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PROKURORAS DAN K. 
WEBB TRAUKIASI

s
i

jis atsistatydina iš savo 
igų.

1). K. Webb sukišo į kalėjimą 
kelis t rišėjus kyšininkus, 'bet 
toliau šių pareigų j:s neis.

neteko kariuomenės laipsnių ir 
paleisti. Manoma, kad šie kariai 
kerši’:’, amerikiečiams-

'Sen- Percy atsikvepia-'Karibų' Į
*; S. u jūroj . -j. j. ; 1 

u

CHICAGO, UI. — Fed.alinis 
pmkuro.as Dan K. Webb, tris 
metu> tvarkęs Chicagos 
•ra’ūrn •• reikalus pranešė

Š, m. lapkričio mėn-. 23 d. Lietuvos atstovas, S. A. 
Sr A. Bačkis; kartu su Pasiuntinybės patarėju S. Lozorai
čiu; jr., lankėsi Valstybės Departamente, kur turėjo ilgą 
pasikalbėjimą ryšium su kai kuriems asmenims gręsian- • 
Čiu deportacijos pavojumi. Šia proga jie pabrėžė, kad va-1 
dinamų “karo nusikaltėlių” bylos šiuo metu kelia nerimo 
-tarpe laisvojo-pasaulio lietuviu, kurie labai rūpinasi, kad 
nebūtų tiesioginiai ar-netiesioginiai sulaužyta JAV so-

- vietinė okupacijos nepripažinimo politika.

S. A. Bačkiui ir S. Lozoraičiui, jr., buvo atsakyta, 
kad toji nepripažinimo politika yra ir -lieka pilnai ga-1 
lijanti, o atskirų asmenų teisinė padėtis ir jų deporta-. 
ei jos’ klausimu Valstybės Departamentas yra reikia- 
mai susirūpinęs ir svarsto visas galimas išeitis, kurios 
nepažeistų okupacijos' nepripažinimo, politikos.

1984! XI. 23 d. -

BOMBOS SPROGO Iš KETURIŲ NAMO PUSIŲ

ambasados
Sužaloti 3 automobiliai, stovėję gatvėje prie

LISABONAS, Port. — Sekma
dienio ryta šalia ambasada^ >pro. 
gu 4 bombų n. Pirma* praneši
mas sake kad bombos diamet
ras buvo 8 celių, bet vėliau pa-J 
skelbta, kad bombos b u ve mes-Į 
tos iš 300 metiu tolio. Prie na- 
)PG v są kuką sirgs tą ėjo put- 
uigalu policija ir specialus ma-Į 

; rinų dalinys. Jie būtų p3debė-j 
‘ę. jeigu prie ambasados rūmui

■ ISčnatbrius Glfairles Percy

Colorado valstijoj iškrito daug sniego. Vieni džiau
giasi ir čiuožia, o kiti dreba pakelėse ir laukia, kad kas 
nors juos išgelbėtų.

SEN. RICHARD LUGAR PERIMS CHARLES 
PERCY POZICIJĄ"

SVARSTYS NICARAGUOS
SKUNDĄ PRIEŠ JAV

HAGA, Olandija.— Tarptau-' 
tinis teismas pirmadienį nutarė . — 

, svarstyti Nicaragiros ’ skundą ; 
! prieš JAV. j
I Skundas sako, kad JAV pa-’
j deda Nk-aiaguos m:-ištmin- Percy jau. informavo Indianos senatorių apie komitete 
' kauris’ vešli kovą prieš legalią 
sandinfeta- v'j-fiau^’bę’. I

Skundas’ gautas pirmadienį, *. 
jis tubjaū’buvcr sVkrstyfšs ir . .
hute/,-fh tuojau' šį ’skunda prieš nu°ja per-miti senatoriaus Char 
Amei^Ą^rstytii> " T" .les P^pįreigas. J

__ ’ įmėmp ats- Sen.'-buvo senato užį
r • piheišzkė, sienio komiteto pirmininko pa-. 
Hąi»iP''lėis-•. reigose. Jis buvo glaudus ben- i

-su -?rez- - R-Oganu.
Nicąra^ų'OŠ i^JAVj šanįkraAa-. Prezidenas pa skirtiniem is 
da šių .vaUiytrUjAatfe^i ’ ta-.nciI»k buvo-specialiai atskridęs

-'riri i UI indis - valstiją, noi'edam as pa
"ri—f-'dėti senatoriui, ,beb- visa tuo nie-

-/Įjemyrik'Ki^įn^ęrįs’*Ąi€pa-nei ' idėją. Sen. Percy pra- 
Itenkihtas, -kad.,- j>rez. .Rfeaganas ; le (tęs senato 16 metų,, rinki-

:inus pralaimėjo. Sen.--Percy jau 
-jis tariasi su^at/sicingarsi paręi- rinfermavo šen. Luga4.. apie kai 
oūnaiį V- ‘k T/* . ,) .kurias bylaš -komitete.

esančias problemas.
wa’shington;^ <

nos sen. Richard G. Lugar pla- •

ambasadą bu-j
; alcisto'- keturios raketos J 

nuo Portugalėj >s- [?.štr istau’Cs! 
aikštelės, nes ten paliesti su
kalti sienų rėmai granatai ;š to-

' . . Iliaii paleisti į ambasadą, šūviai į 
galėjo būti paleisti :š sunkvezi-j 
m io. Granatas galėjo iššauti ir į 
nuvažiuoti. Kariai galėjo išlipti! 
iš mašinos.
likti rėmus ant akmeninio griui| 
di u i o ir- nuvažiuot’. Policija • 
klausinėja visus vietos gyvento-į 
iu\ ar kanais jio nematė aiva-L 
žiavu>iu ir nuvažiavusių karių.!

pale’sti šūvius, pa

pasiliktų ir baigtų apvalyti Chl- 
cages teismus, bet Webb nesu
tiko.

Jis pareiškė, kad tinus seimų, 
mažus vaikus, reikia jais rūpin
tis.

LAIMĖJO
SPALVOTIEJI

lovas2 
kad _i|įr

riasi.-i
J .J

die-

Montevideo, Urag, —Praeito1 
sekmadienio Urugva jaus pr ez i- į 
dento jinkimus laimėjo I’rųg-! 
vajaus- spalvotoji partija, ku-Į 
rios vadas, yra Julius Saugui- j 
neti.

Urugvajuje ilgus metus 
demokra line santvarka, 
prieš 9 metus sukilo l i 
jaus karo vadai, panaikino 
mokra-linę santvarką. Kariai 

ištustino iždą, 
krašto
prezidentą,

‘ CHICAGO, Ill-'— Sen. Char
les Percy pralaimėjęs rinkimus 
dėl 60.000 baisuj įsakė teisinin
kių ištirti - nepaprastai didelį 
švaktyrnąsį pinigų rinkiminės’ 
kompanijos metu. .

‘ Įstatymas neleidžia privatiems 
asmenims duoti daugiau $1000 
rinkiminei kompanijai. Tuo tar
pu jš jKąlifc unijos atvykęš tun- 
tingas ETalstatininkas Goųldeu 
išlėkto šimtus tūkstančius. Jis 
mokėjo sen. Paul Simon rinkh 
miniučerariijo pranešimus -ir vi* 
sus puslapius anglų spaiutojė- 
Dabar filincrs vaiš iją įau atito j 
vau ja du senatoriai demokratai. 
Goulden turės aiškintis teisme. |

Kai senatorius gijš iš Karibų į 
juros: pas įsčios ir aSikvėpę^l 
pasimatys su prez. Reaganu'.iri 
abu nutars; p* verta j^m dabar i 
vykti į Indiją. Ten vyko nesu
tarimai .tarp indu ir sichų del 
Iridiros Gandhi nužudomo.

• - v . . - |
— Egiptas’ -Jordanas; Saudi 

Arabija ir Irakas bandys pat
raukli arabų, valstybes prie Ar-: 
timųjų Rytų taikos sistemos.

— Prancūzų prez. Mitėran- 
das -'praleido dvi'dienas Siri
joj“ Į. V; ’> •

— Amerika . bombnpducs Li
baną, jeigu JAV ar britų amba
sados bi s apšaudytos.

ČERNENKO SVARSTYS 
VISUSi KLAUSIMUS

MASKVA, Rus.—Sovietų Są
junga sutinka svarstyti visos 
strateginius it vidutinio didžio 
raketų klausimus, .— vakar pa
reiškė pr<?z. Konstantin Černen
ka.

J's pridėjo, kad panaudos vi
sa savo energiją šituos klausi
mus svarstyti ir spręsti.

Į Prieš 3 savaites čemenko sta 
lė sŲyg s Amerikai ir Sovietų

1 Sąjungos strateginių ginklų pa 
’ si tariniams, bet dabar jam svar-
• bu, viaus klausimus svarstyti
• be jokio atidėliojimo.

Nuo šių dienų valstybių 
tarimo priklauso pasaulio 
ko.

‘— Indijos Kongreso pa 
pozocije d gyvaus jrarlamenlb Į 
rinkimuose ar’skim sarsiu.

sali

£,•{— Čilėj' gyvenantieji 
n iečiai prrvato paatžadėti

Lenkijos solidarumo 
ninkai sudaro feedraciją.

suei
tai-

— Premjeras Rajiv Gaodhi i 
padarys nuolaidą febams, bet j 
jokiil būdu neteis ferrertikamš) 
atskirti šiaurės < Indijos.

•liffvard

Leidžiasi 1:21.

kalendorkles

Rimgaudas, Vakarė

TAISYS 4 MILIJONUS 
AUTOMOBILIŲ

ŠIKŠNOSPARNIAI NEMATO, 
BET JAUČIA

NEW YORK, N. Y. -- Lietu
viai pasirinko labai gerą vardą 
parukščiui,. ’kuris skraido, bet ne-

-4 turi piurfeoųL- Jo sparnai šiks;
Į ainiai, bet plunksnos be plau- 
į kų;

šikšnosparniai gyvena 
nuošė tarp akmeni uotų
lų. Dienos metu jis miega, 
saulės šviesa degina akis, 
slviaidc naktimis tamsoje.

Ši on ils d i ertomis muk si i n i nka i 
išaiškino, kad šikšnosparniai 

l>et j turi nepaprastai jautrią sparnų 
odą. Skrendančio ar šliaužian
čio vabalo sukeltos bangos atsi-j 
muša Į šikšnosparnio sparnus o 
tia šiknospamiui pasako, kur 
skrenda uodas ar kitoks vaba
lėlis. Užtenka šikšnosparniui iš
sižioti', tai jautrūs jo sparnai 
nuneša tiesiai į jo burną.. ..

Ne uodą nuneša į jo burną, ’
bei burną nuneša tiesiai ant’ Maistininkai, atsėdėję bausmes, kuravo v‘304.00.

kal-

buvo i

de- j
pa į
° I 

gv-1

vadas San I 
visų balsų, 

šios

sikėlė algas 
dabar n utare leisti 
ventojams išsirinkti 
sudaryti daugumos 
ir valdyti kraštą.

