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rrNAUJAS VLIKo LAIMĖJIMAS LIETUVOS 
; « LAISVINIMO BYLOJE

Pirmasis. lietuyių.. laimėjinias par,ąmepto Tarėju Edvtidu Dėx 
tarptautiniu, radijo ti.unsliacijų Annskiu. Šioje akcijoje ypatin..

. srityje buvo, pasiektas 1951 iri., 
vasario 16 dieną.. kai Amerikos 
Balsas pradėję transliuoti lietu 
viskas programas: Vėliau, Lais-

- vės -Radįjur tRadio'Labėrty)'pra.: 
dėjus transliuoti j Pabaltijo val-

- stybes, Amerikos lietuvių Tary
ba ir Vyriausias Lietuvos ■Islais-

v \inimo 'Konjitetas'temąt.ini ėiilė 
si ■ pastanga - šią: programą per-

■ kelti j Laisvos Europos Radijo 
(Radi© Fiee - Europe) - skyrių. 
Šių pastangų imtasi' del labai" ais 
kių priežasčių — Laisvės Radijo

- programosskiriamus* Sovietų

Valstybė> departamentas jau 
paraše iiutruktij.is visienu aukš

I tesniems pareigūnams, kurie 
’ gali būti įvelti į artėjančias de

rybas su rusais, privalo žinoti, 
kad ifvk u) ntjia.-Ui ’i.. Pir 

v ii Likrjštimnkų. kad
jie dar pirma laiko nepaskelbtų 
s|\ udo e

Rusi] > gyventojai nieko nė-- 
zinc- ap e Gromykos pbsii.a imies 
su George Shultzu. Jeigu 
Lai s vosies Eu rop os ra J i u a š; 
rusai nie ku *apie Groinykcs 
šilai imtis būtų nežinoję.

BOLIVIA?

K dijas transliuoja į satelitines —.
• vidurio'-'Rytų'Europos Šalis.

* Pabaltijo programų perkėlimą 
iš- Laisvės Radijo į Laisve? Eu- 

' ropos JUdrą ilgą - laiką kliudė 
kažin kokia paslaptinga inter-

- ,vencija.’1983 m: 'rugsėjo nlėri- 
VI IKc '^rmininkav dr. K. Bo
belis ir vicepirm. inž lz Grinius 
aplankė Laisvėm Radijo lietu-

- vių - skyrių1; 'L/Tiunčhene ir šhip 
' klausimu* išsąmraf ’pasitarė su,

lietuviu ‘skvmus^v^ovu dr M 
Čeginsku.* -VLIKo Valdyboj Tiar 
riai p^informayo; dr.<- Čeginską 

"$* pastangas 
tįtį:i Ląi-.

gąi daug pasidarbavo VLIKo vir 
čepirm. dr. K.,Jurgelu. Pagaliau 
spalio 2 d. VLIKo pastangos bu
vo. . apvainikuotos; ; laimėjimu, 
kuomet sen. Percy oficialiai pre 
nešė, kad transliaeijoę/i paverg
tas Paba lį i jq valstybes yra per
keliamos ;iš. Laisvės .- Radijo i 
Laisvos Europos Radijo skyrių. 
Tai yra didelis VLIKo atsieki- 

. mas, nes: tuęm.i dar labiau sus
tiprinama 1Jungtinių- . Amerikos 
Valstybių Pabaltijo okupacijos 
nepripažinimo politiką, kadan
gi . Pabaltijo.. respublikos vėl 
traktuojamos kaip atskiros Eu
ropos. .valstybės,, o ne? kaip So
vietų Sąjungos sudėtinės dalys- 
VLIKas. taipgi; tikiši, kad šių 
programų pėikėlimas/dar dau
giau -sustiprins transliacijas į 
Pabaltijį ir jos.bus-geriau girdi- agentų sąrašų neparuošė ir 
mos Lietuvoje. ;’-ę- vietų agentams tų sąrašų nedd-
' Spdlio IB d. i VLTKb padėkos^" ™ a§entai ' ^tradienį jį

Raiška gautas šeri. Pėr^atsskvJsl,ėmė’ surirakino ir iki teismoj 
mas, ; kuriame jis ", mini, kad, Padė-i° j kalėjimą.
VLIKo"iniciatyvos dėka ši klau-1 „K"? Ų*ai" verai P’^tantiepj 
šima pavyko teigiamai išspręsti.
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Samias čekas jaučiesi 
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NEW YORK N Y. — Sum> 
tas čekas Kari Koehlen pareiškė, 
savo advokatui, kad jis nekal-j 
tasjr visai be. pagrindorį apkuj 
lė 7 . ,.f . • |

50 metu Koehleris pranešė ad-I 
vokatui, kad jis niekad jokių’.
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, apie VEif 
perkelti 
svos

. ginsk^r 
prita&TŠ

■ VLIKo-^^S^nprrifnk&rizPj^į^ijb 
' - transHa^^^a^ihii’^ęijĄą^r

U.ž(išaudė 'Šk&tti žinias apie 
įįtdrimus^- &

ekai. gerai pažįstantieįi 
Koehlerį pasamdė advokatą Jo- 
'sephr GoiUurL kuris išdkalbcip 
&ii Ko'ehlerlu ir pranešė spaudai, 
kad ic klientas nesijaučia kaltas 
ir teisr^iiaesirengia prisipažir^ 
ii kaliftirJJfs^bandys teisėją įW 

nesirengė An;*e-Atei Įęjnti, kad ’4fs ” A,.

$ ANTARCTICA

SOUTH POL

Vakar Čilės ir Argentinos ambasadoriai pasirašė
brikos apgaudinėti ir su rusais;sutartį dėl Beagle sąsiauryje ^esančių salų. L 

finismi’esJ nėbendradąi^ bėgo- iš! —----- - --- ------ ------ ------- —------ ------------- «
:Ae,' V^s"/ . Georgę J Čekoslovakij os h no

- - - ShulteVir^^b^^ą'|ušž^Dio rai-nebegrįžo prie'j —
• krų tarė&^j'J^^^ Kbrįi- irįstėrip'3A -didelis nesiGipratima

sijos Užs&ntd JtefcdĄrfls ;pirrAir .1rgip^^ aprėžr- j -______ _____
ninku sėftąrt&mipĮit '^hafles ;if.':nną./Šių^\p^tąiĮ!njl^e bus ĮKROVOS TARP KAMBODIJOS

- Percy’b^;^’\ĮĄV^Vii}^ybė's'’'Der rriama_..^isąx<e^l^lų^^isimų.
- |---------------------- L- >--  - -- u -------------------------2---- sMafe<s™B==^«SSBH-e«S»r

komunistu 
ui Čia ivvko ŠVEICARAI SUČIUPO SVARBIAUSIĄ LIBANO 

TERORISTŲ VADĄ

- <en pau 
;roses va:sia 
r britą* ra g
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Ispanai galės pasimatyti su dešimtmeti atskirtomis- 
šeimomis, giminėmis

LA LINF.A, Gibraltaras Ispa- 
nui džiaugiami, kad netrūkiu pra 
sidės pašilu rimai lai p dabarti- 

ijo< vyriausybės ii- bri 
sybės. Margarita That 
;o meto atidėliojo palši

i tarimus <u socialistinės vyriau- 
sybės premjeru Felip Gunzohz.

i Yra keli klausimai, kurie abi 
; puses verčia rasti glaudesnį su- 
j gyvenimo būda . i *
Į Ispanai, nelaukdami oficialių 
Į pasitaiimų rezultatų, jau bi-
• džio britu piliečiams įžengti i 
j La Lines ir nusipirkti šviežių 
į vairių, aliejaus ir kitų nroduk- 
į tų, kurie Ispanijoje žymiai pi-
Į g?sni.

Be toj: ribai 
ribeo sudarė 
herąjino ir ki 
Brila* pc-juto 
kenkia Gibralt 
kas ruošiama, 
15 d. ispu 
G braltarą

ką rip

dideles alsąįgįts 
ekiu narkt^ši, 
,kad narkdfifcai

•X*- ■~rf~ ■

:ro apsaugafi^is 
kad nuo va^-rto

ai ir vėl galės vyJEtEi

Eermnd Kalb — departamente 
atstovas
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IR.VIETNAMO v

BANGKOK AS, Vietnamas.— 
Kovos tarp Kambodžos karo ’ 
jėgų ir Vietnamo persimetė į j 
Tailando teritoriją. 'Buvo nušau 
tas viena's .TaiLndo karys ir su-Į 
žeisti 4. j

Kambodijos kariai yra taip 
stipriai įsistiprinę pa-sienio zono-J 
je, kad Vietnamo kariai nepa
jėgia jų išmušti.

Vietarmo tankai jau buvo be 
šliaužia pašlaite aukštyn, bet 
Kamibodijo's kariai 
jrtmis kelią, tai vietnamiečiai^ cju ryšulius. Ryšuliai, matyt bu-j

Italai norėjo areštuoti vieną šijitą. bet suėmė visus 
septynis teroristus

— Prieš dvi jaunuolis v; d i nasi Atat Hard.
Ta- buvo libanietis, arabas.

Policija paprašė, kad atrištų 
vieną nešamą ryšulį Pasirodo, 
kad tai būta sprogstamos me-

| . CIURICHAS, šv
I savaites šveicarų policininkas, 

vaikščiodama Ciuriobc pi ie- 
mestyje, sustabdė mažai toje 
apylinkėje matytą jaunuoli.
Miesto centre jam būtu sunku džie.gos. Tada nolicmiukas pap 
pažinti arba įtarti nepažįstamą rašė.
jaunuolį, bet priemiestyje jis 
atkreipė dėmesį į nepažįstuią;į.

Pasekęs keletą blokų iš užpa
kalio, šveicaras nutarė paspar-

i tinti žingsnį ir prieiti arčiau
, prie nepažįstamo. Tai buvo 21 

pastojo metų jaunuolis, rankose nešėsj

Tankai užsiliepsnojo ir susvi
lo, o kiti tankai įsmuko į Tai
lando teritoriją. i

Tailandas privertė vietnamie
čius grįžti į savo teritorijų.

KALtoNDORfculS

vo sunkūs, nes jis ne vieną kar- 
p tą padėjo ryšulius ant šaligatvio 

ir pasikeitė rankomis. Ryšuliai 
buvo panašūs bet vienas buvo

i truputį mažesnis. Kuri rankai 
neŠc lengvr snjjį, tai fci trupu
tį pailsėdavo.

