Sausk no vedame i viiniaus vyrų gim
mėn. Įpulti s,
jrt^mešta nazija Momisariato buvo laiko
.O^Cp-P- Bortkevltiene ir Jfriif ma tarybine. K^ip ir mes, žiūrė
► vevičlūię) Kauitln, ksrMaikindjr damas i ją kaip i caro laikų vals
Lietuvos vyriausybė .'M. Šleže ty bines ginimu h? tęyių, komipavedi man peninti livičiaUs kabinėtai)
‘pritarė
I
kad ii įspėju afiTė paVo/į įtfiyel, tybinės gimnazijos ęsinį. komi
LMHuvuHenku rantyklai ii kovu ,>ni'ižiA
ir tos Valdžius. 4n>vį Iri jąjb. riar.t biblioteką, mo ko priemo
nes
baldų dal; T li buvo mubūti levo! iuciifes vafdž'cs
, VarrtwM Ir tnimw
anen^itA lantraiiL. V4
*
tVaudcHiėms pr® Nepyikbiūomo m>j didelė pas(> itis
sk>s Lietuvos teikė lūs.' Ke i klikėlėme asC ONA » tH . Panminfnr •Ji iiHfUtf f P
) pustrečių
rk* partinės Kauno
ktr I vo .g
4 Į
*' '
<hwrt *k»
Uokai visa
:rįo- pliąje <nanČMf^ tafia mo
Į iUfeti
(Tęsinys)
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pktėai skaitytojų masei be at;dė
liejimo, jp^č kai “EL
kores
pondento tame krašte neturi <r
'LiL'l. 1 ęsėsi iki vėlumos. Amen
originalo negali gauti. Geras
konLk: 3 jair’rm?.s še
ne Irikisšt s ne tiek jaudinasi del
-mano žinoma ne<
šaltinio, kiek dėl reikab žiną
S//P*n!r\RjA
Ixrm.uant peiduoti Mažėjant ko r<—pjudei tų skaičiui, f?mo')iš
a
kų reikjdavimų re:kėtų auistky
, kad la kraščio aktualumas ne J
it*j. pakenktas.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Pgerb;i nu s pelnę skautininką.
f.

Lo-angeliškiai skautai ir skau
tės lajakr 11 <L

kvietė pubU-

V. Sviderskiui dail. Andi^šiūno
pieštą baravykų paveikslą, V.
Pažiūrai nistams popieriaus,
pr puošto skautiška.. emblema.
Buvo ir daugiau privačių dova
nų.

Ką i Tairtuniis niurus pralėkti’
ęępietę sų skatrtavimui daug pt.šid^rbavųsiais skaūtninkais: VaIf Barmiene, Vieniu Pažiūr i,
p. jžanjiH£' d įlies vicą laiką
Vatkpvfl Svidereku ir Valenti. programai vadovavo vienas iš
june: nių ii veikėjų skautų — Ta
tuŲVąmu. ‘
'
PulllĮko- .ĄŪėjo Nemažai Progj das Dabšys. Jis pakvietė iš e h
įima* p ra (įėjusią, t’irti įlinkas M. lės pagerbtuosius tani žodį. Ųaž
NauįckaKis pagerbimo užsipel-' »iai būna, kad tokiose sueigose
nusius bfei kai kuriuos j-t seimu pagerbtieji prie padėkos prįpina
nariiis pakvietė- už ' jiems pi-, ir vieną kitą jų veiklos retesnį
ruošto stalo, publika irgi grupe-’ nuctikį. Šį kaną pagerbtieji
nųs $nsė<io yr'.e stalų. • •• , ! i ' tikrai savo biografinių ir veiklos
Revo pefskaįtytj is toliau g;ųi-‘ žodelių nepagailėjo (Trumrpmti sVęŠkinimai:/ vyr. skautinin-, damas korespondenciją nesiimu

*****

žarnai?s bus
ieigu jame b
:uji’. n.:u:a.

Dotnuvos Žemės ūkio

'Pet&ie
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DETROITO NAUJIENOS
Tautiniu šokių ‘'Audinio"
Penkmečiui atžymėti baliui
ivyke lapkričio men, 10 <1. Die
vo Apvaizdos parapijas salėjo.
Kad bent kas iš renginic komi
teto, būtų davęs žinoti, kad pen
kmetį rengia, bet to jiepadarė.
Todėl šią žinutę truntX>insiu Pa
žiūrėti šokių ir baliuje mielai da
lyvavau. ir stebėjau kaip grakš
erai jaunimas šoko, c šokiams
puikiai grojo R. Kaspučio orkest
ras- Salė buvo gražiai papuoštu,
viršuj scenos kabėjo meniškai
išpaišytas plakatas su įrašu “Au
dinys” 1979-1984. Skonongai iš
leista “Audiniu” penkmečiui at
žymėti šešių lapų 8, iš 6 inčių
iliustruota programa. Intensy
viai šoko trys grupės šokėjų,
studentai, jauniai ir veteranai.
scenoje ir žentai ant įgrindų.
Momentas atrodės5^^ju|inantis,
publika audringai į®!ifo jį taktą.
Mamytės ir močiutės stebėda
mos savuosius vaikus iri anūkė
lius net ašafojosi. šoko ipenkiolik^. šokių su vienajoeį trauka.
Pabaigus šokti publika atsistojo
pagerbimui, šokėjus. Š&kėjų da
lyvavo per 50,-publikds per 400.
Toks didelis publikos skaičius,
šiuo metu, retenybė žnoma išskiri^VVasario 16-s&s| šventę.
“Audinio vadovė Rus^ė Baltre
__

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL
• atFESTINGĄT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL’ ' DUMVNAI • KOSMETIKOS REiXVEN
MIZC’.IIH VS

•?

Atdara šiokiadieniais nuo

Eetrrrfjf fitmttbrta. menofrmcKc

Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Straksi.
Griniau*,'taip pat K. Matuaevi&atM tr V

