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P.KSl — VUKo metai

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS VEIKLA
. LOS ANGELES MIESTE

PADĖKOS DIENĄ PASKELBTI PASITARIMAI
SU KREMLIUMI

Lietuvos Dukterų Draugija kartos lietuvaitės) su Stasės Pau
solo ir skaitymais.
Amerikoje yra paąižymėjusi lali tienienės
t
Tos dėkingo darbo draugijos
daros srityje, šelpiant af tik
pąguodžiant .^rggn patekus* ik ; pirmoji pirm-kė (1973 m.) čia
lietuvius,, savo apylinkėje — buvo’ Lionė Vilimienė, o da
prmeje eilėje. Bet tos gerašir bar labai sėkmingai dirba šiosdės moterys randac galimybės draugijos valdyba: pirmininkė
sušelpti ir okupuotoje Liėtuvo- Saliomėja Šakienė, vies-pirm, Į
jė ar Lenkijoje gyvenančius Ke- Ingrida Jcdelienė. sekr. O. De-j
tirVius,ik.itriūos ne . visada .paste-, veikienė, ižd. Irena Luther, na-1
kiajšalpsųtten. einanti kitais kė? rė įvairiems reikalams —Miką-j
liną Stančikienė. Šių puikių mo j
. liais.
. Los Angeles; mies lo. šios dėkin terų dėkingą labdaros veiklą at.
go darbo draugijos skyriaus įsi-, žymėjo net kun- Domeika, gyv. j
1973
metais,, tada
kūrė Ų
.. _____
IH^i vos su į.Nevarioje, atsiuntęs savo, tapytą?
septyniomis narėmis, o dabar paveikslą, kurį loterijos, būdu.
jau riet ' šimtas pasišventusių laimėjo'M Kairienė Sėkmės — ■
labdaros darbu lietuvių nioterų Los Ar.geies .Lietuvos Dukterų j
talkina darbuose, kurie pradžių Draugi ai! .
giną nė vieną vargari ar helaj-biėn patekusį vietos- lietuvį gy-- . , . GRUPĖ. VAŠKU NORI . .
ATSISKIRTI
vehtbj'ą, bėt neretais atsitiki
mats vieną-kitą “paguodžia’
BILBAO, Isp.'
Grupė vaš
siuntiniais ir okupubtoje Lietu kų seperatistų ir vėl pradėjo te
voje, net Lenkijoje.
roro veiksmus prieš ispanų kaTam, savaime-aišku, reikia pi^ riucmėnės' v:dus. Ne tik Vasnigu, nes-islaidds^ kur besisuk konijdj, bet ir kitose ispanų vie
tum, reikalaują jų padengimu.: tovese vaškai ’ palfeido šūvius
P^Mrių išlaidos šaltinis Jietu?;
vj^opJ^bfikSj’^ritžriaętiNKii nūs ir platfho laųelitis už vaškų
gijos,-veiklai; atšihrikatiti drau
atsiskyrimą nito Ispanijos.
gijos renginiuose, vieną kaštą
Praeitą trečiadienį vaškų jau
metiniame . baliuj dt<J>iknflęė,nirnas j&leido kėlias bombas į
fe Lietu- Bil ‘
kuo rib'd®
• a
:
vos Du
teifs ir iiųiėMo sa
da
viv;
tirų

Sekretorius Shultz ir užs. ministeris Andrei Gromyka
paruoš pasitarimų tvarką

s

• -paskelbė

ją^ūno■- sauvale.

pra^oį^l

WASHINGTON, l>. C. Pia^
eitą ketvirtadienį. Padėkos Die
ną, Rol>ert Mac Farlane paskel
bė, kad ateinančių metų sausio
7 ir 8 dienomis Valstybė- Dcpar
ii meniu
sekre<cGt:> George

nio reikalų ininisteiįs AndGroinyka paruoš -dienotvar
kę karu pavojui pršaiin'i.

«53^

Frank Zapolis ir jo /žmona Eleonora gruodžio 15 dieną,
7:30 vai. vakaro Chicagos Mokslo., ir Pramonės muziejuje,
pradės, i. Lietuviškos Eglutės vakarą, papuošę eglutę
. .. .šiaudinukais. Įėjimas veltui. - Minėtą dieną lietuviai tu• retų būti Mokslo muziejuje.

l'uo paci-u laiku Ma-kvoj. už
kalu minis ’.erijos parei
.'dim:r B. Remeika pra
ic abiejų pareigūnų su
sitikimą. Jų pareiga būsianti pa
ruoši i dienotvarkę komisijai.
iri turės aptarti galimybes
m. iširki atomo raketų skaičių
karą erdvėje.
į
Mes esame pasiruošę svar
Seki. George Shultz
styti visus k’.'ro ir saugumo klau
sim us, — pareiškė M c K arkine.1
sovietų sąjunga- praeitais me nulio sugrįžo ir parsivežė Mėta^ ats:sakė svarstyti bet ku nulio akmenų, balto smėlio ir įAmerikiečiai
riuos' klausimi^ kol Amerika- vairiak- mineralu.
•*
^rakaw
fizikam ir chef ijojė^’F^sncūjSjhje,*lnik«ni tyrinėjo' rasai' nieko na
Belgijoje ir Italijoje Įrengtas pasiekė ir nieko neturi. Praeitą
kelias vidutinės galios raketas. savaitę amerikiečiai visam* pa
Dabar Sovietų Sąjunga jokių sauliui parode, kad jie gali ne
• sąlygų nestato. Jie tiktai page:- tik sutelitw paleisti, bet juos
4 dauja svarstvli elektroninį karą erdvėj? pasivyti, pagauti ir par
sivežu. Penkių Amerikiečių as
tronautų paruošti satelitai Įtgsu link a sv&r

j
•
’
♦

styii vissųs klausimus, Iškaitantįį vietinius
ehtes iir pa ršįy^žir gafmybes kovės erdvėj.Prez. ' ti į Florid
Ręaganas žino, kad erdvės sri- jjėgia;, todėl sutiko pradėti
tyje rusai yra gerokai atsilikę.
isitarimu-, JAV p:siūlytu p!aStalinas išžudė, badu išmarino nu.
ir stnglių kasti išvarė geriausius
mokslininkus, užtat šiandien ruJ
i kid Amjn’įra.
sai yra atsilikę matematikoje, j
; nel.U'dytų atomo ginklų erčfevėfizikoje, afelironcmijoje. Rusai !ijo, o amerikiečiai sako, kad* at o
neimi gerų matematikų. Sovie- rnu raketų negalima bandyti ž$
tiniaL nralematikvi yra atsiliko,
mė e ir erdvėje.
Jie pajėgia, iškelti satelitą ir leisti jam šilki i aplinkui žemę.
Sen. Charles Percy ren
Rusai ’kcmnftrst.- nepajėgia pa
gia :s iškristi į Indiją ir apsidaisiekti Mėnulio,
j »yti, ar verta imti tarnybą ImLnaut’-’i bijo lri<u: Mėnalv'e.nes i
J joje. SLkcma, kr-d preziderfĖ?
jie netiki ai- pajėi grįžti iš Mė į
j pasiruošę? paskirti Percy, JAV
n-rto. Nushrisii i Mėnulį ir teemtssaderium Indijoj? .
jokios prasmės.
— Aicmguos m esteiyje
Visi žino. k.?<l amerikiečiai ne
galpa Hjvo nušautas laikĮBšvien pasiekė Mėnulį. bet iš Mė-: tini-ka*. Jis l^uvo apklotas-į^e-

yra
’dėįirrfe.r.žm^
via
.o^^įSttinusį.bbrnbūyinĮėtymii į
šėįa
prekybos _centras;.. :’t.L
Klirtaitė
; AMBASADORĖ KIRKPATRICK ATSISTATYDINO Valstybės departamento sekre
;
Jaiųųni&į
nepaliko
.
^streikas
vo: vaidybiri^is ~4^v*irtiais sugt1—
tore, tai pavėlavo prezidentui pa
'
Iš PAREIGŲ
prieš;,sęperatišta^,.
Tą^a
sepe
bęjctbalfąįfe^ro^rri^pFisŲtyL'
į sakyti savo pageidavimą, Prezi,-ralistai sužeidė , Bilbao jPriemie- Ji sutiktų bendradarbiauti su prez. Reaganu, jeigu jai į ck-ntas šioms pereigoms prašė
grama'bfiv^'tikrai ne td^nio frtE styje ^gyvęiiąn^:*--š6:5ihetŲ atšsrGeorge Shultzą, ir jis sufkc.
paskirtų kitas pareigas
;,g<n^\išė'teį/gęeriFolą
Ji
jo
šofe* ninio lygibl..'.L^Ų;ĄngėJbs>
Kalbama, kr.d prezident
Prezidentas
nenorįs
jo
JUNGTINĖS
TAUTOS.
N.
Y.
ji?
—
,<
.
pasirinkti ją saugumo tarybos
orbitoje;.^niąi jiusiįęŲ
—
Praeita
savaitgali.
Amerikos
a'leisti
pirmininkės pareigoms. Ji mo
dęs
.komtibž'hėriūi •
ambasadorė
Jungtinėse
Tautose
—
$ąlvadqre
Jsibrbveliai
nu

A. Jurgtftfejpe^bant/ jąu, ayįe
Ambasadorė Jeane Kirkpat kėtų labai lengvai Įtakingus ge .
priminė
žurnalistams,
kad
ji
pa

