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įgyvendinimo, laiko ir gyvena
mu sąlygų akyvaizdoje, bet ne 
dėl paties principo.

VLIKas, ieškodamas būdų ar
timiau bendradarbiauti su PLB. 
negali pamiršti savo pagrindi
nio tikslo — Politinės kovos va*- 
jlovavimo tremtyje. Ne. visi ge
ri norai ir užsimojimai atneša 

į rezultatus. Pavyz-} k 
džiui naujai emigracijai pasie
kus Amerikos žemyną, buvo 
daug kalbama apie ’ ALTos ne- 

ir nenorą įsileisti

VLADO ŠOLIŪNO PASKAITA VLIKO 
y KONFERENCIJOJE

Pranešė suvažiavusiems apie VLIKo valdybos ir PLB' 
(. . '1 ' pasitarimų eigą

■ ' (Tęsinys)

Neseniai keli praėjusių nešilta 
vimas vargu ar prisidęs prie 
santykių pagerinimo, bet iš ki
tos pusės reikia pripažinti, kad 
nevisuomet galima nūo praei
ties visiškai izoliuotis, . peš kai 
kurių dalykų negalimą atitaisy
ti h" nesklandumų panaikinti, pozitj^ius 
neatsižvelgiant į praeities prob
lemas. f Reikia ieškoti to, taip 
sunkiai shri ek lamo auksinio vi - 
dwk>. < Mano siūlymai ir sam-j lankstumą 
protavimai‘ .dėl VLIKo — PLB naujai įsikūrusių organizacijų, 
santykiavimo -eigos yra dau
giau asmeniški ir, žirioma, sari 
liški VLIKo naudai. •

Pirmo pasitarimo rezultatai ir 
eiga parodė, kad ateityje VLI
Kas, prieš eidąjųas- į pasitari-, 
musj turi būti užtikrintas,, kad. 
kita puse su jo atstovais kalbė
sis kaip su lygia. VLIKo poli
tinio autoriteto-priimtas ypa ne
ginčijamas ir Jt ądVLIKo-^atsto- 
vai fjio klatisffiiu Įįjpkjas d^ry-

TIKRINS SOCIALINĖS AP- 
DRAUDOS PAJAMAS

1 WASHINGTON, D.C. - Pre-I 
/ridentas Reaganas, bandydamas • 
taupyti įvairias valstybės išlai
das, įsakė socialinės apdraud. s 
aukštes^iįim's pareigūnėms pa
tikrinti įvairias pap idrmas pa- 
jUmas. Prczk;en!?s iU drengia 
mažčrifi s ucialmės apdraudė 
mokesčių, bet kai yra 35 mili
jonai žtuonių, besinaudojančių 
socialine apcfcairda, reikės tik
rinti tetos, kurie ka.:tu naudojasi 

lemis pajemomis.'

Dažnai, kai žmogus miršta, 
giminės nepraz ~ša ir gauna nė
rusiam s din čiamas pajam as.
Patikrins žmonių, gaunam j 
čių didesnes sumigs ^rcialines 1 
apdrąu*zos. Jeigu p(uUėbės ne-j 
tiksimų, (ai tuojau imsis prie- - 
irrnių sumas patikslinti. Prak
tika parodė, kad apsimoka tik
rintu gaunančius didesnes- su
mas? Sukčiai nepatenkinti ma
žomis sumpmds. Jie dori gauti

Buvo tvirtinama, kad jei ALT as 
• to nepadarys, tai- gana greitai 

pražus- Kada ALTas atidarė du
ris toms organizacijoms, gyve-., 
irimo praktika parodė, kad dau
gumas tu .organizacijų siekimai 

. skyrėsi nuo jų pajėgumo ir no
ro prisidėti prie ALTo vėklcs. 
šiandieninė AI.Tc sudėtis ma-, 
žai -skiriasi nuo to, kokį^ ji bu
vo prieš; 30. metų. Originalios 
ideologinės grupės ir tol au ne-

dą ilgiau pinigų

ŠEŠI METAI KALĖJIMO

baigoje’ išleiststs komųmkatąs tųt 
rėjotbū 
PLB-da
PU

ti. _ __
kaip1 yifeSa -galį įpą-'
gėlbėti.jkltai/ bet*' (remiyje rinn- 
h, rime 'sąlygų ,'pajceisįž 
VLIKO'is? -iiietiiYpE-?D ašĮvėžĮĄ- 
rnantĮafą 'į-. .Politini. Tąhtos ą?a.- 
dovav^ą'^užsienyje.' - VLIKas, 
kaip’ &istftHcį]a\galT'- daryti 'yi-f 
dujines" reformas J r . persi tvąr-: 
kymtt§.’ bet" jis negali’ būti 'thįps 
perorganizuotas ’-ir ’perfefonprio 
tas; kad'pasil iktu kaip tik kokia 
nors Juto jręmtyįe sukurta.. of-': 
gnnizacija-' į , ’•••.<' ‘ r

VLIKo atstovai. eidami į pa- 
si tariniu s su PLB,. t orėtų .žįpoti, 
kad ne,-VLIKas bando eiti į PLB 
čarteje nustatytas darbe sritis 
ir kad VLIKo atstovams neturės 
tų būti jeikalinga ginti VLIK;) 
statutiniai apimančias' darbojsri 
lis. VLIKo atstovai’ gali kalbėli