Policininkas užkalbino nepa
žįstamąjį, bet jis vokiškai nesu
pranta. Nepažįstamas padėjo ry-' 
šulius ant šaligatvio u pradėjo 
aiškintis Jis galėjo ištarti kelis 
žodžius angliškai, bet kalbeli

id atsiųstų daugiau pa 
Atatą nutarė suimti i 
į centrą, kad galėtų iš 

tardvli. Ji išveže su palydovu, o 
kiti -urinko visus jc užrašu- j 

Jo kišenėje rado Ciuricho ac-? 
rod rome laikomą bagažą 
žiru*, p tikrinti. Ten rado darf be 
du ryšulius ir ten buvo sprogs-j 

’ tamoji medžiaga. Švecararns bu- Į

Gen, Francisco Franco, norė- 
dadruas priversti britus 
pasitarimus Gil?!-altaru i 
ii Ispanijai, nesulaukė 
nuolaidų iš britų pusės, 
torius Fuanco ,norėdamas ba
du Išmarinti (Fibiąltaro gyven- 

Acjps.ir palikti palik J laivų lai 
symė QibrMtoro dirbtuves be 
liarbininkų, 1969 metais užda
rė kelkrs į Gibraltarą. Niekas 

'/kojos negalėjo įžengti į tGibral- 
< tarą ir n’^as iš ten negalėjo 
i įžengti į Ispaniją.

Gibrcitore di: bo lūkrtančtai 
Į ispanų. Daugun.. taisė į uostą 
j a įplaukusius laivus, aptarnau- 
į davo atskridusius lėktuvus ir 
* kasinėj tunelius didelėje ir kie
tojo uoloje. Franke įsakė isųa- 
rj.ms apleisti Gibraltarą nuro- 

! dytą dieną. Bet jis labai ajisiri- 
į ko .Jis nme, kad dauguma is- 
I panų išeis E’G’braltaro, bet di

delė ispanų dauguma pasiliko 
Gibu Įtarė ir toii-’U ten tebedir
ba. Beveik visi ta;K> britų pilie- 

’ ciais. - 'įy j

era dėt i 
grąžin- 

: jokiu 
. Dikta-

Franke-padarė didelę žalą is
panams. La I.inea mieste buvo 
IfHl.OOtl ispanų. Dauguma jų 
dirbo Gibrų lai ui. Kai Franke 
užkėlė'vSrtils j Gibraltarą, tai

Niiva-1 darbininkailiko be darlio. Liko 
Lo jr bA duen. s. Daugelis

arabas teroristas.
,Ciu. icr.o policija iškračiusi su-, 
imto (' kišene^ ir u. r ^u<, rad-n 
vieną adre>ą Italijoj. Kad neuž-l 
g:r<tu. k?m neieiki.i. nutarė

apgaiiesrxvo. k: d pe .o
Gibi-altare. žmonės pradėjo beg 
Ii iš La L’n-ea miesto. Dalia eti
niu inuiii ten le: era tiktai 60- ?P0 įrWų .

Butc-’G ’ uodžio 1 ■ Natai ja. 
geidis, Gedūnc.

Gruodžiu 2: Aurelija ,Krutu
lė. Skirmvnda.

Griodžio 3: Pranciškus, Ksa
veras, Sirputis, Algimantas.

Saulė teka 6-^» leistasi 4:20.
Atvės, gali snigti.

WASHINGTON. D. C. — 62 
rr.etų spaudos atstovas Beąarc1 
K?.Ib vakar paskirtas Valstybė/ 
departamento atstovu. Jis yra 
gimęs New Yorke. Jam tek. 
dirbti keliuose didesniuose A.me

metu buvo Maskvoje NEC ats 
tovas Sovietų Sąjungoje.
” Černenka pasiknetė B. Kali 
į Kremblį i r jam papasakojo sa 
vo nuomonę apie santykius si 
pre.z- Reaganu ir Sovietų Sąjun 
gą. Prez. Reiganas jį. pasikvies 
i Washingtona. kad išgirsti! i 
tikru šaltinų paties .Černenka 
pasakytas mintis. B. Kalb -.gan 
tikšEai perdavė černenkcs'mip

..s valstybe^ (iecart'in pr 
^trauke J< hn Hughcr, kuris St 
io karta su sekr. George Shųl 
tz. Shultz suriko pasilikti^sek 
rotoriaus pareigose, bet

kt. Du ritfD.

.Įgri'o. Jc vieta dabar užims Be 
nard Kai b. Jis gaus Valstybe'
departamento alęa

— Prez. Reaganas paskyi 
Amerikos švaros istagos virš 
ninku Lee M. Thomas. W. Ri 
ekelhauso pavaduotoją-

— Cabriri namuose Įsteigė pi 
'iciįos nuovadą nusikaltėliai 
suimti. .. rj j

— Pcnktad’enį aukso utir

i-v-Isj» na; dikt; <;ti. ’j nak .b į 
Gibraltarą, v./’at reikalingu^ 
speciaiirtlis įr muisią vežėsi iš 
šiaurės Afrika. Sąsiau s k’.i 
tik 1 J mvliu (lieilicji l-.ivri il-

ITUl- • 11 'V .<> .’’vj-j . J

jo kelriviniu lėktin u pakilti,. ?ai netnmka perplaukti >ą.s'.u 
j rį ir akrįgab n ’ reikalingą niai- 
I slą.

policininką ir pasiųsti tiesiai į 
Lomą. Iš Ciux’.o netob. Nes
pėję
:is jau leidžiasi Romoje.

si J rado poliuirin- 
I ką Francbkc Su ką Jai buvo 
j Romo^ policijos karininkes, ku

ris iūpino>i uirntau miai> toro- 
rist-iis. šveicaru^ dave įam italn 

; i . ‘ t . * v adiosa. ir pas I ko Romoje, o bi-i, kad jo nepaleistu. Rysiu ; . o , , »• -- J ’ riko, kitu 3 agentų Ivdimns, is-

negalėjo. Bandė kelstelėb ve-j 
ną ryšulį, bet nepažįstamasis; 
ranka nurodė, kad nekeltų. Gali 
jis.p .r ..r.c kad policininkas no- ’ 
:cjc ryšulį pažiūrėti, o gal bi- ” 
jojo.
lis buvo apysunkis.

Policininkas kaire ranka pas-l Hirio mie^tolis netoli Lomos, 
paudė krūtinę ir pasakė, kuri bet ne pačioje Romoje, 
jis yra ir kad jam reikalinga pa- i 
galba. Jis negali susikalbėti su 
nepaži tarnu yiunuolin. Už tri
jų minučių ^ apytuštėje gutvėje 
atsirado dar du policininkai. Jie 
pareikalavo paso. Paaiškėjo, kad

aoe,smu, 
bsnanai 
a lc ja u^ 

gali par
duoti Euro^ni, bet italai ir grai- 

* krr p r<<pi L®pan:j < ssv- 
davintui. Jie nenori L]'snijxis

Pa-ai gauta adresą Sinki pa
siuntė pol e ninką paprašyti ten 
cpsistopi ic libaniečio. Pasirodo, 
kad ten buvo apsistojęs ne Vie
nas. bet net keturi libaniečiai. 
Tuojau ten atsirado ir pats S-

I ponai turi daug 
citriną, yjeten'.-; auga

rikn. Visi buvo su mti ir išvežti 
į RiMną

Iš viešbučio savinir.Ko Sirika 
patyrė, kad greta esančiame 
viešbutyje buvo dar 3 libanie. 

( čiat J e taip pat buvo suimti ir 
išvežti į Romą.

Jcse Arafatas buv 
diręs iš p ’ie<iniečių 
cijcs pirmininko pareigi!,^ 
Jordanijoj suvažiavusieji p 
stiniečiai privertė jį atsiimti 
sistatydinimj pareiškimą.
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MES ATSAKOMEIL’S KLAUSIATE,
Testamento reikalu

žiemes vaizdasM. Šileikis

Kl^^imus lt medžUe* siusti: 4436 Sa. Weahtwntw, Chicago, IL 60632

i.-nuulą, i.o.uit visk^ palikti 
\ lėnu m šeimos narini, pvz., su 
iiui//u dukrai, marčiai ai* žeu- 
luLsu. nesunaudotą paliki
nu* dalį pealeisti savo atžaloms, 
bet ne >avo antrajai pusei?

Gluosniu

dėl geriausia reikia imli advo 
katą, kuris su leistameutu 
kreipiasi j teismą ir išrūpina 
leidimą vykdyti testamentą. 
Tamsia gali atisakyti būti vyk 
dytoju, ypač žinant, kad paliki
mo neužteka visoms paliko- 
nšns. Todėl y,;riaus& nueiki
te pas lietuvį ahokotą, kuris 
jums patars ką daryti.

»
\

ATS. Jeigu Lancia uuri iš 
savo palikimo išsikirti bet kurį 
šeimos narį, tai reikia nurody
ti ^rinitą priežastį. Mat, kiekvie 
na^s šeimos narys, įskaitant ir 
/‘savo antrąją pusę, testamente 
tvirtinimo metu, teismui gali: 
patiekti ieškinį. Atrodo, kad beJ 
rimto advokato tamsta nega
lėsi apseki savo palikimą pas-'

P.- S. Plačiau testainenlų rei-j 
kalais rasite “Sūduvos” -išleis-' 

•toj'knygoj “Kaip Sudaromi Tęs r 
tąmerttai”, gaunama Naujienų 
axluiinistracijoje.

. KL. Esu įi’asytas testamento 
vykdytoju. Kokios mano pa
reigos? Kada reikia testamen
tą atidaryti, nn-rus testatodui? 
Ar turiu pirma palis .perskaP 
tyli ar liroj kreiptis, i teismą, a; 
reikia imti advokata? Laikras. 
tyje skaičiau, -kad vykdytojui 
ee.ikia įnešti tena tikrą, pinigų; 
><uną’. Kodėl?Ir jei aš>nendrių, 
tedaryti arba ueluriu jų, kaip 
li|-iiu p'isielgti?
įJci paliktą turtą i-eikia pa- 

dįioti tarp kelių asmenų, u jo 
J£!is bus išnaudota paiikėjo. sa-, 
vi reikalams, nes jis. .tai daro.’ 
GSli atsitikti, kad iš palikimo 
r.^ko net neliks. Kaip tada da™ 
rjli? Kas tą nustatys?

» Gluosnis:
4<

•ATS. Testamento vykdytojo 
pareigos yra komplikuotos. To?

irumpos žinios
— Socialinių reikalų tarnyba, 

esunli 2636 NV. 71 St. Cbica- 
goje piraenša, kad sveikatos pa 
tikrinimas jų Įstangoje taiko
mas asmenims su kukliomis 
pajamomis, kūne neturi savo 
šeimos daktaro.

— ALVUDO Lietuvio Sody
boje, 6515. S. California, kės 
sekmadienis dr.. J. Adomavi
čius tikrina kraujo • spaudimą 
’nemokamai tiems vyr .amžiaus 
■lietuviams .kurie atvyksta į kur 
•tūrines, sveikatos ir ekonominio 
bei aipdraudos paskaitas.