Spalvotos partijos 
guirueri gavo 33 %
Tautinė partija gavo 209 
partijos vadas Alberto Zume- Į 
non tuojau nuvyko Spalvoto- į jautrūs, kad jie 
sios partijos centrą ir pas veik i- Į 
no naujai išrinktą prezidentą i 
Julių SangainettL Jis galės per- ' 
imti krašto prezidentūrą, tiktai | 
ateinančių metų kovo mėn. 1 j 
dieną.
Laimėtoją pasveikino ir Urug 

vajaus karo vadovybė.
Krašto gyventojų dauguma I 

patenkinta, kad nebus karo sto
vio ir nebus spaudos cenzūros, i 
Urugvajaus kariai nežudė žmb 

nių be teismo, kaip tai darė Ar-' 
gentina.

lis blekin’fje. kuris <sko,’ kad 'Sf 
sakomybę už bombų paleidimą 
ima F. P. — geg. 25 dienos or.

umni n t ai. ji va- 
Tai esąs Portu- 

kerštns 
sutritk- 
tuonie-1

TSiF Motor bendrovė ir kelios ki
tų automobilius gamiaančies 
.htrd.ovts turės taisyti pagamin 
tu- ir parduotus automobilius.

Pirmon eilėn turės pataisyti 
apie rr. lijoną parduotų mašinų, 
kurioms aliejus bereikalingai

tto*>ganizacija- S 
d i naši F./P. 
giliios buvusių "kartų 
amerikrėčiams už CJA 
dymą kariant nuversti .
tinę Portugalijos vyriausybę.; bėga. 
Amerikiečrai neturėję kištis Šitas gamintojo 
šio krašto ■'gyvenimą. Vėliau ta * jurtas daro didelės 
pati žinia telefonu pranešta te-įkams ir sausa mašina 
levizijos ir 
agentūra:.

Tuomet’nis kariui mene? šta
bo viršininkas gen.Eaner Įsake 
tankams apsupti kareivines, su
imti sukilimo vadus ir uždary
ti Lamus <-:i1<uj' k.hjmuc'U.

nas-
Jis

šikšnosparnio sparnai toki 
jaučia uodų. 

mus;ų, vabalų ir kirmėlių šukei

Apie šikšnosparnį šim tmečiais j 
ėjo Įvairios kalbc-, bet tiktai Į 
praeitą savaite Amerikos moks-! 
lirrnkai nustatė, kud jo šikšna
laba: jautri.

NEPAPRASTAI DIDELĖ 
TELEFONO SĄSKAITA

DELLAS. Tex. Texas uni-’ 
versiteto pirmamete studentė 
(Lacol Koh!, r grvo 251 pusla
pių teljfor.o bendrovės sąsk_i-į 
tą. Ji vartaliojo piblap:us ir ne-

Į žino, kaip telefono bendrove 
j galajo jai parašy’i tokią sąs*

IRAKO ATSTOVAI 
baltuose ROMUOSE

WASHINGTON, D. C.—Ira ’kaitą.
ko viceprezident&s Tank Aziz SLvo kredito kr-telę jai ga- 
oirmadienj buvo Baltuose Rū- įėjo ne j<.-:c-5 adresu, o
nnaose ir visą pusvalandį kai- ■ gdl kas yra pavogęs josios kor- 
liėjosi su prezidentu Reiganu, j telę.
Jiedu nutarė pasikeisti ambasa- į 
storiais abiejose valstybėse.

Irako vyriausybė nutraukė 
ryšius su Amerika, kai Naee-i 
ris įsiveržė į Izraelio teritoriją., 
o Izraelio ktaro jėgos, gavusios 
pacamą Iš Amerikos, sunaikino' 
įsiveižiisią Egipto armiją ir su
stiprino Izraelį.

I Irakas nori gerų ir draugiškų 
sssitykaų su JAV;

Josios telefono ■ą kaita 
kia $33,533.32.

šie.

kredito korte-
In4o-lę pradėjo tclefonuoli j 

neziją, Bengaliją ir kitas 
tas.

[Tos? valdybėse ji jokių 
štamų neturi.

i 
Į 

pažf
l

neapsiHūra- 
žalo; sa'viftin

g-act'r.aa 
tarptaut niu žinių motorus.

Kitoms mašinoms ašys nege
ros. Jos labai lengvai gali jiš- 
snv.ikti ir sužaloti vairuotojus 
bei keleivius.

aukso uncija

s

★ WASHINGTON

SSCUBA

MEXICO-
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BRAZIL
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CENTRAL-
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2

a

Uragvajuj kttiai valdė 9 metus. Jie suruošė demo*
—Rajiv Gandhi nori bendra- kratinius rinkimus ir:krašto valdymą atidavė S 

darbiauti su JAV, . sius partijos pirmininkui adv. Juliui Sangvinetti
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
•KJNĄS ADOMAVIČIUS, M. D.

i - * ' * **

PENSININKO NEMIGA (6)
Sutvarkyk miegą trukdančius, taisyti 
galimus dalykus, ir didžia dalimi ne 
migos niekada nepažinsi!

(Mediciniška tiesa)
riopai kenčia.

Nemigos tvarkymo žinovai 
dabar sėkmingai tvarko nemie- 
ganei uosius N U S 1 MINĖLIUS, 
Šalindami nibimįnjtųo PRIE
ŽASTIS. Iškreiptas ir nelogiškas 

i galvojimas veda į nusiminimą, 
!o pastarasis VARO ŠALIN nor- 
nialų miegą, štai kur šuo yrą pa
kastas nemigos šalinimo reika
le. Ne už tabletės reikia nemie- 
galiui griebtis: tai pigus ir nie 
kam vertas mėginimas. Reikia

- - ‘ i ' .

Dr. Jonas Adomavičius
SCNKALS, NET SUNKUUSIO 
(laibo imtis, norint ^yeikai išsi- 

‘miegoti. Reikia XU§IAfINIMĄ’; 
Nu vėjais paleisti iš^ ^avos paisto-/ 
gėb. O nusimenama . dėl įnėni^ - ‘ *• i

' niekio, kai neprotaujama kaap- 
reikiant. /

Štai vienas nemiega, nes jau-: 
.dinasi ,kad jo duotą parašą, rei
kalingą rinkimams - balsavimui

1927 metais Kaime
vos karruoB>enės vadui gęn. Silvestrui žukaoskųi auksini kai’dą. šioje istorinėje fotografijoje gen. Žukauskas, centre, 
pasiruošęs priimti tą ‘'Amerikos hetuvių dovaną”' iš Kazio Viesulos, kuris buvo vyčių delegacijos galva. Kiek žemiau 
Vieąulos stori ęicerietė vylė Adelė (Rubliauskaįtė) Gab ąfienė, kuri mirė Chicagoje šjdl lapkričio 3d. Į kairę nuo 
Gabalienės stovi prof. Juozas Eretas, pavasąriniokų. pir mininkas (irgi napęseniausiai miręs savo prigimtoje Švei

carijoje). Ceremoniją sekė pavasarininkų jungtinio choro nariai

• * ‘a * Pa LM.vkiį metu ir 
, kitais visais koją mėšlungių 
, vėjais neikia, kaip jftų ankstau 
1 šiame skyriuje minėta, visa jėga 
j RIESTI SKAUDAMOS KOJOS 
I PĖDĄ AUKŠTYN. Tą rietimą 

kartoti kas kehos sekundės. Kl-

skausmą, kefiasi ir vaikščioja 
j kol praeina. Minėtai rieiea-nt pė- 
į dą aukštyn ir tarp kelio laikant 
I pagalvę (koja kiek sulenkta 
aukštyn) gerai tvarkosi tos ne
ramius kojos. Tada ir miegama 
geriau, nes žmogus pamhsta tą 
siausmo gavimą. Dar retjtai- 
čiais paimamas vaistas OXYCO-

5 mg. einant gulti, gelbs
ti nuo kojose mėšlungio. Judėji
mas, varnos, mankšta — irgi pa- 
otm išvengti tokio traukučio, 
Kursi trukdo miegą.

Narkolepsija gyupma kombi
nuotai. Duodama prieš depresi
ją (tricyclic antidepressants), 
Kaip Tofranil, po 75 iki 100 mg. 
per dieną, ir jaudinantieji vais
tai (stimulants), kaip Ritalin, po

tus dienoje. Toks dvejopas gy
dymas sumažina staigaus užmi
gimo dienos metu atakas ir die-.

:' .Pensininko nemigos tvarky 
m^s yra PBAŠĄLINIMAS ar. 
PAKEITIMAS šalinti, keisti GA- 
LĮMŲ dalykų, kurie priartina I 
nemigą. Nuo šitos tiesos nė vie
nas nemiegalis tegul nė nemėgi
ną šalintis. Mat, dažniausiai pa
kanka išmintingam pensininkui į 
paaiškinti, kad su amžiumi atsi- užsiregistruojant, PAĖMĖ rinki- 

. randa NORMALIOS PAKAI- mų būstinėn atėję jo priešai su, 
TOS MIEGANT. To IŠMINTIN-’ 
GAJAM ir pakanka. Tėkš sutin
ka su gyvenimo normaliais vyks-f banko. Ir sugalvok tu man to
mais.

Bet kiek tų išmintingųjų.mes 
! '.štai pUgy'W11' 

o ji tepa - savo 'Topas, - savus' 
Bėruosius dažais, ji nori senatvę- 
Beslėpti. Tuomi ji save apgaudi- 
§ėja, o jaunuosius juokina. Dar 
labiau i niekus išeina antakių 
Juškute j a ir kaktoje raukslru 
gėvta* lygintoja, žodžiu, neišmin- 
§ngasis kreipia dėmesį į niekus* 
5 svarbiausiuose dalykuose: AP- 
SVIETOJE ir 
^ASMENYBES)

policija, ir dabar jie naudos tą." 
jo panašą jo pinigams ištinsti iš

kius niekusi Dar blogiau, ir net 
miegok tu man dėl tokių'niekų f 
Aiškų, kad jokios tabletės, to
kiam miego nesugražinslbo'i-s ir: ' ' • » -- '•'rvisas turimas santaupas jis toms 
tabletėms išleis.

Taip ir dar tūkstančiais kartu 
kitaip kiekvienus savaip eina iš 
proto ir dėl to nemiega. Kas'blo
giausia, kad niekas tekiems be-' 
padeda, nes kiekvienas savimi 
rūpinasi Net ir dvasiškiai, ką čia

ypač is pensininkės, ątiiųą. Taip

nei kūnui, nei dvasiai, asmeny
bei tvarkyti tinkamo 
ninko.
•jhTodėl kūno ir dvasios tvarky
me padėjėjai turi GRĮŽTI prie

JAS, o ne griovėjas.
pabar medicinos luokykkn 

reikalaujamos, kad jos mokytų 
jaunuosius, Į gydytojus besiren-

dos, savų pareigų neatliks, dar operacijos pagalba minkštasis 
i tave apkalbės.. . štai, vienas, 
langų neužsidaręs, skundžiasi, 
kad viename kambary je šalta.
0 kitas, elektros lemputei iper-

■ degus, nesako nuolat apsilan- 
.kančiam giminaičiui, o šaukia 
namų prievaizdą ir daktarą, kad

; virtuvėje elektra užgeso, nors 
kituose kambariuose dega. Tre
čias, apsikimšęs iki langų dėžių 
dėžėmis, skurlių skurliais, de
juoja, kad vabalų atsiradę..

Išvada. Nemėginkime sunkių 
dalykų sutvarkyti lengvu būdu. 
Visi švieskimės ir keiskime savo 
nesveiką gyvenimo kelią svei
kesniu. Visiems reikia mesti se
nus nesveikus rūbus ir vilktis 
daug sveikesniais, švaresniais. 
Nepasiduokime visokių pelna- 
gaūdžių vilionėms, nors jie ir 
būtų švariai apsivil^ęj ■■ bet sagomurys su liežuvėliu (uvulo- 

palatdpharyngoplasty), ai- kak
lo priekyje atidarant praėjimą 
orui (tracheostomy).