šovė
Jon..
Miguti,
.
miestelio
37
jo puikJifc'^frigėnto ^svrgębėji-y
rick visa L.’ką buvusi demokra nerolus valdyti.
sitraukia
iš
Jungtinių
Tautų
am

mn®, šiam- baRui parengės pa?i- mietų LiutėronU baznyšios kuni
basadorės pare:gų- Prezidentui t ė. Josios žinios, taktas ir padu- GORBAČIOVAS — ARTIMAS
gą
Ernesto
Ternadez
Esflie
9
gėi ėdną dęjątjto motepl Y’en.^;
tą — aps;imW»£urisj}ųikiai silr vaL vakr. išėjo j bažnyčios mo Reaganui nebuvo jai jokio rei deniui tiek patikę, kad jis uorėdainavo!, be ĮsįCų. ir ,^Iėmiinėiiž kyklą ir nebegrįžo. Ryte rastas kalo specialaus i'oštn rašyti, nes ’u ir toliau turėti atsakingose pa
MASKVA, Rus.—Michailovas
no toks buvęs susitarimas su
•
, «
• EžereiisMę;: akompanuojant pa jo lavonas.
reigose.
S. S. Gorbačiovas per paskutiprezidentu Reaganu pačioje pra
čiam kompceitoriui AL. JurguPrezidentas
viską
darysiąs,
kad
r.itis mėnesius Ūpo artimiau
čitii, be tp» dalyvaujant: smui ‘ L- Ketvirtadienio naktį Nu džioje buvęs toks susitarimas. Ji ji ir toliau pasiliktu atsakingo-’
sias Konstantino čemenko ben
kininkams'Mickui ir T. RadVe- ehalau Cefcusescou -buvo išrink eisianti ambasadorės pareigas iki se pareigoje.
dradarbis oolilinianx* biure.
nini, .bei Mickutei — su fleitą; tas dar vieneiaems m’ela,ms Riu , pasibaigs šitos rinkiminis perio
iPerėmęs vyria r-yl>ę, Černen
Kokias l>areigas amb- KirkBuvo
Ringytės - rlop^ munijos komunistų partijos sek das. Ji eis savo pareigas iki me
tų gido, kol prezidentas pertvar Patrick eitu?
ka dažniau.iad rėnrisi A. Gro
kins ir M. WaĮv-i<faitės (trečiriš rrtnriuni.
kys savo kabinetą. Iki metų gaAmbasadorė yra gerai •nfor- I in ikos pairin': is. -lis padų o
\o ji jau pajėgs tai padaryti.
muota apie tarptautinius rejka- 1 Černenkai suvaldyti Sovietų Są
lūs. Skelbdama pareiškimus i jungei maršalus, surie turėjo
nepadaro neapgalvotų praneši laitai d.dėlių ptele
mų. Jeigu kyla koks naujas klau Sovietų Sąjungos užsienio reika
dmas, tai ji visuomet pasitaria ųose G re myka n pakeičiamas,
su pačiu prezidentu arba atsa- Jis turi geriaus’as žinias užsi>
r.io politikos rieks '
o pareigūnais. Kai kylo diskusi
■Bet kai reikalas ina aoie Ko
jos Jungtinių Tautų posėdžiuo
tai
se. tai no visuomet yra laiko nrunistų partijos tižsunojį,
atsiklausti prezidento. Sprendi nei vienas nėra U; gerai informas reikia tame posėdyje pa m uotas .kaip (•' JlėioVcfS. RoKALENDORkUS
skelbti. Ambasadorė visuomet nrsnoavs turėjo t? 4i didelis par
Lųikričto 21: Šv. Protazas, Flora pareikšdavo savo nuomonę ir tijus sskretor’um. ;e’ jo poziciprezidentas jai pritardavo. Kar ja politiniame bii c nesuradaMalvinas, Valdė
tais apie jos pareiškimus prezi ve pritf imo. Jis
Lapkričio 25: Kristaus karaliaus
dentas ?už nodave tiktai ryte iš Įkartais per griežk
KXtUN
UHiTfO
šventė,
Šv.
Merkurijus,
Kotryna
GLrbacievas įtikino kitus nacius
AUf
spaudos.
Sakiau tas. Germė
t£r
Jeane Kirkpatrick nepasakė, •ir patį čemanką, ka djo pozici
I^;)kric4o 26: šv. Leonardas,
kokiu pareigų ji norėtų, bet jo ja buvo pv. ktiška ir Černenkos
de ntal %
kalų mini stems
sios bendradarbiai tvirtina, kad priimta.
ukimdtf, Dobilas, Aušrelė
Andrėj Gronnka kariu su seki,
ji tikėjosi gauti Valstybės sek
Saulė tėka 6:50, leidžiasi 4:24.
mcija
įpurttzu pamos pašila-1
—Pirmadienį
retoriaus pareigas- Jeigu iš tik
kariu
I rimų diitiotvarkę.
rujų ji būtų norėjusi tapti JAV kainavo $341.06.
Giedras, ne fbks šaFtas.
®užėi$

taijma

ji

lėnvL o vėliau išvežtas į vietos
kapinyną. .
<

Sprujsm’nis sovietų lėktų
vėl buvo įskridęs į japonu
ter itorija PakSlo j s onu
ii, bei jo neapšau
Limin ru.su iėkttvo.

!>r r\ i
■. t . rėja 3
vaidyti, bet ]
Rao na. <!o
s G u dlio 27 dieną
iv.T-' >i-?; rinks 12 a i c
u part'iri'
tą na,čia
r. VU* j prov

4

Ahtfio

teisr
ja K<

teismas ir p
užsienin^

NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ SAVANORIO
TESTAMENTAS

Tai buvo neseniai, jog, rodosi, kad vakar...
Žygiavome plačiais tėvynės vieškeliais —
Tėvai palaimino į didžią naują kovą,
Ir sesės palydėjo žvilgsniais mus giliais.
Mes ėjome pirmyn linksmi, nerūpestingi;
Jaunoji krūtinėj širdys drąsiai dūko —
Kaip upė tolumoj kad daro staigų vingį,
Taip mes tėvynės vieškelį tiesiau pasukom...
Kiek ėjo mūsų, nieks tada neklausė,
Taip pat neklausė niekas — kur;
Tik žalių girios žygio maršus ošė.
Tik saulė sveikino kasdieną vis kitur.

Ir buvo taip gražu, kaip iškilmės bažnyčioj...
Juk laisvės, žemės ėjome surast;
Atrodo, kad tais metais karkas geras tyčia
Mums davė džiaugsmo kruvinas taures.
Kasdien Į širdį ką nors naujo dejom;
Atėjo kančios, pergalė, klasta...
Mirties sapnais atmirkome idėją,
Kurią išauklėjo lūšnelė apleista.

Tenai tada nupiovė mano koją,
O draugui Andriui išėmė akis.
Kiek tėviškės laukuos pasėjome artojų —
Nei vyšnios, nei rugiai to jums nepasakys.
Tai buvo neseniai... Tai buvo praeity...
Nūn vėl tauta įnaują aušrą žiūri.
Jos laisvčs vieškeliais jau rengias eit kiti.

Iš u«eu» ** lietuvis negali be Į Kiek ir būtų pjiSidarf silpo*.
save maitintojos žemės gvyenti,
y j4* «yku be jos, ir lodė! jis,
veržiasi džiaugsmo ir naujos jėm»to saw sveiką ir <hutą lauke.
ja pirai pavasario prajovai vi
siems skelbti apie naują gamtos
gyvenimo laikotarpį, skirtą ug besigėrintį
— Vagą, vagą'..- — nejunta
dymui, maitynimui, gimdymui
mai ištaria sau Kremblys ir- at
ir vaisiaus davimui.
- .jjįįgl
Gryčia lietuviui yra kalėjimas sipeikėja:
—
Tėvai,
ar
tu
iš
proto
išėjai,
per žiemą, tikro darbo jis nega
li joje dirbti, o žemės motutės eik į gryčią!... — šaukia motina
rūpestėliai ir jos sunkūs reika iš kaimynės parėjusi ir išgąs
lavimai taip artimi jo sielai, dinta.
nors ir prisimena nuolat vargir-a»ris skausmas nugaroje, lankų gerai jaučiuosi.-. žšėja* pasivai
nutirpimas ir gausus prakaitas, kščioti, ir padargais apridoroti,
kurį jis į auką save numylėti-;
nei įemėi kas metai paaukoja.'
Ir geriausia ta jo laimė, kai jis tuoj, einu'_. greitai prideda jis.
Seniui Krembliui nebteko nei
sveikas ir jėgų krūtinėje kupi
nas gali su savo maitintoja že-,
me mylėtis ir jai save galią už
nepatiko perdidelis jo uolumas
brangų grūdą atiduoti-..
Gera būti sveikam!... Ir dar ir jo darbštumas. Ji pasikvietė
bo c.aag kasdienio ir sunkaus nu ji pas save tenai, iš ker niekas
. J
matai, ir visgi laimingas dėl to nebegrįžta.
jauties' Gerai, kad taip pui-

JAV R. L. B-NĖS NARIŲ IR ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS
JAV RLB-nės Tarybos narių
ir atstovų metinio suvažiavimo,
įvykstančio 1984 m. gruodžio
men- 15 -d., šeštadieni, Lietuvių
Tautiniuose Namuose 6422 So.
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

atstovų suvažiavime kviečiama
dalyvauti ir patriotinė lietuvių
visuomenė. RLB-nės nariai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai suva
žiavime dalyvauti.

Po suvažiavimo 7 vai. vakare
Darbotvarkė.
toje pačioje saleje įvyks tradi
cinė Kūčių vakarienei' Dėl m1. 9.00-10.00 lyto atstovų ir
formaciju, skaįšbmU; 737-0928,
Matau: gyva, gaji, drąsi mano tėvynė —
Timothy J. Daly
svečių registracij?„
434-4645,^^4^37.13 (Chicagoje).
Ji žengia išdidžiai laimėjimo keliu.
2. 10-00 vai suvažiavimo ati
863-5135 ir 863-6492. '(Cicero,
cr
darymas — dri*Vladas Šimaitis. 523-0148 (Bright^^^. 1-219Jūkl^ėStiti Giedraičiuos nuoširdžiai ją
mų savininkai, jaučiamės didin- Į
SVEIKINA — PAGERBS POLICIJOS VADĄ
3. Amerikos himnas.
365-4184 (India^tp^N?.
gi. išlinkę policijos vadą IimuTIMOTHY J. DALY
4. Invokacija — kuu. kan.
tHy J. Daly Šių Metų vyru ir
Vaclovas Zakarauskas.
Kviečiai '•< ’ ’ • /
Viktoras
U
tara,
Brighton
Par