Man yra daug kartų tekę
dėti nusiskundimus:
kaitą girdžiu šią žinią (dėl re

4».4«Y.«*K

gk Alekna, po jo A. Stulgirs-,
A. Smetonos pagerbimas, J. kis, Lietuvos prezidentas Šie j
šefauti buvo pačių skautu pasi
£>/ tik juokų darbas?
kviesti. 1930 mer.u; privati skaų
Rengėjų paruoštai programai tų organizacija Įstatymų buvo
pasibaigus vedėjas tarė, jog Tau! siivi.Livbinta ir A. Smetona pa
tinių namų pirmininkas. Jon^sl sivadno skautų eit!.
Petrams neri kalbėti. Per salę? Skautų organizacijos įvairūs
prie mikrofono eidamas nešėsi]
paveikslą, kurie tik rėmą: bu-j įės narių, pvz^ S. Čiurlionienę,
vo matini, atrodė, lyg dovaną prof. M. Biržišką, prof. I. Konnesa. Tai buvo A. Smėtonostpcr- ėiu ir kt Lesangeliškiai skautai
tretas. Pastatė ant
į per savo šventes atsimena ir pa
.sieriį atrėmęs.
gerbia sayo šefus ir garbės na
Skardžiu balsu tarė, jog šitaip rius ne tik atsistojimu tylos mi
Bj?utė Pras'ąuskienė kalbėjo jaunimo negalima į sueigas su nutei, bet ir pamaldai užprašy
aoiė'Valės Barmienės skautiš- kviesti. Aiškino, jog kalbėtojai dami. Tačiau lapkričio 11 d. pokos veiklos etapus Lietuvoje, turėjo ką pasakojo surašyti ir p cte buvo ne įnirusiems, bet
ĘP f„stovykloje ir Amerikųje. išspausdinti laikniščiuo.e. Salė gyviems veikėjams pagerbti.
RinįtįLųfaš; Dcfošys ' palietė’ ne duota vėltiii, be¥ kitą'kartą už
Tautinių namų pirmininkas
t&jskalltiškąją ,.V-“PaŽRtros veik ? tokias ilgas prakalbas būsianti
la, tfety if/’darbiį. litneništirtėję pabauda — šimtas, doleriu už. ant staliuko jiastatydamas A.
mokykloje ir; Balfe. Eugenijus valapdą. Lyg komanda paprašė| Smetonos portretą uždengė juo
buvusią labai didėlę;' labai
Vilkas''-, pąsiąkoja, kąų muveike visus atsistoti ir Smetona pa-! ten
. _ .
_
x
_
■
.
v
1
gražiai
padarytą
SteiKunu
doskąutyo^ lapiii V. Syiderskaš ; gerbti
-°
...
van a fevi
Lietuvoj,Įyt^i’ėtijpJ, Argentinai,
Po
šitokio,
kaip
sakoma,
“
virš
tės vaizdi, kurio priekyje
_ 1
kvie uniir >Amerikoj.,-V.. Vidugiris, iš
programos5” punkto, prasidėjo sformuotap ^iderskas. Vaišių lai
keldamas V. Varno nuopelnus^
sakėsi ti’irįš'Varną geru pade4: .pasikalbėjimai Jrtgausiai valgiais* kotarpyje? -viena jaunesniųjų
apkrautų stalų -tuštinimas. Įei-1 skaučių, reikia manyti 'be blojė;u
gėrį-skautiškojo biūletfe-’
nant išlaidoms reikėjo sumokėti.; .gos intencijos, ^Smetonos portre
nio'
”\ redaktorių.
v % ’ v./Krivūlės
, ' -* ■'
*-• jt :' * ■' ■ (Vi
-*w.‘’ , WPakalbinau J. Petroni, klaus tą nukėlusi irk* salės kampe ant
si čia paminėti, kalbėtojai ypa
veĮĮčj&si skautu . gyvenime, jų damas, kodėl jis įnešė tą portre grindų pastačiusi- žiūrinėjo į
skųutj^iėji laipsniai-bei tnulkr tą. ar skautams p^dovatiojo? sto^klayiętės vaizdą — ŠvidersRankos mostu davė ženklą, jeg ko fotografiją.
nėįhŽH^J>< L ■ D <
.• - *''• -V*
■ '. ■ - .
'
neatidavė ir pasakė: “Jis (Sme “Partizaniškas” Smetonos, port
■ ■■■■ Qnv^ncs.irfipdona^tujn
tona) yra mūsų • šefas, tiirim Teto įnešimas buvo linksmoji po
pi, ‘ ^p&sipftsakojtptai
• pagerbti”.’.
pietės dalįs, kurią galima žemai
tišku posikiū aptarti — “joukųĮ
Kįfekvifefl^jn.; tiems pagerk J. Petronio vadovaujama Tau-.j
tinių. namų organizacija labai - ;•
remia skautus, bet-, kad, Taut i niąi. • :
.namai; turėtų ■ šefą, jnėj^ivo gk
dėti, O ja turėta - muįtyje. skau-

Snietohą^^ėEbr Ė- kŽL skautų
. Organizacija jrratiirėjuši’ ir. dau
«*. gari šefų? Pirmas buvo dr Jur-

toriai, 1
įdž’.a dė -inn
r **xei G

kės S. Gedgaudienės iš Cles-elando, paskauticinkęs D .Jaunų-tiraej iš Berkeley;- Ųa , V. Zaj-niežės iš Santa Barbara. Ca. <•'
f; žodžiu sveikindamas; Lietuvos
geri, garbės* konsulas V. čekąnatiškas pabrėžė, jog ši diena
' yra - Amerikos veteranų dieną,
c me^ čia pagerbiame skautybei'
pasidarbavusiu;-, veteranus. Vyr.’
skąUti-ųankašjV. ViŪugiriš svei-kino -sssairtų vadijos — brolijos
vardų,. .Nų ąfcękięjtepė — skaių,
tinnikiu Ramovės varau.
1 z

vt&vųn^.
-Gižlčiuą

\V

ŠJtytė-Kasputienė. Rusnei bu j
vo nuoširdžiai padėkota už įdė-Į
la daug valandų darbe ir šilta?!
oaplcta. įteiktos gėlės ir gausy- ’
bė dovanu Kas sveikino ir įtei-’
kė dovanas, atokiau sėdėdamas
neužsirašiou. “Audinio” vadovei ’
Ru. nei linkiu ;štvermės ir to-liau sėkmingai tęsti užsibrėžtą!
darbą. Po meninės programos!
vaišės ir šokiai, grojant R. Kas
pučio orkestrui.

ūp ten bebuvo LB ne- į
apjungė visų lietuvių- Jei šis
renginys būtu buvęs ruošiama^!
lietuviu. bendruomenės, vargia d
būtų surinkę tiek daug publi-'
kos. Beto. kažkodėl
LB vadov į. buvusios ‘ šilainės” |
vadovės. Atrodo, kad “Šilair.ė”.
I
*

korespondenciją
asu. nustoja -avo veie> ir

aktu:.iurr.of

juk;

>:u’ ). kodėl mano L’kraštyje *
nebuvo”?
Oiiginalą kiekvienam laikraš į,
čiui parišyti neįmanoma, o kore jx>nde‘nai nepajėgia aptarnau £
ti visus mūsų beiuviškus laik- *
raščniSL tedėl jie ka.itais ir ima-S
i spaudos agentxrinės “Nero*%
xu” taktikos. Kai kuriais atve- X
jais Xerox gerbianti ir aeį^ai-^g
nuojama redaktoriui vertybe.

daug laikraščiu persispausdina j
vienas iš kitų žinias bei straips-1
ri:is. Kaip aiškinti AP ir UPIĮ
agentūrų žinias, kurias šimtai! Būtų įdomu kitų nuomonės
pasam lie laikraščiu persispaus šiuo klausimu.
Julius Valiūnas
dina ir niekus dėl to nesijaudi-‘
na?
Daugelis skaitytojų prenume- ■
ruoja vieną ar du laikraš* u*.!