■t ' ' jv a- *-» ■■
jXeianua^.^ojas, naktį mie

gant jas judinant, sunku gydyti-. 
Yra mėginama mažinti naktinį 
raumenų mėšlungį (traukutis 
— nocturnal myoclonic move
ments), kuris yra gana skaus
mingas, ' vaistu CLONOPIN, 
02-2.0 mg. einant gulti. Tik ne—

rodytų, ■
> JU < =? * - .1

PaSLkaitytl Gertatųcs, Sep
tember 1984, 9.

pagelįbi- giančius studentus ŽMONIŠKO - 
V VISUOMENIŠKO apsiėjimo siį 

sergančiaisiais. Negana jiems 
galvas prikimšti formulių, tada 

•tavo darbo.ir .imtis tinkamos pa- jie nepajėgia su sergančiuoju 
’ galbcs tavo paklydusiai avelei, žmoniškai šnekėtis. Jokie sku- 
kuri vra tokia, tamsi ir taip sa- ba, lekia tekini, o žmonės ken- 
vais nusiteikimais visokiems VĖ- j čia, pagalbos nešulaukda-mi. 
JA VAIKIAMS paklusni. Ne vien j Tokie nepajėgia ir nemiegaliui 

reikiamai talkinti.
O ar ne tas pats ir str dvasiš

kiais? Jie dabar skundžiasi, kad giančiu. žodžiu, jie iš tavęs m-, 
niekas iš parapijtačių nelanko ■ kalauja būti angelu, kada patys 
ligonių, nepadeda nepajėgiam' dar yra tikrais žmonėmis netapę, j 
tiems save tvarkyti, neprižiūri * Tokie neretai ir nemiga'skun-j 
savo vaikų. .. Toliau bus dar; džiasi, nes sąžinė jiems primena 1 
blogiau: neturėdami reikiamo ' jų tvarkymosi reikalą, 
pavyzdžio iš dvasiškiu, jaunieji 1 .: . . .... ... . AI Vardais nemigos
pasuneta, sunkeliais keliauja. U j- tvarkymas
senimas be žmoniškų jaunuoliui
visokeriopai kenčia. Taip ken-| Visiems reikia rengtis sveikai 
čiantieji nerimsta, nusimena, t senatvei nuo mažens. O jei taip 1 
na, ir nemiega, čia tabletės ir- J- nesielgta, prisieina talkinti kiek; 
gi nieko nepadeda nes reikia • ir kaip dar galima.
ŽMONIŠKO elgesio, kiekvieno: 
vienas kitam rodomtk

Todėl dar žmoniškais išlikų-; 
šieji visi gydytojai dvasiškiai ir 
visi kiti žmonės, junkimės tal- 

t lųn sa\o paklydusioms avelėms 
□e tik nemigos sugrąžinime, bet 

.įr kitokiuose joms būtinuose rei- i 
kainose. Talka, organizacija čia 
yra būtina, nes pavienio vienas 
kitas geras darbelis čia vra tik 
lašas jūroje. Reikia sudaryti j y , ... .

ronrri .-i • • ,i - i : v'ajstai, tai tik LRLMPAM lai-.srovę GĖRIO tekmei i kiekvieno f , . .
mūsiškio širdį. Gana, oi gana* . T •: •' ■ 
vien tik savais spuogais, savais Į 
artritais, bursitais bei neuritais J 
rūpintis! Tik KITAM gėrį su-j 
teikdami, kurkime tavyje jėgas.

nuo vagių, j- namus besiveržian
čių, reikia žmones saugoti, bet 
BŪTINAS REIKALAS dabar 
,yra JAUSMAIS paklydusiam 
‘žmogui talkinti. Reikia nuteikti 
žmones taip JAUSTI ir taip 
GALVOTI, kad tias jų jausmas 
ir galvojimas būtų jų sveikatos

I Nė nepamėgink patarti tveirkv- ... , ... t
i. a- *. i -j - i • i rei-Kis nuolat to^vaisto nauilOitt* te. JIS save laikys gerai besiel- ,. nduuvu,

nes galima į jį įprasti nuolat 
vartojant. Su pertraukomis jis

PARYŽIUS IR LAIKAS

klausia

— Kodėl ? J uk 
pats!

seny-

NUSITEIKIMU I kalbėti apie gydytojus, nesirūpi- 
s u žmoginime Lna tokiems reikiamai padėti.

ĮSpsileidžta. Tada, žinoma, toks*Vienas prirašo tablečių, o.kitas
ipsfleidėlis ir tamsuolis visoke- paskutinius centus už danguje T V A R RYTOJAS, STATA IX)-

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apieMARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00. 

Už persiuntimą pridėkite S1.Q0.
Čekį rašykite ir siųskite:

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

Tieins. kurie naktimis esti ne- • 
■ amjūs ir kurie nuolatiniai su sa- j 
vu protu esti susipykę, prisieina į 
duoti jų PSICHIKĄ tvarkančius Į 
vaistus (antipsychotic medica- • 
tion). 1 ik NEDUOTLNA CHRO-. t 
N1ŠKA1 jokių migdomųjų vais
ių, taip gausiai vartojamų sene
lių prieglaudose. N uo migdomų
jų (hypnotics) vaistų tokie dar 
labiau ima nemiegoti Jei ir due-

Į lama retais atvejais migdomieji
l

l kui (trumpiau negu dvi savai- 
į les). Laikinai galima duoti BEN-
1 ZODIAZEPINE grupės vaistą, į 
j sskysim HALCION, einant gulti i 

po 0.125 ar 0.25 mg.

TĖVO LAIŠKAS

0 mylimasai sūnau, 
ar tu mylėjai savo žemę — nežinau: '
negynei kardu, kovoj nekritai, į 
o dabar gyveni, kur svetimųjų marių krantai.
Ir rasai t•
ne kaip kovotojas ar pranašai — *
kad jau devintąjį miestą praeini, 
savos dalies neradęs gatvių grindiny; » * 

kad į žemę gula naktis, sutemusi aklai, 
ir skleidžias atsiminimais — 
metaforom ir rimais — 
audrų sudraskytieji Baltijos tinklai; 
kad kas rytą kelies 
ir eini iš namo, lyg Šarūno pilies, 
rinkti aukso raketai į mėnulį...
(0 tavo brolis Vorkutoj nukankintas guli...)

Jei motina tave dar kartą gimdytų, 
tau duotų daugiau laisvės tikėjimo ir kovos dinamito-

Adomas P. JasasNaųjąį gasirodžiusi\ DR, ANTANO RUKSOb
91^ puslapių, viršeliu (Qivi0»

|<OVOS Q8I. LIETUVOS
NE P RIKLAUS o m Y m

► V * T ’ » ’ * . ’ ’ z

VajKlvpas k tHWiB* awfli’ks*
CAfN*. - flf? tBtntnhMrž-lf ' ’ ' ' ‘z . H SiR

Lfcs— ^B*ll<***<*>*<,***>**^e*l>^^_  

nusiminimą iš mūsų pastogės O kai pasitaiko tik LAIKINA 
šalinančiais. Tada ir Miego An- • nemiga, po kokio pergyvenimo I 
gėlas bus su mumis. . Į ar susijaudinimo (stress-related

Tokios, virš minimos tiesos j ar transient situational insoni- 
pa t vi r tinimas vyksta dabar Lie-I nia), galinti duoti grupės TE- 
tuvio Sodyboje. į MAZEI’AM vaistą, sakysim

Ąlv^bečių »r jų talkininkų į RESTORIL, po 15 mg. einant 
'r tad «ni»ųs»ų) kru-igiriti.

vino prakaito lięįimo išdavoje: O kai nemiegama dėl nrie- 
atsira-do Chicagoje trisdešimt{ gani alsavin>> sustojimo (sleep; 
dviejų (32) liūtų p&nsininitbms apnea), ituodaaw kvėpavimą > 
būstinės. Neišsigabfitiems pjr-. skatinęnticji vąjgtai. sakysim. Į

-: moji pagalba VIETOJE sutei-
i kbam». štai, Anelė Kkveitytė 

globojo beveik neregį ir nepa 
jėfltantj save kaip reikiant tvar-

' ■ kyti virš 90 melų seMclį, kuris 
ri>rj mirti, bet dhr vis ir bijo.

r i Jftu seivfci jo kūnas būtų niekais:
HI virtęs, jei ne nudatibė »

■ ' Anedėę •.Kinmitybė*'
• i lėiltMmn 8psi*v3«^$i’

parvalgĄ ti ir gydyta. <•
p rnk s«u penNTTfWcaK rniolsrti-1 

nių reikalų tirnnkitji
1 kaip daugelis jų* yra gerokai 

H] ^velnių prtriję’\ Jie tave rfcrran>

PROVERA, 2^ tris kartus ■ 
po per 4ieną. Taip pet i
naiMfrugas vaitas tokiam alaa- į 
/ntiui tvarkyti yru. DIAMOX 
teblefe® z *. . *

O kai nenviegąuia del kvėpa- Į 
v:inx> teicy susiaurėjimo ir nepa- i 
^anJoanuti įfttektmo j platu ’ 

fnhelattive rteep aį>nc») J 
į pertame pfc Į

eartaiU Dar j 
tokiems talkinama 

tat pučiant j orą parti-
dinki xpaiFcbmu (positive ainray Į 
pressure). Kitam sutwkMM

SAVINGS UQN^ r'n»n««»0-
AT OUt LOW IATB

Mutual Federal 
ivinas and Loan

CERMAK RC4~ CHICAGO, S06^
= ' 347-77*7

RERVĮAtę CHti Ar.nt.ASD SIN»CE



^ DĘTROIĮO .NAUJIENOS
' KARIUOMENĖS ŠVENTĖS IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

-Reales toįpėjnnas prasidėjo
lapkričio IK d. 10:30 vai. pamal- 
tiotoįs šv. Antano parapijos 
šSętitoiėje. Org-imz;acijc5 p-a-

Lį&tų'yos, Amerikos ir seąios or- 
gaw&iciju vėliavos: Kūrėjų sa- 
v^aSn,. Ramo venų, Daria us- 
Girėirn klubo, švyturio jurų šau- 

jift. Bic&aųs- kaulių ir Kkau-
t j£ yėliyd. & tvarkė Švyturio 
Šauliu kuopos pirmininkas Bro
nius- Valiukėnas.
Ą Šy. Mišias už žfuvusiiLs karius 
ir' atnašavo parapijos
k'lebę&as lėun. Alfonsas Bcbo 
Z33S, kuris tsip pat pasakė tai 
disųai pritaikintų .pamokslą. 
Giesmes nepaprastai gražiai at- 
Itkų! parapijos 'choras, vadovau
jamas muziko Sfesio Sližio. Gie- 
(fejo: Štai -ateina prie altoriaus, 
Garbė Dieyui aukštybėse, Iš-

» 'i ' ,. .-4 * *"

klausyk LiatuVos. Viso- harmo- 
ęįmjpt-os mųz. i Stasio Sližio. 
Po to — šventas ir Garbe Tam 
(St. "Sližio).^ Skausmų kryžkelė
je (muz. J.- Sjniaūs).. Sbk>' pia-rti- 
ją;įę 4u.ėtą atliko; Birutė Januš- 
kięęę ir.St. Slimy's. Giedojo, daug 
ir kitų giesmių.’Vargonais grojo 
Št.-SIižys. t.