plėšiaus
Jono
Pauliaus
U-jo
gat

. Todėl šypsodamas gyvenimą palieka’;
pavyzdingai tarnaujančiu lietuj
5- Mirusių narių pagerbimas
Tarybos Prezidiumas.
ko namų savininkų draugijos pir vėje.
vrų apgyvendintoje apylinkejeu
Ateikite jauni į mielą buities puotą-— .
mininkas praneša, kad 9-to ChiPolio.jos vadas Timothy J. Mums malonu, kad jis buvo šios’ — kan. V. Zakarauskas.
Juo
man
širdy
mažiau
belieka
vieko,
PASIKEITĖ ROLĖMIS
£
cagos distrikto policijos vadas' Daly jau teisingai tarnauja Chi- apylinkės policijos vadas Lietu-1 6. Komisijų sudarymas:
r Juo jums daugiau jo bus tėvynei atiduoti.
a/ registracijos,
Timothy J. Daly yra paskirtas.! cagos policijoj ištisus 24 metus, vių Dienos metu ir mums šutei- Į
— Prieš mdtus aš su Jurgiu
b/rezoliucijos,
Petras' Babickas
šių metu geriausias vyras.
pradėjęs tarnybą eilmu polici- kė visus galimus patarnavimus.;
tapome, biznio pusininkais, nes,
c/(spaudos.-į r..- i
Policijos vadas Timothy J. i’iiiku 1961 meti? sausio 2 die
Be to, Viktorą Utarą paskel
aš turėjau pinigų, o jis — pa7. Sveikinimai.
Daly, vedęs Chicagoge gimusią ną ir paskirtas distrikto polici bė, kad 12-tos Wardc alderma8. JAV .RLB-nės Tarybos naI^askauskaitę ir išaugmęs tris' jos vadu 1978 metų spalio 15 nas Al Maįerczykas pritaria Bri
— O dabar?
nu ir atstovų pereito suvažiavivaikus.: Debra An«i, Catherina •dieną.
ghton ParKO lietuvių nutarimui
— Jurgis turi pinigų, o aš pa
; mo protokolo skaitymas — Apo.Ann ir sūnų William James, bus
Policijos valiu jis buvo paskir. ■paskelbti policijos vada Daly 5-į^
tyrimo...
Ą ' h '. - Skopaspagerbtas šeštadienį, lapkričio La.-, 1983 metų gruodžio 3 dieną kių Metų’ Rinktiniu vyru, "junaras
ir
9. Paskaitos: "Mūsų Dešimt24 dieną Chicagos tautiniu sar- ir tarnauja iki šios dienos.
pats rengiasi dalyvauti polici
> mečio veiklos raidav — A. Jus* gii namuose, esančiuose 2417 Po
Policijos vadui Daily nėra sve jos vado Daly pagerbime.
tima Pietvakarų Čhicaga- Jis į Kad norėtų dalyvauti poli m-i zičins ii- A. Pieiškys.
10- Pranešimai:
baigė Bridgeport© pradžios mo jos vado Daly pagerbimo pie
kyklą, De Lasalle-aukštesniąją tuose tai prašomas telefonu
b/ Centro valdybos — pir
mokyklą ir Ilinoii valstijos gu 347-0664 pranešti. Šeimyniniai]
Naujienose Įgalima gauti
mininko ir narių,
bernatoriaus universitetą.
pietūs kainuos $12.
c/ Kontrolės komisijos,
- - - -__________ i
— Mes, Brighton Parko naAUGUSTINO PAšKGNIO
Į
d/ Apygardų pirmininkų ir
/
I
e/ Apylinkių pirmininkų.
. knygą .apie
11. Suvažiavimo dalyvių pasi-_
ARĖJAS VITKAUSKAS
sakymai dėl pranešimų ir jų
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IK
priėmimas.
LIETUVIO DVASIA
12. Diskusijos spaudos temaJOS KARIŪNU LIKIMĄ
Išeinant pro duris Kremblio sus susidoroti nes nelaikąs bus
13. Įstatų -patobulinimo klau
rūtinę apdavė grasus oras, ir šunes lakinti, kuomet reikės ei-1 rimas.
,
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $400.
lyg vėjeliu pro šonus pakuteno n medžioti.
; 14. KJdusimai ir sumanymai.
Drobiniai
mai-škiniai
lyg
patys,
—
EL
tai
begėdis-...
—
suge-l
15- Rezoliucijų .priėmimas,
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
grasumu susižavėjo^ jį savo at diao pats save senis Kremblys] 16. Suvažiavimo uždarymas ir
Čekį rašykite.ir siųskite:
lapas sugavo. Malonu taip pasi :r nuėjo prie užkūtės galo, ka-Į Lietuvos himnas.
darė ir panoro senis pereiti to _ne ūkio padargai buvo susta-]
\
i
°
•
I<^.gToKqi’arft^lrnri m.Pastaba:
registracijos
mokes

NAUJIENOS, 1739 So. Halstėd St, Chieągo, Ilk, 60608
liau — kiemelį, praeiti pro var-J
telius, apsukti kluonelį.-.
( Čia žagrė — užpernai tik pirk tis ir priešpiečiaųri 00 dol.
Priešpiečiai tarp l it 2 vai. po
Vyturiukas čia pat ant kiemo la. gerai verčia velėną, o ten
r — vii'šum senio galvQo, kilo ir akėčios — spyruoklinės dargi: pietų.
apibėrė jį, lyg pirty vandeniu, seniau tokiomis neakėdavo. Ki-< Metiniame Tarybos narių ir
skambančio sidabro
lietumi. tokios būdavo iš karklyno ir
Taip maloniai dabar skambėjo ąžuolo supintas, šit dar vienos
jo balselis senio ausys^ kad jis ir stovi, tik jau keleri metai kai
Naiijai pasirodžiusi
niekuomet jo nebuvo girdėjęs. Kremblys jų nebevartoja... Et,
— Čir-vir-vir-vir-vir.^ čir — mainosi laikai, viskas kyla, ir
DR. ANTANO ftUKSOS
vir-vir... — liejosi jo maldelė ir pats jau žilo plauko susilaukė
AT OUt LOW ttfB
skambėjo pačiame senio smege — visko matė... O dabar tai im619 5)usdariu. kietu viršriin kuvga
ninėje jo atbalsis, atsimušdamas ris d/irbo smarkiai* visą žiemą
į dūšią.
* <*
i išgulėjo, pasikėlė gerai, tai rei
Senis ėjo į kluonelį, k-rinkiųl kia praleistą d^rbą a t varsa ori. Ir
pusi rarrršč m rodama ir paHstov>- jis
įį; Jfetoks jau jt
nėdamas. Jo sieloj 4»iėsi tikras »štižęsw kaip tos itobos sako, W
pavasaris ir jis gėdinosi 4ki šiol mokės .^ave pasimatyt ant kojų
save Jigoniu esant manę>- Taip gerai, kaip geram ūkininkui prt Į
viskas puiku aplink buvo ir taip dera. Tik Jar truputį žente pra
sveikai jis jautėsi
džius, daugiau vėjelis drėgnumą
Kur tau. jis dabar uebeousna jos ištrauks, o tuo tarpu jis —
mie. kai paukšteliai lauke gie senis Kremblys, ir paskutiniu^
{T UieruvūManlaj fwn>nMa> ir k u v# u’-jrižri
v ' t •’ *
da, nebesėdes ant tos įgristisios
š kojų išvarys ir bus i
Iovon kaip koks ligonis ir nebe- v r m Ogerai • ir ons žingsniuoti, jis *
Vardynas ir trumpa angliška santrank*
artvs ant paklode užklotų vėl rimini dirvoje. ' v'ųja!” pr>!
ydų, kai viskas ji kurk a n mindamas, ir gėrėsis ufekarau I
X AfN^ArperVcheua tiektu v ctoriwj ii<u
žftnnči* žehtes
:
r '
r
JW&S arti > čia
e fctfi
vfsy joSčcgrė*J?oi^gai Jbu» 1
kaulinio*
s
si
kiti pfiV3s«&Lio dalbai apeina.' pnsRvtĄęs’ iį per jo^ir
pn-i
kaip ^am. senam kelmui -piri I ties artėjo
vrijmyfnną i
s gražitt ir

PASSBOOK
SAVINGS...

-

*■

KOVOS DĖL LIETUVOS

Mutual Federal j
SwintK aid Loan

Istorikui šiandien nelengva
inkorporuotas 188G(, Susivienij mas Romos Katalikų Ameri srusskti šaltinius ,is kurių bro
koje (suorganizuotas 1901, in lišrias savišalpos idėja atsirado
Iš 191M920 nt Vilniaus darbo atsiminimų
korporuotas 19(15) ;Uetuvių Mo iir brendo Amerikoje ap^igwe
erų Rentos Katalikių Sąjunga nančiuose Lietuvos vaLfiec tro
mis priemonėmis visuomenę te
(inkorporuota 1919); Lietuvių se. Atrodo, kad greta eken mi
veikiančias. Tad ne ais liktin;.ir
f N binir.kųi Susivienijimas (in- niu reikalo, čia . laba i stipriai
ne tik tos jfat Lietuvos socialde
veikė tautinė idėja, pašare įkil
vO-.p.rtuotas 1930).
mokratų partijos, bet iš dalies
kai suJorgam- si noru "pakelti lietuvius”, bū
net tie patys veikėjai, kurie 1917
lo Lietuvių Susivienijiiriis tent, juos kultūrinti ir vienytį
m. rudeni dalyvavo bendroje i>e
Į 1886) 16-ka jau veikiančių bro- bendLL m darbui tėvvnės Lietu*
tuvių konferencijoje ir davė
’i?kcs savišalpos . organize ei jų vos gerovei.
Lietuvos tarybai savo žmonių,
sušaukė savo pirmąjį kongresą,
1918 m rudenį pirmieji iškėlė
Politinė idėja kyšo .paeioj.iį
kuris įkmė ryšių centrą, prie
larbininkų tarybos kūrime >vipirmoje lietufvių suorganizi’Otc-i
•kalą, kreipdamiesi atitinkamu
kurio dJ>ar priklauso 97 susipašalu I iės d> auįif jos kone .itupasiūlymu į kitas socialistines
/iznijim^i, jų tarpa ir lietuvių.
eijoje, ktwick pavadinimą ]rof.
organizacijas. Kai po trijų mėne
Jie 1972 metų caabigoje turėjo
V. Biržiška' mums iššautojo.sių toji taryba darbininkų buvo
9,587,661 narį ir 56,168 kuopas
Jos antraštė skelbė: “Ustanaišrinkta, pasiro jog daugumas
^ei vaide virš 5kių bilijonų do
wiyinas taworezistes broliszkoS
tarvbos nariu nebuvo komunis
lerių turto. Tai gana stambi Ap^miiczieš po vardu
tai, o >r daugelio komunistų
inerikes gyvenimo piniginė apy
mieria'us KaialafczoPatroio
frakcijos nariu komunistiškaj varta.
Lenką ir Lietuwos. Wienybe
mas tebuvo paviršutinis ii- lai
Pomirtinės ir pašalpos ligoje
Palaką su Lietuva uždėtos
kinis, b ką bekalbėti apie jų
‘ yra dalis bemlro apdraudos ver1875 metuose (1 d. sausio). Dru
i rinkoųi-' Socialdemokratų or
.71 savo
lo. čia sutelkiamiems kapita
V. Sirvydas
ku Kiirjero New Yorko pas T.
gano “Darbe Balso” 1918 m. N-j
t?lams netrūkus ,prire;kė val-l
Janięki, Erdoklenie.N.Y. 1877”.
Mykolas Biržiška
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
>5 stebėjimu, išrinktieji komu-'
stybinės apsaugo'-., tadėl JAV
Ji bu ve 16-kos puslapiu.
nistai buvę “daugiausia geležiu-,
UžUOMOZGA
a did žilais būriais, vie Kongresas 1900 metais išleido
(Tęsinys)
kelio tarnautojai, tik prijaučiu'
ptoje vietoje, todėl ne pirmąjį istatvma.
(Bus daugiau)
Pomirtinės ir ligoje pašalpos! mažai angliškų japraiškų.
komunistams
”
;
paties
komunis-į
kalbos bei
Vii: KAPSUKO VALDŽIA
Kituose Europe •
Dcšimčiai metų praėjus, pa
'u vado L. Angarieėio prilipa-' pasidarė gyvybiniu reikalu. Eu
iu
lietuvi?*
Rey^mcinė Kapsuko vyliau žinlmu (Vilniaus darbininkų ta- į TOIx,jc 17-tame šimtmetyje, pir
; is- tys susivienijimai sukvietė konričių
sybel radosi Vilniuje ne revoliu tyba 1920 pusi. 20 — 21). tie' minusia prainonėti ir miesčio- n inku”) kuopos,be t jos daugiau ! Rl’
1985)I ferenciją į Mobile, Ala., kurioje
spat
.(Lino
so
vo
cinin tenykšęios darbnipkijes patys geležinkeliečiai kurie 1918 nėti .pasišovusioje Anglijoje,| šiai veikdavo aukštuomenėje
buvo misti lytas privalomas na
m. liews men.
veiksmu-; kaip- del tos vyriausy NTI tarybon rinko “vien komu- Į kur gausėjančios, skurdžLi a-p- Vilniuj, pz.vyzdžiin, 1776—1778
rių mokesčių didumas, atitinkjl’N-vCi No.\ -C,1 pi 'O
v-■ kas moksliškai nustaty’a mirčių
bės prisiimto sau vardo, kad bu njstus”, 1919 IV ‘‘paturėjo len-Į mokamos darbininkų masės bu metais veikė mūsų normos Gord
lixvy Lit win (Išdidus lietuvis > n: j i m ai a mori k ieci tiese, ypač i atsitiktinumą,
vb ’galima mųiivUCapie papras- kų legionus".
į davo paliekamos Dievo valiai.
pa.
vadintą
čiiiė
dvgti
po
Tarpusavio
karo
tą bęvčliu.ciių” kėlią, žinoma,
Table of Mortality.
Tačiau., pasiryžę žųt-būt pade * Darbo žmonės ėmė burtis i kuopele.'
(1861
—
1855)
Amc;
:
koje,
po
negalėjo butinę kalbos), tik vi- ryti Vilniuje rovoliuciią, tikriau broliškos savišalpos draugijas.
New Yorko valstija pirmoji
Lietuvoje, žeinės ūkio 1
kuzio
Amerika
pasuko
pramo