PETRAS LEONAS
Lietuvos teisingumo kūrėjas

Gudelių lįs., Marijam- bą įsijungė moksleiviu t«bebū- >v 
ūkiniako šeimoje damas,

----- t besimokydamas NL»npu»ųy>les 
Luku* mokyklinio amžiaus, jį gimnazijoje, mokytojo Petro 
pa-iėmė pss s^ve jo brol > kum- 
g. s Silvestras, kuris buvo 21 
matais vyresnis už Petrą Gy
vendamas pas brolį vienerius 
metus Kudirkos Naumiesty, o 

■paskui kartu su juo persikėlęs į 
Šunskus baigė pradžios mokyk
lą. Gi 1876 n. to paties brolio

[padedamas, įstojo į Marijampo 
lies gimnazija, kurią baigėė 1334 
m. sidabrą medaiim P.udenį nu- 

|v-.-ko j Alaskvą i* įsteje į Mask
vos universiteto fizikos matema
tikos fakultetą, o po v.enerių 
metų perėjo i teisių fakultetą, 
kurį baigė 1889 m.

Atsidėkodamas save
kunigui Silvestrui Leonavičiui 
už paiamą siekiant mokslo, pa
rašė ir išleido apie jį knygelę, 
kurioje iškėlė brolio nuopelnus 
visuomenei bei lietuvybei.

i Nors P. Leonui gerai ^sekėsi 
' mokytis >jBjnazije’e fir univer
sitete, bet jis buvo labai kuklios 
apie save nuomonės. Jis nesi
ryžo pradėta advokatauti tuo
jau, kab’ Baigė ųnteersitėtą, o . . ■; ■ji- V - »

pelė* aps
1861 m. rugsėjo K d Vaikui su mokydamas Mapjatapoles

iviiaučiuno įtakoje užaugo ge
ru lietuviu patriotu.

Nuvykęs l Maskvą studijoti, 
įstojo 1 lietuvių studentų diau- 
giją, tuomet slaptai veikusią, 
paraše jai statutą .r trejus me
tus duvo renkamas jos pirmi
ninku. lai buvo lu86-ltti? m. 
mos studentų draugijos statutai! 
buvo įrašęs aniems laukams 
ovarOų nuostatą, kuri kiekvienas 
jos narys kalinei parašytų bent 
vieną referatą, šie referatai bu-

broliui

labai silpnai mūsų spaudai. Ir 
įg paties pirmieji referatai buvo 
įUeu J. Šliupe leidžumame Lie
tuviškajame Baise, 1887-i88a m. 
e.usiome Amerikoje. Tų refera
tų temos buvo šios. L Apie mi
rusį draugą M. Puišį, 2. Išdrau- 
gųmes ūkės, 3 Valstija, jos sie
tus ir užduotis, . y
'■ - . V- - A *

Kai Aušrai sustojus buvo pra 
;dėta lęjLsiį.-šviesą dešiniųjų kryp 
ties, tai P. Leono iniciatyva ir

■ pastangomis buvo sukurtas Švie 
sos priedas, skirtas švjesuome- 
m i. kuriame jis bendradarbiavo 
ir stengėsi sulaikyti visuomeni- 
nių grupių (kataJ^ų-ir liberalų) 
skūimą. IMs grupės visgi suski
lo. Tuomet veiklcsn eji inteli
gentai, o jų tarpe ,buyo ir P. 
Leonas, sumanė leisti.j Varpą- 
Tuo reikalu buvo suvažiavimai 
Marijaiapnlė^ičoS m. : birželio 

= 29-d. *pvr Petrines ir: 1889 iru 
pas M. Lozoraitį. Juspei dalyva-

nėje. už dieną dabar mokamą nias. Programą atliko Londono 
$152, kaštuos $176.

Medicares Part A mokamas 
už senelių namuose (nursing 
home) nuo 21—100 dienų, kaš
tuos daugiau, negu 1984 m. Da
bar pacientai kaštuoja $38 per 
dieną, 1985 m. kaštuos $44.50 
(nuo sausio 1 d.j.

Kaina Medicar es Paari B ap
drausta padedanti • apmokėti 
gydytojo sąskaitas k kitus pa
tarnavimus, kaštuos $14,50 
per mėnesi, vadinaisi, padidės 
^2.40. ’ - Pi. šita
. . ;’i

P. S. Plačiau žiūn Holy Cross 
Hospital Biulėtenį gnuod. įpeni.

reach programa, pagal kurią 
inform, teikiamos tel. (312) 
836-4<>60-

— Nors ir nėščia moterų,, bet 
dejjoi'tuota.. Eleonora Paras, 

‘24 m. amžiaus, buvo neseniai 
deportuota į Manilą, Filipinus, 
nes ten ji gimusi. Eleonora- ne-.; 
legaliai 10 metų 'gyveno JAV. 
Ji buvo 5 men. nėščia, bet ište-' 

■■ tėjusi už JAV piliečio prieš: š. 
m. 5 mėnesius. Jos advokatas,' 
remdamasis jos vedybomis, pa
darė ją teisėta šio krašto piBes 

rezidence - in 
rp. fab.

Vyr. amžiaus žmonės, kuu te (ėiegible for
lų metinės pajamos nėra cEdes’ 
nės kaip ^12,000.00, * gali gauti 
vienkartinę pašalpa, ‘vadin. Čir f

ri teise ir netferbi^iejĮ,... kurie 
sauna vadin. če-
dus.

— Internal Revenue Service;
shn poškintą federalmių- 

mokeshčių apskaioavinrai. Jis 
įvyįęs gruodžio 4 (i. nuo 9:30 v.

11 į30 v.- r. Vieta: Wood-, 
fieJd teatras, 700 W.oodfiekL 
Olive, Schaumburg, HL 60195. 
Jeigu jūs negalėsite tame sinu- 
posiume dalyvauti gal jūs susi-; 
domėsite Internal Revenue Ser
vice bendruomenės vad. Out-

— Lietuviu namų žinios. Ne
seniai LN visuomeninės veiklos 
komitetas diskutavo, ateities-

MEDICARE APDRAUDtAi.;
NUOLAT BRANGSTA ' < 

X • ** *Ntio 1985 m. sausio 1 d. Me
dicare. apdratufe kaštuos bran
giau 30-čiai milijonų vyresnio 
amžiaus asmenims ir nedarbin
giems šio krašto žmonėms, ,la>. planus. Svarstė, ksaįp įjungti 

prikfsuso tai programai, pa- jaunimą į visuomeninę veiklą.
Medic«Te Part A planą, at- — Lapkričio 10- d. įvykusia- 

•daitytma IrospitaHžacija padi-j m<5 lra,-ji(,,.njana baliuje aL 
dės nuo $31)4 dol, iki $3u6 Įsilankė apie 370 natrių ir svečių. 
Ir pacientai ligoninėje už 61 — x^-jams įėjimas buvo nemoka 
90 dienas kaštuos po $84 per 
dieną, vietoje iki šiol mokamų.
,$76-doi

Po 90 dienų-gulėjimo ligosi,-]

ne
— Lapkričio 10

choras “Pašvaistė”. Loterija rū-' 
pinosi k virtuvės reikalus tvar
kė moterų būrelis. >

— Lapkričio 11 d. Mindaugo 
menėje savo popietę-bažarą tu
rėjo “Atžalynas” tema “Kelio
nė į švediją”.Salėj buvo visokio 
amžiaus dalyvių.

— LN valdyba patvirtino vi
suomenės veiklos komiteto są
matą 1984 m. Kūčių ir Naujų 
metų sutikimui.

. — Statybos komitetas yra pa1
'ruošęs planus atnaujinti pite-Tlne Suv;rikui->e 
ainiam .įėjimui, langams bei du 

’iridis. '

■ — E LN bibliotekos atrinktų 
..u suaukotaj-kttyigų-Vasario .lt 
'.gimnazijai' pasiųsta 13 dėžių

■ po 5 kg.

— Ontario pilietybės ir kul
tūros ministerija šiemet pasky
rė $2.6 milijono -bendruomeni 
niams provincijos muziejams 
'ištaikyti). Tokių muziejų yra 
214, jų tarpe 5 etniniai para-

nuėjo tarnaut* į (teismą. 1839- 
lb93 m- buvo teismo kandidatas 
Suvalkų apygardos teisme, o po 
to persik-ete Į ĄĮnjoą Rusijos sri
tį — Turkestaną', čia jis buvo 
teismo tardytoji.s Taškente, ta:- 
Kes leisėjas ir prokuroro padė

jėjas Samarkande ir apygardos, 
teiąfiK, narys N.iujamė Marga- 

ir Turkestane’ 
perėjo net penkias 'teisminio 
darbo jiakGpaš’u- tuo būdu turė
jo progos gerai sus-ipažinti su 
anuomet veikusiais Rusijos įsta
tymais ir ’eismų santvarka.

Už prisidėjimą prie 1905 me- 
| tų re v oliueiRio sąjūdžio buvo iš 

tarnybos atleistas ir 1906 m. ga
ls griže į Kauną čia uebeieško- 

‘.jo valdiškos tarnybo ėmė
si laisvos advokato praktikos,

pui, o vėliau‘ir ūHnamcuį]bu
vę jų pastovus bendradarbis. 
Straipsnius ano metu spaudoje

tas, Girininkas ir kitais.
Po spaudos atgavimo rašė Vii- 'Be

niaus Žiniose. Lietuvon Ūkimn- 
ke, Lietuvos Žiniose, o taipogi

OI JUk'rwo GHYVIAHLV i/a ja uavo, .. .

, • i • xr i j pirmame lietuviu moksleiviu-kur: perai sekesi. Nedelsdamas L t \ \ • v . - .
K

įsijungė Į lietuvišką visuomeni- 
} ne ir politinę veiklą, kur turė

jo progos pasireikšti jo dideli 
kūribiniai gabumai-

Vzsuo/neniziūtkas, l.etuuių 
skaudas benitradarbis 

r'SEž?>ss£y==sva»^-—'
Į Eetuvišką’ visuomenini dar

laikraštyje Aušrinei, kuris ėjo 
Lietuvos žinių priedu. Talpin
davo savo rašinius ir k a ta lik j 
spaudoje. Sakysim, atiminimus 
apie Vincą Kudirka ų- Motiejų 
Lozoraiti; o taipogi studijėlę 
apie lietuvių liaudies dainas da- 
vė katalikų mėnesiniam žurna

k

LAIMUTIS Š V ALKUS :

Hat-

NAUJIENOS. 1739 So. Hasted St., Chicago, Ill., 60608

Gary meras Richad 
suimtas Pietų Afrikoj užeher 

protesto demonstracijas.

I
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Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS karo mokykla ir 
jos kariūnu likimą

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

Čeką rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi 
DU ANTANO RUK$(fc 

619 puslapiu. ktetu viršelio

KOVOS. DĖL LIETUVOS

Uertjvnj-leiiku santykiai it 
VardvjiaR ir rriimna anefistp

<a(N‘A • rn

Raukšlėtas kakta ir plaukai žilti ima 
(o buvau juk ir aš karta jaunas), 
bet su meile stebiu ir didžiuojuos, jaunime, 
nes jūs esat jaunoji karta, 
i kurią tauta viltį sukrauna.