\ .j '4 ■ ■> ę! • -

Akademija įvyko parapijos sa-. 
Jęjąi . Pradėjo irį vadovavo b:ru- 
tiėtė Kristina Daugvydienė. Į sa
lęįneštos Lietuvos: ir še- 
šičs organizacijų vėliavos. Vėlia
vas tvarkė Juožaš .Kinčius. Prieš 
prasidedant 'akadtmijai,' buvo 
uždegtos -žvakutės už? mirusius 
dėl Lietuvai laisvės. Uždegė AI 
dona ,!TamĮiūfcniėnėi ir Kazimie-

. *< ' ' '.’C* . • ‘ iy

Mįnej hno Į nvO; 
fecija skaitė, kui A. B^bonas. 
I?6hskait6 sąrašą Įkūrėjų savaiifr 
riųj'-vkurfe.sirgo ir -Vnedalyvavo.

nto’kyklą, nes jų dauguma buvo 
beraščiai.' t

ĮJfciba buvo neilga, bet turi
ninga. Tiaiko &pie 15 iniinicių. 1 
Klausytojams nebuvo nuobodu,4 
publika šiltai paplojo.

Po prelegento kalbos sekė m?- ' 
ninė dalis, kurią atliko Detroito. 
Moterų Vokalines kvartetas, va- ' 
dovLujamas muz. SI. Sližio. Pa-, 
dainavo sekančias dainas: Su-- 
grįžt negaliu (muz. S. Sližio), 
Kritūbiems šairiiams (nruz. Jk. j 
Vaičiūno), Siūbau lingau paukš- ; 
teln i liaudies dąina, harm. S. Sli 
žĮo), Menu gegužį (muz. S4 Sli-į 
žio), Laisvės wearis (Kantatos 
IV dalis, muz, B. Budriuno). 
Publika plojo ir bi»avo. Užbai
gai Lietuvos himnas (muz. V J 

’Kudirkcs), . Išneštas vėliavos.! 
Publikos dalyvavo virš 150. Visi j 
svečiai rengėjų buvo pavaišinti ’ 

, užkandžiais ir kavute. Minėji-, 
irtas pUvyko labai gerai. Rengė- j 
jams ir publikai padėkos žodį! 
tarė programos vadovė Kristina j 
Daugvydienė. / 
■’ . * * * .

ŠVYTURIO JURŲ ŠAULIU 
š.M. PASKUTINIS POSĖDIS

Posėdis įvyko lapkričio 17 d. ‘ 
Šv. Antano parapijos patalpose. 
Pradėjo kuopos
Bronius Valiukėnas. Perskaitė { 
darbotvarkę. Dalyvavo šie kuo- 
pos nariai: J- Kinčius. A. Valiu
kėnas,' M. Abarius, A. Bukaus
kas, St. Paulikienė, S. Sirutienė 
ir? R. Macionis. Moterų vadovė E. 
Būkšnienė ir parengimų vado
vais P. Bukšnys nedalyvavo.

Kazimler-ip. Da-ugvy’dui, -. Jonui
Mi^^avTęwu^->Feliksui Motūzųį

» < v.-*-. ■ ‘

kš$z Į/ą^kąitą . pradėjo įšiais žo- 
(įžiaiši ■ ‘.f“Neatgavoiae : .Lietuvai 
laisves, beIši^rdijo tuos, 
k&įą • pirmieji ? -įsakė' mobilizuo- 
tjs’ nwp' įsibrovėlių rusųL kom-u-

' "" • 1' y, ixNV . i t ’ . * - . ; .- * .-V . - ■

dirigentas

L

€>O

0 centu. Buvo bulvių išpartl >-1 cics ir atstaty ti nepriklausomu

SOTI PADĖKOS DIENA

Praeitą ketvirtadienį visa Arre 
rika šventė Padėkos Dieną. 
Kam amerikiečiai dėkoje, būeų

pačiu politi-Į 
nuo kuriu ‘

rrų ce:
.ame c 
: EL 
: b‘-

u

ai, .svajo- . 
to sius ir 
išlaisvin I 
bent dalį

maivti

clmcje- Ji ilgus j 
L i Įgeno; te, Eri- • 
užnak ayje sker-1 
prince Bridge-Į 
o r.ž krrdyklų, 
Kryžiaus bažny- 
k. nn - Indianos

n nu'ipir 
kei s >1 ly- 
tiinkiai irž- 
,.o sklypą

3L IS

nu>ipi
e o p?ki -
no didžiazn.<:oji svajo-

pn-tn:v:i i-amą ežero

rimas, tai pasinaudojo proga, 
'rięt na nupirko porą svarų span 
guolių, šviežios duonos kepalą 
iž 92 ccntu>, šveduos karaliaus 
iudijimą turinčio kepėjo keptą 
Tarine kepykloje. Motina parve
žė benką sampano, pirkusi už 
peną doleiių. saldžių bulvių. ža-|
. ų pupelių pakepė blekę kuge- jI ninkx> Vyt. Jokūbaičio. Pagriir^ 

gavo pusę galiono Pier-°>įdinę paskaitą 
2Čas grietinės ir spirgučių, 
gabalą baltos ir pilkom kala- 
j mūses. Kalakutą kepė ant- 

a' kš.e esančiame pečiuje, 
o kugeliu lietuviškai paruoštas 

pamas pirmame aukšte 
e pečiuje. Ka<La viskas 

ikėjo palaukti, kad 
nes karšto kugelio ar 
dakuto negalima valgj’-

savo valstybę. ii
šios sukakties minėjimas Cle-Įj 

veLmde bus š.ni. gruodžio 16 d., j Į 
sekart.dienj, I vai. po pietų Lie-/ 
tuvių Namų viršutinėje salšjej; 
Minėj imą-akademiją rengia pe-ct 
daliai tajn su.<L'rytas komiksas, ; 
vadovaujamas VLIKo vipepi mį-j

no 
rii 
po

id senatvėje galėtų j 
d džiaugi i ežero bau 
rin.ančui vėju.

džiaugėsi naufai,

švežė, negu ,
o žmona ar dukterys tikėjo-

iškepė, tri r
Et\V«t 
ka? što 
ii.

Kol Padėkos Dienos pietūs 
buvo paruošti, tai teko vėliau au 
temobiliu nuvažiuoti i Michiga- 
no miestą ir parsivežti dar šven
tei trūkstamų pre’Jų. Mcuna sė
do į savo automobilį ir nuvažia
vo i Indianos didžiausią miestą 
\Tn i on*-* n

skaitys vienas 
VLIKo kūrėjo Lietuvoje agro
nomas ir poetas Balys Gaidžiu-, 
nas. Meninę dalį išpildys Kalė
jams j Australiją koncertuoti 
išvvkstas Glevelando Vvru Ok
tetas, vadoyaųjnmias maestro Ry
to Babicko, dLhartinio Čiurlio
nio Ansamblio dirigento.

Visi kviečiami minėjime kuo 
gausiau dalyvauti. Įėjimas — 
auka. ak

• Vyras su žmona susipyko. 
Vyras, grįžęs iš darbo ,ąnt sta
lo rado raštelį: ‘'Pietūs” — 
“Valgių knygoje”, 215 esi., va
karienė 317 psl..”

(Bu- daugiau)

pirmininkas j sunku tiksliai pasakyti, bet vi-j 
* siems aišku, kad Padėkos Die

nes amerikiečiai nesutiko nukel
ti pirmadieniui, kaip jie daro 
su kitomis šventėmis. Padėkos 
Diena jiems yra svarbesnė, negu j 
visos tos šventės, kurios iš bet 
kurios savaitės dienos nukelia-! 
mos j pirmadieni, kad galėtų bū-

E rr^ •. . C;. n ; ti ilgesnis, savaitgalis ir Visi ga-<•. t (Praeito t posėdžio protokolą ... xL - L L*. %. lėtu ta diena laisvai svestL Tug |pęrskaite A. ’ yaitenas. Daugelis 
nesutiko su' protokolo turiniu.

kon pateko nuo ti 
n iu per<ekioi imu,

exikon plaukė ir “Mayflo-į 
cLu-' 
ru>ų į 

lietu-' 
tiacl- j

persekiojimų, o Antrojo Xa-

guma lietuvių bėgo nuo 
pci sėkloj imu. Caro laikai

10

lėtu tą dieną laisvai švęsti. Tuo 
tarpu Padėkos diena neatidėlio
jama. Jeigu ta diena pasitaiko 

.ąmerikiaciai 
ta dieną išverčia ketvirtadienį- 

Padėkos dieną kartu su ame
rikiečiais švenčia ir Amerikon 
patekę lietuviai- Vieni Amerir

' Protokolas buvo taisomas ir pa-. ketvirta(Uenį, tai 
pildomas. Po diskusijų priimtas, j

Kasos stovis geras. Dabartiniu
mėtų•; kasoje yra 10,468.45 dol.

'kAtšvo-'

.kėno pranešimas. Pasidžiaugė, 
kati šaulių stvoykla tvarkoje, šį
met turėta daugiau parengimų. 
Vasaros makm urnai užsibaigė. 
Užplanuoti žiemos parengimai. 
Bendros kūčios numatytos gruo
džio 16 d., sekmadienį, 1 vai. 
^iįtąĮ.7 ęįoiĮ. asbleiĮiuij Norin- 
t'i^jĮ$.-,į:ųeiqse daly sauti regįs t- 

pis ‘pirmą.B. Valrukėną
- tek 562-1-143 ir pas kitus valdy- 

■ bos narius. . ' • .
• Mietinis- kuopos visuotinis suisi- 
rinkimĮas numatymas 1985 m.

sausio men. 27 d. 12 val. 30 min
Šv. Antano parapijos patalpose

Posėdis užsibaigė 7 vai. vak 
Ant. Sukauskas

vergusiu bolševikų. Pirmoji ru-i 
su okupacija įvyko pagal Molo
tovo ultimatumą, o antroj: įvy- 

kai sovietų karo jėgos antrą! 
karta įsiveržė i I.-ietuVa. Lietu-!

*■ Y

viai, pažinę bolševikus! bėgo i 
vakarus, o karo pabaigoje džiau 
eėsi. kad pasiekė Ameriką. Su 
amerikiečiais jie ir Padėkos Die
ną niinėjo, kad būtų : aiškiau, 
kain lietuviai Pądėkos Dieną 
šventė, paminėjime, kaip lietu
viška šeima ją šventė, tai susida
rys vaizdas, kaip lietuvių dau
guma dėkojo tiems, kurie suda
rė jiems sąlygas pasiekti Ame
riką ir kartu su amerikiečiais 
dėkoti tiems, kurie pajėgė šiame

Dieną šventė jo anūkas Charles; 
Aukštikalnis Austin. Teisybė pa 
sakius, šventę suruošė ne jis, 
bot iaun?. jo žmona Ramuiie 
Konkulevičiūtė- Josios vyras 
ym atlikęs karo tarnybą marinų 
e'lese, ir duona uždirbąs sunk- 
v^žimio šoferio pareigose. Jis 
norėtu pats Įsigyti sunkvežimį į 
ir iuo verstis, bet neturi geram!