subrnedei, tiems patiems darbi ją suvaidinti, kad Tarybų Bu Idėja persimetė Amerikon, nes
išleido susivienijimų finansams
tui, miestelėniška darbini n kiš
nė
Ii
:
r
miesčionėli.
ninkams ; aiškiai iš šalies buyo sija gautų užnko nusitverti ir vienu metu Jungtinės Valstijos,
tvarkyti įstatymą (1912), pa
ka broliška savišalpa atrodė
Xuostatyla,
kad
šių
susivieni

primesta, kad ir visaip kaip.sten savo karinėmis bei piniginėmis' būdamos Anglijos kolonijomis,
mažai reikalinga, nes valstie- jimų per 1890 — 1900 dešimt gal kurį ir kitos valstijos, viena
visąpsavo
gyvenimui
pasisavino
ne

pajėgomis tiek jį, tiek ir
po kitos, priėmė tolygius įstačiuose artimi giminės, pssirū- metį Nuorganizuota net 65.
bb žmcriių! minios jai nepritarė, Lietuvą įjungtų, į savo politinę, tymus. Prie jų neprbitaikam
pindavo ligų ir
dotuvių atPirm to, amerikiečiuose vei tiems susivienijimams buvo už
i ją skersavo5 jos nepalaikė, tik socialine sistema, komunistai1
•n*'
.j
tai pat Vilniui; dar XI pabai vėjais.
kė Anglijos pavyzdžiu 1819 m. drausta veikti.
kur galėjo prieš ją persakyda siekė savo tikslo del priemonių;
goje del to nusitarusi su Tary
'Tačiau, apsigyvenant gausės sukurta Old Fellows organizavo. bet ir.pątys .darbipįiikų ta , nesivaržydami. XII 15 pirmame;
THE HATIONALBUARO,
Savo metu ir lietuvių Susivie
bų
Rusijos
vyriausybe
(Rusijos
rdais būriais smarkiai pramonė
rybos.šalininkai buvo priešingi Vilniaus tapybos susirinkime jienijimai pergyveno mokestinio
Tarybų centra.!i nio piletomojo ko jančioje
savi

tos vyriausybės sudarymo būdui no ztjk oass,i^riebė i savo rankas!
v
Grynai amerikietiškas buvo! persitvarkymo audras.
r • ; - \
, ■ I mitcto pirmininku SverdlovtO šalpa pasidarė būtinu | dalyku
ir daugeliui jos žygių.
jos . vadovybę, (pirmininkas bu£ •
—r-?
.
. I nestebeiina^oų..dabar iau Xli ateiviams lietiFf^^^ujne nau ' būdingm Order of Bed Men (in- j
Socialistinės vilniečių gmpės, veš Lietuves socialdemokratu
i.jpj
‘
4------- ;----------- -■ 21 ji.. ga.voii?
y.
dėnų) vardu susivienijimas, įtos pat vyriausybes
jame krašte paties gyvejnmo bu
gal'iipa, sakyti, visos pritarė- Vil- partijos narys ir 1917 m. Vil
iijaūš0arbirtinku' tarybos •‘ir vals niaus konferencijos dalyvio, da-įj pripažinirąą karinės ir kitokios vo verčiami imtis, praponinių kurtas 1834 m. Vėliau atsirado
Elks (1868); Moose (1888) ir
tiečių -r- darbininkų tarybų vi- . bąy; smarkus komunistas Ei dū | jiagalbos užtikrinimą. Kai kita ds|rbu, uėdl>Tbių fĮilniųgesr^ų.
yra seniausia, didžiausia ir /turtingiausia, lietuvių fraternaBnė
me (XII į 22) tarybos posėdyje
Eagles (1898).
sojė- ŲiėtUybnė- kūrimui: - prieš- kesnei us ir kiti; net būdami ma
negu- žemės ūkiuose. Lorganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti- jau per p? meist
Pirmas tautinru pagrindu* suVilniau^, darbinii^kų tarybą dar žumoje, jie pareikalavo sau pre komunistai buvo p’Jti, kam su
SLA — atlieką kultūrinius darbus, gelbsti h., kitiems, kurie tucė
Toliu būdu, siuvėjų prieš sivienijinzras buvo airių (An
daro vyriausybę nesiskaitydami
-darbus dirba. - i, s? . ’ \' •
nedšakė’; kaip žinome, net Vats- zidiume daugumos ir gavo!),
su tai-yba.; kurios valdžią patys 188 metus New Yorke apsigy cient Order of the Hibernians
-tybeš ■ Tarybos- žmonės-' su Aug. bet ir tiesiog privertė ją (dau
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. lĖUJONUS doleriu
tuo
pat
metu
yra
p.tskelbę,
jie
venęs
V.
Džiankauskas,
vienas
(1836).
Po
jų
pirmieji
susiorx apdraudę savo nariams^- '
’. j:
Voldemarų priekyje: Ą^ieni so- gumai abejajant del šio žygio
tik
pasijuokė,
pasitikėdami
besi

Susivienijimo pradininkų, jau- ganizavo
Icnkai
(Zwiazek,
SLA —apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,eialištai 45 pradžių tikėjosi, kad tikslingumo)
pasiskelbti pa
artinančia
raudonąja
rusų
armi

po
to
čekoslovakai
Į
|
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
nystės
draugui
dr.'
J/iBasanavi'
(1880),
darbihrrdai tarybos privesian- imant visą valdžią į savo ranKiekvienas
lietuyis ir lietuvių įrangas gali . '
(1884),
lietuviai
(1886),
žydai
į
jaĮ
•
čiui
gyvenančiam tada i Bulg
Susivienijime apsidrausti ikT?10t0Q0. .
čios'įjriė ;Steigiamojo Lietuvos ^kas. Jie betgi dar nesisakė, jog j
i >
(Bus daugiau)
rijoje, laišku rašė:
klri (1892), veng(1888),
Sedm°. ktiris; aaforitėtingai nu- jau XII 9 Lietuvos ir Gudijos:
i i
SLA—apdraudžia ir Taupomąjaj-apdraūda — Endowmeny
i____
ai
kroatai ir ukraisloven
Insurance, kuri ypąč naudinga. jaunimui,. siekiąnčisrr
r
ai
įfidaus tvarkų komunistų partijos centro ko-!.
-šši
aukštojo mokslo ir jų #gyv’ėhimo-'ifrad3^<\e<'•/
r >£ j' J‘
čiai 1894). italai, rusai ir norve4ri;'s$B^Jdus:$ukaimynais.; kiti : mitetas ne tik nutarė, bet jau
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota J apįfaudti; af
t^Eįi^si, -^čią, ?ta’ry- , net sudarė revoliucinę vienų ko
(1895).
$1,000 apdraudos sumą temoka tik ,$3;00-.^etšsS.
.yjenį i j v £iti. '.munistų' (Kapsuko, Angariečio
, Kai kurios tautybės turi po
SLA — kuopų-yra visose lietuvių
'W^uJkdimu-. * yeifeimę ysųrąJ e ir kitu) vyriąusybę. kuri XII 16
Kreipkitės i savo apylinkės
' keletą susivienijimui. Daugiaujie
Jums mielai nacelbes j
Tattilo.savaimingą^jhs vietos par savo manifestu paskelbė savo
2759 W. 71st St, Chicago; HL
■ šia lenkia i (11); juos seKa sloGalite kreiptis ir' tiesiai i 'SA/ČežitrV;
/
;iėg^stiidatx^as.?».* dembkmžinė -. i valdžią visai Lietuvai, tad ir
vaikai (7), rusai (6); lietuviai,
« atFESTINGA’ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
__
*. - j . slovėnai bei Ukrainai turėjo po
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
keturis.
307 W. 30th St, New Yot4, XT; 16001 : Z,; 5
Atdara šiokiadieniais nuo
Lietuvių susivienijimai yra
TeL (212) 563-2210 J • -L
‘Z.V
šie: Susivienijimas Lietuvių ALlTfiRATūKA- fletuvlij. Hteątfiros, meno !r mcEsto
menkoje (suorganizuotas 1886,
nuo
8:30 vaL vak<

MYKOLAS BIRŽIŠKA
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mrtrUtl*. lame yra vertingi, niekuomet nesenitą, Vtafr:
Igno fflapeHa, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai.
dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaevičhua ir T
straipsniai bei studijos, fliustruotos nuotraukomis b
M. Sfleikio, V. Kalubos, A. Rūkžtelės ir JL Virac
<TtS LAUKUOSE, poetė*, rajytojm Ir
Juotės Vaičiūnienė* atsiminimai apie datai
ir eigą. Įdomi skaityti ir nedatanoju
puikiu stiliumi ir surinktai* duesnenfank
151 pusk, kainuoja IX

tol.

