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VLIKo VICEPIRMININKO V- JOKŪBAIČIO
PRANEŠIMAS SEIMUI CHICAGOJE
sis seimas/ VLIKo pirmininko
dr- K: Bobelio, pavedimų j j ats-:
įovavuų ir tariau sveikinimo žo- i
dj, pareįškiaii pydėką už jų dar'Į
bą ir parišventĮnią Lietuvos lais
vinimo kovoje.... . ..
»į
Buvau, n.uyykęs ir dalyvavau’
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
niūnų Tarybos suvažiavime 1984
m. gegužės mėn. 1.2 d, Delhi, Ka 
nada ir paveikinau VLIKo . val
dybos vardu
VLIKo pirmininkaš dr. K Bo-.
helis dalyvavo 7-je Lietuvių Tau;
tinių šokių šventeje š. m. liepos j
mėn. 1 d. Clevelade, pasveikino !
šventės vadovĮls, šokėjus ir da-:
lyvius. Jo prašmingaš sveikini-]
mas siisdaukė audringų aplodis-i
mentų.
'
'
I
Vicepim" dr J. Stukas dėiyya-,vo Lietuvos Vyčių Seime Čika
goje ir juos'pasveikino. '
;
VLIKo.tarpci?ganizaęiiuų raikalų komisijos nariai —. A, Kasulaitrs,."Aj: Paiitieniūs ir J. Vir
balis, š. m/ rugsėje 8 d. Clevelande. atstovavo dr. K Bobelį ir,
mane įvykusiame pasitarime &r.
ALTo ir JAV. LB veikėjais kaip
siTaktyyihti veiklą apitaltaitų lie-

PREZ. REAGANAS PASKYRĖ PAUL NITZE
GEORGE SHULTZO PATARĖJU
AFGHANISTAN

• KASHMIR

Olandijos vyriausybė dar kartą svarstys pasiūlymą
įleisti atomo raketas

TIBET (CHINA)

WASHINGTON, D. C. — nei s ainerikkčirms atvežti Į

Prezidentas Reaganas paskyrė Ok diją vuiuį'nes gaires atePaul X:lze sekretoriaus Georg mu *s.ketū, jeigu rusa;. nematys
WEST PAKISTAN
IRAN
Shnltze pirmuoju patarėju.
jų ? ::giau.
Nitze visų laiką buvo JAV I i !.k retorinis Weinberge r nu
DelM
Karachi
komiuos, vedusios pašilau:mus j ioc kąri po to pareiškimo rusu rusais pirmininkas. Jis labai ’ sai Ivežė j vGkai’ųs dar !> rak 3
EAST
tiksliai yra informuotas ap!
t nukreipė j vikšrus.
PAKISTAN
vietų Sąjungos atomo gijnkhu i šitas sekr. Weinbergo paniš< Dacca (?)
INDIA
i:- Sovietų atstovus jis ger
krnras verc’a claindus apsaugos
Calcutta
žįsta ir sovietu karo vadu
kibinsima dar kajla apsvar.-tvti.
ims pasauliui pavergti.
Premjeras pareiškė^ kad
iNitze yra ge.Jad inform i
klaui insas ku-s iš naujo svarsto
Jam yra gerai pažįstami i line mas.
nkiečių pa^n’žinrai gintis ii
VLIKas stengiasi palaikyti
ginti la'svąjį pasaulį nuo toliPERU KARIAI UŽMUŠĖ
glaudžius.'santykius sti visų lai
mesnio pavergimo.
32 MAIŠTININKUS
svojo. pasaulio kraštų lietuviais
Pasitarimai su Gmomyka
ir nu organizacijomis ir spauda.
LIMA.. Peru. — Vaikar Peru
vyks sausio 7 dieną, be paUta10 pasėkoj e Jr šiais- getais su fiL
mrtstininkaT.
besi vadinantieji
rimai c na kasdien .
dehu malonumu teko VLIKo
“Žvilgančio lako'’ šalininkai, už
BRIl'SELLS. Belg. —Praeitą puolė Andų kalnuose esantį Pe
valdybom nariams dalyvauti, jjur
antradienį Briuselyje pras’dėjo ru kariuomenės 250 žmonių
sveikinti ar skaityti paskaitas
Šiaurės Atlanto Sąjungos kraš nizoną.
lietuvių organizacijų sūvažžayito aps-auigos minislerių pasita
mudse' minėjimuose ir šventėse.
Kariai visą laiką t^’ėjo
Ypatingai yra svarbu skatinti
rimas Vakarų Europos gynimo nuošė pastatytas sargj'bas,
’
lietuvių visuomenę ir organiza
reikalais. ~
’
sustalxlytu ar įspėtu api
cijas; prisidėti auka Tautos Fon ■Buvo suvažiavę visų Sąjun Andų besifešdžianrius Moa Ce
d ui ifjt^mĮį^VIJKo
gos narių kam niinisteriai. Jie tmkgo šalininkus. Kacįa jie pri
> Indijos prokuratūra pafeęaukė teisman-Union Corbide
kfeusinad Tcėliifeą visuose krąš
svarstė greitą,’’ jiftidtTjiių tankų
-yii^sėjp '9 dr
bendrovę už netvarkingą Bapol dirbtuvės priežiūrą. 5-ki
įmanoma. ■
tuose kijė’l
statytą.
*
paruostas zalpas.Prie
pareigūnai jau suimti.
1983.į^
20 a
^igsėjėj/'^ios^jr
Nutarta. . priiml’.i amerikiečių: k
ma’šfeinlžai paliko
pasvįeil^^g
pasiūh'ląrtanką pagrindam, pri
^ąikąktie^mi.Aė-'
nūs; •’ ' --v
■
ties
minėjimą
surengė
KLB
Tpca
.! B&mjįĮė-.
DU INDUOS DARBININKAI NEPRIŽIŪRĖJO
imant Jupgt. Am<r. V-biy p i
Vėl’a.r kariai; ns^įai apsig<nkkuriė«
.siūlytas patrankas ir a,tsp?r. lave- pradėjo vytisJikrtsius mąimintimis ,>sų: 'Įbnto apylinkė, kuriai vadovau
DUJŲ VALVŲ
r'
•
A
‘
Xc"
‘
'
’
landė;;
/-r
j.
lietuviu hr^iiįzątfeigų; j ja pirm. E. .fei-rgilas/š. m. spalio
ma.
štinirkiLs. -Netoli jre. buvo pasi-’
■ -V. f 1.
v
?.
Indijos
vyriausybė
reikalauja,
kad
Union
Carbide
-14
d.
kuriame
dr.
K.'Bobelis
pa--'
'rar,kiLs..statys
kctur
’
os
valsty
1983 m.- ^iiodžio;_2>4>d'd<defco
sakė kalbą.:
. ' j . \ . ?■ •*' ‘
bendrovė apmokėtų nuostolius.
• l)ės, kad.iįg-eiciau galėtu pagaKbriai apšaudė- ‘‘žvilgaraito
y
VLIKo
prrtn.dr
v
K.
-BobelbL
minti tankus, sumontuoti ir pa tako” ginkluotus "-'vyrus. Jfcįįis
Tarybos: Siiya^nį^rtaHėdr Į J
|B()PĄ.L. Indiją.- - Nustatyta, kū skaičius buvo žymiai
Jt-vicepirm..
3r.'K.
Jnrgėla
ir
siųsti į pĮsteffiįpavyko iš viso uusauii dar jĮ0
pasvėi landi ~'$iivaž i avinioąt^b- .
kad du Indijos darbininka'i. , žešnis, nes mažiau žinomų
V.
Jokūbaitis
'dalyvavo,
.š.
m.
Jdomiarutsįąs j Gaensdnas bu nibšštininkų.
vūs |bę£ dalyvius. Santykiai 'su r^i^d^ujaĮ pi
'
'
-k
dirbę Union Corbide Co. dirbtuspalio
mėn.
26-28
d.d.
Čikagoj^
vo
padarytas
Career
Weinberge
Kanados lieįi’Viais'yra- itin styti
- fį 44-me ALTo'.Suvažiavime ir Ti yėjė, pastebėję pro blogai už
— Prezidentas rinka
ir malonūs. Tą proga- Kanados •
FBI KLAUSO GENGSTERIŲ rkų Jis ikirode, kad sovietų val
suktąbesiveržiančias
dujas,
jas
džia dabartiniu metu jau turi nxeigunu nus mananerus 2pe
lieaMtg gausios aukos Tautos akio šveRti{nūpse Partįaiięjči. Ęa-j me Amerikos Lietuviu Kongre neužsuko, bet nusigandę išbėgo
POKALBIUS
kovai paruostas 387 latomb ra nu irklavimą, kad snsHprinFondui ir. VLIKo siekių supra teęfrėjerir’ vyskupo Pi Baltakio se, kuriame dr. K. Bobelis skai iš dirbtinės.
tė paskaita — “Tarptautinės po
priėrhjmp
pokylyjeKeįiuębųnkCHICAGO.
III.
Veiklus
Chi

ketas. Jos vi^os nukreiptos j
reloriaus G. Shultz komitimas: ' . .
Minėtų darbininkų likimas ne cago's gtengsterių vad.'ls vakar
litikos
raidos
ir
Lietuvos
bylos
poite
ir
-ji
pasveikino
•:
VLIKo;ir
vakarus. Rusai be! kuriuo metu
Vicepirm.-inž. L. Grinius skai
žinomas. Tuo. tarpu nežinia ar patyiė. kad FBI agentai klausė
vystymassis
ir
apžvalga
”
.
V.
Jo

savo
vardu'.rt
gali pradėti jas naudoti prieš su
tė paskaitą 16-tos Vasario minė
jie gyvi, ar žuvę nelaimės nie- -Joseph Aiupa iškalbius telefo
kūbaitis
buvo
pakviestas
i
Re1984
m.
rugsėjo
15
d.
dr."
JK.
sisiekunoFccntrus.
Xustatyto,. kad sarosti ii>
jime Baltimprėje, Md., 1934 m.
zoliuc'jų
Komisiją.
Bdbelis
turėjo
.pasitarimą,
<su
nu su kitais gengsteriais.
Sekr. AVeinbergeris nurodė kuurentai, patvirtintieji £$efižį
vasario 18 d.:
žuvo du tūkstančiai žmonių.
PLB,
JAV
LB
ir
Al.To
atstovais
Valdžios atstovai vakLr Įtei kad rusai turi 9 nias įrengta? rrJ.o We>tmorlando poziciją,
Dalyvavau/1984 m. balandžio
VLIKo Valdybos nariai glau Jau rasti ir atpažinti 1JJOO lavo
kė Ahqx'-s advokatui didžiausią raketas, Cjjs' mm dė. kur tos ra
7 d. Toronte-jir pasveikinau Lš- apkaltintų lietuviu reikalais-'. •, džiai ir artimai dirba su VLIKo
nu. Atpažintieji dedami į dide maišą pokalbių telefonu su ki
VLIKo
pirm,
dr.
K.
Bobelis
ketos įrengtos.
ST Vlado sFūtvio kuopos pirmi
- Gen. Ariel šarcnį buvrčr fe.
Taryba ir pasikeisdami dalyvau lę duiobę ir laidojami, bet kiek
dalyvavo
ir
žodžiu
’
pasveikino
tais
vadais,
kol
Aiupa
prisipa