* • į

sunkvežimiui reikalingų *90.000 
ar ne: šimto tūkstančių dolerių, 
šiandien sunkvežimiai yra tik
ri namai. Juo .veža prekes nuo Į 
vakaru i rytus, iš šiaurės į pie~;

išvažiuoja, tai užtrunka 
raitę. Be dešimtis tūks- 
dolerių vertės prekių 
mašinoj yra lovą, pak- 

antklodėmis ir reika- 
uma su vesintuvais-

Bet paskutiniu metu jis nedir
ba. Dabar bedarbis. Jis vaįravąJ 
Michigano ežero pakraštyje esan 
čiai pliene gamykloje, bet. kai 
amerikiečiai pradėjo pirkti pi
gesni Japonijos plieną, tai Ame- į 
rikoje jie plieno nenorėjo ga-įl 
minti Charles liko be darbo. I j

CLEVELAND. OHIO
VLIKo sukakties minėjimas 

Clevelande

šiais melais Vyriausiasis Lie
tuves Išlaisvinimo Komitetas — 
VLIKas švenčia savo veiklos už 
Lietuvos laisve 40-ąsias metines. 
Per tą ilgą okupacijos ir kančios 
laikotarpĮ VLIKas yTa atlikęs 
daug darbu tėvynei Lietuvai. Ir 
ners mūsų visų pagrindinis tiks
iąs nėra dar pasiektas, VLIKas 

jir toliau nenuilsdamas dirba ir 
kovoja, kad Lietuva netrukus 
galėtų nusikratyti vergijos pair

męfai -‘ jaunuoliai bū-

IVrVfv. ,ii< auklėjimo.

Ž; .v L—J-'A, ■ J

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W, 71st St., Chicago, Ill.

• RtiESTINGA’ lSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUKYNAI 9 KOSMETIKOS REIKMENYS

VERTINGOS KNYGOS Atdara šiokiadieniais nuo
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro. -

Jis galėjo Michigano pakrašty
je gvventi ir tikėjosi gauti sunk
vežimio vai motojo darbą. Bet 
jau trečias metas buvo bedarbis. 
Teko gyventi iš motinos ir se
nelės.

Bedarbis su žmona nusipirko
15 svaru kalakutą-turkį. Jis bu 
vo Įšaldytas. Išėmė iš šaldytu- R 
vo. kad atšiltų. Jis turi atšilti, | 
suledėjusio negali kepti. Skonio j 
netenka.

Nusipirko 10 svarų bulvių už

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinį 
organizacija, lietuviams ištikimai 'tarnaujanti’ jau per 97 metui
SLA —- atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucę 

darbus dirba. . ‘ <
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS M3LIJQNUS dolerių 

apdraudų savo nariams, '. ; ■*
SLA —apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, .
xJekvienas lietuyis ir lietuvių draugas galf 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000, 'V .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga . jaunimui,- sipJnančtem 
aukštojo mokslo ir jų-'gyvenimo-pradžiai č .

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3-09 metams. 

‘ < * -J V ’ ' • "■* -
SLA—-kuopų yra visose lietuvių kolonijose. L* 

Kreipkitės i savo apylinkės’kuopų veikėjui,- 
jie Jums mielai uacelbės T SLA įsirašyti. r

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centr<:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York,.NX 10001 

Tel (212) 563-2210 <

taip pat K. MatuaeričlaiK tr T 
ctudljCK, IHustruotos nuotraukomli t

fcSjryjwa jMXtftilaM. IMipnri. knyga kainuoja tik U.

■l > DAINŲ. LAURUOSE, poetės, rajytojoa Ir
Saif ioidij pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafe 
Heirtea bei jų Istorija tr eigą, {domi skaityti ir nedainuoju

btf utkūMibd*. Studija yra 151 pusk, kainuoja $Z

.* VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rffltc a?ral\ 
b* fttoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muss 
h*«4thA bruožŲ aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht<

akiranetiala Ta 206 puslapių kny*

apceri

ISIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmafratt 
idija apie Rytprtalua, remiantis Pakalni* | 
docnenimia. ApraAymaf jdomta kiekvienas

-.a r*** m m

Jr kic<n£*,1

■ŽĮ>. Dtba? galiai*
Kayp T*t forai ta. M? poilip4!. kita-

ovąje Ir pb

Hk

FsM M

D. XT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAXtonight. e

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 labd and follow 
direct ions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
U tomas........................................ .................—____

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LTE“TĖVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL

K dalis, 229 psl.------------- -------------------------------------

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.___

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

Prof. P. Pakmklio. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

J. Vendor®*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL - - -

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St, Chicago, DL 60608 sfųs- 
e čekj tr pridėkte vieną doleri pershintkno Klaidom*.

3

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

$2.00

IWrWrtWBiTTlTBTT

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA,

p&rx5p 700 puslapių knygą, kurion sudėjo Hska, ku bet kafi* lt 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas goriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu*

Ir patarė mums toliau studijuoti. ,

ialM fM. Kieti vtrieHjd.

& SalBtea St, BMeaga ’r

Nfv, 21. 1M4



rni LITHUANIAN DAILY N1W1
Published Daily, Except Sunday, Monday and Hulidxj, 

by Tile Lithuanian News Publiahlng Co. Inc.
Hatetwd Street, Chkapo, IL £0e0«’ Telephone 421-4101

:ECOND-CLaSS POSTAGE paid AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniai* — iki 12 vai.

As of Joouary 1, 1T30 
Subscription Ratos:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
ax months, $12.00 per 3 months. Ln 
other USA localities $40.00 per year* 
122.00 per six months, $12.00 per 
-iree months. Canada $45.00 per year; 
^her countries $48.00 ner year.

metanu _________________________ ___ $40.00
pusei metų_____________ _
trims menesiams _ ________ qq
vienam mėnesiui _______________  $4.00

| Kanadoje:
1 metams _

pusei metų ____ __________________ $24.0^
viena m mėnesiui _______________ $5.00

25 cents per copy Užsieniuos: - * •

metams-------------------------------H&00
pusei metų _______________________ $20.00Huo sausio pirmas dienos 

Dienraščio kainos:

Chicago’e ir priemiesčiuose:

metams ________ ___________________  $45.00
pusei metų_____________________ _  $24.00
trims mėnesiams_______________$1500

vienam mėnesiui_____________ $5.00 *
Kitose JAV vietose:

Naujienos einą kasdien, išskiriaai 
sekmadienius, pirmadierrirni ir jvpn. 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chic&go. 
EL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

P. STRAVINSKAS
VLIKO TEISINIAIS KLAUSIMAIS 

KAS YRA VLIK AS?
Tai VLIKo teisinės asmenybės, jo teisinės prigim 

ties klausimas. Jis reikalingas išsprendimo ypač dėl to 
kad, nežiūrint, kas yra VLIKas, negalima suvokti, ką ji 

to nesu-.
VLIKo

sai teisiškai ..gal i ir ko ^negali į (kompetencija), o 
vokiant; ’ '’Aeiinanomą organizuoti. praktinės 
veiklos. į > :

Anksčiau, kada\dalis mūsų politinių grupių reiškėsi 
už VLIKo ribų, kaip jo opozicija, vyravo dvi pažiūros 
i VLIKa. V

VLIKa sudarančios grupės laikėsi VLlKą tautos at
stovybe, o kai kurie VLIKo opozicijos veikėjai spaudoje 
aiškino, kad VLIKas esąs tik eilinė visuomeninė organi
zacija neturinti jokios teisinės galios tautai at
stovauti.

Dabar, visoms mūsų grupėms apsijungus VLIKe. 
atrodo, jau visos sutaria, kad VLIKas yra politinis or 
tranas, reiškiąs ir vykdąs mūsų pavergtosios tautos poli 
te minti.

Tas aiškėja ypač gi iš pereitais metais (1964) pa
skelbta jų atsišaukimo į visus lietuvius, kur pasakyta, 
kad VLIKas esąs “Lietuvių Tautos laisvas ir autentiškas 
balsas bei jos valios reiškėjas nuo 1943 metų”.

Tai iš tikrųjų teisiškai pagrįsta ir politiškai išmin 
tiga pažiūra, kurias tenka dabar visems laikytis.

II. KAS SUTEIKĖ VLIKui TEISINĘ TAUTOS 
ATSTOVAVIMO GALIĄ V

1) Kai kas teigia, kad ją VLIKui, tiek Lietuvoje 
veikusiam, tiek ir tremtyje besireiškiančiam, suteikė pa
ti tauta betarpiškai, pareikšdama jam savo pasitikėji
mą. Bet tai, mano nuomone, sunkiai pagrindžiamas 
teigimas.

—*—
I. PLŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Vieną kartą Fricas sėdėjo kieme prie šulinio 

ir blizgino savo šautuvą, durklą bei ruošė savo 
aprangą kautynėms. Jaunystės grožiu žydinti 
Teklė atėjo prie šulinio, pamažu sėmė vandenį, 
o jos akys smigo Į Fricą. Ji nemokėjo vokiškai ir 
nieko negalėjo jam pasakyti, bet tos jos akys, 
išdavikės, ir saldus saldus, viliojantis jos šypsnys 
viską išdavė. Jis žiūrėjo Į ją sužavėtas ir gestais 
parodė, kaip labai jis norėtų ją apkabinti ir pa
myluoti. Ji papurtė auksinius savo plaukus ir pa
rodė vietą prie šulinio. Paskui ji atidžiai apsi
žvalgė ir parodė langą namuose, su šypsniu palin
gavo galvą, sutikimo ženklan, paskui parodė j 
saulę ir nuvedė ranka iki miško. Dabar ji lengvai 
nusijuokė, griebė kibirą su vandeniu ir linksmai 
nubėgo į netolimų namų duris.

Fricas buvo neapsakomai laimingas. Jis už
miršo, kad jo laukia baisus, šūvių triukšme skęs
tąs frontas ir gal baisi mirtis. Jis tik mate Teklės 
ak s ir ” ?rstė jos gestų kalbą, kaskart vis aiškiau 
suprasdama?. Reiškia, ji nori, kad jis ją apka
bintų, tik ne č;a. o ten jos kambary, įėjus per 
langai "" n<‘ dab: r, bet saulei nusileidus — naktį.

VLIKas vokiečių okupacijos metu Lietuvoje veikė.1 
slaptai, pogrindyje, todėl tautos dapguma vąrgu bąnt ką 
apie jį ir bežinojo.

Tautos dauguma tikriausia rpdco nešinę nei ajjĮę 
tremtyje atsikūrus} ir dabar veikiąiiįį VĘI^ą, atkarsią I 
nuo tautos geležine uždanga. Todėl tįęk Lietuvoje, vęi-1 
kusio, tiek ir tremtyje atsikūrusio VtlKo tei^ipė galia i 
kalbėti ir veikti tautos vardu, mano nuomone, negali | 
būti išvedama iš visos tautos neva betarpiškai pąreilęšto 
jam pasitikėjimo.

2) VLIKo teisė tautai atstovautir manding, gsili bū
ti išvedama tik iš to, kad jį, kaip pasakyta jo 1MJ-, II, Ifi' 
d. deklaracijoje, sudarė lietuvių politinės grupės, kaip 
tautos politinės minties reiškėjos ir vykdytojos. Jos su
dėjo VLIKe savo iš įstatymo,ex le^turiinpsįgulįojijnt^ 
(reikšti) ir vykdyti tautos politinę riūntį) i|* padarė jį 
teisine tautos atstovybe.^.
III. KOKIOS ORGANIZACIJOS GAįl DA^YyAįŲTF 

VLIKE JO NARIAI^ ' 1;.