., .
Antano Rūke apralx
ta* J'uoso Adomaičio —Dėdfe šerno gyvenimas. Tai ne «d»
gyvenimo bruotq aprašymai, .bet tiksli to fukertarpio buitie* ttti
rattrtaė studija, suskirstyta itinaaitaia. Ta 200 puslapį fcny^

-
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D. U ULMAN, B.S., Registruotoj vaisb’nirik*?

Tel. 476-2206

■—-
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For constipation relief tomorr©*?
> reach for EX- LAX tonight. €
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax
**The Overnight Wonder’’
Read bbel and follow
directions.

50 metų studijavęs, kaip

Ffcmta( parašyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! t
Ufc^rt^ apakrifiu duomenimis. Aprašymai įdomūs Idekrianair

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
SM peri knygoje yra RytfrMq laroMapta. Kaina įf

> K4 CAUM88 L1H®. ralytojoa FatronėMa Ortataftėa atr
mteftnri tr mintys apie asmenii tr rietu neprli. Lietuvoje Ir pb
BtaWrii Mierikq okupecljoa metalą. Knyga tori 234 puslapi*
bet kahraoja ta 98.

> JULIUS JANONĮ

TBPBotĮĮii^iP
tr Bolitikoje^ tfk r

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI LR MINTYS,
H tomas
............ ............. .............
-........

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dab’s. 229 psl.

$6.00
$6.00

OCHTuICTvTVS
b

3. Miko šJeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

______ 1_ —

. 4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

$5.00

paraše 700 poslapių knygą, kurion radėjo viak% kai bet kada tr
ėet kur. bet kruna kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
ir ifetovhj kalbą. Jis mokėsi kartu ra kum Jaunium tr prof. ŠL
Būga pa? geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius verti
tr patarė mums toliau studijuoti

• 5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL
___

*
f

$10.00

į/“

CflltA ps. KMf vtrtetiaL

6. J. Vendorii, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

era
jridėkte vien% doter] persiuntimo AHakfotn*.
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*pričnikai” jokių įstatymų nesilaikė. Čekistai. tai buvo so
moderni nti ‘topričnikar”.
Ak.
Apie “apričmkus” amerikiečiai buvo gaaa gerai in
formuoti. Kada komunistai skelbė apie Rusiją ištikusį'
badą, tai amerikiečiai žinojo, kad Rusijoje ne vfci bada
vo, kad čekistai nebadavo. Jie taip pat žinojo, kari kari
ninkai nebadavo. Jiems taip pat buvo žinoma, kad ir ka
reiviai gaudavo daugiau maisto, negu- paprasti gyven
tojai.
&
Herbertas Hooveris, tada tik būsimas prezidemae,
sutiko organizuoti maisto siuntimą badaujantiems ukrai
niečiams, bet jis reikalavo leisti jam matyti, kaip tas
maistas bus- dalinamas badaujantiemsro ne čekistams hr
karo vadų šeimoms, čekistai leido pačiam Hooverini
matyti, kaip amerikiečių nuvežtas maistas buvo- duoda
mas patiems badaujantiems. Aišku, kad didelė jo dalis
visdėlto atiteko j čekistų rankas, bet tiktai šitokiu būdu
jis pateko ir į badaujančių rankas ir burnas.
Kaip Leninas su Dzeržinskio etlgėsi Rusijoje, tain
Mengista elgiasi ir Etiopijoje. Mengista turi savo poli
ciją ir savo kariuomenę. Etiopijos provinsijos badauja.
bet Mengistu vadovaujama kariuomenė turi „maisto, j
Kaip Rusijoje čekistai, taip Etiopijoje Mengistu kariai1
kontroliuoja maistą. Provincijos žmonės- badu-miršta,
bet Mengistu kariai ir policija turi pakankamai mai
sto.

nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais- — iki 1% vai

Tilžės vaizdas ii Panemunes žiūrint
Praeitos savaitės pabaigoje Mengista padėkojoAmerikos gyventojams už tai, kad privertė prezidentą
KAIP EINA PARAMA KOMUNISTŲ PAVERGTOMS Reaganą pasiųsti maisto badaujantiems Etiopijos gy
£TALINAS PASVEIKINO
skrupulo pagrobė Hitlerio paža'-HK-jy ni. buvo su-sibi-oliavęs su
TAUTOMS
HITLERĮ
DĖL
SUSIBIČIU

I <!ė:as jam Lietuvą, Latviją, Es- HiSeriu, padarė jam saugų užventojams. ši žinia buvo paskelbta pirmame Naujienų
LIAVIMO SU JUO
tiją, rytų Lenkiją, Besara-biją, n-ųgsaj-ii- visu tuo įgalino jį pra
Amerikiečiai labai gerai žino, koks didelis vargas puslapyje.
pietinę Bukoviną ir pietinę SūįK-dėtF ąnti’ą pasaulini karą. GaiDidelė Amerikos gyventojų dauguma savo- bnlsus
Savo syęikinimą Hitleriui ji
ištinka komunistų pavergtas tautas. Patys komunistai
ariją.
j
-z .«! lar. kad šita proga .laikraštis-.nenorėdami kontroliuoti gamybos procesą, bet neturėdami Midavė nrezedentui Reaganui, bet ne tiesa, kad tie gy-l perdavė per pastši-ojo užsienio'
. j- m r
i (' paminėjo fakto, jog dar
nrieš
Maskvoje i>
Ru>• B
jokio supratimo apie gamybą, visą išardo, nieke -entojai. balsuodami už-prez. Reaganą-;būtų jam patarę reikalams minisiferį Ribbėnfropą' , 1 'Bm, Lunas tada
...
»
,
.i pas: rašant Mo-lotoi'u'i su Rrb,
’.
į. HJŠ9 m. rugpjūčio 23 dj. pasira- benntro-nas nestojęs švarko ai- , f
misti
Amerikos
javus;
badaujantiems
Etiopijos
'pinepagąmįiią .ir-.sukuria skurdą ir vargą visame krašte.
1-- ■
- • bentroriu ,'sįna siBsrianma- Didž.
šin-s-nepuolimo bei dratogišku- Lipe partijos ženklą ir atsisvei-,- . . c
f
J
. .. / •
r •>
Pries peiVėfsiną jie kalbą apie “žemės /bjųf* bet suku ’ieefarns. ŲL
'
kin«
būriškai.
/1 I'm*©- sutartį Maskvoje.
Apie baisų badą Etiopijoje Amerikos prežjdentaš? Dengiau siekas iš svetimųjų naas Stalinas mafoniąi šypsojo- tinkairtes misija -keHajsVSavairia'tikrą pragarą ir nepajėgią iš- tos nelaimės- išsikap
su
____ , _____
_t vpranešimų
__
t -prezidentui^pada. ... x
paudos,
oficialų
sutartino nesidžiaugė ir si iir meiliai spaudės RiHjentrp- t-es Maskvoje
styti, o jeigu komunistinio valdymo metu kraštą dar iš oatyrė iš Sį.
"** JtŠBrs Kremfuriė MurŽft-Įiti su
tinka nelaimė — sausra, dideli lietūs arba didelis šalti: rė Jungtinių Tautų sekretorius Perez dė CueŪar^ Jis bu Hxtlei-’iWb .jokių sveikinim-ų dėl pui ranką. Laikraštis įdfej*[O-oir
Stalino ®Į Ribbentropu ątsįšyęi- jais ptrieAbitferinį junginį. Bet
žiemkenčius išnaikina, tai žmonėms tenka mirti, kaip vo Etiopijoje ir savo akimis matė ne tik badaujančius, jos nėra- siuntęs,
kinimo nuotrauka
.
. kalbMKMrriėji,
_
,,, , m^feukę • nuo jų,
bet
ir
badu
miršstančius.
Jungtinių
tautę
sekretorius
Apie
šios
slttarties
nyusėms, nes gyventojams nėra kas valgyti.
i nuėjo su rftti-erimrt.
.
' .
Amerikiečiai būdavo labai gerai informuoti apie žinojo, kas tteikia pagalbą Etiopij-os badaujantiems. Jis- kai- ką psa-ašė vak. Vokietijoje Kaip ifer ir iš mūsų kai- kas r Ješ-. lipnilk^s’ butu
:
turėtuatsrminti-,
šmdvieju
dikį
būtų
nusidėjęs
vadinamą “spalio revoliuciją”. Tai nebuvo jokia revoliu žinojo, kad iki šių. metų lapkričio 1 dienos Amerikos lėk- -daugtausiai skaitomas -dienraš
P-kyMi-um, tai H
cija, bet valdžios pagrobimas buvusioje Rusijoje. Pet- .tuvais-pasuntė į Adis Abebą 150,000 metrinių tonų javų) “Biid”. Pagal jj, sutarties pa sukėlęs cfidėH- nerime -pasause f
-grrieiairiai
-Etiopijos
badaujantiems-,
o
Sovietų
Sąjunga'
ir
visosRuĮ
surengtą
J^isių
tograde buvo sudaryta “nepaprastoji komisija” komuni
.. J .. pagrišt-ai. __-i
nes ____
po sa tiiebutę pradėjęs. Be fa, l>cne
metui Stalinas pasakė Ribbsfll- ir žinoma,
stams valdžioje išsilaikyti. Ta “nepaprastoji komisija”, -rijos kemunistų' pavergtos tautos pasiuntė' Etiopijai tik ropui, jog. žinąs kaip vokiečių vaitės nuo jos pasirašymo — '
Hitleriui, jei ir vie
rusiškai vadinama “črezvičainaja komisija”, o sutrum tai 30,000 metrinių tonų javų.
Į tauta mylinti savo vsvdą-it pra- nikėjo 1 d. — Hitleris užpuolė įnas KrėmiHte būtą- atsisakęs
/nuo nacių siniyto susibfciuliavipintai žmonės ją vadino tiktai pirmomis raidėmis “Č.K.”,
Britai padėjo amerikiečiams- nuvežti Amerikos japerduoti jami nifoŠH-d-žius Lenkiją iš vienos pusės, gi kiek ■mt>.
-.
o tos komisijos narius vadindavo “čekistais”. Lietuviai • vus iš Amerikos į Adis Abebą. Du Amerikos- transporte Į sveikinimus. Be kitko pusbal- į vėĖau — rugsėjo 17 d. — tą pa
Jį Kairys
čekistus geriau pažino, negu kitos tautos, nes pats Įta lėktuvai pirmiausia į Adis Abebą aerodromą nuvežė sini pridėjęs dar, ka-d žydų* nai-' tį pridarė ir Sta-tiitas iš kitos pu(Bite daugiau j
prs-i
kingiausias čekistas buvo Vilniuje gimęs čekistas Felik' priemones iškrauti javus iš atskridusių didelių Ameri- kinimas negalįs trukdyti
^
c
.
lv
lietiems ryšiams. Be - to, girdi. |
as Dzeržinskis,. Čekistai buvo vieninteliai, kurie galėjo kos ir britų transporto lėktuvų. Iškrovus javus, lėktuvai įr bolševikinėje Rusijoje’jie ne
’
žudyti žmones be teismo. Jeigu čekistai Įsitikino, kad grįždavo į Ameriką, prisikraudavo javų ir be sustojimo r-a mėgstami. .
Ptez. Ręagarfo ęšrfrrš Mi
I
kai
Maskva
plūsta
dabartinę
va
chael ragino pažįstamus baltas žmogus buvo jų priešas, tai jį galėjo nušauti be jokio skrisdavo tiesiai Į Adis Abebą....
.
,-ę
.
...
Taigi, pagal aną "Bilda”, vy- j kalni Vakiebįa,
•J~ ’suoti už tėvą, bet platesnių, agiteismo.
Prezidentas Reaganas SU atsakingais pareigūnais h-rausias komunistas ne vien kad Į revanšistine ir fašistine,; nors tacijų .nenorėja vesti.
turėtų pagalvoti
Nei viename kitame krašte nebuvo valstybinės įs svarstė badu mirštančių etiopiečių likimą. Vienas kabi- neprieštaravęs dėl nacių vykdy- j pienuaušia- taėtir
taigos, kuri galėtų žmones teisti be teismo. Komunistai neto narys pasiūlė patiems kabineto nariams pabadauti to naikinimo žydų, bet be jokio apie savo vadą Staliną, kuris —(Leauseou. naktį pasakė kra
• —— ■„—•--- Lk-i:__ _________ ___ :
grįžo prie laikotarpio, buvusio prieš Kristaus gimimą,, dieną ir tą nesuvalgytą maista pasiųsti badaujantiems.
što gyventojams kaJbą, priminkai rusai galėjo žudyti be teismą. Leninas su Trockiu Pats prezidentas pareiškų, kad mes galėtume pabadauti Sąjungos generolai, valdantieji kraštą, ir užsiauginę la dannas, kad jiems dar kelis me
duodami čekai nepaprastas teises, visą rusišką gyveni ne vieną, bet net porą dienų. Tai būtų mum visiems svei bai daug taukų apie juosmenį, tokio nesiūlymo nėspren- tus. teks pavargti.[
Į d ė, tuo tarpu prezidentas Reaganas, turi geresnę širdį ir
mą nukėlė kelis šimtmečius metų atgal, Revoliuciją pa- kiau. nes mes persivalgome ir pradedame negaluoti.
Mengistos tvirtinimas, kad krašto gyvneojai pri- ĮĮ sutikęs pabadauti bent vieną dieną, kad krašte mažiau : _— [rikc
ideota< •Sadar
darė ne pirmyneigai, bet viską pstūmė atgal.
[rike prez
prezidentai
Leninas grąžino Rusiją į Petro Didžiojo laikus, kai vertė prezidentą siųsti maistą badaujantiems, yra gry- :žinią, negu sovietų propagandistai ir pats Mengista, ne- norėtu Įvesti .Amerikos konst tucijcs dėsnius savam krašnii.
caras valdė vadinamų “apričnikų” pagalba. Petras Di- niausiąs komunistinės propagandos išmislas. Sovietų mirtų.
1-* <