OlandCgcs premjerais Job de bai n patenkint?s žurnalo tKttr
ninką Stasį, Jokūbaitį jo 65-jo
ja jos posėdžiuose patiekdami vieną dieną randasi vis daugiau
Kanados
LR-nės
XII
Tarybbs
žino.
Ritter lačkci'io pirmą (Eoną riu’nii .pacašnasio stra^snj
gimtadienio ir 45-riu metų šaupranešimus iš VLIKo Valdybos lavonu.
a
h
trosi
os
sestj
os
Nuvažią^iriią
Valdžia žinojo, kiek Aiupa pranešė Jšiaurės Atlanto Sąjur- i n. š rona.
iiškos ir visuomeninės veiklos
žinojęs"apie^ik)
veiklos.
įvykusi
198į
m.-spalio
mėn.'
13
proga jam suruoštame pokylyje.
Visi Union Carbide darbinin pai'siveždavo pinigų iš San Die- gos nucrigtyriams, k' d olandai ši:.mas žudynes.
\T,IKo. ALTo ir JAV LB su
<L
Toronte,'
r
K
ąną4ą-i
f
4V,
■-■ ,
Ta jprogo teko susitikti ii pasitarimu Įsteigtas Lietuvių Tei- kai žino, kad vabzdžiams nai go Denverio ir kitu holelių,kur
VLIKo
40
metų
ve
klos
sukak
rfalinti mintimis Pabaltijo reika
'ėms Ginti Komitetas tęsia savo kinti dujos iš karto žmogaus gangsteriai kontroliuoja lošimą
lais sū Lietuvos Gen. Konsulu
pinigais.
Į
>
darba. VLIKas remia ne tik fi nenimuedija.
dr. j. žmuidzinu, Estijos Gen.
Žmogus, pastebėjęs besiveanansiniai bet ir moraliai. Šiuo
konsulu J. Heir ton. Latvijos
TEISMAS Už KUNIGO
metu yra 14 OSI iškeltų bylų žiančias dujas, turi 40 minučių
Gen.Konsulu dr. E. Upenieks »r
NUŠOVIMU
v aiva i užsukti. Dujos laban pa
prieš lietuvi”*?.
Toronto burmistru n. A. EggelVLIKo atstovai š ame komitete vojingos, kai jos įkaista ir sprog
SANTIAGO Čilė.. —Čilės fci
ton.
į
i. : ;
■ sėjas Alerm an (xyri*ea patraukė
vm V. Jokūbaitis ir A Burba. sta, Į
1984 m. gegužė? mėn. 26-27
DHrbinšnfcai turi žinoti, kad teisman
Kviečiu paremti te komiteto
policininkus
Lionei
d.d. Clevoi.--.nde Įvykc Amerikos
; k u rtą Fon dą t aukomi s
įkaitintas dujas galima atvė Ov.da, kuris nušovė prancūzų
Lietuviu T
Baigdamas noriu pareikšti pa sinti.
kunigą Andre Jorlan.
dėką lietuvių-spaudai, kuri gar
Dujų tankai turi įrengtus šal
Demonstracijos metu kun.
sina bei remia "VLIKo veiklą. to vandens čiurkšlius. Paleidus
Jorian norėjo patarnauti užeiTik vieningai dirbdami atsieksi tiKN. čiuricėbus atvėsta tankas,
poKci
stpjn demonst ran tu
isvos
me veno tikslo
atvėsta duj-os ir nesprogsta.
k a i r vien ink as pa?^
Nepriklausomos Lietuve
Indijos vyriausybė mano, kad toje nušovė
Union Carbite Co.. pareigūnai
i—Prez. Rt’ągann.'s mitelė siū yra atsakingi už tidcio diilelio
— Ketvirtadienį auxso unci
lyti valstybes tarnaut owns gu- žmonių skaičiaus r.unuodijikainavo $323.00,
rražirti alga&prIVM&iqmfx kad nr*
* £►
Konvresas su prez. . pawiClymu * Rripal inieshė yra 800.00(žNgy
— Aliarkos fspubkonams va
sutiks.
>
■
■ •
vetojų. Dirbtinė j*ra užmiesty dovaus Fi'.nk M'fkonski, sena
je Kariai yra apsupę v^sus dirb to veteranų komitątu-.
«— Teherano policija yra pa tuves laukas. Niekas neturi tei
Senatorius Barry Goldwater reikalauja, kad būtų
gunais sirungusi suimti Kuveito* lėktu sės įžengi i j dirbtuvės laukus.
Arūnus vo grobikus, kad nesušaudytų
ftetoaius sprogimas įvyko Vo- ateinančių metu biudžetą suma panaiknta MX raketos ir žymiai sumažintas biudževisų keleivių.
rrnti $34 bilijonais dolerių
kietijoje 1912 meteis. Tada
t

g

SALDAINIU* LUO

lestus 'taUĮiftj ftku ’\ leisr c ’C
ką” pkrai labai tiko štai šven
tautai galingą, žjdj tam ir net
j
su tacthi ir ginklu rankose sa
Varpas subumbėjo.
Klegėjo, >kxmbėįo, šurmulia
vo
nulemti. Proga suda
vo Babrungo slėnis. Net antaki
ryti nepriklausomą Lietuvą te
žiūt akis iš-progdnu į
upėj nusigandę žiūrėjo — kas
gali pasitaikyti kartą per šimtus
žinomu* liaudies melsti u*: dul
via daros7
metų”.
ir J. Užkurais ir S. Riauba, iri
O daiėU tikrai gražūs dalykai.
Sausio 28 d- tas pats laikraš6. Paskui ii Tie a daug kuų. O5
- visi gėi*ėjos< liaudie> meni
L s Nr. 10/^3 pasisako prieš “sve
a įdomūs < lai v -i
ninkų auksiniu rankų darbai,
ūmus atėjūnus”, kurie “Lietu
kai.
I
žemai jiems lenkdamiesi ir dė
voje revoliuciją keli?, ir palai
Penkto- m* o kirčių komandos*
kodami. Ii grožėjosi ne tik šių
ke”. o šioji žmonėms, kurie “no
(po tr,s žmones krūvoj) prade-1
varžybų nieiu bet ir >ur uostoii taikos ii ramybės, nori darbo
<ta todva <tvo mandrumą — kas*
je didelėje jt darbų puodo j e.
ir duonos, nori žemės, yra giliai
greičiau suplaus ir -usk'ildysLinu atld niu' fabriko kultūrom
tikį, yra susipratę lietuviai”,
r -d’: ' k. e iž_au sukraus.
n:.muo>e.
jiems ji; “auodą tik prakalbą,
švente Bugrungo slėnyje bai
skelbia žejaaės nacionalizaciją,,
čiulba:
gai saldainių lietumi. Atsisvei
delbia tikybinę kovą”. I 29 Nr.
- Mergužėlėm nežiopsokit —
kinant jie krito ant žiūrovų gai
Ii, 24 vėl primenama apie rei
pažiūrėkH. kurie mikliau d i ba
vu iš didžiulė, kvieslio terbos.
kalą
“sų kauniškiais... susitaiky
Gal vaikiną išrinksi! šaunų..
.. .P-ir.iirežk.ce keimoštioc —
ti be kraujo praliejime”, nes
į Žadėjo skelbimai mieste. Ir tei
“ten spiečiasi žmonės ne tam,
tą.'
"\ bė —- ak'ikuistę riestainiais,
kad kovoti su darbininkų klasei
Ko! merginos vvius rinkes,’ prisikrovę pyragų, šatdail'iių.
reik alinėmis re£o rmonais,. bet,
medkirčių varžybų teisėjas Le-j prisikutę šašlykų su šiltu aliirn,
kad kovoti su- parsĮcviestais iš
niuo premijos laureatas (ir t.:., prisipirkę visokių kitokių galu.!
Rusijos “talkininkai” okupan
namo
kermoš
:
įlinkai
traukė
su
ų p?.n.) architektas ček mau^
tais, kad kovoti su šalies naikini
lamom;-,
anūkais,
mcilažemisj
Įeis išplėtęs aki> žiūrėjo, kurie
mu be minties”. Vasario 1 d.
spritniau dirba. Ir kvieslys tuoj ir t.t
Nr. •l'S/ŽS ae^nania, kad “susi
Viekas labai jai; .gražiai bu-■ j
pasakė:
būrus šalis” “Įsteigtų nusikraty
— Visų greičiausiai dirbo su- ■;o. Tik labai gaila, kad kermo,ti visokiu “globėjų”, jeigu jie
valkiečų komanda! Jai ii viela; sininkai tik akis galėjo paganynenorėtų geruoju apleisti Lietu
Kix«s vaizdas i& Panemunes
pirma!
: :i aikščiodami i r žiūrėdami j nuo
vos sienų”, o H 4 Nr. 13/26 aiš
VisĮr -teisėjų ta.ryba laba: jau ."tabrs liaudies meistru darbuskiai jau sakoma apie “monarchi
Dž
’
ūr.
džiūvo^
džius
silidi: čia.Dailės muziejaus <li-' Pažiūrėti malonu, bet jdar malo
Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų} nę Kapsuko valdžią”, kurią
Dabar
šių
žodžių
būsimo
jo
lai
rektėriiK P. Gudynas. ii arcnH niaii būtu, jeigu būtų.galėję nut “keikdami žmonės lydės iš Lietektai bwiiai^k ir V. Na>vyčiai,j .'ipirkti nors ir nedideli ju dar ko trečiąjį, asmenį perrašome
(Tęsinys)
' . mos tikslingumu. Sausio 23 d. t uvgs”..
pagal
dabartinius
reikalavimus,
■'
:r daugelis kitų, kurie gerai nu į beli.
“Laisvoji Lietuva Nr. 8/21 at-j
Susirūpinimas brolžudišku
^imaūo. kas ir kaip. O daroo! Tikėdamiesi, jog nusipirksi bet atsiminkime, kad busimojo ■*-.£> tuo tarpu revoliucinės vai
fiatgįąį
draudžiąsi
prieš
.komu1
kraujo liejimu ir pavojumi, kad
me sekančio." šventės metu, sa laiko rečio asmens forma ra- zdžios "iintykiai-sri Vilniaus Jiei
jiems:iš tikro per akis.
austų
’
^
Jęidimįii^uvon
sveti
Lietuva nevirstų' ■ “talkininkų”
kome: Iki pasimatymo trečioje soma su Hgąįu y arba ū žiūrint -tuviais ėmė gesti., Bd: bendrų
Mos
kavkiomėiės,
svetimos
kal

Savo miklumu parodė ir me- J
auka (“Laisvoji Lietuva” II 1
oūtojo ką) tinio'laiko formos įeik
medžio dienoje'
bos
ir
šiaip
svetimų
gaivalų,
čia
dinių valgio įrankiu meistr?,;.
Nr. 12/25 “Lietuva gali būti iš
E. L. t Ries bąf^e^įįJieig^ būtajame &urio< Vilniuje veikė if ‘ kėlė
pat
iš
kauniškio
‘
"Tiesos
Kar