Pagvildenkim, kad ir tokį bū-1
dingą oivvzdi: Koks nors laiK-!
rastis išena JAV ir ji Europoje1
Įirenumeriuoja tik kelios de-i
širmys skaitytoju, kuris juos pa-!
siekia po poros mėnesių, o Ei;-,
ropoję leidžiamas “FL” kelis)
t ūkstanč i us egzem pi i orių pa skJeidžia už kelių dienų, šiuo at
veju tūkstančiai skaitytojui ne-|
žinotu. įdomios ir aktualios žinios. jei jie turėtų pasiklausyti)
vien JAV laikraščio žinia. Ar j
negeriau tas “kalkinis” nuora-1
šas. kuris įgalina žinią perduoti

Sukūrė naują šeimą
I
Loreta Ivanauskaitė, Ado ir To!
resės Ivanausku dukra lapkričio j
mėn. 3 d. Gaardion Angels bažnvčiore, Clausen Michigan su :situokė su David P. Helmuth.
Vkišės. įvyko Amęrikan Legion
salėje 1815 Rochester Road. Ro-Į
vai Oak Mic. Vaišėse dalyvavo |
anie 200 kviestiniu svečiu. Prieš
J
v- V
prasidedant vaišėms jaunieji su
palyda įžygiavo į salę. Jaunuo
sius pasitiko tėvai ir gražus bū
rys draugų. Jaunuosius pasvei
kino ir įteikė dovanas Praside
dant vaišėms, pirmasis pajau
nys jaunojo brolis Helmuth per
statė jaunuosius ir pajaunius ir
1 paprašė visus svečius išgerti tos
tą už jaunųjų sveikatą ir darnų
sugyvenimą. Prasidėjo triukš
mingas i lėkštės barškėjimas ir’
- jaunųjų bučkiai ir vaišės. Po
vaišių muzika sugrojo jaunie
siems valsą, šoko ir visi svemai.
Vaišėse dalyvavo dalis ir lietu- |

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE UI
ii
I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti' jau per 97 metus.
> -

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
apdraudų savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Jums mielai oaeeibės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

D. XTHLMAN, B.S.j Registruotas vaistininkai

iSefkio, V. Kašubo*, A. Rflkitelė* ir A. Var»

;
s
DAINŲ ItcNTlS EAOauOSE, poetės, raiytojos Ir tn
Bilą Idldą plnpūnės Juosės Vaičiūnienė atsiminimai apie dahu
{

<

,

f

•. -**

-

•

tienii, girintif avtdpčc puikiu stiliumi ir surinktąją duomanha*
W tikriHafal*. Studija yra 151 "pust, kainuoja $X

- • VTKNHO ŽMOGAUS Gi1 VkNTMAŠ, Antano Rūke apnly

gyvenimo brnoilj Apniymai, )>et tEtsU to laikotarpio brdtieg Be
fatttriM studija, aoaklretyta akfcvnetiah. Ta 208 ptialapfy knyff

For constipation relief tomorrow
> reach forEX-LAXtonight. «
Ex;Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. DependabJy.Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning,
__ .
. Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Winder?
Read label and folkrr
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

PĮmhl paradyti atudija apie Rytprflalua. remianti* Pakalnis >
Lattgnvoa apakrtHą dnomenimli Aprašymai jdomfia kiekvienas
BctirtttL jLddinya Įtartrootu anotrankomU pabaigoj* duodami

Ortstaftti tV
Lietuvoje tr pfr

I

bet

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
U tomas-------------------------------------------------------- $10.00

2. Prof. Vaclovo Birt E kos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL

n»dlo
fft |S.
JANONĮ

»oUtfko]«l
notfi

$6.00
$6.00

Miko Meikio, LIUCIJA, proza. 178 psL1....

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00
Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL

Wr.wfiam.'W,

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
įtarašė 700 pushpiij knypą. kurion radėjo vijką. kaa bet kada ir
Aet rur. bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
ir ileruvlij kalba- Ji* mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.

$4.00

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
------------------------------------------------------------ |2.00