Nebarsiu aš jūsų, kad šokate tvistą 
(man draudė fokstrotą ir tango}, 
nes, jei sąžinės klauso, žmogus nepaklysta 
ir regi skaisčių minčių kelią 
pro jaunystės gyvenimo langą.

Nepeiksiu aš jūsų už ilgus taip plaukus 
(mane jauną plikai kirpti varė), 
bet svarbu,.kad gražios taip jaunystės sulaukus, 
darbščiai vykdytut ateičiai planą, 
ir širdis kad taptų geradarė.

Aš nieko netarsiu dėl apdaro jūsų

fei valia bus stipri, niekada nepalūši. 
lukštam tikslui naudokite laiką, 
les gyvenimas šuoliais prabėga.

Nesmerkiu fasono, ką dėvi ant kojų 
(mane matė net basą prie plūgo).

kurią gynė per amžius lietuvis

Naudokit jūs mokslą, gabumą ir protą 
(mane rašto mama mokė mažą), 
kai prigiaėte mane kapas čia seną, kuprotą, 
tėvų papročius, kalbą taip gražią.

0 būkit Tėvynei didvyriais lig galo

jaunam kūne vgFkc

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

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

nio karo metu įsisteigus Petra
pily savaitiniam laikraščiui San
tarai buvo jos bendradarbis- Bu
vo ir daugiau laikraščių, kuriuo 
se bendradarbiavo.

(Bus daugiau)

—Vokietijoje mirė gen. Hans- 
Speidel, gen. Erwin . Roenune- 
lio štabo viršininkas.
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AM. LIETUVŲ DAILININKŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

lapkričio <4 d. <ku- 
lervoj, Inč., 4038 Ar 
įvyko Ai.(ierikcs Lįeuvių Daili
ninkų Sąjungos rhetin š 
stuk iiik.iJjas. Pirm.; 1.1. Šileikų
pairtformavb narius apie Lupu
sią Bemirąją parodą. V.U’-ioje d t 
lyvuvo ir Sąjungos nariai. Mi
nutės susikaupimu būvi pagerb 
ii narių šeimos mirusieji nariai; 
Trieytė Vanderpool ir dail- lia
nos Brazdžionienės tėvelis Bal- 
vęčius. : ~ .

Neskaitlingo pąvcsa' inic na
rių sustririkiriu protokolą per
skaitė sekretorė Vera švabienė- 
Iždininkė dail. B. Morkūnienė 
pranešė., kad nebuvo susirinta- 
mu, tąi -kašojė‘nieke ir neprisi
dėjo. -Nariai moka $5 metams.

Nuteitd ’atganantį; pavasarį, ge 
g ižio pradžioje rengti Sąjungos 
narių dailės parodą Čiurlionio 
Galerijoje, 'Ine.: Parodos anketos 
jau išdalintos. Kas jų dar nega
vo .gėli paskambinti sekt. V- 
šyabiehei 'tek 778-6960 J'

<SąjtuigQs valdyba pasiliko ta 
pati; nes niekas nenorėjo apsi
imti "kandidatuoti.’

Piimininkas pranešė, kad A. 
L. D. Są'jUMgą reikės užregist
ruoti: Illinois valstijoje, kaip ne 
pelnę, siekianti organizacija, ka 
daūgij'įstatymai: “L^w and the 
Practicing Artist” reikalauja pri 
nešti Internal Revenue Service- 
Reikalus tvarko valdyba.

Ns iriu .~ųmaiĮvmu -bei diskusi
jų nebuvo. Po susirinkimo tru- * - įj-_
puti padiskutuota' ir pasivaišin
ta. ■. -

tra Nį ai k-s sudarė ir kai kurių 
sunkumų, bot nuostolio nebuvD 
padaryta Paroda pavyko.

Preniijas laimėjo Rimgailė Zo- 
tevierte iš Juno Beach. Floridos 
ifž puikią akvarelę ^Gamtos pas
laptys’’, Ilona Brazdžionienė iš 
Los Angeles, Cal. — vž ‘ Rude
ni” ir Vera Svabienė uą grafika 
‘Šv. Kazimieras”.

Čiurlioniu p. lenjos vadovybė 
nutarė Bendrąsias parodas reng 
ti ne kasmet, bet kas antri me- I ta: pavasai J.

Iki pavasario nėra numatyta} 
p-iicw!ų. Daria' iškabinti Įvairių j 
dailininkų, o paroda atdara bus Į 
kasdien, išžskyrus sekmadieni 
ir trečiadieni. Įėjimas pro Mid
land Federal Savings banko du
ris- Kas neri, gali Įsigyti <au pa
tinkamą meno kūrinį Galima 
kreiptis fbanko tarnautojus. Įė
jimas laisvas, tik- lankytojai pra
šomi pasirašyti lankytojų kny
goje.

nė'oje Jaeques Canstcuu ekspi 
dicijos atrsxiima. Kai žemes dn 
bėjimas sunaikino Kretos sd 

| valdovo Mincso dvarą ir tuk 
kmčius vazų suvertė į jūrą. Dl 
gelį tų varų ekspeoicijos nav 
ištraukė iš jūros- Dabčir Kno:

j

įsteigtas miizie:u.s. kuri t i ii< 
ir istorija besidomintis žmor 
lanko.

Vazos, gurios yra skirtos mi-j 
ru<iu garbed, paprasta: buvo 
puošiame s simboliškais paveiks * 
lais, pav., H\q?nos (mirti>^ vaiz-i

Madona Z.

Naudingi patarimai !r įdomūs dalykai

;.Vddybos Narys

i smudoti 
c i laikrs 
pH vile gija

. Atrodo^ kad j asu se
i būtų redakcijai ta 

pari nauda ii.
Viena iš “Naujienų’ 

skaitytoja

[OTF.RIS IR JOS GROŽIS 
kviena moteris nori būt*

San OP.i

et

j- ne >amc- 
p^rcikšti tą

ūros o* lemcncmis, Į 
p~pu.Jalui- iš kitų! 
nori patraukli ir k-| 
dėmėsi. I

Ji 
tų 
no vi<os moterys sup-j 

jog ne vien padalintas j 
, ne ven puošnūs (Iraa- 

suchro tikrąją “atrakei- 
cidij išrciška, vidujines i 
>ės. kurios atsispindi aky-! 
Jgesyje. jos žodžiai, jaut- 
-- štai k tikrai >udaro 

magnetą, kuris labiausiai patrau 
kia kitų žmonių ir ypač vyių dė-

u

drabužiu btizguchi, ryškids nr į* 
švelnios r^ngmiusi spalvos tar
nauja, l;a<l atkreipti (ur.c-į 
Bet suridomėimui išlaikyti bū
tini yra kiti dalykai atitiiik imi 
žodžiu, švelnumas, clge-iu sai- H* kūmas, jautrumas, — t. y. taw j; 
kas, udarc m .tėviškumo yp*-/; 
lybes.

Moters rate t kra>is grožis glū 
di ne tie jo išorinėje, kiek jo$ ; 
vidaus privaumuose. Visi žmj* 
nės yra Iii kę paklaidoms, neto
bulumui. Bet moteris gamta yra 
apdovanojusi valios stipinamu. 
Ir todėl }os turi bxi lyti savyje 
naikinti tuos bruožus, kurie jom 
nėra budingi. Nes valinį pa
trauklumą visada būna leng-g 
viau išreikšti, negu kad dange- . 
lis nimeru ;,m:i l.nkusios manyti-

• Jeigu išvirsite per rūgščia 
sriubą ar vaisinę (kompotą), 

a I įdėkite į viralą truputi geraniC-

Magdalena Šulaitienė

sodos ir rūkšiingumas su
Lygini svarbi vra moters nuo- 

aka. Linksmas, besišypsantis, 
spindintis veidas visada būna 
patrauklesnis, negu nuliūdęs 
.r redąs nepasitenkinimą-..

Tiesa, yra vadinamų “rimtų 
moterų, kuriu veiduose retai u 
tinkama švpsena. bet kuros su
geba kaip tik tuo savo rimtumu 
ir susikaupimu i save patraukti. 
Arba, kitaip sakant — vidiniu 
-savo turiniu sužavėti. R<.t tai 
vra laimingos išimtys.

N:ekas taip neatstumta nuo 
moters, kaip jes akyse ar elgse
noje pastebimas pavydo, keršto 
ar neapykantos jausmas. Tie 
jau .'U ai nėr? moteriškume po
žymiai ir juos pastebint, susida
ro atstumiantis. įspūdis. Moterys 
ta turi žinoti.

Jvanįis kremai, dažai, pudra,

GRYBAI IR JUOS VALGANTIEMS PATARIMAI 
duoja žmogų nešantį į kapines. Į s v e i k a t o s pa'arėjas sa- O 
įK<-a:n:Ke5 meistrai savo <hrb-'ko neskaitęs Magdalenos Šulai-j 

tūves Įsteigė pietinėje Italijoje,' t;enės straipsnelio š .m. spalio 
19 d. “Naujienese^į l^ame ji 
išsamiai ir analižubjailliai ap
rašė chemišką grybų | sudėtį. Į 
nes iki šiol dar ni'ekilr ^nebuvo 
taip plačiai apie grybus-rašyta, 

at į Įvairiausių grybų 
Įsidėmėtinas yra tvir- 
kad geriausia ir tik- 
>ūtų; grybus vartoti 

[ kaip prieskonį, kaip prie- 
i - - , . . 1 da nrie kitų patiekalu, o neKiekvieno augalo augimui rei- * . ... . k > •, % . s . kaip atskira patiekalą.Svarbiaukalinga ketaus. Lietus tik nerei 

kalingas tankuose procentams, šia, niekada negalima jų daug 
Jie auga ir kaitriausią vasarą- valgyti. J ;

Vazų menas

Tūkstančius metų prieš musų 
erą, žmonės išmoko pasidaryti 
indus namų reikalams. Palaips
niui šis menas vystėsi Egipte,- Sicilijoje 280 m.pirm. Kristaus. 
Graikijoje ir'aplamai Artimuo- Even s if^'Cimcnas akmenyje 

o’armno
1S

graviravo ffįgumites ir 
medali cnifc."'

K

SERVEWITH PKDEM ' 
THE NATIONAL GUARD: .