— ’ Skaniausia valgyti Fel K j
dalinta... tarp Rusijos. Lenkijos
kartiniame
.yra ilgieji'y "prieš komunistus, svėrė čia ir
do
”
kartoja
žiniufąpTe
bolševikų
so Bagdono pagamintais irau-j
ir Vokietijos'Y vertė ne tik krikš
arba ū garsai, tai juos rašome ir kas ypatingai sava, tai prąąįdęišvijimą
'is
Panevėžio.
Del
tos
ži

kiais. Jam vieta piimai '
čionis demokratus, bet ir kitus
būs/?noj</ įgzko weierme astite- jusi kruvinoji “raudonosids” ir
nios
redaktorius
buvo
pašauktas
Kol meistrai varžosi, kxiedys!
‘* J/ dferV?
Vilniaus lietuvius ieškoti kelių
į nv
“baltosios” Lietuvos* t^rgų^ąyio
J
j
karo
;
revoliucinį
komitetą
pasiĮ
toliau gieda: /
tam likviduoti. Tuo pasiaiškina
BūtentKova.
* :Į‘
■aiškinti, o po to tą pat dieną vasario 1-0 d. Ne-prikLausomiečių
— Jeigu žrūrovų tarpe-yra Mat į
Plyšo — plyš.
Ilgųjų
y
r
Rusimojo
Sausio 17 d./įKomufflsttri” Nr buvo padaryta krata jo. redakc;- klubo atstovų Pr. Mašioto ir
čelruc'U. /fos ti^j^-P'.SstWes!' Tail
Klydo — klys.
laiko
trečiajame
asmenyje.
įrodys iš ?iaulių rajono atvyku- J
■2 paskelbus Tevoliuėiuės vy- į:^s ir admimsiraeijos bute. Pa Mare, šikšnio pasiūlymas Kap
Dygo — dįrgs.
\
M
duodama apie tai žinią, ‘‘Lais- sukui savo tarpininkavimu tarsi JKaliirų šeimos kapela’Tryško —- tryk
Kada rašyti būsTnojo laiko
f wji Lietuva" Nr. 9/22 sausio
lų užgi*ojo kapela: Ištekė>. Mar- ; trečiame asmenyje ilgiuosius bal
šytą Kapsuko.,
25 d. (tą pat dieną vakaruose
cefiutė. ištekės .’
Rūko — rūks
sius, y ir ū7 Liet, kalboje yra
i
.
.
I
voji Lietuva” Nr.
reiškia nuo Vi4niaus pirmą kartą susi
Tuo metu ir klumpadirb’ai sa- į padaryti busimojo laiko trečiokrikščionių — demokratų abejo rėmė Lietuvos kariuomenė su
Džiūvo — džius.
vo* mandrystes rodė ir. krepšių; jo asmens ilgųjų y 5r ui rašymu
jimą komunistines žemės refor- ' raudonąją rusų armiją) veda
pynėjai stebino, ir rankšluosti-Į pakeitimai, tai yr< suvienodinTaigi mes rašeme ir rašome
majame del Lietuvos “baltųjų”
darynao | ta u.buteio kartinio taško y ii’ būsimoje laiko trečiąjį asmenįnių. kaukių ir kr.u galu,
i
Air “raudonųjų” kariuomenės bū
metrai plušo.. O kad bežiū ū rašymu- čia turime senąja- ra-j Plis, digs, trikš, ruks, luš, džius,
menyje rašoma ’ trumpa i, u.; rių kruvinųjų susirėmimų šau
rint žiūrovu kaulai nesustingtų; šyba pavyzdžius.
rūgs, o dabar pagal būtąjį karti - Pvz., lipti, lipo, lips, busti, bu kia: “brolis broliui smeigia dur
PTvštij plyšo, plis.
kviesly.', pakvietė juos i gamy
nf. laiką turime rašyti: plyš, do, bus.
tuvu į krūtinę... Lietuva pavo
Klysti klydo, klis.
binę — kermošine mankštą: kas
-dygs. tiykš. rūks, lūš, džius, Jei bendratyje yra mišrioji dvi- juje... Mūsų revoliucinė valdžia
gel'iaū ranka.- kojas miklino, tas
rūgs.
5 garse, tai ji išlieka > busimojo remiasi, pakviestais į “talką” ru
- Trykšti, tryško, trikš,
ir ^saldainių iš jo gavo.
Intnres: Rat«s
Kada būt kartinio laiko šak-j kt&o trečiajame asmenyje.
j ;ais. kuriu išvaryti ateina “paPaid
•
Dūkti,
dūke;
diiks.
Juoki n glausto kūrinėlio konnies balsė yra įp u . (.trumpa).
.
_ ., tai, į. Pav- pilti, pylė? pils, duiti, dū-j liepti eiti į talką” vokiečiai.. Mū
Rūkti, rūką, ruks,
kursą lamej o R. Norvilas
jo
Compounded
ų
politikes
vadams
reikėtų
suir
busimojo
laiko
trečiajame
asrė,
durs.
3osy
.And
Pašė Qiururiy
Bobutė aut šerne įojo i jomar- Lūžti, lužc, luš.
rV

......

t

: e. k.r! būtu
l'ęvlivnr—
kiTv’ki pr?fir i .m,
•>'
didžiai atsisakė tartis:'o kum haistų spaūda kreipimąsi paskel
bė taip, lyg tuodu nepriklatjsoįmečių būtų iš Kauno atsiųsti
tartis.
žinicc apie Kaune org^nizavi
mąsi ir stiprėjimą vis labiau vei
kė Vilniaus lietuvių šviesuome
nę., kuri į tai reagavo ne tik vis
dažnesnių revoliucinių Vilniaus
komisariatų apleidimu ir bėgi
mu Į Kauną, bet ir vis savaran
kiškesnių, tvirtesniu laikymusi
revoliucinės vyriausybės atžvil
giu. Taip, dar sausio 30 d. Ade
les Nezabitauskaitės - Galannienės koncertas virto savotiška de
monstraeija kai jai uždainavus
“Jau slavai sukilo”, publika pa
kilo iš vietų ir sustojo: šį kar
tą Maironis ėjo mums tautine
mai-seiiete. Kitas, dar reikšmin
gesnis Įvykis Vilniaus lietuvių
gyvenime buvo Krengelio (žy
dų gimnazijoj salėje surengtas
“koncertas — mitingas” pirma
jai metinei Lietuvos nepriklau
somybės akto paskelbimo sukak
čiai pažymėti ūr pagerbei. Prisi
rinko pilna pilnutėlė salė. Kun.
M. Reinio ir I~ Giros prakalbos,
artisto Vaičkaus deklamacija
“Orleano mergelė”, prasideda ki
tes deklamacijas. Sugiedota Lie
tavos himnas. Apie šią tautinę
demonstraciją patyrė' tarybinė
milicija, kuri atbėgo su raudon
armiečiais ir uždarė duris, o
paskui išleisdama surašė vyrų
vardus, pavardes ir gyvenamą
sias vietas.
■* (Bus' daugiau)

• — Vienas dalykas yra tikrai
•
T -‘4
neįmanomas: cment, 'kad - kas
nors persiskirtu su savo žmona
ir pasikviestų ją savo sekreto
re.
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SVEIKINAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS
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NAUJIENOS APLANKYS JUS

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių progą Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.
/ «

Naujienos’ padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PBAšOM NAU

TIS PATOGIA UŽSAKYMO EOHMA
Siunčia $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chięag&je
kaip velykinę
metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — X M* metų — $22.
VAROVS. PA V AM*.......... ...........

NB. IR GATVi ......

MIESTAS —.c.........
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JAV R. L. B-NĖS NARIŲ IR ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS

rWi'
jot 1

PĘTRAS LEONAS

h*l

Lietuvos Wisiqgumo kūrėjas
zw ■£

(Tęšinyi)

4

Pirmojoj ir antrojoj Dūmoj
Įetuviai turėjo po 7 atstovus, J
treciojoj ir ketvirtojoj Dūruyj
tik po 4. Savo frakcijos neaularydovo, o dėjosi prie rusų opczicinių frakcijų — socialistų,
trpdoviku ar konstitucinių demokratų. trumpai vadinamų ka
detais. P Leonas prisidėjo prie

k Te

politiniu veikėjų buvo jauni,
neprityrę,. greit ų c krypdavo į
kraštutinumus, o tas kėlė berei
kalingas tarpu saves peštynes, ar
dė vieningą veiklą politikos sri
ty P. Leonas buvc šalininkas
nuosaikias pęlitinės akcijos Ne.
nntarė kraštutinumams ir sten
gėsi kad Rusijoje atsidūrusių
pabėgėlių politinės grupės vie
ningai siektu Lietuvai laisvės.
Drauge su savo vienminčiais:
Jurgiu Baltn-šidčiu. Tomu No
ru Naruševičium, Tadu Petke
vičium. Stasiu Šilingu, Petru
šalčium, Vincu Mašalničiu, Vac
lovu Sidzikausku, Staja Naginsku. šias eilutes rašančiu ir su ki
tais organizavo 1917 m. kovoj
m. Maskvoje ir Petrapily Demol
kratinę Tautos Laisvės Santani. į
šios partijos pagrindiniai sieki
mai buvo: 1. Nepriklausomos
Lietuvos valstybės at>tatyma^,!
2. Atstatyta Lietuva — demokra]
dnė respublika. 3. Visi respnbli-l
j
bos piliečiai lygūs prieš Įstaty-j
•nūs ir naudojasi pilietinių Jais-J
vių garantijomis. 4. Tolerancija
pasaulėžiūriniams įsitikinima
ms, kiek tie įsitikinimai neišei
na is įstatymais nustatytų ribų.