NOS, 1729 So. Halsted St^ Chicago, ID. 60601 A}sprtdftie vieną dolerj perrfuntimo maldomi.
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kraštai buvo nusagstytas slaptomis organizacijomis, ku
rios palaikę ryšius su Vliku ir klausė jo Žodžio. Pogrin
džio spauda paskleisdavo Vliko žodį tautai, ypa$ dėl jos
laikysenos savitarpyje ir okupanto atžvilgių.
TM1 LITHUANIAN DAILY NBWI
1944 m. vasario 16 d. VLIKas paskelbė j tautą atsi
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday■
by The Lithuanian Newi Pubhxhm^ Co^ Inc.
šaukimą, žinoma, per pogrindžio spaudą. Nuo at-išau
17X9 £o, Halsf>d Strxt, Chicago, IL 60*04 T*l*phoo< 421*41Of
kiiqo paskelbimo, šįmet, 1984 metais VLIKo velkiai suei
na 40 metų ir dėl to šie metais yra skelbiami VLTKo
:ECOND-CLaSS POSTAGE paid AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 8704000
metais.
Postmaster: Send address changes to Naujienos
VLIKas savo atsišaukimo įžangoje skelbia:
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
“Lietuvių tauta siekdama išlaisvinti Lietuvą iž oku
As of January 1, 1V30
metams_______
$40.01 pacijos ir atstatyti Lietuvos valstybės suverėniniy pr
pusei
metų
_____
Subscription Ratos:
$22.0o ganų svetimos jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, yrr
trims mėnesi»mt
$1X01
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
vienam mėnesiui
$4.00 reikalinga vieningos politinės vadovybės. Tam tikslu*
-tx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localiues $40.00 per year, Kanadoje:
politinės lietuvių grupės ,kaip tautos politinė* mint'®*
$22.00 per six months, $12.u0 per
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujngti visas savo jėgas
metams----------aree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų
-.....,
$24.00
^ther countries $48-ut) ner year.
vienam menesiui
$5.00 bendram darbui ir sudarė Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą VLIK”.
25 cents per copy
Užsieniuose:
Toliau, VLIKas atsišaukime paskelbia 10 puri tu
metams __
moo savo ateities veiklos gairių ir atsišaukimo pabaigoje pa
pusei metų
Nue sausio pirmos die^oi
reiškia :
Dienraščio kainos:
Naujienai eina kasdien, išskiria*!
“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, skelb
Chica^oje ir priemiesčiuos;
sekmadienius, pirmadieniui ir iventadienius. Leidžia Naujienų Bendro damas Lietuvių Tautai šią savo deklaraciją, kviečia visų
Pasakisko grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.
metams _____ ... . .
,
$45.06 vė, 1739 So. Halsted Street Chicago,
pusei metų _______________ $24.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
politinių nusistatymų geros valios lietuvius nusiteikti
trim g mėnesiams
$15.00
tarpusavio bendradarbiavimui ir vienybės dvasia nelyg
lat’ja išduoti Ailukovic Jugos
▼lenam mėnesiui____________ $5.00
Suimtos krovas
Pinigus reikia siųsti pašto Money
buvo
nužudyta
770.000
Kitose JAV vietose:
stamoje kovoje dėl Lietuvos”.
Orderiu kartu xu užsakymu.
lavijai, kur jam bus suruoštas
LOS
ANGELES.
C&l
—
Kp*- ! žmonių. MinHeris Artukovic su .
Šis VLIKo, prieš 40 metų, paskelbtas atsišaukimas,
eismą*
vfrtadieni Los Angeles priemies ■ savo bendradarbiais- suiminėjo
Artukovic padėtas ligoninėn,
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^
mums susiskaldžiusiems lietuviams dar labiau tinka tyje suimtas 85 met-v kroatas! nepriklausomoj Kroatijoj gyve
kur jam tikrinama širdis. Ame
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniai — iki 12 vai.
šiandien.
Andri a Artukovic. NaHu oku-1 nusius serbus, žydus. sentykiuVLIKas neilgai galėjo veikti Lietuvoje, apie tai L. paėijps metu buvo peskelbtai n.e- krikščionis, cirkonus ir k uis. rikon jis atvažiavo kitu vardu.
Kroatija Jis buvo. Tvirtinama, kad, Artukovic val
Encikl. toliau rašo:
• •
’
Jimmy Carter pakenkė W.
VLIKO SĖKMINGAI VEIKLAI — 40 METŲ
(VLIKas) dar siuntė savo karinį atstovą pulk. Kix>°.tijos vidaus reikalų minL- dymo metu Kroatijoj buvo nuMandale
1 žmįyta 770.000 žmonių. Dabar
teriu.
K. Ambraziejų į Švediją, bet šis buvo gestapo Taline
CHICAGO. Ill. — Jimmy CarArtukovic valdymo metu Kro- Jugoslavijos vyriausybė reikaareštuotas,
atgabentas
i
Lietuvą
ir
po
to
1944.
IV.
29-30
Vokiečių — nacių metu (1941 — 1944), Lietuvoje
įęr rfokĮminė politika pakenkė
buvo susidarę du stipresni ideologiniai—politiniai slapti i. d. prasidėjo VLIKo narių ir jo artimų bendradarbių nors kitąktai -VLĮKo Lietuvos laisvinimo, veikla demo- Demokratų partios kandidatui
pogrindžio junginiai rVyriausias Lietuvių Komitetas,ku areštai. Buvo areštuota: A. Damušis, J. Katilius, K. Bnr kūątinėseh valstybėse, atsimuštų kaip žirniai Į mūro prezidento pareigoms, — t tarei š
kė Richard S.
:Demokraris apjungė .valstiečius liaudininkus, socialdemokratus. nius, A. Tumėnas, K. Valiulis, J.' Dekknys ir Br. Bieliui ta- p^tijos rpiimuiinkas.
siena. - A -f ' ■:
?
"’nacionalistus ir laisvės kovotojus: antras- kas. Po šių afeštij VLIKo veikia buvo visai paraJižuota.
Štrausas dalyvavo Chicagoje
Tame pat “Draugo” vedamajame, b. kv... ..eįfūeją
Il-ram Pas. karui.tik pasibaigus tų politikių grupių,
junginys — Tautos - Taryba, -apjungusi: krikščioniškosiom
’tėviškės[’Žiburių”:'”'r '‘
[A .' ■
” [ suruoštame forume^ kmramc bu
dalyvaujant
VLIKo[pirmininkui
Steponui
Kairiui,
vėl
ideologijos organizacijai Jų abiejų veikla buvo nukreip
: “Norint užkirsti kelią užmarštin, reikia VLIKui vi-,
jimo’ prięžą$tys. Jis* •'pareiškė,
ta prieš neteisėtą nacių okupaciją (kiekviena okupacija VLIKas buvo atkurtas 1945 m. balandžio 9 d. Wuerzbur- sų pirma įš naujo laimėti -visuomenės dėmesį
kad prez. Carterį jis 'pažino, kar
vra neteisėta), žiaurų lietuvių tautos medžiagini apiplė ge, jau JAV kariuomenei miestą užėmus.
Koks
tas.
visuomenės,
dėmesys
Šiandien
yra:
VI+IKui.
tu 'si* , jun (Šrbo ir* Matė, kaip.
Kai kurie asmenys, sąmoningai ar nesąmoningai,"al
šimą, tautos dvasini naikinimą,— siunčiant per prievar
aiškiai rodo-šie pavyzdžiai: š. m. lapkričio 12 d., Batfo Įis dhrė kkidas. . ■ *
tą Lietuvos kariuomenės likučius, kurie buvo patekę jų gai okupanto agentų įtaigojami, mėgina ’ aiškinti, kad patalpose teko išgirsti iš VLIKo iškilmingos seimo - va
belaisvėn į rytus kovoti ir žūti už nacių tikslus,, prieš Wuerzburge atkurtasis VLIKas nebesąs ■ Lietuvoje su karienės rengimo komiteto pirmininkes, kad visi bilie Stiąus fuiynie priminė, kad
jaunų vyrų ir moterų siuntimą darbams Į Reichą ir prieš kurtojo VLIKo tęsinys, nebeturįs tautos mandato ir ne- tai į seimo vakarienę jau išparduoti:-Iki vakarienė? dar- Caiietis padarė daug gerų daly,
kiujuž kui.iuus. i kyšio, mėto tų
beturįs teisės kalbėti ir veikti pavergtos tautos vardu.
uždarinėjimą aukštųjų mokyklų.
vra 3 savaites. Reikia-paklausti, kokia organizacija: turi dal/kų amerikiečiai nepMpažjsPo kiek laiko, abu rezistenciniai junginiai pastebė Šitoks kaikurių asmenų aiškinimas sutampa su okupan didesnį visuomenės dėinesį ir pasisekimą už VLIK3 ? Vir »;a- bet
bus pripažįstamas
to
aiškinimu
ir
labai
jam
patarnauja,
juk
sovietinėje
lie

jo, kad veiklos suskaldymas okupacijos sąlygose,siekiant
suomenės teigiamą dėmesį parodo ir kitas pavyzdys, tai I
Strausą nustebino, kad
tų pačių tikslų, nusikratyti okupanto jungo,lietuvių tau tuvių spaudoje, VLIKas neretai yra puolamas ir šmei gausūs aukų; plaukimas Į- Tautos Fondą — VLIKo I
mote,y!>. nefeaJsav<» Uz
žiamas.
1955
m.
VLIKas
iš
Europos
parsikėlė
į
JAV.
tai nėra naudinga. Tauta nebežino, katra grupė labiau
iždą;-7; ’' rs -' ■’
. ' ' ■ 'r :- ■ ’ ■
’
i
remtina ir kurios nurodymų beklausyti. Prieita išvados,
Po Afganistano užpuolimo. JAV ir Vakarų Euro
Niekad VLIKas/nuo pat savo jsisteig’imo, neturėjo — Jakąrtuje paskutinėm 10
kad tas abi grupuotes reikia sujngti j vieną rezistencini pos valstybių užsienio politikai labai pasikeitė sovietų didesnio visuomenės ..dėmesio.’ir pasisekimo ir nebuvo dienu sudegė 3 daugiaaukščiai
vienetą, kuris vieningai veiktų Į tautą ir kalbėtų jos nenaudai ir jų pavergtųjų tautų naudai. Čia VLIKo veik gausesnio aukų plaukimo VLIKo darbams . remti, kaip namai- .Žuvo kelių, ministerijų
vardu.
dokumentai.. Vyrauja įsitikini
lai atsidarė nauji horizontai. Yra grupelė priekaištau kaip pradėjus dr. K. Bobeliui VLIKui vadovautų- ■
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas . mas, jog tai musulmonų darbas..
Apie rezistencinių grupių susijungimą. Lietuvių En jančių žmonių, kad VLIKas sudarytas iš nebeegzistuo
jančių partijų, kaip “Draugo” (1984. II. 13) kolumnistas įvyksta 1984 m. lapkričio 30 d. — gruodžio 1—2 d.d. JauE
ciklopedijoje 34 t. 283—284 taip pasakyta:
— Vietoj sen- Charles Percy.
b.
kv.
pašiepia
“
iš
mirusių
sielų
”
,
pagal
N.
Gogolio
ro