Mano nuomone, jame gali dalyvauti tik. politinės or
ganizacijos (grupės), nes tik jos vienos yrą, kompętėtiti- 
gos reikšti ir vykdyti tautos politinę mintį.

Nepolitinės organizacijos, netgi ir Lietuvių, ben
druomenė, kurią kai kas. atrodo, nori prisivilioti i VTit- 
Ką, negali būti VLIKo nariais. Joms įsimaišius VLIKe 
(jo nariais), VLIKas nustotų buvęs teisinė tautos at
stovybe.

VLIKe reiškiasi dar ir kelios vad, rezįstencinės or
ganizacijos, bet kiekviena jų turi politinius atspalvius, 
dėl ko jų dalyvavimas Vyr. Liet. Išl. K-te yra pateisina
mas ir VLIKui, kaip tautos atstovybei, nekenkia. Žino
ma. jei to° organizacijos susilietų su jomis giminingo
mis politinėmis grupėmis, tai dėl to VLIKui irgi nebūtų 
jokio nuostolio. Bet tai jau jų vienų laisvės ir teisė.

IV. KOKIA VLIKo VEIKLOS SRITIS? \ '
VLIKo kompetencija išvedama, pirmiausią, is. * jo, 

kaip tautos atstovybės, teisinės prigimties Tarp tautinėje 
plotmėje jis. ’VLIKas, gali reikštis, kaip ir kitų tautų 
panašiose sąlygose sudarytieji tautos atstovavimo ga
lią turintieji politiniai organai, vadinajni nacionaliniais 
komitetais.- , • 2

Kalbant kiek konkrečiau, tenka pastebėti, kad VLI
Ko 1944. II. 16 d. deklaracijoje numatyti dti pagrindiniai 
jo tikslai ir uždaviniai:

1) išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos ir
2) atskatyti Lietuvos valstybės suv^eninų organų 

svetimos jėgos laikinai sutrukdytą veikimą,
Lietuvos valstybinės organizacijos atstatymas šian

dien, kol Lietuva neišlaisvinta,, dar neaktualus. Todėl 
VLIKui šiandien dar nėra reikalo skelbtis kokiu valsty
bės valdžios organu, vykdančiu legislacinę ar kokią kitą 
valdžios galią, kuo jis kada (1946) bandė pasidaryti jo 
teisinių ekspertų aiškinimais.5

VLIKas šiandien turėtų laikyti save tiktai nacionali
niu komitetu, kompetentingu kalbėti ir veikti tautos dar
du tarptautinėje plotmėje, bet dar nepretenduojančiu į 
jokią valstybės valdžios galią.6

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

r ' Ilgai tuomet stovėjo jam toji saulė danguje. 
Ji ėjo ir ėję dangaus pakraščiu, kol, pagaliau-, 

I užlindo už. miško, ir nakties vėsa pakvipo. Rodosi, 
ne naktis taip kvepėjo, bet šilkiniai, geltoni mer
ginos plaukai, didelės, pilnos jos krūtys. Galų 
gale visiškai sutemo, ir vasaros nakties rasa su
vilgė žolę.

Fricas. pamažu išėjo iš daržinės, nepastebętas. 
prašliaužė pro sargybinius, pasislapstydamas už 
medžių, prislinko prie lango, o jo širdis dideliame 
dūžiais trankėsi jo krūtinėje.-Valandėlę pasiklad- 
sęs išgirdo kambary šlamant, paskui atsidarė lan
gas, pasigirdo tylus merginos kvėpavimas, ir visa 
naktis prisipildė kažkokiu svaiginančiu aromatu. 
Fricas prišoko prie lango ir tuojau buvo viduje. 
Čia stipriai jį apkabino dvi švelnios rankos, ip 

' glaudėsi dvi didelės, nuogos jos krūtys. Jis glėbė; 
ią su neapsakoma aistra ir patamsyje įsitikina 

>kad ji yra visai nuoga. Frico lain\ė buvo taip di
delė, kad jis užmiršo viską, net frontą, kur jo dali
nys turėjo tą naktį išvykti.

Kai praaušus jis iššoko pro langą ir nusku
bėjo į daržinę, savo draugų jau neberado: nakties 
tamsoje jie tyliai išžygiavo į frontą. Už pasivėlb 
nimą gerokai jam teko, bet patirta nakties laimė 

to, viršiiynl^ 
ir generolas 

atsisakyti,
* • -s. . . ’

jam bausmės dienas pasaldino 
buvo jam gailestingi, nes* anot 
nebūtų galėjęs tokios puikios 
kad ir kautynes būtų dęl to pralaimėjęs. Gi toji 
žavi mergina ne tik apdovanojo Fricą meile, bet

AQJiOUAS BIRŽIŠKA

Į& m. V ilniauS; dar bp atsiminimų

•■rroi. \nykkolas*Bitžiška:

' ’ (Tęsinys) '., .

Ir toliau." savo vadovaujamai 
tarybai; paskelbus visas.' demok
ratinu ‘ laisves5 mirties -bausmės 
pąnąikminią ir 1.1, ratrdbiĮaj ai 
armijai' Vflniuit. tik įžengus- -jie 
sudarė 'savąjį karo revoliucinį 
komitetą, kuris kiliminėje riet; 
tos pat tarybos narius, uždarinė
jo laikraščius ir tuo vertė liku-i 
sius virsti. bespalviais, vykdė 
mirties sprendimus (tiesa, ne 
del politirtių, tik del paprastų 
kriminalinių nusidėjimų) ir. pn. I 
Kadangi vis dėlto taryba jiems 
buvo reikalinga, formaliu atžvil-į 
giu net būtinai, tai jie pelke
lių savaičių pasirūpino. ją pa
vergti klusniu sau organu, * p r- 
skvrę jaf atsiųstuosius' iš Rusi
jos kariuomenės atstovus ,ir per 
linkdami taiybos sudėti priver
tę darbininkus balsuoti už ko
munistu^ PJnkimu metu nepa-

šitokie n< kviestieji svečiai jau
kėsi čia kaip Kalugoje ar Mim- 
ke, savo apetitais ir svetima kul
tūra ne tik. slėgte slėgė vilnie
čių buitį, neleisdami Jiems sa
vaimingai, laisvai pasireikšti, 
bet ir erzir.c, siutino juos, nus- 

valdžią, 
savo re- 

vo?iucinės vyriausybės sumany
mus neleido rimčiau jų vykdy- 
i. tiek ir patį jos likimą jau 

šiuo metu.
šluodami nuo savo kelio, tik- 

/fiaUj mam darni ^’isu3,
■kurie diį>o kitaip manyti, sa
kytis ir veikti negu jie kad bu
vo nustatę, stengdgmiesi-'suim- 
ti .darj^nin^ų>mkiias į savo ran- 

Iz&iena tėra , darbininku 
Lietuvą su Gudija b'■ pirmojir- viena Legąįi būti .<įar- 
Įntraįai lenkte lęnkė. dalyką, d 
skubiai jie varė per partiją.', ta
rybą. konferenc J as, sitvažiavi;
rausi, ne tiek vers^gxii 
girną . sakytis, kieki' nejeišdariii 
prieš tai pasireikšti ir stengdr- 
mies “vienbalsiai” atitinkamas

ciria ramus sau kandidatus su
ėmė ir neleido jų riekti, liepė 
valsuoti atvirai neleido statyti < >>
kitų- kandidatų kaip tik komu, tatė prieš ‘‘tarybine’

ūs, kurių tik sąr.išą čia pat. taigi kirto tiek tolimusni 
paskaitydavo ir 1.1. Nauja tary
bos sūdė is tad gavo per 80'^ 
komunistų’

Pat .pradžioje gražiai skelbda- 
miesi ir net pasikalbėjimuose su 
lietuvių inteligentais aiškiai m 
kydamiesi (Kapsukas) už skir
tingą nuo Gudijos Lietuvą, tik 
numatydami jos susifederavimą] 
su Tarybų Rusija, vėl po kelių 
savaičių st r i magai viais . jupgg t

:ne tokiame pasitarime mąup 
brol’s VasL' Biržiška,, pakviestas 
kaip valdžios narys, vienas te- 
pakėiė ranką prieš šitokią Jun- 
gimo rezoHncirą, jis sukėlė va
dų pasipiktinimą'

— Kaip gi balsuoji prieš? 
Juk tai jau mūsų sųtaita? 7:

— Kam reikalaujate, balsuoti 5 
Jęš kur sutarta, nebereikia čih 
nė balsuoti.

Po to. žinoma, .tokio nedraus-- 
m:ngo organizacijos nario į‘ ki
tus panašius susirinkimus nė ne 
kvietė. Drauge su iš Minsko gas. 
benamėmis partinėmis ir tarny
binėmis įstaigomis važiavo vy
riškai svetimi Vilniaus visuome-. 
nei' žmonės, kurie bk stiprino 
svetimą čia gaivalą, jau be to 
^ausiai atstovaujama ra udonp- 
sios armijos p^kovitėnų ir kitų 
iš Rusijos atsivilkusiiį maskolių.

bininku uarįria”. sįėtbė-ri
mjy i?? s ”), j i K- y 7 rtoklcio 

. viĮĘječL'ims - svetimą^ įdirbti nes 
Tąip J Tiesiška i tė su 

darbi- 
•rinlrij. veikimef fnrmbmis ir net 
aiškiai ias .siekė' likviduoti jog 
'>ė! tik' kėlė prieš save minių 

,.vjadus ir pačias, minias. Jai]?, 
Iprįėš.prdferinės darbininkų są- 
juiiga< kuries per kePoliką me 
•tų savo sfąptO' viešo J r ypačiai 
pusiau vie^o‘ veikimo ' Vilniuje 
liek prigijb^ jog net tautine 

^bnkų komitetas, prieš, pat pasi- 
Jraukdamks?iš kelio revoliucinei 
valdžiai.' paliepė saviesiems or- 
eaiiiižucti liaujas profesines są- 
Jungaš, kotn-unistai ėmė veikti 
kurdami gaminamąsias sąjungas, 
ioms it jų nariams suteikdami 
pirmenvbiu aprūpinant4* maištu 
ir pan? Profesūnnkus Jie įveikė, 
suviliodami žmonės į gamina
mąsias sąjungas ir pakirsdami 
profe ui veikimą^ f<i>ieke tam 
tikrąx išorinį efektą, bet ’giliau 
pažiūrėjus.— Jik pralaimėjo, ne 
įsigydami tikru talkininkų, tik 
dar daugiau pk esu.

(Bus daugiau) 1

ir nuo tikros mirties išgelbėjo. Nė vienas Frico 
draugų-iš tos nakties mūšio-negrįžo.

Frico meilikavimas labai nepatiko Genutei. 
Pirnūau, kai jis buvo ligonis, tik smailiai žiūrė
davo i ją, bet dabar, sustiprėjęs, jis darosi vis 
drąsesnis, mėgina apsikabinti, pabučiuoti, ir ne
žinia, kokios dar kitos idėjos jam vaidenasi.

— Mama, nežinau, ką su tuo Fricu daryti. 
Jis perdaug prie manęs kimba, — pasiskundė 
kartą Genutei savo motinai.

— Gal jis nebeilgai bus, baigia pagyti. Pasi
saugok jo, pasitrauk į šalį ir tiek. Vyrai visuo’ 
met mano, kad moterys yra jiems žaislas. Tokia 
mūsų dalia.