Nors antroji Dūmą U išsilaikė
vos 3 mėnesius, bet P. Lfoux»
ir per tą-trumpą, laikotarpį, rr.ė- r
gi no kelti žemės i^eformos ir au toriomijos' reikalą Lietuvai. Lie
tuvoje žemės reformos, reikalas
buvo ne tik ekonomipis. bet ir
svarbus tautinis . ,dalykas, nes
dvarai didele dalim buvo pate
M. Stankūnienė
Gelmlv pasaka" (Tempors)
kę į nelietuvių rankas. Siekti
Lietuvai autonomijos buvo nųta
rę< įi- Didysis Vilhžaus Sermas
somybių. Sakįysim, Persijos ne
STALINO DUKTĖ ESĄ BUVUSI
1905 m. gale-• Drauge su kitais
pildau somybė. Kurią no retai,
ŽAISLU
Dūmos, atstovais lietuviais buvo
rypia Anglijos: ir kitų valstybių 1
paruošęs Lietuvos aittonomijosbatas, yra mažiau verta už Suo-1 Didžiausio istorijoje kraugerio Svetlana. Skundėsi ji ir tuo,
projektą. bet - nebespėjo įteikti
Josifo Stalinc
Staline duktė, pabėgo kad Vakaruose jai nebuvo leista
mijos autonomiją
jo antrąjį Dūmai. 'Tas' autdnoKai Petrapilio
seimas su: į. (prieš 17 metų, Pabėgusi išS savo f laisvai keliauti.
x
f
mijės projektas buvo perduotas
tė\ynės vėl atsirado Maskvoje
Konferencija buvo Kremliaus
lo dėl kalbamos rezoliucijos.
Martynui Yčui, kuris buvo jį
Seimo mažuma, kuriai vadova ir sako, kad Vakarų šalims dau- paregūnų kontroliuojama, o žur
įtęikęę kefvSįitijar-Dūmai. Pagal
vo P- Leonas, ptriėmė šitokią re- 'vciu nepavyks atskilti jos nuo nal’Stnms nebuvo leista Svetla
projektą,, bet nebespėjo įteikti
nos laisvai apklausinėti. Pavyz
jos numylėtos Rusijos.
zoliciją: y
:
\
vds' ribas ĮŽjo’‘VtlnjaUs, Kaimo- T 1917 m. gegužės-birželio mdžiui. bmro nustatyta, kad toje
“Kreiptis į laikinąją Rusijos
Svetlana Alilujeva praleidu
i^'Siįvalktt'gubėrnijos su papil--£: Petrapilio Suima Santaros at valdžią, taip pat į visas Valsty
konferencijoje nevalia .minėti
dyrpęšs įs Kurso jr Gardino gu-. stovų buvo išrinkta 30 iš 272. J bes Sąjungininkes bei neutra si tuos 17 metų Jungtinėse Vals Stalino, nei jo ryšiu su dukteri
tijose ir Britanijoje, prieš porą!
bęrnį jųi ''' ■ Grunės Ivderiu seime buvo P. lias ir reikalauui pripažinti:
mi. Pabėgusi iš Rusijos Svetla
savaičių
pradingo.
Kiek
vėliau
Leonas. Karščiausias ginčas kina netik spaudai davė plačius
1. Kad lietuvių tautai priklau
Griežtai užprotestavo, kai Dū
Kreflius
paskelbė,
kad
jai
papaaiškinimus apie jos santykius
mos' atstovai Jenkai įnešė Len< Iq dėl rezcliui-jcs, Lietuvos rec so apsisprendimo te:sė,
gaiau
pavyko
“
pasprukti
”
nuo
kaulu. Vieni sakė, k;;d rezoliusu tėvu, bet parašė ir knygą, ku
2. Kad savo politinį likimą
kijo^’'autenomįjos projektą, ku- :
antisovietinių
sluoksnių.
Girdi,
efjoje'turi būti'aiškiai įrašytas lietuvių tauta turi teisę spręsti
rioje ji pareiškė esanti įsitiki
riame į 'savo ribas buvo įdėję
ii
buvo
laikoma
beveik
belaisve.
reikalavimas Lietuvai nepriklau ; laisvai išrinktajame Lietuvos su
nusiu kad jos tėvas alkoholikas,
ir Sųvallajif.. -Jiš ^pareiškė, kadi
Kremliaus surengtoje spaudos
liet.ųvįš}fhs Suvalkijos kraštas-' somybės. o fat* samprotavo, kadį si rinkime Alsuoti riio, be lytie'S. konferencijoj ė praeitą \ savaitę. nužudė josios metiuą. Apie tą
.Sėimass turėtų'reikalauti teisės tautybės i^^tikyfccs ..skirtumo%
knygą spaudos konferencijoj
negali būti įjungtaiš/Lenkijoni,
Svetlana parei^^W§?| “atsira
Lietuvos gyventojams patiems tiesaus, lygąus ir .slapto balsavi
Svetlana šitaip paaiškino:
Dūmoj reikalayo,.j kąd Lietų- i
dusi:
taip
vadinamame
iaisvaja— Pirma negu aš pasiekiau
vbjė . pradžios mokyklose ■ būtų, spręsti šio' krašto likimą. Leo. mo pnmat|ii^proporcįjpnplios sis
Ameriką, aš turėjau Šveicarijo
vartojapia - -lietuvių, ” o ne ‘rūstį' tiąs' buvo šios -pastorėsios rezo-j temos prisilaikant.
nei vieną dieną’?. Kcqferenciiiiicijos .karštas gynėjas. Jis kai-1
je pasirašyti kontraktą su savo
kalbą:' fcąd- lietuviai fiebūfti bau
3. Kad‘lietuvių tauta, kaip jon . pakviestiems ■ parinktiems
bėjo
maždaug
taip:
mes
pabėgę
advokatais ir turėjau atsisakyti'
džiantį tiž/.priyatu ’yaiku'jnbky-.
užinteresųotoji tauta, turi tei laikraštininkams ji; sakė, kad
•
lią
ar
tremtiniaį
tesudarome
tik
visu teisių į mano knygą. Ta ad
mą. ■ Minėtų- '’šyarbiųjų reikalų,
sę turėti savo atstovus tarptau nuo pat pabėgimo iš Rusijos ją
mažą
Lietuvos
gyventojų
dalį,
vokatų firma, didele ir.gėlihga,
iškėlimas’ . neaidėdbvo. ididetių
tiniame
taikos
kongrese.
“
slėgė
gilaus
nusikaltimo
jaus

turi glaudžius ryšius su Valsty
gaęsŪ
. Ue^yoje, žadincij /todėl mūsų- sprendimas visiems
Apie
visa,kas
yra
čia
išdės

mas
”
.
' i
bės Departamentu ir aš turėjau
kęįė
jus čš rijpsnūdrnk>7 pf Lietuvos'’ gy ventojams nebūtų tyta, pranešti.'- viso .pasaulio de
—
'Nežiūrint,
kaip
kš
neban

daryti, ką ta firma man liepė.
ginę
k safvcsiosD: Įįietiivos . privalomas.' Gi mes neabejoja- mokratijoms.
džiau
gyventi,
kaip
amerikone,
?mė;’ kad Lietuvos žmonės balLaikraštininkams ji prisipaži
yrisfybeš. < .
:;v :x<
; i i. V
Petrapilis,.
1917.
VL 4. d.
niekas
iš
to
neišėjo.
Aš
tapau
no esanti religinga moteris. Gir
'1917; rry j-ankstyvą •. pąyasarį su-i ~suos už neprikląuscmos Lietu
(Žr. !K. . Šalkauskis, Lietu- ČIA . žaislu. ČIA mariįų?t nuro
di, “aš buvau pakrikštyta 1962
''Rusijos-cąrė soktui, pmr vos valstybės atstatymą. Be to,
vęs
novelos).
dė
5
ką
tūriu
rašyti,'-L
1
pasakė
i
metais Maskvoje( jai tada buvo
sidėjcf gyyąs pdlitųiis bnizdęj^ :’ttiūsu: reikalatūmą. apsisprendi-Į
—
—ž- -‘—<■^■■
-mo; teisės- galėtų-paremti ir pa36 metai), bet priklausymas baž
nyčiai ir formalus ritualizmąs
bijVQ< &aid; - lieįų^ ■įžang'ėji rusų politikai^ ko ne:-galetumę? iš jų" tiktis; į)ąręikai man mažai reškia. Bet be tų giyfoų^<g^lmįĮ būva
;spąa>
lavtf? .Lietuvai - nepriklausomy.
lių tikybinių jausmų, aš nebūJA Y DRUGS VAISTINE D
p ičiau jautusi to baisaus nusikalE limo, kuris pagaliau sugrąžino
2759 W. 71st St., Chicago, HL
| mane namo”.
tuysųWkais dauguma ms nas, vVišokių būna’ ir’: hepriklau*» HtFESTINGAj- išPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
Kitu atveju ji aiškino jos nusiDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
== vvlima Vakarais tuo, kad nepa= sisekė jai ten sukurti karjierą:
Atdara šiokiadieniais nuo
“Aš nenorėjau tapti turtinga,
ėeę bet norėjau gyventi su rašyto•’U/W LTTeRATCRA- fiėtuvlą Sterątfiros, meno h md£*W
= jais dailininkais, intelektuaSekmadieniais nuo 9 vai. ryto 0d 8:30 vai vak.
I.W JBl me^raif^-.-Jimė yri vertingi, niekuomet aesenrią, Vine*
Krirtaų tgąo fiapefio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai
D. ZTHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką*
t. Rlpičlo,, dr. Kario .Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* b Y
i TeL 476-2206
Me5aua straipsniai bei studijos, ffiustruotoe nuotraukomis t
M. K. ČturHonio, Ml Ifleflcio, V. Kaiubos, A. RfiHtelfe b A. ya»

JAV RLB-nė> Tarybos narių pi lėmimas.
12. Diskusijom spaudos ienain* atstovų metinio suvažiavimo,
1?. Įstatų patobulininw klau
įvyk.'.laričiv 1984 m gruodžio
men 15 d., šeštadienį, Lietuvių simas.
14. Klausimai ir sumanymai.
rautinivo.se Namuose 6422 So.
15 Rezoliucijų priėmimas.
Kedzie Ave.. Chicago, Illinois.
, 5. Suvažiavimo uždarymas ir
Dai bot varkė.
Lietuvos himnas.
Pnst.iba: registracijos mokes
1. 9.00-10.00 ryto atstovų ir
tis ir priešpiečiai 5 00 dal.
svočių t eg stracij".
Priešpiečiai tarp 1 ii 2 vai. po
2. 10 09 vai suvažiavimo ati
darymas — dr. Vladas Šimaitis.Į pietų.
Metiniame Tarybos narių ir
3. AmeJkos himnas.
kam atstovų suvažiavime kj,:eęiama
4. Inyokacija — kun.
dalyvauti ir patriotinė lieti vių
Vaclovas Zakara* ka>.
visuomenė. RLB-nės pačiai kvieį
5 Mirusių narių pagerbi
— kali. V. Zakarauskas.
r čiami kuo skaitlingiausiai suva4
6. Komisijų sudarymas:
žizvime dalyvauti.
Po suvažiavihio 7 vai. vakare
a1 registracijos,
toje pačioje salėje įvyks ti adib rezcTucijos.
c spaudos.
cinė Kūčių vakarienė. Dėl in7. Sveikinimai.
formacij u skamt/n ii: 73?- 0926
8. JAV RLB-nės Tarybo- na- 434 4645,' 434-3713 (Chicagoje).
nu ir atstovų pereito suvažiavi 863-5135 ir 863-6492 (Cicero,
mo pictcktJc skaitymas — Apo 523-0148 (Brighton Plęd. 1-219365-4184 (IntĮana).
';
linaras Skopas9. Paskaitos: “Mūsų DešimtĘvįęęia: j.
mečio veiklos raida” — A. JušTarybos Prezidiumas.
’ kev čius ir A. Pieiškys.:
10- Pranešimai:
a Tarybos prezidiumo,
b Centro valdybos — pir
mininko ir narių, s N
c Kontrolės komisijos, ' ‘
d/ Apygardų pirmininkų ir
e Apylink ų pirmininkų.
11. Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymai dėl pranešimų ir jų

finl< idktą pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
tverte* beimti Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojcn

bei nfirofatafe. Studija yr* 151 pmL, kainuoja |2.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
gyvenimo bruožų apražymas, bet tikri! to laikotarpio buities Bt»
ratfirinė studija, suskirstyta skirsariiaia. Ta 206 puslapių tnj*
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. Svetlana Rusijon parsivežė
ir savo 13 metų dukterį, kuri
yra Amerikos pilietė -ir rusiškai
nemoka. •/
■ : ■
T. Skinkys.

SER® WTH PRIDE Bf
GUARD
=5

SŪSIVIENIJIMAS LIETl’VIU AMERIKOJE
yra seniausia^ didžiausia ir -tnvffirglaūsia -lietuvių fraternalinė
organizacija, lietuviams ištikimai .taraaufapti jau per 97 metus.