nimo
Centre,
5620
§o.
Claremont
Ave..
Chicago,
Ilk
“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 1943.
; prez. planuoja Indianos senatomaną.
Bet
“
tos
nebeegzistuojančios
partijos
”
,
socialde
Lapkričio 30 d j 7 vai. vak. pradiniai pasikalbėjimai.I’ Yiu Lagar
rekomenduoti senato
XI. 25. sudarytas bendras vyriausias rezistencijos cent
o
i’.žs. komitete p:rmininko parei
ras ir vienintelė bei pati aukščiausia institucija tautos mokratai ir krikščionys demokratai 1983 m. Europos —‘ svarstytos J‘ Centro kavinėje.
"
.’’A
^•Gruodžio 1 d:, šeštadienį, 9 vai; ryto seimo atstovų ir goms.
teisėms ginti, tautos vardu kalbėti krašte ir užsienyje ir parlamente, priimant labai reikšmingą Pabaltijo valsty
\
....
rūpintis nepriklausomos Lietuvos atstatymu. Įsteigus bių deklaracijos rezoliuciją, suvaidino lemiantį vaidme svečių'registracija didžioje salėje.
— Gen. Wilson Westmorland
Pagerbdami VLlKą ir Įvertindami jo darbus Lietu ketvirtadienį liudi.jc prisiekti'
Vliką, nustojo veikę du politiniai rezistenciniai centrai... nį. Visi Vakarų Euroops parlamentai ir JAV kongresas
Susidarius vieningam politiniam centrui, buvę politiniai yra sudaryti iš politinių partijų. Jei VLIKas ką svarbes^ vos laisvinimo byloje, visi gei'ns valios lietuviai gausiai šiųjų teismui apie CBS TV agon
.
A:
kovos susigrupavimai išnyko, o kariniai daliniai apsi nio atsiekė V. Europoje, tai tik savo politinių partijų dė dalyvaukime Seime.
tūros paskelbtas netikslias z* Antanas PZeškys
nias apie kovas Vietname.
jungė Į Laisvės armiją, kuri paliko pavaldi Vlikui. Visas I ka. Jei VLIKo partinė struktūra būtų pakeista į kokią
4
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I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

♦Tęsinys)

Atbėgę vyrai užima antrąjį kulkosvaidi ir visi
apsiginkluoja kritusiųjų šautuvais bei granato
mis. Įsibrovėliai vokiečiai, palikę viską, bėga kur
kas gali, per daržus, per tvoras, tolyn iš Pelkinės.
Vyrai vis dar vejasi juos ir šaudo. Keletas vokie
čių dar krinta toliau už kaimo.

— Bravo, Gyniotai, — pasakė sugrįžęs Pel
itinės milicijos vadas. — Tu apgynei Pelkinę savo
drąsa, turiu tave už tai pagirti, tačiau tu nepa
klausei mano įsakymo — paslėpti savo ginklą ir
pasitraukti. Nepaklusnumo kariuomenėje negali
būti. Tu turėtumei būti nubaustas už nepaklus
numą, bet tavo drąsa išlygina tavo bausmę. Atei
ty atsimink: pirmoj vietoj paklusnumas, antroje
vietoje drąsa.

Mieste greitai pasklido žinia, kad Gyniotas
išgelbėjo Pelkinę. Visi norėjo pamatyti ir pasveik’”ti didvyrį. Susirinko daug žmonių prie Gynio0 • u
Mergaitės apdovanojo jį gėlėmis it sal
džiais šynsr.iais. vyrai spaudė jam ranką, ir kaž
kas pasakė kalba.
Milicijos viršininkui, Spygliui, aioė iškilmės
labai nepatiko. Ko gero, žmonės ims ir paskelbs

Gyniotą Pelkinės Milicijos viršininku, tą jaun&lį,
pienburnį, o jis, Spyglys, pasidarys jo pavaldiniu.
Ne, taip neturi būti. Reikia tuojau reikalą tvar
kyti, kol per toli dar nenueita.
į— Koks čia susirinkimas? — sušuko jis pri
ėjęs. — Gal Gyniotą kraaliumi apvainikuosite?
Tuojau visiems išsiskirstyti. Gyniotas, tuojau
vyksti į darmų kaimą. Pasiimk dar kelis vynu ir
drauge su jais privalai atmušti bermontininkus.
— Klausau, tamsta viršininke, — atsako' Gy
niotas ir tuojau nusiskubina vykdyti įsakym4.
Galės dar kartą parodyti savo drąsą ir sugrį
žęs vainikuotis laurais, galvoja Spyglys: bet grei
čiausiai jam tos laimės neteks, nevisuomet lydės
pasisekimas. Bermontininkų būrys gan stiprus,
nesugrįš iš Šarmų kaimo, paties kokiame patvo
ry savo kojas ir bus jam po visos tos drąsos ir ;
po viso gudrumo.

V

AAA -MAA W. ■ VA-MAA

— - —■ — —

—• A

—■ A — — — •

x

—

T*-

•

- ’

~

į

—

~

i

mus. Gyventojų gatvėje nesimato.
— Puikiausias taikinys. Vyrai, taikykite į vokiečių būrį išilgai gatvę, kad kulkos namų neliestų. — pasako Gyniotas ir užveda kulkosvaidį. —
Pradedame kartu: vienas, du, trys...
Šiurpulingai sukvatoja kulkosvaidis, ir pra
pliumpa šautuvai, žviegia žaibo greičiu skrosdamos orą kulkos. Daug karių krinta ten prie veži
mų, kiti mėgina bėgti, bet ir tie krinta ir krinta,
kaip lapai rudenį, kaip dalgio kertami ragiai. Kiti
kelia rankas aukštyn. Arkliai šokinėja ir daužosi,
du krinta ant grindinio. Girdisi baisūs žmonių
šauksmai ir matosi beviltiškos priemonės gelbė
tis. Pasirodo baltas skuduras virš vieno vežimo.
r— Sustabdyti ugnį, — sukomanduoja Gynio
tas. ir šūvių audra vienu kartu sustoja, kaip ne
buvusi. Pasimato koks dešimt vokiečių, .dreba
aukštai iškeltos jų rankos.
,
.
— Stasys. Stepas ir Jurgis, paimkite bci.J-iyius ir saugokite* šaukite daugiau kaime vyių i
pagalbą. O mes čia pasiliksime prie ginklų, kad,
į reikalui esant, galėtumėme ■ jums padėti kulko
svaidžio ir šautuvų ugnimi.
* Į Rus daugiur)
<

čiau prie kaimo vieškeliu darosi pavojinga. Jie
pasuka Į mažažemio sodybą; prie alksnyno pa
slepia vežimą krūmuose, o patys pasileidžia per :
ganyklas, kulkosvaidžiu, šautuvais bei granato j
mis apsiginklavę. Juos gerai slepia alksnynai, ku j
rių Čia gan gausu; arčiau prie kaimo matosi
aukšti medžiai.