--- ——
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LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Sėdi jis ir laukia. Pasigirsta sunkūs žings
niai : sargyba keičiasi. Naveris iššliaužia per sky
lę, pasileidžia ant rankų ir drimba palei sieną.
Neaukštai, nesusitrenkia, ir šlamesys nedidelis,
sargyba nepastebi.
Naveris numatė, kad ten, anuose.jpamuose
prie bažnyčios, yra milicijos štabas: ten jis ras
Spyglį- Tikriausiai jis miega. Sargyh»wi», be abe
jo, bus ten prie durų, bet su sargybfniū jis susi
tvarkys tyliai, gražiai, kaip nieko. Prie daržinės
jis negalėjo sargybinio užmušti, nes įtarimas būtų
kritęs visiems belaisviams. Dėl šito darbo niekas
belaisvių neįtars. Tyliai, kaip katė, slenka, glaudosi už medžių, už tvorų. Ten tas namas. Šviesos
niekur nesimato. Klausosi — sargybiniai vaikš
čioja prie štal>o durų. Toliau gatvėje apkaustyti
batai klepsi akmens grindiniu, ir cigarečių ugne
lės žybsi — tai gatvės patruliai.
Jis prišliaužia prie namų sienos. Ųž,kampo
ties durimi* stovi sargybinis, ir jo šautuvas kyšo
j.atan -y. Jis ateina prie kampo, už kario žiūri
į jį Naveris ir ankštai kelia savo geležį. Prie pat
kJtaįiot !W»gybrai.-* ^rpaimika eiti atgal, bet tuo mo

■mentu Naverio rankos geležis sunkiai nusileidžia
i ant jo galvos. Sargybinio kūną žnekteli ant žei mės ir jo šautuvas subarška į grindinį. Naveris
pastumia lavoną į šalį, pasiima šautuvą ir dabar
Ikiek drąsesnis žengia į vidų. Tamsu, nieko nerij mato, bet girdisi kažkas miega. Kad taip pasišvfetus. Apčiuopia stalą. Čia cigaretės, o čia degI tokai. Atsargiai paima degtuką ir pabrėžia. Nu'trieskia stipri nepratusioms akims degtuko švie
sa. Kampe ant lovos pasiraivo figūra. Tai. Spyg
lys. Naveris pakelia šautuvą ir stipriai trenkšr
I buože miegančiam Spygliui į galvą. Pasigirsta
į duslus smūgis, ir vėl tylu, lyg niekur nieko. Naveris nešinas šautuvu sugrįžta prie daržinės, ty
i bar įlipa per tą pat skylę, užstumia lentą, pasleI pia šautuvą šiene ir atsigula. Niekas neturi žinotŲ
Į net belaisviai, kokį jis darbą šią naktįi athko.
Pamažu slenka tamsios nakties valandoj pa
galiau švinta rytas. Patruliai pastebi nužudytą
sargybinį ir būstinėje negyvą viršininką Spyglį.
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— Dąnke schoen, Genute, ich liebe dich.
, teiravo vienas-ūkininkas.
,
" Genutė nesupranta, bet meiliai šypsosi.
— O kur milicija juos dės? Girdėjau, Spyg
Fricas padeda savo duoną ir mėgina ją ap
lys norėjo visus belaisvius sušaudyti, kai Gyniotas i
kabinti, bet Genutė daug dėmesio nekreipia, tik
riša būrį iš jūsų kaimo vakar parsivarė.
'
•/'
— Na, juk jie to verti: jie mūsų nesigaili, bet I pasitraukia šalin.
— Fric. nustok, — sako ji jam rimtai.
vistiek jie yra žmonės, nors ir plėšikai. Šaudyti jų ;
Fricas supranta, nors ji kalba lietuviškai, ir
negalima, geriau prie darbo pristatyti, juk ūkyje i
jo verdu perbėga nepasitenkinimo šešėlis.
rankų daug reikia.
— Graži, tik nepalanki, — mąsto jis: — bet aš
—Tas Fricas, ar kaip jis ten, pas mane galės
įdirbti, kai pasveiks, valgyti duosiu, — sako vie vistiek ją palenksiu, ne tokias palenkiau.
Jis atsimena gražią, pilno liemens merginą,
nas ūkininkas.
— Ir pas mane bus darbo vienam, tegul tik Į Teklę, kažkokio turtingo ūkininko dukterį. Jo ka
riuomenės būrys stovėjo tuomet vienkiemy’, fron
jie pasveiksta, — pritaria kitas. ’ '.
— Ar jūs manote, kad jie taip ir bus pas jus, to užnugary, laukdamas įsakymo žygiuoti į frontą
<
klausys ir dirbs, kaip pasamdyti bernai? Pajų- į ir užimti ugnies sektorny
r aite, kad nežinia kur dinger. Miške* paukštis Į miš
*
(Bus daugiau)
ką ir žiūri.
—Tegul jie sau bėga Jū» gerai juos pri
žiūrėjote, gydėte, valg-ydirwtr, keršto- prieš jus
Kas norėtų įsigyti PuUno “SrriVfHr.a' M ?
jie neturės^ — pasakė gydytojas ūkininkams ir į tonoj” ar kitus įo leidinius, prašom* kreiptis į
*
♦
*
.¥ -J
įlipo į vežiną. .
?
■ : ■
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Pcttns Cervfla, 2008
Šarmų kaimo ūkininkai atvežė gydytoją su
Pasilikę ūkininkai dar kurį-laiką tarėsi, pas Hobson. Hot Springs, Ar. 71918.
.
žeistiems bermontininkams, šis. apžiūrėjęs visus, kui uzswlegp pypkes ir išsiskirstė. Saulė buvo jau '
ūkininkams pranešė:
ajfkštm; ir darbai lankė. Lferffnėįfe pasirodė Ge- i
'
4 -.
— Fricas Sturmmacheris yra jau beveik svei mrtė su pusryčiai* ‘
kas. Arnoldas Hofbaaaris nedaug tesuieistai -ir - -T“ Ijdkto lyrtak, Miip iaučifttos^
1
greitai pasveiks. -Kiti 'trys- silpnesni suakipu
Viri lipniai
kiti atsisekpdduoda i
sužeisti, bet, jei nesikomplikuos, ir -jie perveiks* kie.kmnnn komiui po dnonote riekę, pateptą1
— Ką mes darome su tais, kkrie pasveiks? sviesta ir su britu sūriu ant viršaus. Fricas ima
Juk reikia pranešti milicijai, ar ne taip? — pasi- duoną ir žiūri Genutei i akis.