SLA—išmokėjo daugiau kaip AS11J0NES JKLŲONUS doleriu
• apdraudę savą nariams. -V
J; . .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. rSLA' neieško pelno,
nariams patarnauja
sarižaipos’j^griiidu. <’
Kiekvienas lietuyis Ir. lietuku dranga^ gili
Susivienijime apsidmistidH ęlWXJ6«\

į
I

•5LA — apdraudžia ir- Taupomąja spdrauM
Insurance,, kuri-'^pąč. saudinga Jtfuž
aukštojo moksld & ^ jg^fi^

,

-vaikus aį>draudži£
^1,000 aįdraudosfsuin^B^

-a^driudiK'^l'

Krei]
jie J
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St,' Nfew Yorit<HY, lWWl
TeL(212)5«-2žh
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i.-wr*

- .... .

:>h

For constipation relief tomorrow
- reach for EX-LAX tonight. *
Ex-Lax helps restore yoar 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!
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50 metų studijavęs, kaip

IM
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI:

ATEINA LIETUVA,

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
*10.00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl
3. Miko šOeikio, LIUCIJA- proza. 178 psL

Moo
$6.00

$5.00

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atiminimai. 172 psl $5.00

knygą, kurion radėjo vilką, kn Bot kada tr

garaže 700 pampių

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkui, padari
Beturiu kalbą liečianfiM Ištraukas, parudšė Mkaliui Tertimo
ir patarė mums toliau studijuoti. • • ■ . ' '

5. Prot P. PakwWio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 pri.
_ >4.00
W l»L ferfo!« r?« W

M.
Mm
. 7.

’

^8. J. VeaidtvW, S. DAUKANTO LIETU ViffiA VEIKLA.
®°
’ ----- ■ -----------------------------
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*2-00

Į
NAUJIENOS. 17» Sa H*Med St. Chicago. JD. Mg* rfg*.
'kito čekj ir pridflrj* rien^ doler] parstantkno IKlaidotnik
I

*

SLA —atlieka kulXirinius darbus, geftMti.ir įKiems, kurie.tuct
.darbus.dirba.* - . * .- •- ‘

Read label and follow
. directions-

fkmhd par^yta etūdi|a apie Rytpridua, remlantb Pakalni t
Labfevoa apakrižig duom
BetirrfoL Leidinys il'oitra
a.
ritovait^u

r
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lais, studijuoti fotografiją ir kal
bas. bet niekas iš to neišėjo”*
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Subscription Rate*:

metama . _______
pusei metų — ,. trims menesiAjnf
vienam mėnesiui

$40.00
$22.00
$LLfl0
$4.00

uz
Chicago $45.00 per year, $34.00 per
4x months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per yearn Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
. -hree months. Canada $45,00 per year;
metams _
-*<her countries $48-00 ner year.
pusei mcqj
"*<her
vienam mčnesiur

25 cents per copy

Užsieniuose
metami __________ ________ $48,00
pusei metų _______ ________ $26-00

Nuo saukto pirmos dtenoi
Dienraščio kainos:

Chicago’e ir priemiesčiuose:

metams ________
pusei metų _____
trim y mėnesiams
vienam mėnesiui
Kitose JAV vietose:

824.U0
$5 0)

Naujieno* eini kasdien, išskiriant
sekmadienius, pirmadienius ir fcventadienius. Tundra Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago.
$24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
$15.00

$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius,
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniai — iki 12 vaL

kia, įtas tais patarnavimais gali
■už patarnavimus? — paprašėme
— Tai patarnavimai senieinsTknonėnM, kurtę nepa
jėgia patys pasitarnauti. Yra senų ^motdų, kurie n^ua
į senelių prieglaudas, bet gyvena savo namuose, ta^ąų
nepajėgia į valgyklą nueiti ir pavalgyti. Tl oje gatv&ę
yra kelios tarnautojos, kurios prižiūri įstaigą, s&udo
žmones, samdo gydytojus, kurie patikrina kraujų spau
dimą, cukrinę, akis, tai jiems reikia užmokėti-

Pulk. Okso paaiškinimas siek tiek įnešė šviesos, *bet I
vis vien reikalas dar nebuvo aiškus.

kad risi žinotų, kokiais sumetimai tie patarnavimai
teikiąnji-Y
— Ne, manim nępasitikėk, ne§ aš pats nežinau. Ag
čia atėjau todėl, kad mane pakvietė, bet laikraščiui r€b
kia tikslesnių žinių.
Nutarėm paklausti patį gubernatorių, tai jis tiksliai
pasakys.
— Jeigu aš būčiau gavęs §50,000. tai būčiau išrink
tas į sanitarinį distriktą, — tarė Jonas Talandis., su
kitais respublikonais, besiklausydamas pul. Qksq/ aiš
kinimo.
. ’ > . 'Gubernatoriui su Miliūnu baigiant. užkandžiauti,
priėjom paklausti, kaip čia tie $50,000 buvo paskiri i He-=
tuviams. Susipažįstame*
' v . ' • :
— Aš jus pažįstu, bet Jūs mąnęs, turbūt, 'riięątsi-'
menate?
’ . ‘
v •

GUBERNATORIUS FRED THOMPSONAS
MARQUETTE PARKE

k
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-Oail. Apkalojvs 1> anauskas

'Vilniaus Vilija

SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS :JR JAUNIMO
^KSkWiJA į SKANDINAVIJĄ
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dalyvauti Helsinkio Aktp

'Ęelsįu^io* 'Aklę

— Veidas matytas, bet pavardės neprisimenu.
srkękiięs pi^a, yLįKas siisiti- d^fnMmečio minėjime. Iš Bei PAVERGTOJE TĖVYNĖJ S
— Jūs atvedėte Ronald Reagahą, į Marquette parką ręs su. Pąį>ąltiėč}ų ’Fasanlųie linkio
?xakio laivas
laivas, grįš
grįš įį ^iokholraą
.Sickhoiraą
Dail. S. Veiverytė laureatė
ruošia; .vięęjį. liepos
d . kuriame bus sltsipa
■ir pradėjote rinkiminę kompaniją.-.
. ■ • ’ . / Santalka;
Tarptautinėje grafikos Įr pie.
Praeitą trečiadienįo popietę Illinois gubernatorius
Sovietų
.suypaba-liieciais.
kv^dijojų,
— Tą, teisybė, atsimenu.
š
•
hagęje
I^įšvės'^ BkEkimsijŲS ' dai’bo^vaiSiėję yra širiių ^biėTrilėie, šiireftgtpje J u Fred Thompsonas buvo atvykęs į Marquette Parką. Jis
goslavįjoje. dailiūtįkė Sofija
—Buvote sustoję lietuviškame Testorsme. Laistę bu
■
©ksjiups.ųg,
Šie
7
Svy^
pabąjtieęiū
laisvės
ryžtų
demonužsuko į Dainos restoraną, kur buvo socialinių patarna vo didelė minia; oi Viduje.restoranoj^aviniiTcė. Jūs'.pąyąi•kia; šlekią Ą^rėipti.'EuLrųgos ir l rt^ūiijos trijose Europos sosti- Veįyerytė tapo laureatė. Ji pre
vimų įstaigosi suk\dęstas susirinkimas. Gubernatūra pa no lietuviškais pyn'agaieiais.
Į p
, , ■ ■ y;> ■ ; .pasaūlįo’ yi^^ep^>Š;d^esį ųj'ųėsė. tarptoviiitiį bendradabia- mijuota už'kūrinį “Moters port
tį .jbęiėfciiu pranešė Naujienoms, kad pats gubernatoriuj
bęi/ rimas/ -pelitinės ir kuĮtūrįpės. rįę’t^-'-YKrhika .pažymėjo, jog
't—O, tą aš. labai gerai prisimenu. Mes nup lietuvių neteisėtą
portretas " paskiria profesiniu
vyks į “Dainą” ir praneš kuriais sumetimais ir tiksliais- '-.pradėjome rinkiminę kompaniją.
\j; , f Ertuos 0kųp^ę^'-t;^mžlb .Hn^ijisijos, ..pasirpdyiįsai ir pia-’: męįgiri^jų.fnu, vidinę šiliirnąij
iis mjiigos/: turizmas.- ./><. •':
socialiniai patarnavimai reikalingi.
-r- ' Nuo lietuvių pradėjote ih laimėjote. Kėį'iiŽk4ų-.j
Kūrini
jo liigpslavijpį Tuz; tęUįų: pažęK >' Pobaltiečių ’‘Taikos: -ir-isą*/:
Naujienų redaktdrius, gavęs gubernatoriaus kvieti’ dote, tai kandidatas Reaganąs pąlęląūsėp^n'.ta šeinfihin-^ žmoga us
1 os tiącihng^nė -galerija.
mą, buvo nuvykęs į “Dainą”. Jis buvo girdėjęs, kad Mar kė norėtų ? Ar atsimenate, ko jį .nrėjb?y--. N .' ’ ' : ‘ ŪFnnįs šiosę^y^^ię^; U . .• * vės” ekskursiją ruošią išUi£j'ų
Sonetų’Jęįspias pra-- ' pabąltięciu atstovų
grybas gauna m Itų
quette Parke veikia “socialinių patarnavimų” įstaigėlė,
>idės’ 1S85prista- rty tetas,; k-ris dirbs' PPS p'riė—
Atsimenu,
kad
užkandžiayoine
ii
J
,
k
ąd
ji
būyo.pa.
bet kokie tie patarnavimai buvo ir kas tuos patarnavi
iafit teisėjų<'k(jįegijaiį>kuri bus. -ziĄroję.-. Teismo. Kopenhagoje 2r v -Varėr.os rajono gyventojai var
klausta.
’
mus teikia, — nebuvo aišku. Pati įstaiga laikraščiams
sudaryta iš; žrųčųiu Kumpos įr ckskursijcs- reikalus derina lie totoju-.ltoopež'aęiio^'paruošų kon
—
Bet
ar
atsimenate,
ko
šęimmiitkė
fiaida.usė?Antęrikoę '«valstybininkų MŪ*-- tuvių -.vardu. VLIKo' yicėpicrh. ioroę supirkimo ^punktams par
nieko nepranešė, o lietuviai apie tuos patarnavimus nie
— Ne, to tai neatsimenu.
; :n«imąją medžiaga. Antią' teismo • inž. L.. Grinius:v :
duoda AieĮnazą džiovintų -baravy
ko nežinojo.
c-kų'ir kitų fi^>ų-;Ųž Juos gyven
—Aš jums priminsiu. -Ona 'Zabūkieifė'-šukąupė rišas dieną vyfcs Jiųd&ijfcų?'apklaHsi-"
šie aby Įvykiai yrą/Įstoriųiąr
Pasirodo, kad-Illinois gubernatorius yra .punktua savo jėgas-.-Angliškai tada jai dar ba^rsunkų, bet ^fi pas varbūs, nes jąįs Ęgrogoje vie- tofai apipT^snami miltais. Nui,id pabrėžiama.P.afeaftijd vaistyk ši^tuutStaBTa, sšad 'supirkimą
lus žmogus. Jis laiku atvyko ir tuojau pareikalavo, kad sakėė “Ponas prezidente, neužmirškite; ;fed 'toriė^ ką-' baigas posėdžiai.
L^agręęiai 'sų' >štųer įvykiu -biiį Ąepriklausąmybėi
ĄepriklausarĘiybėį įf
ir Sovietų punktų Vedėjai ne visuomet iš
pradėtų pasitarimai. Paspaudė ranką kiekvienam jau ro jėgos pavergė Lietuvą!”
■
f •vra rūpiBamasĮ'-^aįisfti- pabalti ė- ’-buį,
oktųjądijos Pabaltyje nęteiįėtu- duoda kvitus, rreik'alingJUs apiplaukusiam jo žmogui ir trumpai pasakė, kuriais sumeti
Tada parašiau streamerį ■ Naujienų jpimūme ^ųšlą- čių dafyVeAųi^i; Aėismė it įlelsįh m?.s.. Jvj4tiu, proga -yra - planųo- rddinmiūl
mais jis paskyrė Illinois valstijos $50,000 socialiniems -pyje ir žinia pasiekė visus lietuvius. Reagąbas laimėjei,: kfo' Aktą sukafctiesj niiiiėjirnų«< . janią kreiptis į Skandinavgos
patarnavimams.Pasirodo, kad Chicagos meras Heraldas" nes didelė lietuvių dauguma už jį balsavo, Jūs ir dabar se. “Taikos ir-.-Laistės'’ eksknr- valstybių v\7tiąusybes,\parlaniE>nT
Negrįšiu: ’’darbą, jei man
Washingtonas jau buvo paskyręs -lietuviams §15,000 ir. pradėjote nuo lietuvių, bet šį kartą pasirinkote ’ri^aą' sijos tikslas t y ra pajodyt-’ pašau-., tarus • įr -laikraštininkus/ siekiant ftepakelš algos. —- pątėiškė pranet $20,000 tiems patiems tikslams. Chicagos meras yra hhažą grupelę.
•'•V.'1s.; iįui, kad; Patekijo laisvės. Klaų-. pareiškimų dėl okupacijos: nęjei- cEios mokyklos mokytojas Alex
simas
nėra
akėdemiškas, nes be sėturno.
:■
- i , ■ Vičiįus.' — ^Ttlrėjo ’Stedicare
geras žmogus, lietuvių jis neužmiršta, bet šiuo atveju jis
57
Ž
Gubernatorius nusišypsojo, ranką, ant/pėties uždėjot; laisvės nėra-galima taika. Nori- Visuomenė ir . organizacijos 'pinigus, bet k<aip'Įdekv-eną ine
paskyrė lietuvių socailiniems patarnavimams Amerikos,
— Pradėjome nuo lietuvių....
..j.
' •
'
, ma parc.dyti, kad *šis tikslas yra vi-ą prašomos šiuos įvykius dbs-t jfeis- priverkti utys šĮoHnti, galė
federalinės valdžios miestui paskirtas sumas.
— Jums reikalingi visi lietuviai, bet ne maža gru< "i-emiamos visų pabaįtieeų pa niai remti Šąm tikslui skirtomis jo apsieiti l?ė streiko.
saulyje. Ekskursijos dalyviai aukomis: Tautos FonduL P. 3.
Salėje galėjo būti apie 100 vyrų ir moterų. Vieni pelė....
p . ’ 5 . p' " bus raginami -stebėti Sovietų Są Box 21073, Woodhaven, N. Y.
ateidavo, kiti išeidavo. Dauguma buvo stati. Vieni klau
jungos teismą, ZRo jo, liepo> 26 11421 (arba per T. F- kraštų įga 1 .— Thomas P.0’.Neill, Jr., paKažkas
pasakė
gubernatoriui
:
—
Jūs
turėjote
kal