— Jūs eikite, o aš pabėgėsiu, įsilipsiu Į medį
ir apsižvalgysiu, — sako Gyniotas savo vyrams ir
nuskuba prie ąžuolo; pribėgęs užsikabina šautuvą
ant pečių ir vikriai, kaip katė, Įsilipa į medį. Gau
siai lapuotos šakos slepia jį savo žalume, o visas
kaimas atsiveria prieš jo akis. Ten gatvėje stovi
trys vežimai, ir bermontininkai krauna maišus rr
kitas ūkio gėrybes. Jie turi pasistatę kulkosvaidf
ir gan daug karių zuja, šen bej ten. Trys kariai
patruliuoja prie , pat alksnyno už daržinių. Kai
kada girdisi moterų klyksmai Gynioto vyrai pri
Šarmų kaimas yra u? šešių kilometrų nuo Pel eina prie ąžuolo.-Kaime-pasigirata švilpukas. Sar
kinės. Kaimo gryčios tiesiasi palei vieškelį su so gybiniai palieka savo viętas už alksnyno ir nubėga
dais ir tvoromis. Toliau nuo vieškelio stovi tvar H kaimą. Ten vokiečiai bėginėja, paskubomis
tai bei daržinės. Gyvena čia pasiturį ūkininkai; krauna daiktus, ginklus, matyti, jk? tučtuojau
derlingos jų žemes traukiasi gan toli už kaimo. apleidžia kaimą..>, - /
. ■’/: ;
Gyniotas su penkiais vyrais, pagal vii-šininko
— Vyrai, mes {arime paatetį jiMns kelią, —
įsakymą, išvyko į Šarmų kaimą. Poriniame yeži- I sukomanduoja Gyniota#, skubiai besdeisdamas iš
Kas norėtų Įšigytl Pušėno “Susitikimas Manme įsitaisė ką tik iš vokiečių atimtą kolkosVaUj, Užuolo.
■ »
‘: ■
;
9
*
f
pasiėmė šautuvus, užtenkamai šovihių bei grana
Jie išbėga įš alksnyno i atvirą lauką,, pas i Genutes leidyklą. 321 dkI.
Petras Gei-^ia 2008
tų ir dabar skuba *susitikti akis į akį su beimon- kui, pasislapstydanji patvoriais ir pakrūnuais, at I Hobson/Hot Springs Ar. 71913.
tin inkais.
siranda gatvės gale. Juos ptiikiai dengia sodas ir
Pasimato dideli kaimo medžiai. Važiuoti ar tanki tvora. Vokiečiai dat tebesitvarko apie veži
Kp V-nJ/v
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkiū
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

j Funeral Home and Cremation Service

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

IfflMMIB
DR. PAUL V. DARGIS - ---gydytojas ir chirurgas
WtsfchesUr Community klinikom

I Charles Stasukaitia
| FD. LE.

|

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

(312) 226-1344

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd^ WeatchavUr, lit

— Lietuvių Žagarės Klubo
priešmetinis narių susirinkimas
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vah
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d.,
TeL: 562-2727 arba 562-2728
1 vai. po pietų, Anelės Kojak
salėje, 4500 S. Talman avė. Na
TEU 233-8553
riai prašomi atsilankyti, nes" yra
Service 461^200, Pa^e 06058 daug svarbių reikalų. Bus val
dybos linkimai 1985 metams.
Bus vaišės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Rožė Didžgalvis, rast.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ ŽEMĖS RYTŲ kapinių žemės rytinę dalį: Ka.pinės iš trių kaimyninių vietoGALAS UŽVERSTAS CEMENTO GABALAIS

PROSTATOS CHIRURGIJA

1656 West 63rd Street
Valandos; antrai 1—4 popiet
Ofiso tsltfssias; 776-2880,

xasicendjes

448-5545

Florida
į

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdnustas perkr^ustymcc
ž Ivairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

vių apstatytos rezidencijomis ir
kitais pastatais, tai yra gerus
ženklas Jeigu prireiktu rytų ga
lą žemės parduoti, tiesa, kad yra
keletas žemų vietų, bet tas dar’
nereiškia, kad mes ją turime už
versti tokiu gružu kaip dabar
daromą ir dar nesimato galo |
kaip tas viskas užsibaigs. 8-ni ak .
rai jau užversta, o kiek dar ak
rų užvers, tai nežinoma.

lyti kapinių konstituciją, pra
dedant tokį projektą. Konstitu
Kontraktorius (neatsiklausęs i
cijos 3-čias pragrafas rodo, kad j
kapinių vadovybės), < pravedė
paskutinis antoritetas yra kapi-Į
kelią savo naudai, kur»s yra apie j
nių sklypų savininkai. Visi su20 pėdų storio iš cemento ga-1
sunnkimai pravedami pagal Ko
balų. Kelias reikalingas konttelis Rules of Order. Nauji su.
raktoriui. kad galėtu daugiau c*3
manymai visdes paskutinis die
mente gabalų ir kitokio gružo
notvarkės paragrafas, kuris ne
suveikti- Kai šį pavasari ta^sfc
buvo svarstomas kovo mėnesio
55-tą gatvę ir Central, pagal
984 m. sklypų savininkų susi
Midway Airport, ir gil 71-mą
Jokio plano nemačiau. Darbųrinkime. Darbo komisijos pirmi
gatvę, visi akmenys; buvo suvež
komisijos pirmininkas veikiau- j
— CTA tvirtina, kad ji su ti Į mūsų kapines. 8-hi akrai že ninkas nieko nerep^rtavo, o vis
šia irgi neturi. Kapinių finansi-,
mokės miestui milijonų dolerių mės jau sugadinta,, jeigu norė kas jau buvo suplanuota ir kont
nis raportas rodo, kad kasmet Į;
paskolą.
tume parduoti statybininkui že faktorius jau buvo tą darbą pm- jj^piniii įplaukos'nepadengia išmės kaina yra. nuvėilinta, kont- dėjęs — vėžt^fuzą į lapinės. v^aĮdų. Sklypų parsiduoda mažai.
raktories Uždirba daug pinigu,
Julius Kdž^s' 4984 m. r.\igpiū-J Dar yra gana da^ig isporceliuokapinės iš to negauna nei cento, čio mėn. 24 d- Naujienoje pir tas -žemės, bet ’^parduota. Šie
o Julius Kuzas sako, kad ta=' mame puslapyje parašęs, kaip ženklai rodo, kad. kapinių ryti
kapinėms/“nieko nekainuoja”, gražiai atrodys kapinių rytinis nis galas kada, nors prisieis par
Aš-ir A Povilonis suradom 3-s galas, kai viskas bus baigta. Bus duoti,, o rą .žemė paverčiame,
vietas, kurios priima remento prūdelis, viduriu kapinių bus šiukšlynu. Pirkėjas, žinodamas,
skeveldras: American Gi-aiiing 20 pėdų platumo kelias, (kas kas apačioj žemės yra — nepir
ks, o jeigu nupirkęs sužinotų
• Co. McCook, I1L kaina—S3 per
Cubic yard; Keysoh Land Fil O kai raikės žoIė*rnupiaHti tokio kad kapinių vadovybė tą nus
ling Developers, netoli Lemom-, didelio ploto, tai kapinėms kai lėpė, tai patrauks į teismą ir
Ill. kaina — $7 per cubic yard ir nuos
, . daug
.. pinigo,
. „j. Kuzas ra- ■ kapinėms kainuotų daug pinigų.
Congress Development Co. HiL{-_k^S°g^. Kontrakte vienas paragrafas ro
Iside. Ill. kaina — $5 per cubic j Map, padarytą Kolfferle & Ėu- do: 6 -ši«is pėdas geros 'žemės ant
yard. Tai reiškia, kad išdumpuo I1 tier Engineering. Gal ten parc>- viršaus cemento skeveldrų. Tai
ti didelį troką cemento gabalų'.; do kiek aukščio galima žemė yra tik pažadas, jokio finansinio
kainuoja nuo $40 iki $60 už kiek ., sukelti? Ar liko 6-šiom pėdom užstato kontrakte nėra įrašyta.
vieną truck load. Jeigu paim-Į vietes? Jau yra 15-kos pėdų že Niekas kontraktoriaus nesaugo,
sim 60 truck-loads' į dieną po : mė sukelta, jeigu Justce mieste- kad kontraktas būtų vykdomas.
Kontraktorius daro, ką nori ir
$50 už krovinį, tai kontraktorius i
Į dieną uždirba — $3.000. bet ka kelti, tai liks akmenims “par kaip nori, ir uždirba geros pini
pinėm “nieko nekainuoja’-į kas*’. Žemė paliks bevertė kai gus.
8-ni direktoriai turėjo paskai-’ na nukrito gal iki nuliaus.
Bruno Klemka
Kokia mano yra nuomonė api^
(Tęsinys)