I

'ii: i vadovavo R. Erčius su (al
gininkėmis — h Kateliene, p '
Bražionier.ė.
Baltic kepykla — fionai An
tai {Rikoje raguoli. J Skeilys
,er varžytines jį pardavė.
Po loterijos apie 11 vai. vaka-'
o publika praretėjo. Viso daly
ve 2?5 asmenys Bilieto kai$12.

Moderniom poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wratchestar Community klinikoj

ą aptarnavo valdybos nariai:
?. Martįnaitis, J. Maciukas ir
k. Gudauskas. Banketo vado
vas J. BagdžiusDalyviai dėkingi valdybai už
nalonią programą ir šaunias
vaišes.

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

1938 S. Manheim R<L WeetcnMtez, I1L
— Lietuvių Žagarės Klubo
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
anešmetints narių susirinkimas
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
,įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d.,
TeL: 562-2727 arba 562-2728

METINIS VI^UO'nNlS
ŠALFAS S-GOS
SUVAŽLAVIMAS

1 vai. po pietų,

Anelės Kojak
salėj ė, 4500 S. Takman avė. Na
TEL. 233-8553
riai prašomi atsilankyti, nes yra
Service 461-8200, Page 06058 daug svarbių reikalų. Bus val
dybos rinkimai 1985 metams.
Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street

— Šakių Apskrities Klubo
Valandos pagal susitarimą
metinis susirinkimas Įvyks lap
kričio 25tą dieną Vyčių salėje,
47th ir Campbell gatvė. Kviečia
visus narius atsilankyti, nes yra
OPTOMETR1STAS
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.
261$ W, 71st St. TeL 737-5149
Valdyba
akinius
ir “contact lenses”.

Tikrina akis. Pritaiko

INKSTŲ, PŪSLES IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

1656 West 63rd Street

'

Ofiso tatefouas: 776-288C,
ASzidenciįK: telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustos perkraustymLc

is Įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

Šventadienis

SOFIJA BACEVIČIŪTĖ

MARQUETTE PARKO NAMŲ SAVININKŲ
ORGANIZACIJOS VEIKLA

Bridgeporto Lietuvių Namų
Savininkų Draugijos susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., 1:00
vai. p. p., po antrašu 3808 -So.
Union. Avė. Nariai malonėkite
dalyvauti, ir atsineškite: dovaną,
vertės $3.00.- Po susirinkimo —
vaišės.
Kviečia Valdyba
Stella Kauiakis, pirm.

Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėj:mo
r Sporto Sąjunga suvažiavi
mas Įvyks 1984 m- gruodžio 1 d-Į
Cleveland? Lietuvių Namuose,!
377 East lo5 - th St., Cleveland, i
Ohio 44119. Telefonas (216) 521-2131. Suvažiavima pradžia f
11:00 vai. ryto.
Pagal sAJjFAS S-GOS Statu-tą. suvažiavime sprendžiamuoju
balsu dalyvauja sporte klubų
rinktieji atstovai ir rinktieji bei
skirtieji ŠALFAS S-GOS parei
gūnai Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvaut sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto, veteranai -lietuviški
organizacijų bei spaudęs atsto
vai ir visi lietuvių sportinių gy
ve nimu besicį'aųų asmęnys. Į
Smulkesnės informacijos p’ra;h.ešama sporto klubams ir ŠAL-

ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITTONED KOPLYČIOS

1934 mt lapkričio 17 d- Mar ragaičiais. Svečių tarpe buvojau
quette. parko parapijos salėje 6 ėiama maloni nuotaika. Garbės
vai. vakaro rinkomės į banketą- svečiai pasakė sveikinimus, plo
jome. Po vaišių pradėta, menine
.".pkraiili-lėkštėmis su šaltais už- programa. -Scenoje pasirodė
■kandžiais. Pirih. Z. Mikužis gau1 ‘dainuojančios' pasi
niai sišrrinkusius
sisirinkušius dalyvius pa- puošusios- ^aatiniais .-rūbais — pareigūnams. . Organizacijos ar
?iai
asmenys nori -gauti smulkesnių
sveikiric ir pransšė, kad garbės vadovas \K. <Skais§irys'.;
informacijų ar patiekti pasiūly
Dainininkės:
svečiai rinksis apie 7 vai. Daly
mų, prašomi kreiptis Į ŠALFAS
viai vaišinosi ir šnekučiavo.
1
j S-GOS Centro Valdybos vykd.
Po 7 vai vakaro pirm- Z. Mi| A. Ūnderienė,
■ vicepirmininką Rimantą Dirvo0 70.8% žemes yra padengta kiižs pasitiko svečiusBr. Mačiukevičius i baritonas) , ni, 8913 So. Leavitt St-, IL
1— al-dermaiią Fr. Brady 4vandeniu.
A, Eititlyįfe.į—i akomponavo. 60529. Telef. (312) 239-2179.
pjrr-t įas -atėj o,...
Dainavo Hefui^skas liaudies i Pažymėtina, kad šie metai yra „
2 — 8 distrikto koman-dierius
— John Goriesk. ■
į dailias.'’-Pftftaiplfc solo, duetu J rinkiminiai ir šiame suvažiavitrio."Įsijungė prie damininkų ir me tas renkama nauja ŠAL
3 — kleb. A. Zakarauskas.
4 — Mc. Meoos — valdžios ats K. Skaisga-rys su -pučiamu inst- PAS S-GOS Centro Valdyba,
Keletą dai Revizijos Komisija ii Garbės
tovas.
1 "■Hffieftte —- flertttke.
>
Svečius sutikome plojimu.] neliū sudąinavo; su daininin-- Teismas.
Salias s-gos. centre v-ba
Kleb. A. Zakarauskas sukalbėjoj kėmis ir B. Mačiukevičius, Visi
maldą ir palaimino valgius. Pra-| buvome- patenkinti menine dasidėjo vaišės. Buvo aplankytas! limi. Plojome. .. ŽMONA IR AUTOMOBILIS
ir baras, atsinešta Įvairių gėn-|
nrehiįtės dalies prasidėjo
mu. Maistas labai geras su Įvaii Jj Šokiai- Grojo
. . Evald
, r. Kuolio va-j — Ką tau pasakytų žmona,
riausiais priedais, kavutė ir py4 dovaujamas 4 asmenų orkestras.' jei pirktum automobilį ?
■Šokėjų aikštelė perpildyta.
i •— Žiūrėk į šviesoforą, žioply.
Atėjo eilė ir loterijos bilietu- Greičiau! Lėčiau! Neįvažiuok j
kus platinti. Kelios poros par- traktorių1! Suk čia. Ne, ten suk!
j davinėjo bilietus. Fantų pririnko Dieve mano, kada 4u išmoksi’ nemažai, ir. gana vertingų. Lote- vairuoti ?—
,
« _____ :__ :_____

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
URIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

oust

PERKRAUSTYMAI

—žyM. K. Lc—3, U/V*
be? of tta National Homt fashiroS

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. i ERĖ NAS.
Tai. 925-8063

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

Charles Staaukaith
FD.LE.
(312) 226-1344

K. Bankus

Medicina* direktorių*

k

Funeral Home and Cremation Service

end Ii Interiors 1

ffiAN VANCE ir GEORGE SORINI

tftHtnwttttHiuiiiiniimnniiHjiiiiiiiiiiiiiniiHHUinnnHiiiiiiiijIjHiinHuiiiiiii

litstes automobiliams pastatyti

\ TAVO ŽODIS YRA TIESA

v,’
J. .

. • Į.

.

Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO
AUJASIS TESTAMENTAS
: m PSALMAl

SOPHIE BARČUS

LAUKA WICZ

LEIDINYS lietuvių kalba. JRIŠTA5
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
PRAKTIŠKO. KIŠENINIO -FORMATU
k
i KAINA S3

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

irilidimiili fr MkmaUaniaia

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Hox 3Za.
Sto«iM WOPA - 14M AM
traa«liu*|amM ii aidw
MarvNfta Firk»,

S
i

j

Uak

Law-n, UL 4*454

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyų Palos Hills, Illinois

Hltamu iii mm h ūrfthi u 11 ■iininrti

TeL 974-4410

y«dėla — AMmm Dawtar
T*«4 778-lMJ

H59 »•- MAPLIWOOO AVI.
<MKAM> 4L 4M99

SDERAL

J

VASAITIS-BUTKUS

JLU UAZDtlOM

iflDLAND
>ERAL

nses

1446 South 50th Avenuė
Cicero, Illinafa

jr '■ . $

— Naollenot, Chicago, 8, Ill.

S--»t. Mondav, Nov. 24-26 1484

T lapkričio 16 d. ALI o Cicero
ekyu*aus valdybos posėdyje n&u
juoju \aldyb<xs pirmininku iš
rinktas kpt. Andrius Juškevi
čius. pirmu vicepinninmku
inž. Stasys Dubauskas, kasinin
ku — Alfonsas Kizlaitis i»- sek
retorių — Stepas Paulauskas.
Kiti valdybes nariai: J
RoLko. Marija Dubaus Kiene,
Sofija Pelicin. enė, Viktor? 5 M>
tošis, Kazys Tautkus iir J
Šiaučiūnas. Ryšininkas >u
B is Augustinas Ašoklis.
Motušienė, Sofija Dirž.ier.ė, S :r?ys
PniD’Hcevičius, pulk. Jonas Si ve
dj Zuzana Juškevičienė, Salo
mėja- Butkienė, Juozas žemai
tis, Jonas Cinkus, Onulė Vyš
nia u>ik: en ė, A n la nina 11 efpš;enė,
Vincas Bigelis, Vincas Kačins
kas, Albinas Repšys ir Antanas
Zu-maras.
Nutarta pasveikinti JAV pre
zulenta R. Reagana su nerinki-

joj*? tOKių gerų darbininkų, kaip
Janina Skania. Ji, <faugiausiai į
p risk leda d arbu, laimėj i ma n i s
parnešė labai vertingų fantų.
Visi s/a’Jri jos buvo labai sko
ningai papuošti, Įėjimo auka
buvo t k SIU.
Tačiau tokio gero ir skaniai
pagaminto maist'o kibai retai
kur pasTaiko g’uti.

l'ubar valdybą sudaro: pirm.
An t a n as Ra gau s ka s, pa re i g i m ų
rengėja Janina Skama; kiti vtal
dybos nariai Antanas Dumčius,
Jonas Kuprys ir Boleslovas Na

i kitus paerngimus sueina lik “savi žmonės’I, j šį suėjo
įvairių pažiūrų ir buvo pilna
salė.
Stepas Paulauskas
.. Perrinktas arinėms metams

ALEKSANDRAS BARAKAS
JAU SUSTIPRĖJO

di’3is Bci absis, Vt'iic*
zv les Lietuvių draugijos p>
ininirkas ir veiklus vizuemeniuinka>, jau atsigavo, s’ lip-’ėjo
•r p :uatu vėl F’ rau’iia
meninį lietuvių darbą.
B. rabas turėjo rūpe u> su
širdTni. Praeitą \"a?a ą jam buvo ps;!uyta širdhs cporacija.
Operacija buvo labai sunki. .Ji
tęsėsi (bvynia valandas. Ope
ravo geriausieji šndies ligų spe
čia list ai.
Barabrs atsigavo ir <us\iprėjo. Jam dabar uždrausta kelti
sunkius daiktus ir sunkiai dar
buotis.
1984 m. gruodžio 15 d>, šeštadienį, 7:30 v. v. Lietuvių
Artimieji džiaugi-sF, k J jis
diena Museum of Science and Industry, 57th & Lake
jau gali laisvai vaikščioti ir rū
Shore Drive, Chicagoje.. Įėjimas veltui.
pintis lietuviškais reikalais,
(Foto Al Vaitis)
Pr. <
ki jam. >ėkmės, $veil

BAAL MTAT1 FOB KALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAX3
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS IŠSIMOKtUMAIA.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

1212 W. Cermak Road

BUTŲ
-

TeL 847-7742

Chicago, HL

NUOMAVIMAS

fi MAMV PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

» NOTAR1ATAS

;

• VALDYMAI

• VERTIMAI

VISŲ RCŠIĮj DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.