sėsi kalbų, kiti gurkšnojo praskiestą stipresniąją, o tre
d. prldeętamoje'elisknrsijoje lai lioti nkis). Eksktusijos daly\’ų tvirtirrtas Atstovų. Rūmų pir
bėti
kitame
susirinkime.
Norėjome
.kalbėti
su
argėii^
tieji dėstė ant stalo įvairias užkandas ir pilstė kavą- Pa
vu jie sifks • Laetuvos Latvijos registraciją su'. ^50 rankpinigių mininko pareiigoins. 253 demo
klausėme Kazį Oksą, seną Chicagos politiką, gerai ži niete Vatentinaite. Jos nereikėjo ieškok. Ji pati" pri |į Esjijo$ Įjąki'ašci^s (laikantis- prašome siųsti VLIKo adresu: kratai balsavo’ už O’Neil, Pr.
nantį ne tik pačios Chicagos politiką, bet iir Illinois val sistatė, Tiktai kalbėjo ne apie socialinius piatarriavimus, tarotaūtiniu ribų) . Laivas sustos 1611 Connecticut Ave., N. W.,
'^ielsinkyje, kuriame yra planuo Suite 2, Washington, D. C PILKITE JAV taupymo boa-.-s
bet kitais klausimais....
stijos ir visokių patarnavimų teisinius reikalus.
?■ i
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L PLŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

•Tęsinys)
— Nebėra mano tėvelių. Nebematysiu jų dau
giau. niekuomet nebematysiu, jokio žodelio, jokio,
suraminimo, jokios paguodos. O, kaip labai jie
mane mylėjo...
Gyniotas švelniai ją apkabina:
— Neverk, Genute, žinau, kaip baisus skaus
mas drasko tavo širdį. Užjaučiu tave. Tu dabar
esi našlaitė: netekai ir tėvelio, ir mamytės. Kaip
perkūnas iš giedro dangaus, staiga trenkė į jūsų
namus baisi nelaimė. Bet tu dar nesi viena: turi
didvyrį savo brolį Liudą, tu turi dar Ir mane. —
Šį paskutinį žodį jis pasakė labai tyliai, arti prie
jos ausies.
Genutės kūkčiojimas dar labiau sustiprėjo.
Jos širdyje dabar maišosi gailestis tėvų ir meilė
Gynietui. Pi mą kartą, kai jį sutiko, jis pa
sodino meiles diegą jos širdyje. Ji taip didvyriš
kai kn ojo su Fricu alksnyne, ji įgavo liūtės nar
sumą, F icui puolant jos namus. Voverelės vik
rumu dabar ji ištrūko iš to paties Frico nagų ir
vis cąi dėl Gynioto. Jo prisiminimas’ ir beaugąs
meilės dieg.’s pr dive jai jėgų ir sumanumo. Ir
štai dabar tas išsvajotas Gyniotas sėdi greta jos,
meiliai ją apk; bina ir sako jai, kad ji turinti jį.

Ar tai yra pastovus jo nusiteikimas, ar kovos ■ mo man padarytumei,.jei grįžtume atgal į kaimą, apsupo savo vadą, Gyniotą, kad gerai išgintų jo
— Ne, Gyniotai, as nedaliu'leisti tau vienam įsakymus:
įkarštyje užuojautos sukeltas jausmas ir neapgal
votas žodis?
* • eiti -į šį dideli pavojų. Juk'tu-pats sakei, kad žūti
—-, Visi žengsime per krūmus ir. laikysimės
Ji graudžiai verkia, jos ašaros teka srovelė-^ už tėvynę yra pati garbig^usia mirtis. Taigi, netoli vieškelio. Paskui eisime -per lauką labai
mis. ji priglaudžia savo galvą prie jo krūįįnės. jei aj mirsiu dėl tavęs, ųraųo įnirtis bus už tėvynę, atsargiai. Žiūrėkite, kad jokie ginklai nežvan
-tai kas, kad gal kai kurie vyrai pastebi ją “besi 1 nes-tti juk ėsi dfdvyTf s, dvynės gelbėto jas.
gėtų — naktį toli girdisi. Kai prisiartinsime iki
glaudžiančią? Jei Gyniotas ją myli, tuomet "ris-’ ' Drauge šu šiais jos žodžiais žiauriai sušvilpė tam -tikro atstumo nuo kaimo, ? duosiu nurody
kas: ii* tų plėšikų siautėjimas, rytojaus netikrii- o te, Jr ėukiečfąs sprbgįm&s pyktelėjo netolimame mus, ką kiekvienas turėsime daryti. O dabar vi
,
mas, net tėvų netekimas nebėra taip baiso. Jo" alksnyne. Sukapoti -alksniai paiklido į. visas šalis, siems marš.
meilė tirpdo 'linSų-grandinę, kaip pavasario sau-į iškilęs šeniįų stūlpąs aplbarštė begulinčius vyrus.: . -t’ajuįėjo būrys ir tvarkingai pradėjo žengti
lė sniegą. Ji ris dar verkia, bet pasakytas Gyniotoį Kai^HiUėie vyrai pašoko is viątoę, kiti-prigulė tarp' kaimo link. Kol jie buvo alksnyne, aišku, jiems
žodis vis giliau skęsta širdy ir gydo ten baisias
didelis pavojus negręsia,nes termontininkai ki*ūMums muose negalį jų matyti. Kas kita atviras laukas
žaizdas. Pagaliau ji tyliai paklausia:
*
— Gyniotai,' ar aš iš tikro tunų tave??'* * reikią tpqjau pi
tarp alksnių ir kaimo, r ’
tarė Gyniotas, —
— Taip, Genute, iš tikro. Aš visuomet bū^iy;
<
Vyrai eina drąsūs, traška lūžtančios šakelės
_
įų 'kad mes, pasi
tavo, aš myliu tave.
'
. C: *
^įmaiiĄ švelniai glostosi lapotos šakos,
— O, Gyniotai, Gyniotai, — ji giliai. gWai slėpę alksnynuose, laukiame nakties ir todėl pa- P°
pj-atefatemos ^Lietuvos didvyrius:’
JksnvtiūR.
atsidūsta. — Aš tave be galo myliu. Dabar
1 Jrikai
M
Gyniotas žengia pirmas, gretą jo koją į koją
viskaa- Su tavimi aš eisiu visur, su 4bvirm kororiu
jfetea -ėūri jų švilpė ’» prego toliau. Pri^-r
t j ^***a
Genutė ir Talko suspaųflivi šni:t >vą
'esiH-ne sprogi nr
ir. jei reikės, už tave ir žūsiu. . '
I rankoje— Genute, man tavo meilė yra didžiai brangi. ]_ Saulei nu&Hefrkis na <t s jau tie* m tamsius sako
Genutė Silpnai puiki
■ IBus daugina)
Pirmojo prūsų susitikimo metu tstro akys palike ujamus ir
dm tenia:
niou
man nenykstantį įspūdį ir štai dabar, prisipažin gaudžia pj
•nt, JU ..
siu, aš Vijausi bermontininkus vien, tik dėl tavęs, fūpop sąlęlž
n.ęfunw.
nors žinojau, kad bus neįmanoma juos ĮvėiMt Tr ipKigštėncij
; , -Kas norėtų įsigyti Pusėm*
Mon*
rcbcskri
kažkaip netikėtai sutikaū tave čia; O. kokiu*1nbmė tneHe> ek#»*
rąųof’• ar kitus >jtf Jėidinius, jjęašoipe kreiptis į
/tiWO
buvo, kai tu pribėgai ir flpane ąpkAbinaį...
[ .G^nųtęs* IfiįidjkJM^T^
Gervil 2N)8
: «ou tymas v t i'.e*.' kM G n
drauge ir skausmo (ū/m^n suteikei, kai
Hobson, fjot Špnngs" Ar.-Įl^lS. 1
kad eisi drauge su manimi.'į kau1yPe*?Tu eaimer:
ttiKs
-:rū”
gaitė, tu nesi 'įpratusi kautis, tau yra perdaug
n iie 4—Nauji
pavojinga dalyvauti šiame žygyje, ir daug džiugi* niū iiw ir ■ pnorvfi
984
<*■ '■