-— Žemaičių Kultūros Klubo
Valandas pagal susitarimu
priešmelinis narių susirinkimas
įvyks trečiadienį, lapkričio 21
dieną, 1 vai. po pietų, Anelės
Kojak salėje, 4500 So. Talm&n
OPTOMETRISTAS
avė. Nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų ap
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
tarti. Bus valdybos rinkiniai
TSkrine akis. Pribriką akininj
1985 metams. Bus vaišės.
ir “contact lenses”.
Rožė Didžgalvis, -rast.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR

GAIDAS ~ DAIMID

Į Lietuvių Tautines Kapines rytinį galą vežami eemunto
Foto Bruno Klemkos
luitai.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. ,27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
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
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

.r VANCE FUNERAL HOME

_ '

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

'

Golden Egg

’'

’ -į '

Jean

And Cheese Salad Sandwiches'
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DOCTORS Of OSTEOPATH^
P. O.X WILL MORE THAN
OOUBLI THEIR PRESENT
NUMBER-GROWING FROM
W O lO/OOO TODAY TO MORS’
7\J
THAN 36,000 PHYSICIANS
bk
IN THE NEXT 20 YEARS/
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SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
_1

iAitadientaia Ir ■mkniiHwnUl*
nuo 8:30 iki 9M vtL ryt*.
VotiM WOPA - 149S AM
tr«a*liu*|«mtt M anta* »hMiIea

yedN* — Ald^w Davfc^s

TMm.i 77S-IM1
H39 fe. MAPLiWQOD AVB.
\ '
CHICAGO, IL 4MW
-------------
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UOte Southwest Hwy.-, Palos Hills, ūlinoia
Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious
bnch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches The
h •''onoraiical and eaay-to-do because B relies on hard-oooktd

Golden Egg and Cheese S
4 sandwich
hard-cooked egga,tt
chopped
1/2 cup shredded Cheddar

4

. ;?

IA U

men aiza la
O€

imiento, optional

B O.'9 API FULLY UCtNSro 7© PRtJCWK
PRUaS, FIAFORM SURGERY ANO UTlLflL
ALLOTHtn SGIINTIFICAM.Y ACCCFTtR
FOR TRKATINO IKJURYANDNIAŠ^
NO THIUStOF MANIPULATE t j

r4

V AS AITIS-BUTKUS

vf^lMKRY tfKSOH]
LAlDOTCVlŲ DIREKTORIAI

RAP10
Y ~-'
IMRAW ~ FLAXO

iHAariT^Misx.
a
baa

jH 4Jt W . "" M'
o^-r

\ 1 tablespoon snipped
parsley or parley
flakes
Combine all Ingredients «
i slices of bread with about
Top with remaining bread.
Grf<i in skSlet or on griddl
golden brown. Turn and browt

<• W

febe;

TėL 974-4410

o«iw

pan. Add enough
eggk Cover and ę

bain<*3 H W
”.wr

LACKA WICZ

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

CHTombi cr

“Lietuvos AidaF

.

Laidotuvių Direktoriai

«*DW iSJMOS VALANDOS

Mm««m*** Park*.

vance ir george sūrini

likitės lutomabiliarug pastatyti

WHAT IS THEFASTEST GROWING
HtALTHCARE PROFESSION■ ANO Wff?

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA toteles.
t ŠERĖNAS
TaL 925-8063

IT

Pitartjai ir laidojkmo direktoriai;

i

Td. 376-1882 ar 376-5996

61 "’ "