I

PRANEŠIMAS

«1AL WKTATI FOA KALB

|

-

*

778-2233

1
1

— Kada javai buvo nuvežti į virus cmer&iečių duotus ir nuLAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
SLEKTROS ĮRENGIMAI
Lietuvių Enciklopedijos lei Korem sacideli, tai užpuclė vežtus javus.
PATAISYMAI
?
ČIA GERIAUSIA VIETA
\-------------------dyklos knygas galima užsakyti ginkluoti partizanai ir išsivežė
Turiu C hleases mierix (•HtaMl.į
— Amerika davė javus, o
Dirbu ir užmiesčiuose,
LIETUVIAMS
Čikagoj šiais vietiniais telefo
farantuotai ir sąžinin>rL
ir
434-0211.
Tu-Į
britai ir amerikiečiai — lėktunais: 858-3837
KLAUDIJUS PUMPUTI!
vus. Kada javai buvo atvežti į 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Tilman Avė.
rime dar pilnų komplektų" Lie*
•
•
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

........................
Tek 927-3559
Adis Abebą, Ibi javai buvo su- tavimas.
tiffiU Enciklopedijos, 36 t., kai
'kra^’i į soviet*|dui> helikopte
na-' $36630/ Enciklopedija Li3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
orius Antanas Kuėys, o,
tuanica, 6 t. — 8125.00, V. Krė-j Tuo reikalu jums gali daug rius ir išvežti į badaujančių san pirkinys.
DĖMESIO
me:
J dab-'ątlikL?G<’£7ina/Stavės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa- padėti teisininke Prano ŠULO dėlius.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui
risk
automobiild
kylate šiandien, Lei-dyklos ad- paruošta ir teigėjo Alphonse
Nebrangus.
liability draudimas pensininkimsį
MISCELLANEOUS
resas: P. O. Box 95, South Bos- WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
Kreiptis: A. LAURAITIS
:
įvairūs dalykai
4651 S. Ashland Avt^
ton, MA 02127; telef. vakarais i išleista knyga su legaJiskomis
Chicago, III.
‘
Įėję gTS
Eh’vko'siTižtDiu
baM*§gūc>
" .-aavihiriku
x
■
(617) 282-2759.
formomis.
Tel. 523-8775 arba 523-9191
1
INSURANCE — INCOME TAX
Open your own highly profit- {
Iiiits.gGeiS^' kad yra crganizaci
-----...................... -.... •------ ---------------------- ■■ —
Knyga su formomis gauna
2951 W. 63rd St
—Venezuel-os Lietuvių drau-; ma Naujienų administracijoje. able Children’s Shop. Baby toALI INAS MARKEVIČI7S,
Tel: 436-7878
Pre-Teen. Nationally known
nekilnojamo turto prekyba už gijos'narių metinis susirinkimas • Knygos kaina - $3.9f (su per- brands. All first quality mer
šių -stogus. Už darbą garan- j
siima virš 30 metų, iš jų 22 me įvyks šių m<etų lapkričio 25 die- Į siutimu),
chandise.
>.
|
£IE1JjYLS. DAŽYTOJ A£
tuojame ir esame apdrausti.
j
REPAIRS — IN GENERA^
tus Santa Monikoje, Kaliforni ną, sekmadienį.
| Dažų namus iš lauko
Įvairus Taisymai
Susirinkiirias prasidės • mišio- •
Health Tex c Buster Brown
joje, perrinktas antriems me
ARVYDAS KIELA J
I £ Her Majesty © Lee 3 Levi
tams Santa. Monikos ir apylin mis 11:15 valandą ryte Jėzuitų
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
6557 S. Tolman Avenue - .
is vidaus.
Chic © Izod q Jordache I
kių nekilnojamo turto prie- koplyčioje. Mišių metu bus pa
ŠALDYTUVUS,
SKALBIMO
Chicago, IL 60629 1 J
Doe Spun 3 Rob Roy and Į
kyhininkų komiteto (Board oi gerbti mirusieji draugijos na-,
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
_ '
434-9655 ar 737-17Į
Ji'i .
x * .
many more.
Realtors) pirmininku. Jis atsto riai. ’
BEI KROSNIS.
COUGH AJS
Po mišių yisi vyks į išaulių
' Furniture — accessories and
4612 Paulina St
vauja 480 narių visos Kaliforni
MASAI
Herman Dečkyi
L
(Town of Lika)
Triaminic
toys by Gerber and Nod-A-Way.
jos n- t. prekiautojų sąjungoje- salę, kur prasidės metinis- drau
Expectorant
Tel. 585-6624
>
$14; 900.00 ‘includes beginning
I vyriausioje valdyboje. Sąjungo gijos narių susirinkimas. /
Skambinti Y A 7-91D7 je yra virš 100.000 narių. ..
. įDraugijos narių dalyvavimas
HttAMŽHK
inventory training-fixtures and
M. ŠIMKUS
būtinas šiame susirinkime.
}
grand opening promotions. Have HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių ’
Notary Public 1
Venezuelos Lietuvių !
your store opened in as little as
INCOME TAX SERVICI
Draugijos Valdyba
15 days. Prestige Fashions 501<§) 1984 Dorie v Laboratories. Division nf
j-Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas \
Sandor. Inc.. Lincoln,
68>01
GOVERNMENT JOBS
329 8327.
4259 S, Maplewcod, Tet 254-7450
.
§16,559
—
850,553/year.
’• ei .ruošiatės, keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:
— Amerikos Lietuvių Tautinė
Taip pat daromi vertimąjį giminiu
»XX4X x« >:❖>" <❖:
•Now Hiring. Your Area.
Sąjunga praneša, kad yraisuda- J
iškvietijnai, pildomi pilietybės pra
TsĮjĮSt^r American. Travel Service Bureao
Call 1.805 - 687-6000
šymai ir kitokie blankai.
ryta
jury
komisija,
atrinkti
ge-j
;
*
3727 8.: Western Ave^ Chicago, III. 60643 :
Ext.
R
9617
. rjmih. f -JTelef. 312 238-3787
< iriausius rašinius, ALT Sąjungos;
Jaunimo Rašiniu konkursui, ku
Ė ^ssaakamž pttazaaTtoai ūžsy.kr.ct lėktuvą, traukiniu, litrų kdio^3į (eroiaes), riešbu&j a --.automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda ris tęsiasi iki sausio men. 15 d.
I 860.00 per hundred paid for;
se k^ioniu draudimui;' Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus iištuš; Jury komisiją sudaro: kuri. Pra
; processing mail at home- Infor^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer
nas Garšva, V^’tautas Gedgauaacryo* risaia tehoniu reikalais
i malion, send self - addressed,;
F. Zapolis, Ajenf
». Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ;-eixu resmmoa vietai.
I
stamped
envelope.
Associates,
520816
W. 95th St
3 szkzto — prieš 45 - S0 diensj.
■,
_.
Everg. Park, i H.
• _____ _ '
_
_
.
Juodvalkis ir Vida Jonušiene.
! Box 95, Roselle, New Jersey;
90642 - 424-8654
!07203.

Illinois valstijos Senatą proga.
JVIirusį tarybos natrį K.zį Žilė
ną nutarta įsašyti į Tautos Fon
dą su 25 auka.
Li.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

StAU

MISCELLANEOUS
įvairūs Dalykai

Liberty federal /avinas
ANC LCAN ASSOCO.

VuJ/l Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIŲ -

KASOS VALANDOS:

TAUPYMO CERTIFIKATAI

MARQUETTE PARKE
2615 West 71st St.
Chicago, IL 60629
312-737-2110
Savaitės dienomis:
10:00-6:00
Ketvirtadieniais
t
iki 7:00
Šeštadieniais:
,
4. &j00-2:00 •

CICERO ’
1445 SO. 50th Avė.
Cicero, IL 60650
312-656-2201

SUMA

$500
-19,999

$20,000

TERMINAS

KURSAS

men.
6 mėn.
metų
2 metų
3 metu

9.50%
10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

3 men'.
mėn.
1 metų,
2 metų
metu

9.75%
10.75%
1190%
10.95%
11.00%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą,

^IRA — 11% (metinis prieaugis 11.462%)

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00

SKOLINA tik savo nariams žemesniais
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis. *

New York tel.:

212-441-6799
St. Petersburg:

813-367-6304

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0%
(metinis prieaugis 9.42%)

’

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
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
88,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose i? “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:
••
.■
*
| r
LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
•
• • •> -

Mercedes 350 SA parduodama
} gerame stovyje. Visi priedai
■ Priimame geriausią pasiūlymą.
Galite užsakyti vokiškas maš'jiias
484-0658

Advokatas

GINTARAS P. ČEP2NAS
Darbo nlandos: Kasdien: nu«
9 vai iyto iki B vai vakaro.
Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 1
Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162
164B West 63rd Street
Chieese> DL 60621

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Ava.
(312) . 4O-ri700

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki Ū Pasaulinio karo
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama •Naujienose” ir pas
Ave., Chicago, IL 60629
autorių: 6729 So. Campbell

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas
KM e -

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLATTIS
Jr V. BRIZGY8 a

Darbo nlafidoc
Ituo 9 ryto IM 5 vaL popiet
OaMadleniaiji pagal susitarimeU06 S. KadzU Av».
Chic*®®, 111 40629

TeL: 778-8000

i a.
;

Fl ’F C