— Aš bijau, kad. jis perdaug neįsidrąsintų,
— Niekad nepasilik su juo viena, nežiūrėk į jį, 

nesįšypsok jam, jis pajus, kad jo nenori ir nusi
ramins.

— Taip gąjima sų kitais vyrai.§» sp lietuviais, 
bet tas vokieti^ Fricas, yra kitoks. Atrodo, kad 
jam nesvarbu, ar aš jo įnoriu, ar ne, jis vistiek 
savo,siekią. Ir akys jų tokius vęriąn$os.

Genutės manja kepą duoną, slęuba. Ji neturi 
laiko geriau Genutės nusiskundimo įvertinti ir 
tuojau viską pamiršta. Reikia patpošti karštą pe
čių, skubiai padaryti duonos kepalus ir juos su 
liže skubiai ' 
dar jai prigimė

— Gęnute, n 
išvartyk šieno 
piovė. Oras toks gražus, po pietų', gal bu

sugrėbti. ?
Genutė paėmė grėblį ir išbėgo i pievą už dar

žinės. Saulė, aukštokai jau pakilusi, beria šiltus 
savo spindulius, rasa seniai jau išdžiūvusi, pra
dalgių žolė gerokai parudusi ir gardžiai kvepia. 
Ji daužo pradalgius su grėblio kotu ir skubiai 
eina. Nuplautos žolės ražai bado basas kojas, bet 
ji papratusi dirbti basa.

Daržinėj vaikščioja Fricas, o jo akys seka 
kiekvieną Genutės judesį. Plonos lentų sienos turi 
daug plyšių; per juos labai lengva stebėti lauką, 
pasiliekant nepastebimam. Jis negali atsigėrė i 
jos grožiu bei grakštumu. Jo akys bučiuoja jos 
veidą, slysta jos liemens formomis, žavisi baso
mis jos kojomis. Jis stovi, lyg prirakintas prie 
sienos plyšio, per kurį jis stebi ją, daužančią pra
dalgius čia pat už plonos daržinės sienos. Kiek
vieną minutę ji darosi jam vis gražesne.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service

imsi

KUE.

Ta ūksiant gėrų organizatorių

AIRIAI.

PRANEŠIMAI

Š

i, K«xa isKu m. į Bucha
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

(Reljeias)E. Marčiulionienė
Service 461-8200, Page 06058

1934 S. Manheim Rd. Westch«M«r, 1IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

I

LUifcJO
SLUdi-

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtotchesUr Community klinikos 

Medicine* direktorius

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Bridgeporto Lietuvių Namų 
Savininkų Draugijos sirsirinki- 
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.

S 
£1

*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal q įsi ta rimą

Kviečia Valdyba 
Stella Kaulakis, pirm.

ADELĖS GABALIENĖS GYVENIMO BRUOŽAI

i>jaU Kuopų išnyko ir or- 
InZtXUJUb Udllul btllaaūZfcJO p&I 

luviueums v}uų ava^ivS 
uutŲi, jaU4iU.es Kub- 

Duiuu^, puKvieie jį 
pareigoms, 
a iCstaUie- 
Č ir Halių 

.L.,ai lul<-xvU. Duvo 31’ 
-u V v Vi U Kuopų.

1\ U L1 ld U ^xKdl ve s 

uivvu ji jau ouvo ue 
i UA.ive* cxitio £>iuaeine.

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
' takų chirurgija.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—ą popiet,

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Kur žmogus eir.i, ten vėjas ’ 
akis( t. y. visur blogai).

, 5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

KAZYS BATUTISRADIJO illMO* VALANDOS

iataidimlilf ir nkmaltailAif

Vedil* — AJdeoa Dsutw 
TsWj 77*-1549

Stotie* WOPA ■ 1494 AM 
trcasUuolamsa ii BtOey studijos 

Morquotto Parka.

Į s®**, . . ję—v ■

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

r lorida

Kiekvienas žmogus turi savo 
istoriją. Vienas ją kuria triukš 
mingai, kitas ramiai, pastoviai. 
Viena is tokių tylių darbininkių 
yra Čikagiete Adelė Gabahacu- 
kienė-Gabaliene, Kuri TJ84 m. 
balandžio mėn. 14 d. atšventė sa 
vo gražaus, turiningo gyvenimo 
80 metų sukaktį. Gimusi 1904 m. 
East Čikagoj, Ind- Tėvai — An
tanas -Rpbliauskas ir Marcijona 
Balčiūnaitė vedė Lietuvoje 
1900 m Tėvas išvyko į JAV ir, 
užsidirbęs pinigo, po dviejų m. 
atsikvietė savo žmoną. 1912 m. Į 
visa šeima persikėlė į Čikagą, o 

-po, pusmečio išvyko atgal į Lie
tuvą. Lietuvoj išgyveno tik vie
nus metus. Nesutarė dėl tėvų 
palikto ūkio ir, pabūgę artėjan
čio Pirmojo Pasaulinio Karo 
grėsmės, jauna Rubliauskų šei
ma vėl išskubėjo į Ameriką ir 
apsigvveno Čikagoj Adeliuke 
lankė Cicero lietuvių šv- Auta- !

arapijos mokyklą. 1915 m.

___~

Liūdnas prisiminimas

Apdraustas perkraustymas 
B Iviiriy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priinpm Master Charge 
ir VTSA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS

'L59 S*. MAPLIWOOO AVI.

Lietuvos Aidaf
BRAZDŽIONYTt

i
i g

P*tAFS>urK. FU_ '-'i.K 
'*■; *S nieCiee. C 1& *. s

t£44 V- '1st
i

i

n'Hsow m?"
Tėtei. "S-U’/

mirties penkiolikos metų proga
Skaudžiai i. liūdnai 

slinko penkiolika metų 
mirties mūsų 
vyro, tėvo, uošvio, .senelio, 
prosenelio Kazio Batučio.

pra- 
nuo 

myli mojo

Velionio jautrioji širdis 
sustojo plakusi 1969 metų 
lapkričio 30 dieną.

VLcUi. XJU.VO SuMiai La, Kad 
m. nituas apiai ky^ visas 

Kuopas /iineiiKOte. \el 
tam pasiruošti, sudary

ti miusrmą. j. Kieto apsiranky-Į 
vyčius labai sustiprino. Lr. 

xLieia>, šveicaras, kalpąs betu- 
vcsKut. vyčių jaunimui darė di- 
ucn ispuui. -Lankydamas kuo
pa-, proi. Eretas kvietė vyčiui 
; p^vasaminkų kongresą, kuris 
įvyK^ Kaune 1927 m.

Kilo sumanymas nuvežti į 
Lietuvą simoolmę Lietuvos Vy
čių dovaną auksinį kardą ir pa- 
v.t>ariiinKų kongreso metu įteik 
ii Lietuvos kariuomenes vadui 
gen. Silvestrui Žukauskui. 1927 
m. birželio' mėn. apie 50 Ameri
kos lietuvių jaunimo — vyčių 
susitiko ant laivo ir išplaukė į 
i j etų va, į Pavasario Sąjungos f 
Kongresą. Laive vyčiai turėjo ’ 
įvairias programas, koncertus, 
maskaradus ir praktikavosi lie
tuvių kalboje.. Po 12 dienų ke
lionės, laivas atplaukė i Klaipė
dos uostą. Labai toli nuo Klaipė
dos ekskursantų laivą pasitiko 
šimtai mažu laiveliu su lietuvis' 
komis vėliavėlėmis. Pasitikti at
vyko prezidento atstovas, prof. 
Eretas ir šaulių dūdų orkestras. 
Iškilmės, sveikinamai, gėlės išau i 
ke džiaugsmu ašaras.

Rytojaus dieną Vyčių vardu 
Adele Rubliauskaitė ir Apolo
nija Stašaitė padėjo vainiką ant 
nežinomo kareivio kapo. Vyčiai 
apžiūrėjo miestą, Nidą ir vaka
re traukiniu pajudėjo Kaunui 
link.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

įstojo į jaunųjų vyčių oiganiz.i-; 
_iją ir sekančius metais jau bu
vo išrinkta kuopos pirmininke.
i u o pat metu dalyvavo Angelų | 
dargų draugijoj sekretore ir Pa-| 
-vliecių Apaštalavimo Draugijoj.! 
Tmejo gražų balsą ir priklausei 
prie bažnytinio vaiku choro. | 
Balsą paveldėjo iš savo mamos, j 
kuri vis dainuodavusi virtuvėj 
ir prie siuvamus mašinos. Tėvai, 
pastebėję dukters gabumus mu
zikai. nupirko pianą-

Adelė buvo <gabi įvairiose 
mokslo srityse. 191& m. baigė šv. 
Amano mokyklą su aukso me
daliu matematikoj. Ba?gus mo
kyklą įstojo j Cicero Vyčių, jau 
iuaugusiiį 14 kuopą. Dalyvavo 
parapijos ir Čikagos apskrities 
vyčių choruose. Lietuvos vyčiu 
eheras tuo metu turėjo virš Šim
ui dainių.nkų. Chorui vadovavo 
prof. Pocius. Choras ruošė kon
certus ir operetes parapijų sa
lėse ir net "Orchestra HaLT Či
kagos miesto centre. Turėdama 
vos 17 m. amžiaus, 1J21 m. buvo 
išrinkta Vyčių 14 kuopos sekre
tore, o po metų.— pirmininkė.

: ?922 m. jauna kuopos pirminin
kė jau dalyvavo Lietuvos Vyčių

1 -eime La Salle viešbutyje. Čika
goje, kur buvo išrinkta į Cent-

1 re Valdybą. Mėgo teatrą ir eilėj 
pastatymų išpildė pagrindines 
roles-

i

(Bus daugiau)

■ —-

TeL >27-1741 — 1742 I

_

Nežiūrint, kad j^’U pen
kiolika metų praslinko, bei 
mūsų širdyse padaryta 
žaizda nei kiek nesumažė
jo. Velionio gražus ir pa
vyzdingas gyvenimas pri- . 
mena jį kiekviename žings
nyje. Jis ne tik buvo pa
vyzdingas vyras, tėvas, se
nelis ir brolis, bet ir visuo
meniniame gyvenime ir 
veikloje jis ne tik pats I*

daug dirbo organizacijose, bet ir kitus ragino kiek galėdami 
dirbti ir jieihs rekiė teisingą kelią į gyvenimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų atminimą gerbsim ir eisim jo nurodytu gyvenimo 
keliu.

JAV R. B-nės Centro vaidybos narei

A. A. ADELEI G A BALIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos sūnų Povilą su šeima ir 
visus artimuosius šioje liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučia.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

_

*
i

Telefonas 523-0440

XODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Fgp

į' 
:5'?iiį':n j v L w

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.5 Cicero

AlKŽTftS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

f RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobjliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ ’

Savd mylimiausio kapą 
Žolynais apkaišysiu, 
Tarpe rožių ir lelijų 
Jam paminklą pastatysiu.

Visko, ko aš noriu,
Tai, kad lelijos jam žydėtų,
Kas pavasario rytelį,
Kad paukščiai jam čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslas 
Kurias gyvas numylėjo.

, Nors paukštelių dainelių
Jis dainuoti nemokėjo.

an\ amžmu miegu užmigusiam, būna ramu ilsėtis, 
įkysime jo kapą ir puošimė gyvomis gėlėmis.

liūdinti žmona KLZR1ETA BATUTIENfi^ 
sūnus MOTIEJUS ir še*ma.