M. š

—Kukurūzai d uodą 
kius daugiau energijos žmogaus 

ir

du sy-

Bendrajai parodai praėjus

Spalio 19“d» Č’uHionio Galeri-.
joje buvo atidaryta- Bendroji Atėnuose 
kžsmėtihe. <lMlės parbda .taurią

,a.{

se: Rytuose :Į£inijos vazos buvo 
puošiamos simboliniais paveiks. 
lais, <š to mes žinome kokiai tau-1 
tai tos ar kitos vazos bei indai: 
priklauso. Graikų vazos su juo
domis figūiomis priklauso archa
i^Kam laikotąrpiųį. Vazos, ęleko-^ kūnui, negu kviečiai, rugiai 
ruotos raudonomis figūromis, di 
deliais kiekiais buvo gaminamos 
Atėnuose 500400 m. pr- Kr. Žy
mesni keramikai yra: Eufro- 
nius, Douris ir Brikos, buvo ge-

: ri dekoratoriai PopuFariausia 
vaza buvo žinoma

;<LęStos” <vardiį : (siaura, ilgj. 
kairių?ausyteX,Wrią pa
dėdavo L prie mirusio ; žmogaus 

"r* - * - • ’ • —
karsto. Vaza “Arcfora” papras
tai didėlė, puošniai išdekoruo-

avižos.

savyoes, 
tinimas,

r

j|£K3 na
iĮdddrųjr.p-jroda^ ta Kuosoje ir Korin-tijpje.

xtačiau.I ? Pravartu, čia pridėti juru tyri-

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W.-71st St., Chicago, HL

• HCTESTINGA’ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

skaitykime, ką Svei- 
rėjas atsako klausiau-- 
niui: “Sodyboje .da
li patiekiami kiekvie

ną sclsnYsdicni-o pažmenyje. šis
skyrius neskaito apie tamstos 
minimą Įrodinėjimą apie visų 
grybų nuodingumą.“.

Kaip gaila, kad Patarėjas ne
skaito nauiauriu laboratorijose yra seniausia, didžiausia ir turtiiigiausia lietuviu fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbėti ir kitiems, kurie tuoc 

darbus dirba. ■;
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir. Taupomąja apdrauda — Endowment : 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo - pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. ‘ 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212> 563-2210

Ityrinėjinių. sipie visų grybų či- j 
dosni ar mažesnį- nnodmgbrmą! I 
Jeigu jau jis taip lengvai apie | 
grybus patarinėja, o apie kitus, s 
“kad jie tik prikeverzuoja apie 3 
visų grybų nuodingumą melą, S 
kuo gi remiasi Sveikatos pate- s 
rėj£t$ savo tvirtinimais, ar ne | 
sena Įsibėgėjusia vaga, kad tie, « 
kurie nesutinka su Patarėjo | 

' nuomone, sumenkinami, nelis- g 
maneliais palaikomi. Visai ne
pagrįstais Patarėjas siūlo sank
cijas, nukreiptas prieš tuos,ku
rie kitaip galvoja, reikalauda
mas, kad kitaip mąstantiems 
kontrolė būtų panaudota;

Ar nereikėtų pačiam Patarė
jui už nešvankius išsireiškimus, 
kurių apsčiai praeityje būta, 
taip pat griežtesnę kontrolę

dingumą melą,

4
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LATCKA, Hetuvfij Hteratūroi, meno tr moki5'
M

lanz^Zi;

: • VTEJfHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rttkc apralj 
tas fnoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Mt« 
tštfirinė studija, suskirstyta starknetiaia. Ta 206 puslapių knyp>

Irėvta, Igno fiapdto, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
f, Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr Y 
SeUaut straipsniai bei studijos, ffiustruotos nuotraukom Ta t 
M- K. Ctariionlo. M. Kelkio, V. Kafaboa, A. RflJdtelės ir A. Vara-

> DAINŲ BVĖNTtS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa tr to 
Enlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn 
tventes bet Mūriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
tiesu, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

■■ i
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pridfikte vieną, dolerį persiuntimo fiHaidecna. .

> DDnTJVBKASIS PAMARYS, HrtuHo TomoTamairadb 
na, remiantis Pakatnii I 

a! Idomfli kiekvlenair
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Atdara šiokiadieniais nuo
5 FaL ryto iki 10 vaL vakaro, ...

D. ZTHLMAN, B.S., Registruotas vslstininkai

For constipation relief torr.on e 
> 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 is 
“The Overnight Wonder? HKIWffTOiBiBlf. I KlfRf

Si

n

wa w ?
r f

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc., 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

H loma*------------------------------------------------------------- $10.00

2. Prof. V*dovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.___________________

II dalis, 229 psl.______ ........----------------------------- ....____

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________

Janinos Narfinčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

Prof. P. PakaAlio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL % __________

J. Venelovtof, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$6.00
$6.00

$5.00

700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, tau bet kada tr 
Set Kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviai 
ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su tam. Jaunium Ir prof. BL, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimos 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien

VLIKas IR ANTIVLIKININKŲ SIEKIS

dviem suteiktą “privilegiją” buvoti ir važmėti po pavarg
tą Lietuvą ištisus mėnesius. Tiesa, mūsų ižeiviikoji spau
da, atrodo, nekreipia dėmesio j tokius pasimetėlius ir jų 
vardų nemini, bet jų nepasmerkia, nors šie vykdo “kul
tūrinį” bendradarbiavimą su Lietuvos pavęrgėjo tar
nais.

Aukščiau paminėto vedamojo autorius prisimena 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, kuris kelia 
Lietuvos laisvinimo klausimą. Rašo, kad šiam komite
tui rūpi tik Lietuvos laisvinimas, ir kad savo veikla yra 
yra atlikęs gana daug pozityvių žygių politinėje plotmė
je. Gaila, kad autorius neišryškino, kas iš viso yra Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir kodėl jį,kaip 
tokį, okupantas ir kai kurie išeivijoje gyvenantieji anti- 
vlikininkai siekia panaikinti, arba jį bent subendruomin- 
tL Bet iš tikrųjų, kam gali būti neaišku, ko okupantas ir 
tokie VLIKo prigimties neigėjai siekia, kad mūsų pa
vergtoji tauta neturėtų savo teisinės atstovybės laisva
jame pasaulyje. Kad nebūtų kompetetingo organo teisės 
priemonėmis kovoti dėl tautos laisvės, dėl jos interesų, 
dėl žmogaus teisių mindžiojimo ir kitų bolševikinio des
poto nusikaltimų okupuotoje pačios tautos vardu.

Čia reikia paminėti, kad prie “Tėviškės Žiburių” ve
damojo prisijungė ir Br. Kviklys savo vedamuoju, at
spausdintu Drauge lapkričio mėn. 13 dienos laidoje, ku
riuo jis skaitytojams prisistato kaip VLIKo pozicijos 
menkintojas. Man rodos, kad jų vienas ir kitas netiksliai 
pasisako dėl VLIKo susilpnėjimo. Jog VLIKas kaip 
toks- yra tautos atstovybė, jis visada buvo sti- 
>rus. nes jo stiprumo galia išplaukia.iš VLLIKo.1944 m. 
Vasario 16 d. deklaracijos. Iš jos aiškėja, kad jis sudary
tas mūsų politinių grupių, kaip mūsų tautinės minties 
reiškėjas ir vykdytojas.

VLIKas yra mūsų politinis, kartu teisinis organas, 
kompetetingas reikšti ir vykdyti tautos poktinę4 mintį, 
trbajos: valią, galįs teisės būdais ir priemonėmis kovoti 
'lėl Lietuvoj išiaisvTniinb tarptautinėje plotmėj, kur nie- 
kacs kitas negali jo pavaduti. VLIKas. savo veiklą grin
džia teises, o ne kokios organizacijos pareiga.

“Tėviškės Žiburių” vedamojo autorius prisimena, 
kad VLIKu mūsų visuomenė mažiau domisi, 0. tai, rodo, 
jo paskelbti jubiliejiniai metai. Jo manymu, kad tokia 
oroga turėtų būt daugiau apie jį spaudoje rašoma, dau
giau suruošta jo išpopuliarinimui paminėjimų, parengi
mų. O Br. Kviklys savo vedamajame rašo, kad VLIKo 
sudėtimi mūsų visuomenė mažai nusivokia, nepajėgia, iš
skaičiuoti partijų, grupių nei skaičiaus, nei jų vardų. To
dėl jie, turėdamas galvoje plačiai amerikiečių praktikuo- 
jamą viešosios nuomonės atsiklausimą, tai vadinamą 
Poli, žodžiu ir telefonu užklausė dešimtį lietuvių vyrų 
ir moterų, kurie seka lietuvvišką spaudą, skaito laikraš-

Jono Huso teismas

MYKOLAS BIRŽIŠKA

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų

“Tėviškės Žiburių” savaitraštis, leidžiamas Kana* 
c1 oje,- gan dažnai ir nemažai patiekia savo skaitytojams 
žinių apie pavergtosios Lietuvos žmonių gyvenimo būk 
lę.Taip pat tenka pasigerėti ir jo gerai ir tiksliai paruoš
tais vedamaisiais, liečiančiais kokią nors išeivijos prob- 
Dmąrr"Sęt^kartais'tenka ir pūsįvilti tokiais, kurie, ma
tyti. buvo skubotai parašyti-- nepilnai išmĖąštytL Žinoma, 
tokie vedamieji nėra’, naudingi, nes jais klaidinami skai
tytojai. Sakysimi, kad ir tekis, liečiantis Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą — VLIKą. kuris buvo at
spausdintas spalio mėn. 23 d., minėto savaitraščio lai
doje, pavadintas: “Ateitin ar užmirštin”.

Šio vedamojo autorius rašo, kad pavergtos Lietuvos 
laisvinimas yra vienas didžiausių išeivijos uždavinių. Ir 
kad jis savo aktualumo neprarado seniau, jis yra aktua_. 
lūs ir šiandien. Tai aišku, kas. pagaliau, dar kitaip gale’ 
tų manyti?

Be to, jokia paslaptis, kad okupantas Įvairiais bū
dais stengiasi išeivijos balsą nutildyti. Jis ne tik per sa
vo “tarnų” lūpas niekina laisvinimo veiksnių veikėjus ir 
juos pravardžiuodamas pažemina. Bet jis siūlo kultūrinį čius. Iš tų dešimties, nė vienas nepajėgė išvardinti, vardų 
bendradarbiavimą. Vilioja išeivijos jaunimą lituanisti- visų partijų bei grupių, 1 

kos mokytis “kapsukiniuose” kursuose.me pasaulyje gyvenančius menininkus, fotografus, žino- rančių VLIKą populiarumo, jei jų 
ma. globojant kagėbistams, ruošti Vilniuje paveikslų, P * ~
foto parcclas, ten spausdinti savo raštus. Tokie, priėmę 
jiems pasiūlytą “malonę” yra paliaupsinami “Tėviškės” 
draugijos oficioze “Rodinoje” — lietuviškai “Gimtajame 
krašte”. O šie savo ruožtu pokalbiuose su okupanto re* 
porteriais atsidėkoja, prisakydami pagyrų už kultūri
nę pažangą ir net padėkoja komunistų partijai už jiems 
suteiktas “malones”. Neseniai “Gimtasis kraštas” at
spausdino dviejų išeivijoje gyvenančių dailininkų: K.
Žeromskio ir Vyt. Jonyno pareikštas pagyras už juo-

į, sudarančių VLIKą. 0 tai, jo 
Kviečia laisva- išmone, nerodo mūsų politinių partijų, bei grupių suda- 