I

■r viliais ’

»■

VAKARŲ vėjai
Moderniai poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkžtl
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

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

Ch&rles Stasukaitis

DR. PAUL V. DAIiGIS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos
Modidnee direktorių*

Upytės Draugiško Klubo ;

S. Manheim RtL, Weatchotar, UL

penkiadienį, gruodžio 7 d. Ane-!
lės Kojak salėje, 4500 So. Tai-Į
man Avė. Pradžia 1 vai. po pie-

VALANDOS; 3—8 darbo dienom ū
ir kas antrą šeštadirmį 8—3 vaL

TeL: 562-2727 arba 562-2728
i

■

Po susirinkimo bus vaisęs, i
t. Šileikų
Nariai kviečiami atsilankyti,
Service 461-8200, Page 06058 nes. yra daug svarbių reikalų ap
reikšti nuomones. Arčiau pastųDR A. R GLEVECKAS tarti.
A Kalys Į dijav^s, jis rado reikalo paia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
------------ j syti knygą apie Bronio -Railos
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
Chicagos Lietuvių Suvak]
Žvaistymąsi įžei
3921 West 103nd Street
Valandos pagal gyiftitarimu
kiečių Draugijos priešmetinis ūžiančiais žodžiais,
TBL. 233-1554

ararių susirinkimas įvyks penk-| Pirmiausia, Klartiseikis faktais
tadieni, gruodžio 14 dieną, 1 va f įrodė, kad Raila įžeidęs K. JaDR. FRANK PLECKAS landą po pietų Anelės Kojak sa mitą be jokio pagrindo, ir be į64
:v
lėje, 4500 So. Talmam Nariai kio reikalo. Trenkė kaip perkū
OPTOMETRISTAS,
prašomi atsilankyti, nes yra nas giedrą dieną ir nu tratėjo.
KALBA LIETUVIŠKAI
Kai Januta bandė reikalą išariš2618 W. 71st St TeL 737-5149 daug svarbių reikalų aptarti.
. kinti, tai-Raila ir kiaušy ii nenoPo susirinkimo vaišės.
Tikrina akla. Pritaiką akinius
Euigenija Strungys rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta
ir “contact lenses”.
neteisingo žodžio, nepataiso.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

1656 West 63rd Street
Vąiandos: antrad. 1—4 popiet,
kstvirtad. 5—7 vaL vak.

~

Q«tto tslefsuss: 776-2880,
ksmenaįes talof.; 448-5545

J. Klauseikls giliau pažiūrėjo
į Railos “stilistiką’’ ir paprasįrodė, kad; ...
gra'
Naujienose buvo skelbiama, į čaausiais,f aktais
.
.
kad Bronio Railos, misihastymai! žiais žodžiais ’apibarstomas laba;
jau atspausdinti, ,JTai buvo'tiesa; riegražiis tvirtinimas. Tas tvirpraeitais metais, kai J. Klausei- tinimas veik visuomet yra meia^
kis pasijuto be pagrindo įžeistas gingas. O njelaš, nors jį gražia itir panoro pasižiūrėti arčiau j šiai “stilistas” papuošia, vis HeBronio Railos mėgiamas pa- ką melu. Kenksmingu pačiam
šm eiž tajam.

Lietuviškos knygos

DR. C. K. BOBELIS 1
, Prostatos, Inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SI. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 3214200

— I III I HM III

~
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MOVING

i

S brairiv itstumv
ANTANAS VILIMAS

įĮ

HELP.«OUR HEART. FUND

TeL 37S-1882 ar 376-59M
^[l

kitus lėktuve esančius tris ame-

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Gi vėliau šaudys visus, liku
sius lėktuve keleivius. ’

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

NEGALI LIESTI TAUPYMO ■-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

11

—

' PERKRAUSTYMAI

Telefonas 523-0440

SAN. FRANCISGO, Gal. Fe-

j

—'Nuo 1989 m. birželio 18' d.l

.nai, permokėję kas mėnesį siun

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

St. Staįioraitfe
turi teises išimti iš banko tau
IRANO GROBIKAI NUŠOVĖ pymo sąskaitos permokėtą sutmą,
.
j .
; AMERIKIETĮ J
(Tarnautojai padaro, koridų *
permokėdami, tačiau vėliau
gauna reikalingus leidimus ir,

_ b/

2533 W. 71st Street
^°w
Ave^ Cicero
Telef. 476-2345

t rankas ima ir nori pasakyta savo
__
. ■
■
I nuomonę visuomeniniais.ir poli- „kad.
i tiniais klausimais. Ją turėtų pa- ^N^tto VĮTiaus^pė paleistų vistudijuoti ir teisiujakai, kurie
kalėjime laikasjus arabų
teisės klausimais dar. rūpiiiaši. i
'
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa-j. yyriaų^bė. .griebtai
rodyta, kaip nereikią rašyti. Ne^' atsisakė paleisti bent vieną ka-;
reikia rašyti ne tik paprastam
piliečiui,'bet visai, nedera kelias ;
grobikai paleiknygas parašiusiam, aukštus**
moteris ir vaikus. O
meluotojui ir labai žalingu agbuvo įtiktai vyrai,
mokslus baigusiam žmogui. į
^°bikai nušovė vieną britą,
Autorius yra teisininkas, baigęs •
lavortąIšmetė iš lėktuvo ir
Kauno universitetą,'dirbęs teis-j <^ar pateik* automatinį šautuvą
muose, rašęs teisinius sainpro-: 4 guhntį beita, p ;
tąvimuą.
j
v irtą dien jie nušovė -ąmiB
' ■ .
t rikieti. Jie pranešė, kad nušaus
Knyga, ’itspausdintą praeitais 1 •______ '••_-■
' metais, jau baigiama parduoti, j
i
s

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

I

-JJ

| midland

11

-

...-u.—

T-.*-.-/-

ruą.
■Bet teisėjas Spencer uždrau
dė bankams duoti pinigus, kol

VANCE FUNERAL HOME

— Pentagonas sudarė komi
siją išlaidoms sumažinti.

1424 South 50th Avenue
Cicero, 11L 60650
TeL: 652-5245

— Vakar visame krašte buvo
šaltas, žiemos oras.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

— 1984 .melu biudžetas turės
184 bilijonus dfei'cito.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

z

.-U1A.H

JONAS VAIČIUS

,

MIDLAND
FEDERAL

ąaz ml 6?tb iTtrerr
Chk«eo. U. 60629
Ul. 925-740Q

Gyveno Chicagoje, Brighton Parku apylinkėj

I

— Akteoe Deufra.

Staigiai mirė 1984 na. gruodžio 5 d., sulaukęs 36 metu
amžiaus. Gimęs Italijoje.

,

■Amerikoje išgyveno 20 metu.
7159 I*. MAPLfiWQOD AVE
CHICAGO. IL 6MM

|
\

1

Paliko nuliūdę: tėvai Paulina ir Jonas LecrrtKMfe Viktoras, jo žmona Nohemi 'ir jų vaikai — Gmger. Alex
ir Andre, teta Roealija įr jos vyras Auginius (
ibci kiti gimines, drangai ir pažįstami.

LACKAWICZ

.

r • - s » razm ■o**-’!

Frwr*«i«« r*4*U

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois

W ARCHER AVENUE

TeL 974-4410

CHICAGO, IL 60632

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
*

T* 1

>

,

VASAITIS-B UTKUS
.

vatas Petkaus — Marquette kopi ytioje, 2533. W 71st 5L

šeštadieni gruodžio 8 d. 10:36 vai. ryfc>J>us lydimai
včtos i Šv Marijos Gimk oo oarapijas l>džn.yeią
l>amiaktų bus laidojama^ Ldetaviti TMiiiw

tadieuic
mL ruber*hidof g WCTV M*

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

ANC LOaN assOClAiiON

Chicago, IL 60632

tL 60455
’•i. 5U-«MQ0 . ' '

Laidotuvių Direktoriai

. .... . ......... — - ---------------------- - ---- ------- ------------ - _

.„u.

Lietuvos Aidai” Į

SAVINGS

SO. HARLtM AVĖ.

,

TaMu 773-1543

Vita A. A- JONO VAIČIĄUS gim nes.
stanT niMiširdiiai kvfedįianii»dalyvauti
teikt i -j aim p*sMufanį ^mĮįmnuiyiiUiĮ ir
Nuliu de

Chita**, Ww— *****
T*bC ’7B-WT4

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

' S*slc»4tos ♦pdrAuttos
V'- Iki $100.300.

teJtadienialr fr
titan inti
nuo &30 Ud 9:39 rat ryte.
StetiM WOPA . 1499 AM
trualiu*|«m*e g site; efwdUcs
Macqwtt* Parka.

AX

federal sav-

—
---- A

UOUO IKIMOf VALANDOS

...L...

_L_—

CNGS aptarnauja taupymo ir
įamu paskolų reikalus visos
I mūsą apylinkes. ^Dėkojame
Jums- ui mums paradyta pa
sitikėjmą. Mes norėtum bū
ti Jums uaodi^gi n- ateityje.

SOPHIE BARČUS

----------- _

AIKŠI'ĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

pasipiktinimą.
1
(Socialinės epdraudos. pašei-1
gūrai apskundė Aukštesniam

"litro 1B14metų

V———
•!■■■!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1

Aikštes tūtom ohiliam.s pastatyti

Priimam Master Charge
ir VISA, korteles.
R i E RĖMAS.
Tai. 925-8063

d

KQDERN1AKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Hacms vakar pranešė dabartinei
administracijai, 'kad ji negali',
imti pinigų iš vyresnio amžiaus?;
taupymo sąskaitą be teismo j
sprendimo. .
■>
?|

MOVING
•

Td. >27-1741 — 1742

kuiia turėt? atidžiai paskaityt!
sąskaitos pinigus.
I visi lietuviai, kurie piunksn, j irūMU nusaesta Teberauo aero

Florida

«

Kas nori ją įsiayd, taj turi ra
syti K. Janutai, 2818 Avenal St.,
Los Angeles, CA DIM>39. Jei pas
jį. dar yra kelį egzemplioriai, tai
už tris dolerius jums ją atsiųs,
q jeigu, jau nebebus, taLbus vie
na iŠ .tų lietuviškų knygų, kuri
išėjo.Ji nėbeguli, bet išėjo į
žmonės. Railą yra Klauseikjo
kny_«os v.ertąs Jis turi pasiklau
syti, ką žmones apie, jo paties
knygas, mano. Turės progos pa
matytį, kodėl jų nepuola. Apie
Klauseikio knygą jis paleido dar
kelis railiškus melagingus' tvir
tinimus/. bet išdės^tų fąktų ne

|| mij, |ir.TLyi..