Laidotuvių Direktoriai

Tek RE 7-12132424 West 69th Street

\ š

I a®

14028 Southwest Hwy., Palo* Hills, Ulinei*
Tel 974-4410

VASAITIS-BUTKuS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, lilinob 

Telefonas — 652-1003

jaU4iU.es
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Darbo: v

$50,553/year.

HOUSE FOR RENT

KASOS VALANDOS TAUPYMO CERTIFIKATAI

KURSASSUMA TERMINAS

CICERO

IRA

New York tel 
212-441-6799

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Unfurnished, 2 bedrooms 
Hėat included. No pets. 
423-4875 after 7:00 P.M.

9.50% 
10.50% 
10.60% 
10.70% 
10.75%

9.75% 
10.75% 
11.90% 
10.95% 
11.00%

miscellaneous 
(v»IrCH O«lvk»I

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

St. Petersburg 
813-367-6304

FOR Din 
HAOGMG 
COUGH AND 
NASAL

3 men.
6 men.
1 metų
2 metu.
3 metu

Triamjnrc 
Expectorant

m
TRIAWSC
IXPSCTOTJA7

MARQUETTE PARKE 
2615 West 71st St
Chicago, IL 60629
312-737-2110

Kviečia:
Tarvbos Prezidiumas

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

GOVERNMENT JOBS 
$16,559
Now Hiring. Your Area

Call 1-805 - 687-6000
Ext. R - 9617

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

PIšKifE JAV TAUPYMO BONU.

ADVOKATŲ draugija
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Dirbo valkndot: '' 

Nuo 0 ryto Ui S vai- popiet 
leštadieniais pagal tusftoriaą.

•606 S. Kedrie Av*. 
Chk*®o, HL 60629

Tel: 778-8000

Cicero, IL 60650 
312-656-2201

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
hute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dreną 
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 įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: r- . k-<!<

TAUPOMOJI SASKAITA -9.0% 
(metinis prieaugis 9.-42%)

Trauksis iš JT "noksią
komisijos

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi 

Tel. 585-6624

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir .kitokie blankai. . ■

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos:. Kasdien: nuo 
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.

Šeštai-- nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 6. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
*8649 West 63rd Stxwt 

Chicago, IB. 60629

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATA1 • VERTIMAI

3 men .
6 mėn.
1 metų.
2 metų
3 metu

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
' iki 7:00 

Šeštadieniais: 
, kPj00-2:001

REPAIRS — IN GENERAL, 
(vairūs Taisymai

LIETUVQS VYČIŲ 112 KUO- 
;POS; SUSIRINKIMAS

(19Į84 m. lapkričio 20 d. 8 vai. 
vakare Marquette Parko lietuviu 
parapijos salėje Įvyko Susirinki
mas.- Pirm. P. Binkis, pradėda
mas susirinkimą, pasveikino da
lyvius. .Dvasios vadas kan. V. Za
karauskas sukalbėjo maldą. Sek

PABOTOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEHMINAJE_ 
ra TUMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIKAli.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

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 virs trijų šimtų milijonų 
dolerių. ’t ■ «- 4 'A

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Mercedes 350 SA parduodam r 
gerame stovyje. Visi priedai 
Priimame geriausią pasiūlymą. 
Galite užsakyti vokiškas ni-ašifaas 

484-0658

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

LONDONAS. Brit. — Britų 
premjerė paskelbė, kad ji ren
giasi pasitraukti iš Jungtiniu 
Tautų mokslo ir kultūros orga
nizacijos. Ji tiepaprastai bran
giai kainuoja, o naudos iš tos or
ganizacijos nėra britams jokios. 
Amerikiečiai pritaria britų po
zicijai. - • .

1984 m. gruodžio 15 d., šeštadieni, 7:30 v. v. Lietuvių 
diena Museum of Science and Industry, 57th & Lake 
Shore Drive, Chicagoje. įėjimas veltui.

(Foto Al Vaitis)

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

© 1984 Dof<ev Laboratories. Division 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nrbracka 68501

retcrė M. Juzėnas perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Sky
rių vedėjai padarė trumpus pra- 
nSinivs iš skyrių veiklos. Iš 
“Rummage Sale“ Vyčių namuo
se gauta pelno 8535.

Kan. V. Zakarauskais trumpai 
kalbėjo apie lapkričio 25 dieną 
Kristaus Karaliaus reikšmingą 
švente.

YBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BELL REALT1 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie :Ave. — ■ 778-2233

Homeowners insurance
Good service/Gaod price

F. Za polls, A ge nt z ‘ 
3208% W. 55th St

Everg. Park, HL 
60642 - 424-8654

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

(1. Eugenijau 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu ar . jauni-i 
mo vienetui (sambūriui, tauti- Į 
nių šokių grupei, jaunimo cho-i 
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą-vi eperių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų .vadovybės, jauni
mo' grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar f .paskiri asmenys iki 
kiekyienerių metų, .gruodžio 
31 d. (pašto antspaudas);

B. Premijuotino asmens ar! 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi-,

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.95 (su per- 
siutimu).

jav k. l. B-nes Narių ik atstovų 
SUVAŽIAVIMAS

Metiniame Tarybos narių ir 
rtstovų suvažiavime kvečiama 
dalyvauti ir patriotinė lietuvių 
visuomenė. RLB-nės nariai kvie 
čiami kuo skaitiingausiai suva
žiavime dalvvauii.

(Menininkė Aldona Veselka; 
pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, padarė pranešimą apie- 
tautinius rūbus, kuriuos moterys 
naudoja Žemaitijoje, Aukštai
tijoje, Dzūkijoje, Zanavykijoje 
ir pas kapsus. Pranešimas buvo 
anglų kalba. Po tos apžvalgos 
rodė spalvotą filmą' — panelės 
ir mot'.rys, pasipuošusios tauti
niais kostiumais iš skirtingų ra
jonų. Nepaprastai Įdomu -buvo 
matyti, puošnius, skirtingus mo
terų rūbus ir: juostas. Piešiniai 
— menininkų Tamošaičių ir Ak 
Veselkienės. Apžvalginis prane
šimas ir fihriais užsitęsė apie va
landą. Po to 'buvome pavaišinti 
kavute.

Susirinkime dalyvavo virš 40 
asmenų.

Beje, ant stalo buvo padėta

vai. vakare 
įvyks tradi- 

Kūčių vakariene. Del in- 
skamb’nti: 737-G92S 

434-3713 (Chicagoje). 
r 863-6492 (Cicero, 

1-2J3-

E-.'.--1' Ii

ELEKTROS ĮRENGIAMU 
PATAISYMAI .

Turtu Chie*gos miesto
Dirbo Ir užmiesčiui 
jin niuo tai ir sali 
KLAUDIJUS PUMPUT1I

4514 S. Talman Av«» 
TeL 927-3559

Siu metų pradžioje sekr. Shu
ltz pareiškė, kad Jungtinės Tau
tos sudarė organizaciją, kuri 
Amerikai uždėjo 25' t vises tos 
o r gan i za c / os išlaidų, tuo tar
pu organ:zacijos vadovybė,rytų 
bloko valstybių kontroliuojama, 
sprendžia t’ktai rytų valstybėms 
n au d i ngu s n u tari mu s. Dabar t i - 
nė vadovybė prižadėjo reikalą 
patvarkyti, bet iki š;o mete nie
ko nepadarė.

NAUJA DELIKATESU KRAU 
TUVĖ a'.sidai-ė pietvakariuose. 
Vedima daug metu patyrusių 
šeiniin nkių Julijos Liutikienės 
ir Aurelijos Kriaučiūnienės. Be 
visiems lietuviams žinomų deli- 
katesinių produktų yra specia
lizuojamų p:etų. vakarienių ir 
įvairių užkandžių. Paruošiame 
vestuvėms, parengimams ir pri
vatiems pobūviams: AMBER 
DELICATESSEN & CATER
ING, 9554 Southwest Highway, 
Oak Lawn, Ill. 60453, tel.: 
423-8616. Valandos: tntr., tre
čiai! 9—6, ketv., penkt. 9—7, 
šešt. 9—5, sek., pirm, uždaryta.

Miko šileikio apsakymų knyg» 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autoriui pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmeti c 
pradžios iki U Pasaulinio karo 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose“ ir pas 

Ave., Chicago. IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Po suvaž avimo 
toje pačioje salė: 
cine 
formacijų 
434 4645, 
863-5135 i 
523-0148 (Brighton Pk.) 
365-4184 (Indiana).

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ.

19Į1- in^,i^pkričio 18 d. 1 vai. 
Vyčiai'Salėje įvyko, susirinkimas. 
Vieesįirmmnkas p. Janutis pra
dėjot .silsi rihk’mą.Sukalbę j ome 
malifeiį šv;."Kazimierą. Taipogi 
pasiižeidėme už mirusią pirmi- 
ninkŽPAft: Gabalienę. Sekretorė 
perskaitė praeito, susirinkimo 
protdkolą........

(Buvom? užprojektavę sureng
ti Kieįks .gruodžio 9 <L Mirus : 
phmM|nkei, Kūčių nerengsime, j 
K lenient is, paprašytas perimti iš: 
a.a. Įpiiinininkės sūnaus Povilo 
visus: dokumentus.

■Kitas susirinkimas bus šaukia
mas i po Naujų metų. Dalyvavo 
vos IO narių. Malda baigėme su
sirinkimą. K. P.

JAV RI.B-nė' Tarybos narių 
ir atstovų metinio suvažiavimo, 
įvykstančio 1984 m gruodzo 
men 15 d., šeštadienį. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

Prie amerikiečių nuomonė 
prisidėjo ir britai. Vakar pas 
kelbtas britų pranešimas duod; 
antrą smūgį Rytu valstybii 
viešpatavimui.

Dabar šiai organizacijai vado 
vapja Senegalijos atstovas Amą 
da Mahler M- Bawu.

Pastaba: registracijos mokes
tis ir priešpiečiai 5 00 dol.

Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vaL po 
nietu.

d Apygardų pirmininkų ir 
e Apylinkių pirmininkų.

11. Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymai dėl pranešimų 
pi lėmimas.

12. Diskusijos spaudos
13. Įstatų patobulinimo 

-imas.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Rezoliucijų priėmimas.
16. Suvažiavimo uždarymas ir 

Lietuvos himnas.

Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

Liberty federal /aving;
. ASO ICAN ASSOCIATION

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAU 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio? 
liability draudimas pensininkum*

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

1. 9.00-10.00 ryto atstovų 
svečių reg-stracij?..

2. 10 03 vai suvažiavimo : 
darymas — d r. Vladas Šimai

3. Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun 

Vaclovas Zakara*.. ka.>.
5 Mirusių narių pagerbimas 

— kan. V. Zakarauskas.
6. Komisijų sudarymas: 

a/ registracijos,
b rėželiucijos, 
c/ spaudos.

7. Sveikinimai.
8. JAV RLB-nės Tarybos na- 

r.u ir atstovų pereito suvažiavi
mo protokolo skaitymas — Apo
linaras Skopas.

9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt
mečio veiklos raida’’ — A. Jus 
kevičius ir A. Pieiškys.

10- Pranešimai:
a/ Tarybos prezidiumo,

ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjungą, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario

Kriaučeliūno 115 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČE
LIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI
12500 Pawnee Road
Palos Park, Illinois 60464

Dengiame ir taisome visy 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA į
6557 S. Tqlman Avenue

.. ,'Chicago, IL 60629 ■
434-9655 ar 737-1717