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

MLTNOUOH OHLY iwg
MciMTer*n<t fhy-.
SC IAN POPULATION. ’
& W hRCMUJl TXT&L

1448 South 50th Avenue
-J

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
Ci*

{TV
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Labr.vinią, bet ir juos
Daugiau kaip 60 motų praėjo,
n. b*? udė: dai liniukų
ir beveik mes užmiršome tra
agaudavo ir prnnuAda
giškus išgyvenimus iš II-jo Pas.
i k u ii’oc dra^ sttuisjjik
NAUJA DELIKATESŲ KRAI karo.
TCVĖ a'sahrė pietvakariu* w.
Tais laikais JAV-se gyveno švarų daitą įvytdyd vo indu,
Ved’xma daug m^tų palvinei u
i? per didelis žmonių skaičius, s'r'i. '.b tii p.'am;lyti chuliganai
šamin'nkių Julijos Liutikienės
t l ekinominis gyvenimas smar Rezultate — drabinir.kai p:akąiir Aurelijos Kriaučiūnienės. Be
eisi kunkuliavo. Rockfelerio į mūLivo. Pv., New Yorke altt r
f Afflcorns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
visiems lietuviams žinomų de!i;dma beveik užėmž visas sva>r Į rri'n-s renkant, "ismiiko ’ jų
££ OTOfATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSD4OKEJIMAI1.
katesinių produktų yra sceeiabia; sirs ekc.iu'm ncs pozicijas {
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
buvo
liztrojamų |>:etų. vakarienių rr
Aš prisimenu, kaip fiziniai |
‘rialisįvairiu užkandžių. Pa ruošiame
L• ( f>gę (> .rtkninkn : par. aia- »
km-. Io rvko mi>j> hnini\t.-•tuvėr.' j, parengim
/o
iš
-av<>
darbdavių
padalinti
j
st? ui I ? isrmktuosi’?.
AMBER
vatiems po!)ūv?ams
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
ų uždarbį po 2 centu per vai. ! rrrniLs padalino į dvi gi
BELICATESSEN J CATERfaciau l'ockfelcno mdustrialis-1 d’ir soHaiūstu; pirmąChicago, UL
TeL 847*774J
ING, 9554 Scuthwes Highway,
ai ne t k griežtai atmetė darbi-1 ją grupę pĮrisaLkdino, o antrąją
Oak Lawn, Iii. 60453, tel.;
grupę
p šalino.
BUTŲ NUOMAVIMAS
423-8616 Valandos: tntr., tre
ketv., |vnkt. 9—7,
ft WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
represent a v usiam lie t uvius ir Šiais laikais tokie valdžios ad
sek., pirm, uždaryta.
neisiO NOTARIATAS • VERTIMAI.
mmisti-acijcš veiksmai
Lietuvą vienerių melų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis ar valzduoj.uni; kad net nejeniai
VIBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
įvykusi Washington? Kteliku
vienetus
raštu
pasiūlo
jaunimo
]
Premija jaunimui organizacijų vadovybės, jauni- j vyskup ų k c nf ererici j a pastebėI. BACEVIČIUS — BELL REALT3
Brighton Parko, Lietuvių Na
■s K. Juškaitį.
Dt. Leono ir Irenos Kriauče- mo grupės, vyresniųjų organi-! jo ekonominę skriaiuią darbi
INCOME TAX SERVICE
"?
Kviečiame visuomenę ir visas
liūnu šeima savo mirusiam sū zacijos ar paskiri asmenys iki I ninkams prašant fe<1eralinę vai mu Savininkų Draugijos, Rude
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 V
nui ir broliui prisiminti skiria krekvieneriu motu
gruodžio; džia duoti bt'darbiams darbo ir ninis Balius bu< š.m. lapkričio organizacijas su vėliavomis mimčn. 21 dieną, 7 vai. va'karo, hėjime dalyvauti........ Valdyba
duonos.
kasmetinę
31 d. (pašto antspaudas) ;
Šaulių Namuose 2117 W. 43
—--------------LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
iPritardkmi Katalikų vyskupų
EUGENIJAUS KRIAUČE3. Premijuotino asmens ar
PATAISYMAI
ga.lv., Chicagoje.
rekomendacijoms,
ČIA GERIAUSIA VIETA
jiię jums patam’us. Taip pat
LICNO PREMIJA.
j a uni m< > vi enet o t inkam u mui kongivso
Turki Chicago® miesto
Meninę programą išpildys
Dirbu ir užmiesčiuose, frsJt*
tektų fed. valdžiai organizuoti
bilietai bus parkuodami prie įė
LIETUVIAMS.
įvertinti
su-daromsa
Jury
komisi

muziko Fausto Strolios vado
Premijai skirti
yarintuotai ir $<ž1ningaL
jinio į salę.
ja, kurion po vieną atstovą ski naujų darbų, padaryti mokes vaujama grupė “Vaiva”.
KLAUDIJUS PUMPUTI*
tokios:
čiu
reforma,
kad
sumažėtu
eko

4514 S. Tatman Avė,
i
9
butų
mūrinis.
Labai
geros
pajamos.
Visus prašome skaitlingai Dilelis butas savininkui. Geras inves
1. Eugenijaus Kriaučeliūno ria Pasaulio Lietuvių Bendruo nominiai sunkumai biednuo- Šakiams gros puikus orkestras.
TeL 927-3559
menės jaunimo reikalams vadotavimas.
Pagarsėjusi šeimininkė, gamina dahvauti.
^s^Pasciūlio Lietuvių Jaunimo menėi,. reformuojant “welfare”
Kviečia Draugijos Valdyba 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
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Tel. 523-8775 arba 523-9191
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INSURANCE — INCOME TAX
able
Children
’
s
Shop.
B'aby
topremijai, ją skiria balsų daugu lik ų vyskupų kongresas numa 778-3025 -arba: 376-3928. —
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ma iki sekančių metų vasario te, j°g reikia daryti ekonomi
TeL: 436-7878
Dengiame ir taisome visų
brands.
All
first
quality
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15 d. ir susitaria su Kriaučeliū nes reformas visur, kad neįvyk
— L. K. V. S-gos Ramovės
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tina pasaulio mokslininkai, jog tuvos Kariuomenės atsikūrimo
Health Tex ® Buster Brown
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Apeigos prie L. Kovų Pa
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LIŪNO PREMIJOS
sugrįžtu...šitokia pas. tragediją minklo. Tuoj pat Jaun. Centre Furnitur? — accessories
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KOMISIJAI
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P'^rmatė minėtoji Vyskupų kon apatinėj salėj p, Kurio paskai toys by Gerber and Nod-A-Way.
REPAIRS — IN GENERAL
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Norint dalyvauti pietuose sta your store opened in as little as- ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
INCOME TAX SERVICE
lūs užsisako šiais tel.: 925-6193 15 days. Prestige Fashions 501Ei?
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4259 S. Maplewood, Tai. 254-7450
pas p. Ivašaiįskienę ir 436-6641 329 8327.
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Herman Dečkys
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A
COUGH 02
^2St’ra ^ve*> Chicago, HU 60643
NASAL
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CONGESTION
Telef. 312 238-^787
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Reikia Darbininku ir Darbininkių
-j-ą (eruisez), rteibučhį ir lutomobilių nuomavimo rezervacijas; ParduodaHomeewnersJnsurancs
kelionių draudimas; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus tražtas:
$60.00 per hundred, paid for
Good servic&Goodprice.
Scdirome iškvietimus gimimu apalankymui Amerikoj# ir teikiame tafarK'Zipolis,
Agent'v z '
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS

mm

ck

Liberty federal Javines
ANO LOAN ASSOCIATION

1O/"X Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG ' '

KASOS VALANDOS

14APQI IETIE PARKE
2615 West 71st St
Chicago, IL 60629
312-737-2110

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA

Savaitės dienomis:
10:00-6:00
Ketvirtadieniais
.
iki 7:00
Sesta’dieniais:

CICERO *
1445 So. 50th Avė
Cicero, IL 60650
312-656-2201

TERMINAS

KURSAS

men.
mėn.
metų
metų
metu

9.50%
10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

meri.
men.
metų,
metuv
metu

9.75%
10.75%
11.90%
10.95%
11.00%

IRA
TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0%
(metinis prieaugis 9.42%)
New York tel
212-441-6799
St. Petersburg
813-367-6304

SKOLINA tik savo nariams žemesniais
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SASKAITA IKI $H
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia -523,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose -ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų^akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje ištaigoje. 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
jk
<•
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalihta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
- ** <*** d <
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

JOHN GIBAITIS
advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.
(212) ;«b-S700

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vaL 4.
\
Ii pagal susitarimu
'
Tel 776-5162
tM9 West 63rd Street
Chicago, UL 6062® •’

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
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
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROMI
TESTAMLNTAI
Tuo reikalu jums gali daug
Midėli teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS perti Arėta “Sūduvos"
išleista knyga su legal ižkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.9f (su peruutimu).

.. - - fegaEgĘ

•

-

advokatų drauguA

V. BYLA1TIS
Ir V. BRIZGYS

;

Darbo valandos: A
Nuo 0 ryto Dd 5 vai. popiet.
Nūdieniais pagal susitartai*.
4406 S. Kedzie Ava.
Chicago, Ilk 60629

TeL: 778-8000

-

■
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