" ' į, net vardų nedaug
" * Į kas žino. Aš norėčiau jam priminti, kad jei jis būtų tų 

dešimties paklausęs, kiek okupuotoje Lietuvoje yra vys
kupijų ir kokie tų vyskupijų vyskupų vardai, nors jis tų 
vyskupijų bažnyčių yra atspausdins albumus, tikriau
siai, rezultatas būtų dar liūdnesnis..  O kiek daug apie
tuos leidinius yra priskelbta reklaminės propagandos. 
Be to, matyt, kad Br. Kviklys mano, jog mūsų išeivija 
yra tokia naivi, ims ir jo tokiam “balsavimui” patikės. 
Ir kad toji dešimkė “balsuotojų” nusprendė VLIKo ne
populiarumą. Jis turėtų žinoti, kad LB-nės populiam-

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS I 

'Tęsinys i
Pelkinės miestelis per trumpą laiką beveik 

visai užmiršo bermontininkų grėsmę. Milicijos 
viršininkui Spygliui tragiškai žuvus, Antanas Gy
niotas užėmė jo vietą. Visas miestelis dėl to labai 
džiaugėsi. Milicijos būrys greitai padidėjo skai
čium’ ir gerai susiorganizavo. Pelkinė'pasidarė 
lyg kokia tvirtovė, gerai ginkluotas būrys drąsiai 
galėjo stoti į kovą su didelėmis bermontininkų 
jėgomis. Visi Pelkinės gyventojai buvo tikri, kad 
bermontininkai nedrįs daugiau Pelkinės užkabin
ti. Suimtieji šarmų kaime vokiečiai buvo išskirs
tyti pas ūkininkus. Visi buvo geri darbininkai, 
ramiai dirbo, mokėsi lietuvių kalbos, nė nemanė 
bėgti. Buvo aišku, kad jie yra ramūs žmonės, 
pasiryžę laukti karo pabaigos ir tos valandos 
kada galės grįžti j savo namus. Ūkininkai buvo 
patenkinti ir jais džiaugėsi. Gyniotas kartas nuo 
karto a rlan <ydavo belaisvius ir buvo įsakęs ūki 
ninknins tučtuojau pranešti, jei kuris pabėgtų, 
; -h- įtartinai elgtųsi. ,

Nori dvi savaitės prasimko po bermontinin
kų sumušimo šarmų Kaime,* Gynioto atminty gy- 
vai dar tebestovi <o žydrios Genutės akys, kurios 
ualvtt^jo ji. išvvk>tanfį po pergalės prieš bermon

tininkus. jis vis dar tebematė mojojančią jos ran
ką, kuri greitai nyko dulkių debesy. Jis gėrėjori- 
paprasta jos suknute, basomis kojomis ir jaunys
te žydinčiu liūdnu jos veidu. Jis daug kartų gal
vojo vykti į Šarmų kaimą pažiūrėti kaip gyja su
žeistieji belaisviai, o, svarbiausia, vėl susitikti 
Genutę.

Bėgo dienos, o jis vis turėjo tą kelionę atidėti. 
Bet dabar jam būtinai reikėjo vykti, nes atėjo ži
nia, kad vienas belaisvis — Fricas — pabėgo.

Tučtuojau Gyniotas pasikvietė Stasį Stungį ir 
Liudą Budrį. Pasikinkė porą arklių, susidėjo rei
kiamus ginklus bei užtenkamai amunicijos ir iš
vyko Į šarmų kaimą. Pakeliui jie mato ūkininkus, 
bedirbančius laukuose bei pievose. Atrodo, viskas 
ramu ir gyvenimas rieda paprasta vaga. Puiki 

Į vasaros saulutė juokiasi, jokio išdykusio debesėlio 
j nepaglostama, ir vėjelio neima noras pažaisti su j 
alksnyno lapais. Vežimo sukeltos dulkės lieka* 
užpakaly ir baltuoja saulėje, lyg koks vakaro iū- 
kas paraisČiuose. Staiga Šarmų kaimo pusėje pa
sigirsta šūvių tratėjimas, tolimas, bet stiprus.

— Varyk greičiau arklius, Stasy. Kas gi ten 
dabar darosi? Argi vėl bermontininkai? — sako 
sunerimęs Gyniotas.

Arkliai bėga yisu greitumu, ratai barška, ir 
dulkių dėbesrsf pakyla. Kai^ils artėja, .matėt! 
aukšti jo medžiai. Šūvių pyškėjimas stiprėja.

— Bermontininkai tikriausiai vėl bus užpuolę 
Į kaimą, vyrai ginasi. Reikia skubėti jiems j pa- 
• galbą. svarsto Gyniotas.

n i?1 statoma komisariato takt ko- 
atžvilgiu, n iš ąiiksto nebuvai; 
nustatęs kalbėti. bet jutau, 
kaip mane erzina lyg pati savai
me prakalbose atsiradusi rusų 
kaliu Išgi <le> net kuką kai

(Tęsinys)

Susirinkime tikslas buvo nu
statyti ir paveikti atskirų tau-Į 
■ ų mokytojų sąjungas, sujungti j 
e pi luinoje payer-j

;iant .^sekcijomis, o paskui i
sreikalauti Vilniau?, švietimo b n: i rusiška . neiškenčiau ii, ba- 
komisariate atstovams vie- Į* prašiau balso. Savo? kalboje te- 
‘ns Jd taryl^x. su kuo levoliu-į pasakojau Vilniaus lietuvių mo- 
:jnė rr tapybine vadovybė neno- j k-yklcs Meriją Daugeliui pa
ėjo sutikti, žinodama, jog mo- | žįstamas dar iš vekiečiu okupa 

kytpju tmpe beveik nėra komu-] ........ ...... ---
urstų. -•'J f? , 1:^:1 Į oėtlbendrų žyg ų ;pifciė^:okup^n

Nors aš dalyvavau tik- uorėj tu pastangas savb /paliepūnarj 
damas, pas ii n formuoti, kas kitu j mus palenkti, palankiai^ 
aulų mi kykl-. c daro.'.ųi ir. kaip i sutiktas/, bet tikpasakiairA^elb

k rl tekd.t-vo .; tarti ?

mas kur kas’liūdnesnis. Tai liudija jau ne dešimtis to
kių balsuotojų, o tūkstančiai, kai rinkimų metu jie to
kiais rinkimais visai nesidomi ir neina balsuoti. Br. 
Kvikliui Šia proga tenka pasakyti, kad toks jo “balsavi
mas” parodė tik jo naivumą, kuriuo jis siekia žūt būt su- 
menkiti VLIKą, Bet iš kitos pusės, jo toks VLIKo su
menkinimas yra taip pat pasitamavimas tam ir tiems, 
kurie VLIKą siekia sulikviduoti.

Man rodos, kad kas liečia VLILKo populiarumą yra 
tik spaudos žmonių, apsileidimas. O ypač, kaltė tų,, kurie 
siekia VLIKą paversti tik išeivijos organizacija. Taip, 
kaip siekia minėtasai Br. Kviklys.. Populiarinti Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą yra išeivijos spaudos 
pareiga. Taip pat jos pareiga ir visuomenę informuoti, 
kam jis įsteigtas ir kad jis yra mūsų tautos -atstovybė, 
kuri teisiškai gali kalbėti, veikti, reikšti ir vykdyti tau
tos politinę mintį arba valią tautos vietoje, kur tik bus 
reikalinga siekiant Lietuvos išlaisvinimo. Tiesa, Br. 
Kviklys aiškina, kad VLIKas prieš 40 metų kalbėjo vi
sos lietuvių tautos vairių. Tad klausimas, o kas gi šian
dien tą teisę VLIKui panaikino?

Patrankos sviedinys sustaugia ir baisiu balsu 
sprogsta netoli vežimo. Visi krūpteli, arkliai dar 
smarkiau ima bėgti. Už minutės sprogsta kitas 
sviedinys, kiek toliau kelio pakrašty, už griovio. 
Arkliai pasibaidė ir metasi Į priešingą pusę per 
griovį. Stasys sulaiko juos alksnyne. Tuo tarpu 
dar keli sviediniai sprogsta apie tą vietą, kur pir
miau buvo vežimas.

— Gerai, kad arkliai pasibaidė, dabar mes bū- 
' fumėme tikrai gavę, — sako kiek nusigandęs

— Bermontininkai no pastebėjo, jie taikė i 
mus, tik jiems nepavyko, rupūžėms. — su piktu 
mu atsiliepia, visą laiką tylėjęs Jurgis.

Iš krūmų pasirodo dešimt šautuvais ginkluo
tų vyrų.

— Nevažiuokite toliau. — sako vi erm « iš jų. — 
Stiprios bermontininkų jėgos užpuolė kaimą.

■-*- Kiek galėtų, jų būti? — ritanti paklausė 
Gyniotas.

—• Koks šimtas.
— Kuo jie ginkluoti^ ; J.
— Turi patranką, dąųg kujkosvakiė.ių šautu- 

tų, granatų. a. ‘
— Vyrai, visi yykitame gelbėti kaimo. Mūsų 

bus geras būrys-— tn-Hka. - Gyniota.'- suskaito.
— Mes netariu tovktft^ ^^^nėinės, šau-

ko vifenas ii vyrų. > . • \ ♦ * •
— Me* turime užtenkamai Šovinių. Pa 

kite po penkiasdešimt 'ir po penkias gran

A. Svilonis

...kimu, lietuviškai, kai pasige
do nustebusių, kitų ir pasipikti
nusiu balsų:

— Cto takoję, My ničgu uepo- 
lūnajem! Pocemu on ne govorit 
pc ruski. , .

Čia aš nutraukiau savo kalbą 
.r kreipiaus i pirmininką kiek 
a.abma mandagiau turtų kluiut- 
mu:

r -. Smieju 3i ja pravo gfrvotil 
.a,svajom rocinem jazykie?

— Da, požaluista, tolko, vi<ii 
e, neiuiobno: vied Įtikto ne po- 
iiimajęj ,po.. litovski.

iiiovec i sebia po litovs- 
ki govoriaščiego vpolųk; peni- 

. 'laj ų, no j esi i no vašenųt: nęĮįšia 
d.e- gūvjril na rodhuHi jazy- 

.oe, te a sj-<. ųn tietcūiii govo-
nt< . ■

— ?\iet; met, paiatuhrta, go- 
vorlte!

Tad kalt cjai; l keli> kau 
,us pertraukdamas minios ūži- 
na,, kurią pirmininkas vos tenu- 
mmdavo, o ir aš kai kada ne- 
;altu av-nėliu i ją kr.eipdavaus:

— Tak, ziiačiv vy ne razreša- 
ate mnie govorit po JitovskF:

. Vargšas? šutas čia' tarėdavo 
.'sikisti ir eleidu mano “netak
tu’’ d’ioL nremalcmių -išvadų, 
fpaviai vok eciai laikėsi 
atžvilgiu.. ‘įau agresingai, šauk- 
an:i mar, provokatorium,- reak 
•iįoniej i-urn, iLicioiulislH-, g;d 
lar kitaip - Tuo būdu kalbėjau 
įpie puse valandos neskuLcda- 
nas, lėtu, pasikartdoamas, kreip 
iamasis greičiau į sienas, negu 
į žmones. Baigus, žinoma, mr 
paplojo, c keli lenku* pueję 

: Juokdamiesi manęs klausė:
— To Pan nam dal nauczkę. 

j (Bus daugiau)
PlkKIfB JAV taupymo

Stasys ir Liudas paimkite kulkosvaidžius, kiti vy
rai neškite šovinių dėžes. Tenka baigti kelią pės
tiems, važiuoti bus perdaug pavojinga. Žengiame, 
vyrai, drąsiai. Mes turime patyrimo kautis su ber
montininkais, mes juos pamokysime ir dabar.