---- 4LUIII.Į |i||,\

L

GAIDAS ~ DAIMID

Jockson Parko Hitas

c

leT&L

Pšripdudpti &įa atkarpa. čekius rašyti “Livfuvių
Ointi Pandas” (arba *Amerkan Lithuanian Rights
L
ir 'SUjfiti adresu: 9520 So. Claremont Avenue,
ago, Uiixwis, 6G636.,-

Fondui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
*ru
— Naujienos, Chicago, 8, HL

kLk/ L ofir
' Friday Dec. 7 — 1384

■
j

antroji iškilmingoji dalis —
PAMALDOS IR APEIGOS UŽ ŽUVUSIUS UŽ
LIETUVOS LAISĘ PRIE L.L KOVŲ PAMINKLO

u 1

—Chicagos Lietuviu Spaudės
CTi:odž^T2 d. Lietu Parapijos choras vadovauja
vqs Išlaisvinimo Kongreso daly ! mas m iziko A. Uik> iškilmm khibo narių susirinkimas b.V*s
v Gi rinkosi i Marquette paiko gai pradėjo giesme’ ‘*D:eve pa- penkiadienį, gruodžio mėn. 7 d.
šv. Mergelės Marijos bažnyčią* laim nk mūsų tėvynę”. Baigė 7 vai. vak., Lietuvio sodyboj?.
/
UAL MSTATI FOR SALI
S
tlAL 1FTAT1 FOt
pamaldoms.
po Sv. Mišių “Marija, Maiija, Visi nariai kviečiami gausiai
, Pagerbdami kongresą įeikėsi <la| išgelbėk nuo priešo baisaus.
dalyvauti, nrs reikės drug ką
pASKOTOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINASM
lyvauti š:os organizacijos su va ] Nežiūrint truputį lietingo oro, aptarti.
Valdvba
IX fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTMAli
navomis:
nemažai dalyvavo žmonių. Ga
1 Vytauto Didžiojo šauliu na daug ? o prie Šv. Kcmyni-’ _ Jakubeno vokalinis ansamblis
DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p
Rinktinės su val-tybinc ir tau- jos.
gruodžio 16 dieną 2 valandą
line vėliavomis
Šv Komunijų dalino vysk, ir Tėviškės b žnyėioje stato Povi
Du šaulių moterų
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento
trys kunigai Sužavėti buvome lo M’ liūlio “O/atorija iš Egip
nijy.
to
”
.
(Pr.)
iškilmingom s pamaldomis
|212 W. Cermak Road
Chicago, HL
Tel 847-7T4J
3. Generolo Daukanto šauliu
choro gražiu gedėjimu.
kuopa,
SLA 131 tos kuopos susi
4, Jūros šauliu kuopa Klaipė
rinkimas įvyks ketv. ta dieni,
da,
Po šventu mišių kongreso da- grm džio 13 d.. 12:00 vai., GrcC.t
n NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
5 Reg. Lietuvių B-nė>.
lyviai važ:avo į Jėzuitų namus American Savings pa talpiose,
,
e N0TAR1ATA4 • VERTIMAI.
6. Karių Romuvėnu
pagerbimui žuvusių karių už 6201 S. Western Ave.. Ciūcago1984 m. gruodžio 15 d., šeštadienį, 7:30 v. v. Lietuvių
Viso nrie groteliu išsirikiavo Lietuvos laisvę prie L.L. kev^ je. Maloniai kviečiamos narės da diena Museum of Science and Industry, 57th & Lake
TOP RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪUt
‘7 vėliavos.
paminklo- Iškilmės pradėjo inž. lyvauti ir atsinešli “Grab Bag”
Shore Drive. Chicagoje. Įėjimas veltui.
10.30 vai. Šv. Mišias atnašavo K. Ože is. Vilko pirm. dr. K. dovaną. Bus valdylxis rinkimai
r. BACEVIČIUS — BELL REALO
(Foto Al Vaitis)
vysk- V. Brizgys su asista: kleb. Bobelis uždegė prie aukuro ir Kūčių vaišės.
INCOME TAX SERVICE
A. Zakarauskas ir kan V. Zaka žvakę. Po to (ir. K. Bobelis, p.
Valdyba
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
rauskas.
^eEenė ir dr. K. Jurgėla prie'
ten, MA 02127; telef. vakarais
3. Premijuoti.no asmens ar
Vys. V. Brizgys ]>asakė gražų paminklo padėjo puošnų gyvų
(617) 282-2759.
j a im
) vien eto t inkam u m u i
LIETUVIŲ PENSININKAI
pamokslą apie Vliko sveikini- geliu vainiką. Šauliai stiebuose
įvertinti sudaroma Jury komisi LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
!
Lietuvių Pensininkų sąjun
■ mą, jo veiklos paskirtį rūpintis pakėlė valstybinę ir tautišką
PATAISYMAI
,
j
ja^ kurion po vieną atstovą ski
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turtu
Chieagos
miesto
laMAat,
. išlaisvinti Lietuvą iš komunistų vėliavas. Iškilmių vadovas inž. gos valdyba ; kviečia savo na
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
Dirbu ir užmiesčiuose, frail,
LIETUVIAMS.
: vergijos.
K. Oželis baigė iškilmes prie pa rius ir norinčius būti nariais at
garantuotai ir sąžininga L .
menės jaunimo reikalams vado
Šv. Mišių auką nešė: Dr. K- rninklo guosdamas!, kad Lietu vykti į gausų susirinkimą iri Dr. Leono ir Irenos Kriauče- vas, Pasaulio Lietuviu Jaunimo ,
KLAUDIJUS PUMPUTI!
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Avt,
liūnų
šeima
savo
mirusiam
sū

i
Bobelis, p. Oželienė ir dr K. va bus laisvaa! Pabaigai sugiedo-. prieškalėdinį -pobūvi su vaisė-j
■
. Tol. 927-3559
sąjungos valdyba ir JAV Lietu Dilelis butas savininkui. Geras inves
y
1
Jurgėla.
0. i ome Lietuvos himną.
i nui ir broliui prisiminti skiria vių Jaunimo sąjunga, o du at tavimas.
į mis ir programa.
ruodžioj kasmetinę
Susirinkimas
stovus paskiria Kriaučeliūnų 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
EUGENIJAUS
KRIAUČEpirkinys.
i 12 d., 1-nią vai. p. p., šaulių
DĖMESIO
šeima;
LIŪNO
PREMIJĄ.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
; namuose( esančiam 2417 West
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Tiktai $126 pusmečiui automobili^
4. Jury komisija, aptarusi as Nebrangus.
Į43 St. (lygiai 1-m.ą v. p.p.).
liability draudimas pensininkams;
Premijai skirti sąlygos yra
mens ar vieneto tinkamumą
Kreiptis: A. LAURAITIS
;
j Nariai prašomi atnešti vertin- tokios:
4651 S. Ashland . Ay^
premijai,
ją
skiria
balsų
daugu■ gų dovanų laimėjimams ir ep-{
Chicago, III.
į
1. Eugenijaus Kriaučeliūno j nia iki sekančių metų vasario 1
Tek
523-8775
arba
523-9191
i
į simokėti nario mokestį.
INSURANCE — INCOME TAX
.
"
<
i Įžanga: $4.00 dol. vaišėms ir | 1000 dolerių premija skiriama 15 d. ir susitaria su Kriaučehū2951 W. 63rd St
lietuviui jaunuoliui, geriausiai nų šeima dėl premijos įteikimo
j salės išlaidoms padengti.
TeL: 436-7878
pasireiškusiam
raštais
(lietuvių,
laiko
ir
pobūdžio:
V. pirm. Juozas Skeivys
5. Premijai asmenys ar viene
Mounted on a maroon
(Pr.) anglų, ar kita kalba), veikla, or
OPEN HOUSE
background within a
ganizaciniu veiklumu ar jauni- tai siūlomi raštu, nurodant tiks14X18 matboard__ $15.00
mo vienetui (sambūriui, tauti-iliaf premijai tinkamumo moly
SUNDAY, DEC. 9, 12 to 1
ARVYDAS KIELA į
PRANEŠIMAS
vus.
nių
šokių
grupei,
jaunimo
cho

ir siunčiami:
Unmatted Print_____$10.00
5128 W. 64 St.
6557 Š. Tąfman Avenue į ! Lietuvių Enciklopedijos lei- rui, sporto būreliui), geriausiai
EUGENIJAUS KRIAUČE- j Labai gražus namas. $59,000.
Chicago, IL 60629 * . I
Postage is included
j
dyklos
knygas
galima
užsakyti
reprezentavusiam
lietuvius
ir
LIŪNO PREMIJOS
SEND TO:
UNITED REALTY
749-0165
Lietuvą
vienerių
metų
bėgyje;
KOMISIJAI
j Čikagoj šiais vietiniais telefoR. KACiNSKAS
inais: 858-3837 ir 434-0211. Tu-Į 2. Premijai gauti asmenis ar
900 ST. CHARLES AVĖ.
12500 Pawnee Road
Irime
dar
pilnų
komplektų
LlėBALTIMORE, MARYLAND 21229
RENTING IN GENERAL
Palos Park, Illinois 60464
’ vienetus raštu pasiūlo jaunimo
name________ _________________
Nu o m os
į tuvių Enciklopedijos, 36 t., kai- | organizacijų vadovybės, jauni; na $366.00, Enciklopedija Li-|; mo grupės, vyresniųjų organi
ADDRESS.
M. ŠIMKUS
— Kuvaito valdžia pranešė,
Suaugusi moteris ieško mo-.
tuanica, 6 4. — 8125.00, V. Kjiė- zacijos ar paskiri asmenys iki
Notary Public
khid ji nedarys jokių nuolaidų
terš norinčios gyventi dideliame f
■ vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa krekvienerių metų gruodžio
INCOME TAX SERVICE
lėktuvo grobikams. Jie yra dibute
su
šeimininke.
Skambinti
.
kykite
šiandien.
Leidyklos
Ad

CITY
STATE
ZIP
31 d. (pašto antspaudas),.deli nusikaltėliai.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
733-1283.
- :
resas: P. O. Box 95, South Boš-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Premija jaunimui

Ideal
Christmas Gift

•*

AUTOMOBILES — TRUCĮCS
. Sunkvežimfii
Automobiliai
i -----------------------------------7-7—

’

?76 Crysler Cordova, \./C,
power windows, 400 engine 4
barrel carburator, good condi
tion — $1,400.
Call 385-8357

‘

’W. . r

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi!
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
Lietnviu-lankq santykiai ir kovą pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA

$17. '(Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

AND LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
1984 metų sausio 29 dienų 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,
sufederahnta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
-

C. S. CHELEDEN,
, Emeritus pirmininkas

<

'L-.’.

_

'

Homeowners insurance
• "■ Good seryice/Good'i
F. Za polis, Agent
5208’A W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Saa

Liberty Federal /avinas

.' ’

Taip pat daromi vertimai, grmrnigiškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir.kitokie blankai.

»i

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

z > » .

*

Cmaer

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkya
Tel. 585-6624

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
j Darbo valandos: Kasdien: nuo
, 9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL A.
& pagal susi tarimą

j
99

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, D! 60629

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
išleista knyga su legališkomis
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.9? (su pe>-siutimu).

advokatų draugija
V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGY8 ?
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto iki 5 vii. popiet.
Šeštadieniais pagal gunit>rtmą_

Chk>go, UL 60629
Tel: 778-8000

world

•