Bėgusiųjų vyrų drąsa sugrįžta, jie prisideda 
kišenes šovinių, apsikabina granatomis ir bėga 
per alksnynus, kupini drąsos ir pasii-yžimo.

Keli artilerijos sviediniai vėl nulekia per gal
vas ir sprogsta kažkur alksnynuose.

— Bermontininkai stebi mus ir apšaudo;.per
bėkime į kitą kelio pusę ten, kur krūmai prieina 
arčiau prie kelio, — komanduoja Gyniotas.

Vwi greitai perbėga vieškelį ir plačiai išsi- 
skifsto krūmuose, greitai žygiuodami artyn prie 

■ kaimo. Sviediniai daugiau nesikartoja, ir šūviai 
' kaime nutyla.

Kai ginkluoti Gynioto vyrai pasiekė kainu- 
j bermontininkų ten jau nebebuvo, tik keli jų lavo- 
t nai gulėjo gatvėje ištiestomis rankomis, n jų š;.u- 
I tuvai' buvo čia pat numesti. ... 4,

(Rus daugiau)

K?»g norėtų įsigyti PwSAno M-m
k>kimiu*, prašoki e krHpti-r i 
■ ptl $*»• VHrafc GnrviK ‘ vO-} 

Ar 71913.

ar Itftus jo
Gegutė# l®;dykĮ<. ?' 
Hobson. -Hot- Bprifurs,

4- Na 1-3
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Funeral Home and Cremation Service

II Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Rako vasarvietės miškas ir 'tzeras.

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058 Tik 25 šeimos lankė lietuviška-
vaišes.

193* 8. Manheim R<L Weatcheatei, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

(Tęsinys)
Pirmasis Amerikos Lietuvitį,

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

saaifflo^^

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Bridgeporto Lietuvių 
Savininkų Draugijos susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., 1:00 
vai. p. p., po antrašu 3808 So. 
Union. Avė. Nariai malonėkite 

'dalyvauti, ir atsineškke'dovaną,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

Kviečia Valdyba 
Stella Kaulakis, pirm.

Lietuvių Brighton Parko
Moterų Klubo priešmetinis na-

tadienį, gruodžio 6 dieną, 1 vai. 
po pietų, Anelės salėje. 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos, 
atsilankyti, nes yra. daug svar
bių reikalų aptarti;;Bus-renka
ma valdyba -į 1985-tiems me 
tams. - '

Po susirinkimo bus vaišės.
Eugenija Strungyš

I 
I

I

Į 
F

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

j hpiiouda letiivnj oigani/a- 
t i ja Amei kcj beveik išnyko. 
Tam esą daug priežasčių, bet pa 
ii sv.iroiaus'a naujiijų ateivio 
nesupratinas vietinių sąlygų ir 
atmetimas federatyviniu princi 
pu. Nusivylusi LB veikla, kai ši, 
apleidus: savo paskirti pradėjo 
veižtis į kitų užimtas pozicijas, 
p. Gabaliene įstojo į reorg. L.B., 
iirs ši tebesilaikanti tų princi
pų, kurie jai buvo jos įkūrėjų 
skirti, Recrg. L.B. rėmu VLIKą. 
Al.Ta ir savo pagrindimu užda
viniu laiko lietuvybės išlaiky
mo paskirtį. ALTo Centre atsto
vauja Katalikų Moterų organi-' 
zacija. Priklauso butams, Pa
nevėžiečių. Klubui, ~ pirminin
kių įa čurages Lietuvių Vyčių 
Sendr. kuop.ii. aktyvi •; krikščio
nių demokratų, sąjungos narė, 

y 1935 m. Lietuves Vyčių Organi- 
I žarijos pkelta girbes nare.

LKD Bialetenis

Abu su sūnum. Povilu surrgani- 
z:r<’o Lietuvos Vyčių kuopą. Po
vilas įsteigė tautinių šokių gru
pę ir jai vadovavo. Lietuviai 
tev. jėzuitai pradėjo radijo va
landėlę. Pritarėjų skaičius augo. 
P. G: įbal ia uskiei iė s u o r g an i za zo 
mišnj chorą, kuris rengė kon
certus, kas savaitę dalyvavo ra
dijo programoje ir giedojo pa
maldų melu- Poniai net teko 
vargonininkauti, lankyti šeimas, 
misKonieriauti. Susiorganizavo 
Lietiniu Katalikų Moterų drau
gija. kuri yeikik dar ir šiandien. 
■*953 m. į Montevideo atvyko St. 
GabaGauskasč Sūnus buvo pa
šauktas y JAV kariuomenę,1 o. 
abu GabąEauš)caį >.apianka- Bų£| 
ėmus Aires; it ’švykb trumpom . 
ato&togonįs Į, Eurcpą. Europoje 
susitiko sū senais pieteliais, 
peri. ?\I. Krupavičium ir prof- 
J. Eretu.

i

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

gimo komitete ir nuo to laiko 
su mažomis pertraukomis tebe- 
dalvauja AL'Lo veikloje. 1948 m. 
St- Gabuliauskas suorganizavo 
lietuviams UeDitiniam^ pagelbs
ti draugiją Buvo rūpinama J. su 
tarčių sudarymu ir

,mu Amerikoje. Adele Gabalienė 
ruošė anglų kalbas pamokas na u 
jiesiems “amerikonams"7. Pns-

- burgu apylinkėje suorganizavo 
8 iiALFo skyi ius. . V adovayo 
BALFo apskričiui, -rinko rūbus 

■Jįr po pirmojo vajaus pašiun-.e 
"L'Iną vagoną drabužių į bAUFo 
įėritra. Buvo £•?. litas sutikimas 
ju’tLū jubinti Bitsbmgo ugniage 
šiU štotvse. Lietuvius atstovavo 
“American Service Institute”, 
kuris talkininkavo tautinėms sal 
pos organizacijoms. Su instituto 
pagalba rengė arbatėlės viešbu
čiuose ir rengė tautinio meno 
parodėles (booth), didesnėse 
krautuvėse. Visur dalino infor
maciją apie Lietuvos pavergima 
ir pabėgėlių p^detį-

F?blcgejus sveikatai, gydyto
jas A. Gahaliauskienei- patarė.

i
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS I
OPTOMETR1STA5

Joniškiečiu t Labdarybės

i

į

U
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PERKRAUSTYMAI

RADIJO iKIMOi VALANDOS

Mtadienlaii Ir aekaudlanlala

7159 MAPLEWOOD

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko aktnlllž 

ir “contact lenses”.

Iš {vairiy itstvmy.
ANTANAS VILIMAS 

. TeL 376-1882 ar 376-5996.

■

1.

įi V

Leidime! — Pilna apdriuda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charts 
ir VIKA korteles.

K, ŠERĖNAS. T»L 925-8063 leidinys lietuvių kalba. įrištas 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

KAINA S3

Upytės Draugiško Klubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
penk tadieni, gruodžio 7 d. Ane-

Etetiee WOPA 14M AM 
'treseliuelemM Iš atOa* etvdl|ee 

MirimWi Perto*.

darbo laiką skyrė lietuviškai 
veikiai. Ištisus dešimtmečius dir 
to Katalikų Federacijoj, bent

— aMm« Davka 
T«M4 778-IM3

SOPHIE BARČUS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
} PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
7 Valandos; antrad. 1—4 popiet, 

r ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofise Mefonas 776-2880, 

t-ddencijes tel®f.; 448-5545

Keletą metų Gababaiiskai gy
veno Montręalyje, Kanadoje, 
čia St; (7a:^lx<inskas tmcjo sa
vo biznį, o penia savo laisvalai-

Telef. 476-2345

TRYS MODiRNIŠKOS KOPLYČIOS

3

4

VANCE FUNERAL HOME e

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■

-

TĖVAS IR SŪNUS

5 — Nairtienos, Chicago. 8, UI. S .t Monday, I¥c. 1-3, 1984

kirnas Įvyks antradieni, gruo
džio 4 dieną, Vyčiu šsalėj, 2455 
W. 47th Street Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
laidi.

Po susirinkimo bus vaišės.

— Atlantos aerodrome FBI 
agentai sučiupo 20 metų Jadron 
D. Falley, kuris bandė pagrobti 
keleivini lėktuvą.

2533 We 71st Street
1410 SOo 50th Ave., Cicero

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

M 44 W .

lės Kojak salėje, 4500 So. Tai- perakelti į šiltesnį klimatą. SL 
man Avė. Pradžia 1 vai. po pie
tų.

Po susirinkimo bus vaišes.
Nariai kviečiami atsilankyti,

nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

teru draiivjp.Virtu pa- 
leproj. St Gabaliauska sveika- 
t. i .'ncuk-jjant. Cnh^Ijauskai vėl 
grižo į Čikagą- I960 m. p. Ga- 
haliauskienė, išJ'.ikivs papildo 
mus pradžios mokyklos metodi
kos egzaminus, dirbo vienoj Či-

Gabaliauskas parinko Pietų 
Ameiika. 1950 m. p. GabMiaus- 
k:enė su sūnumi išvykę j Mon- jęagos mokykloj, c, atlikusį nuo 
tevideo Sveikata taisėsi ir p 
,'xCkk- Įsitiauke į vitt nių lietu
viu veiklą- Montevideo lietu
viai buvo labai sukomunistėję, keturias kadencijas Centro Val

dyboj. Apgailestauja, kad ši pa-

Miko Lileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
oradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
LRJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IK PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

Jono 8:32

ŠV RAŠTO
naujasis’testamentas

3 LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. box 321,
5 x
E Oak Lawn, 111. 004-54
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agweses. « «

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICfHE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNi f-% tS&Q BECAUSE.

Doctors of osteopaths 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19803.

lĄED

1APY PROVIDES

IN ADDED DINAEN-

■
PRACTICE 

MUICWE, 
FRtATING

> MOT JUST THB 
LASE ORlHJURY

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palo* Hills, Dlinoi# 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKŪS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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JAV K. L. B-NĖS NARIŲ IK
SUVAŽIAVIMAS

JAV RI.B-nės Ta-ybos narių) 
ir atstovų metinio suvažiavimo, 
įvykstančio 1984 m gruodžio 
men 15 d., šeštadienį, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose 6422 So. 
Kedzie Ave.. Chicago, Illinois.

Darbotvarkė.

L 9.00-10.00 ryto atstovų ir 
svečių reg-stracij .

2. 10 0O vai suvažiavimo ati
darymas — d r. Vladas sūnaitis.

3. Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun. kan 

Vadovas Zokarar ka>.
5- Mirusių natiii pagerbimas 

— kaJlf V. Žakui suskas.
6. Komisijų sudarymu^: 

a registracijos,
b rezcl ucijos, 
c/ spaudos.

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

riu ir atstovų pereito suvažiavi
mo protokolo skaitymas — Apo
linaras Skopas-

9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt- 
meuic veiklos raida’’ — A. Juš
kevičius ir A. Pieiškys.

10 Pranešimai:
a./ Tarybos prezidiumo,

pir-

Apygardų pirmininkų ir 
Apylinkių pirmininkų.

1 1į j Suvažiavimo dalyvių pąsi -' 
sakeliai jdėl pranešimų' ir jų 
])i iė|nirnas. •

12| i Diskusijos spaudos tema-
13jįĮsta.tų patobulinimo klaa- 

sim^į
£ j ’;

14| Klausimai ir sumanymai.
15^ Rezoliucijų priėmimas.
16: Suvažiavimo uždarymas ir 

Lietuvos himnas.

Pastaba: registracijos mokes-, 
tls ię -priešpiečiai 5 00 dol.

Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. po

Matiniame ■ Tarybos narių ir 
atstovų suvažiavime kviečiama
dalyvauti ir patriotinė lietuviu klubo nariu susirinkimas ivvks Į

J: - ■ f* ■ 4 “ I i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas , 
j iai ruošiatės: keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

^.American Travel Service Bureau
Z 1727 S. Western Ave^, Chicago. HL 6064S.

Telef. 312 238-1787
K užsiknnt lėktuvą, traukiniu, latru keBe-

” (eridsef), viešbučių ir mtomobillŲ nuomaTimo rezervacijas; Parduoda- 
ss kelionių Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k?aŠtus; 1
įdarome iakviettmuz giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infe- j 
madjak visais kelionių reikalais. '

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixx resernicax Tletsa

cine 
formacijų 
434 4645 
863-5135 
523 0148 
365-4184

visuomenė. RLB-nės nariai kvie 
čiami kuo skaitling ausiai suva
žiavime dalyvauti.

Pa suvažiavimo 7 vai. vakare 
toje pačioje saleje įvyks tradi- 

Kūčių vakariene. Del m- 
l skarnlfnu: 73?G92£ 
434-3713 t Chieagoje). 
ir 863-6492 (Cicero, 
(Brighton Pk.), 1-219- 
(Indiana).

Kviečia: 
vbes Prezidiumas.

. Perrf/.ktas metams

ALI INAS MARKEVIČIUS, 
nekilnojamo turto prekyba už 
s n m? virš 30 metų, iš jų 22 me
tus Santa Monikoje, Kaliforni
joje, perrinktas antr.ems me
tams Santa Monikos ir apylin
kėj. nekilnojamo turto PneH eitis 
kybininkų komiteto (Board of j a^kti pamaldomS- po Mišių

i Įvyks liet, parapiečių susirinki
mas šio reikalo apsvarstymui

i šv. Kryžiaus Liet; Par. K-tas

Realtor^/ pirmininku. Jis atsto
vauja 480 nariu visos Kaliforni
jos n- t. prekiautoju sąjungoje- 
vyriausioje valdyboje. Sąjungo
je yra virš 100.000 narių.

—Chicagos Lietuvių Spaudos

penktadienį, gruodžio mėiL 7 d.
7 vai. vak., Lietuvio sodyboje, t 
Visi nariai kviečiami gairsr.ii 
daly vau. ir n. s it.šės drug ką 
ap tarti. Vg 1 < i y ba

1918 m. lapkričio 30 d. Mažo 
sios Lietuves 1 aulinė Taryba 
Tilžėje, atstovaudama krašto 
gyventojų ;tpsi-Į)reiulimą, pasi
rašė Aktą, skelbiantį Mažosios 
Lietuvos prisi j vogimą pr e ben 
dr<rs Nepriklausomos Lietuvos

M LRS maloniai Kviečia Jus 
'gruodžio 2 d ena (sekm.), 2 v. 
i o. p. dalyvauti Lietuvos sau-ių 
1 S-gos namuose (2117 \V. 13rd 
i St.) Įvykstančiam? reikšmingo 
' Akio 66 metų sukakties

! M I N Ė .1 I M E.

Programoje Apolinaro Bag
dono pakaita, dainininkė Al
dona Bimtinaitė ir C.hicagds 
lietuvių- Styginis Ansamblis.
Dalyvauja šauliai ir lietuvių vi
suomenė.

1 'Mažosios Lietuves Tilžės Ak-
Į to reikšmė prilygsta Vasario
16-tosios. Per jį mes vykdome 
šio Akto signatarų testamentą 
Mtež. Lietuvos laisvei. -

Mažosios. Liet. Rėžis. S-džio4-
Vidurio Vakarų Valdyba Į

’ (Pr.) išganymą. Jis 'kalbėjo apie vi- 
j sus mokslus. Bet daugiausia Jis

— Sąryšy su Šv. Kryžiaus par.[ kalbėjo apie pragarą. Kodėl? 
naujo kSebono siūlymu - iškelti į Malonė-kite pasiklausyti etsaky- 

< liet, kalba šv.Mišių laikymą sek mo antradienį, gruodžio 4 d., 
madieniais iš liažnyčios į kop- vai. vakare radijo banga 
lyčią, šios bažnyčios Liet, .komi- j U50 AM pei Lietuvos Aidus . 
tetas kviečia lietuvius parapie-Į Sekmadienį, 9 vai. ryto mdi- 

uodžio 2 .d. 10:45 v. r. {> banga 1490 AM per Sophie

PRAGARO TIKROVĖ

jJezus skelbė apie,savo antrą- 
atėjimą. j žemę,'' apie, savo! .n

' meilę žm onėms: apie Dievo ma i
i lene visiems žmonėms, kurie ja 1 
neri ‘tikėjimu priimti ir patirti |

• i I. -------- • - -------------------------------------------- x

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

< • ‘ * 
Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotai.;

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
g- -^.1 _• iJ

— -

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

d..

‘ "Lietuvos Aidus”.
j Sekmadienį, 9 vai. ryto usdi- 
• jo banga 14SX) AM per Sophie 
} Barčus išgirsite Gerąją Naujie
ną Lietuviams su ’tema: “Jau 
pervėhr”.

Parašykite mums, prisiusime 
knygelę: “Pragaro koridoriais”. 
Mūsų adresas: 321, Oak Lawn, 
U, 60454. .

— Prez Reaganas planuoja 
ateinančiais metais “Įšaldyti’’ 
šių metų biudžetą, sumažinant 
< 4-is bilijonus tkleriti.

•/ - J B K

— Dirbtinę širdį gavęs Wil
liam Schroeder gerai jaučiasi, 
nekraujuoja, jaučiasi stipresnis, 
gali sėdėti ir ^erti alų. O O

— Michael Vitkovskis nega
lės atiduoti dali laimėtu $40 mi
lijonu broliui ir sesei.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Open your own highly profit
able Children’s Shop. Baby to- 
Pre-Teen. Nationally known 
brands. All first quality’ mer
chandise.

3 Health Tex © Buster Brown 
Her Majesty. © Lee « Levi

1 Chic s Izo-d © Jordache Į 
9 Doe Spun e Rob Roy and j 

many mere.
Furniture — accessories and ■ 
toys by Gerber and Nod-A-Way. 
$14; 900.00 includes beginning 
inventory training-fixtures and 
grand opening promotions. Ha!ve 
your store opened in as little as 
15 days. Prestige Fashions 501- 

329 8327.

R£AL MTAT1 FOR *AL1 | MAL MTATI FOR RAJU 
— FartMvimvl , Mwml, Xm4 — ParttnrMMH į

pAVKOTns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

£R f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIl.
. DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

£212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

F NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠIĮ} DRAUDIMO AGENTUI! 

f. BACEVIČIUS — BEIT/ REAL 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininką ir Darbininkiy

GOVERNMENT JOBS. 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

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

§60.00 per hundred paid for 
processing mail at home- Infor- 

send self - addressed,: 
envelope. Associates, 
Roselle, New Jersey

■nation, 
stamped 
Box 95, 
07203.

RENTING IN GENERAL
Nil o m o it

HOUSE FOR RENT

67th & Campbell

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

TeL 847-7741

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI , 

Turiu Chieagos mWoi»Xxi 
Dirbu Ir užmiesčius 
ji r* niuo ta i Ir sęžinlns&L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talmm An, 
T»L 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMI. VAIRUOTO J At 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio? 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS i
4651 S. Ashland Ava.,

Chicago, III. i
Tek 523-8775 arba 523-9191 1

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

ARVYDAS KIELA ’■ j
6557 S. Tqlman Avenue^ 

Chicago, IL 60629 J J

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi virtim aĘ giminfr] 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ^kitokie.blankai.

Homeowriersmsuranee

F. Zapolis; Agertf 
320814 W. 95thSt 

Everg. Park, IH. 
’ 60642 - 424-8654

KASOS VALANDOS:

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

CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIŲ

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
, iki 7:00
Šeštadieniais: 
t xPj00-2:00!

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

TAUPYMO CERTIFIKATAI '

SUMA
-

TERMINAS '
5 KURSAS' ]

$500

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metuu ■
2 metą,
3 metuM

9.50% |

10.50%
10.60%

’ 10.70%
. 10.75% J

$20,000

-49;999

3 mėri'. * v:
6 mėn.
1 metą,
2 metu
3 metuu

9.75% 
10.75% 
1190% 
10.95%
11.00%

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

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą, 

LIRA — 11% (metinis prieaugis 11.462%)

New York tel 
212-441-6799

TAUPOMOJI SASKAITA -9.0% 
(metinis prieaugis 9.42%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

St. Petersburg: 
813-367-6304 * 

[?■  . -E

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

Liberty federal /avinas
, I. AND lON ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė 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^ Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (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: ■ '

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. — d

C. S. CHELEDEN, 
vfc x Emeritus pirmininkas

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

MISCELLANEOUS 
fvalrūc Datvkel

Mercedes 350 SA parduodama 
gerame stovyje. Visi priedai. 
Priimame geriausią pasiūlymą. 
Galite užsakyti vokiškas mašifruas 

484-0658

REPAIRS — IN GENERAL 
(valrOa Tateynwl

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Hermai Dečkya 

TeL 585-6624

Advokatų įstaiga

147 S. Kedzie Ava

-----------------

5 Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

(Darbo valandos: Kasdien: nuc
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seated.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
j t649 West 63rd Street 
Į • Chicago, UI 60628.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYIATHS . 
ir V. BRIZGYS 

' Darbo valandos:

leitadieniais pagal ausitariaą. 
•606 S. Kadxia Ava. 
Chicago, IU. 40629 
Tel: 778-8000

_______________________________

'1 IV
4-