Jei VLIKas, norėdamas srisi- 
' •’tarti sUfĘLB;, pakeis savo politi-
* as 
i ibavtj

i <tĮes‘ j^gaųjzaei^- padąhy^ dide-;. 
i jęi skfįątidą Lretiiyos... ’JaiSYUji-j 
čnro bylaižj ; : >->- v \\
.. yVLi^vrirPL^^ąsjtaęimąi*: yr;v 
■r.gtst' >ėį kai i ri gi- ’’ ię 'gal ūĮriaęje sta-^ 
(rijoje' turėtų Įsivystyti; i meti-: 
nius bendrus abieju valdybų,po 
-sėdžtus. >bet yra laiko gaišini
mas ir nepateisinamas lėšų leidi 
m^s kalbėti., vien tik babaį payįr 
šutiniškais dalykais, o po ištisos 
dienos posėdžių nepajėgti ko- 
rhuntlęate net pareikšti, kadį 

-1984 mėtai yra skelbiami VLlJ* - .
Ko sukaktuviniais metais. ..

* i j- ■’•

— Teherane nužudytų dvįejų 
amerikiečių palaikai nuskraidinu 
Jų į ;Vbkijtij%.kad patikrintų jų 
asmenvbė. ~ ’ f 4•/ v

4

Irano valdžia nieko nesako 
ir derėtis sų PLB atstovais r^ėl apie suimtų bban ečių santykius 

praklįško (Jarbų pašidal-iniręo.su lėktuvo -grobiką1 s

AMERIKOS ASTRONOMAI ĮŽIŪRĖJO 
PLANETA KITOJE SISTEMOJE

i

tarnautoja Janice Krebs padėjo

Prezidentas Reaganas nenori kalbėli apie Irano kariu 
elgesį Teherane. Jis tik pastebėjo, kad Irano niilitarinė 

policija laukė šešias dienas, davė progos grobikams 
''nužudyti du. amerikiečius.

NAUJĄ PLANETĄ PAVADINO VB 8B, JI ESANTI 
TRUPUTĮ MAŽESNĖ Už JUPITERĮ

WASHINGTON, D.C. — Ame
rikos astronomai, naudodami 
pačias naujausias priemones 
c> Jvei tyrinėti, praeitą vast rą 
įstebėjo naują planetą, judan
čią kitoje sistemoje. Kaip apie 
Saulę sukasi Ventra. Merkuri
jus, žemė. Saturitas. Jupiteris 
ir kitos planetos, taip ir tolimoje 
erdvėje apie degančiais žvaigž
de sukasi kitos planetos.

VB-SB yra 21 švieso's molų 
slitumoje nuo žemės. Iki šio 
mnto nepastebėjo šios planet,, s. 
ri’.s ii švietė gelsva šviesa. Ji p i- 
stebšma tiktai infra-iT?:id 
šviesos tek.vk. :p‘is. Ji pastebėta, 
iš erdvės k-r^r Žemės atmosfera 
nskliudj spinduliavus.

Amerikiečiai informavo 
kitus astronomus

IRANAS PALEIDO ABU 
AMERIKIEČIUS

riTEHRANAS, Irsnas. 
no vyriausybė paskelbė 
antradienį ji paleis a

: kiečius, kurtuos Irano 
j ’aisvino iš pagrobto 
! lėktuvo.
! Grobikai buvo pas 
šau'dvt: išlaisvinta *■” K
(John Uosta, kaip jie 
sušaudė du amerikiečius. Jra- į 
niečiai paleido ir Charles Kapar, ‘ 
kurį grobikai buvo pasiruošė nu- ■ 
žudyti.

John (Las?3i skundėsi, kad du : 
grobikai jį labai smalkiai mušė, j 
Jo rankos buvo surištos, jis nu- 1 
trenktas ant lėktuvo grindų ir į 
buvo kojomis spardomas. Vie-! 
nas grobikas spardė Uostai i: 
gerklę.

>u amen-: 
kariai iš- Į

Kuveito i

nose .sū

29 Gtrn^tauš' moteris; turėjo tp- 
?k| vadovybes' pasrtįkėjimją, kad. 
jai pavedę, visų.; banko, '.seifų j 

:<p|4ežiūrą. KHis metų^ ištikimai} 
'ėjusi, pareigas/ moteriškė Šukiu- j ny^ kbuxi-moJas 
,po.’ Ji- teismui prisipažino, kad", pabalintas iš jėzuitų ordino.

astronomai, gavę 
t VB-8B planetos fotografijas, 
tuoj-au padarė visus galimus --p- 

' skaičiavimus. Amerikiečiai pir~ 
l ma pranešė Amerikos asri- r. >-

— Da- ; ma-nis apie:naują radinį erdvėje.

PLANUOJA STIPRIAU SAU 
GOTI PENTAGONĄ

(WASHINGTON, D.C
birlinis Pentagonas buvo staty- i Amerikiečiai priėjo prie išvad 
tas tarkos melais ir taikos tiks- 
kmis. Į Pentagoną eina keli 
ole-nltei; kuriais tarnautojai pa- ’ 
-•riekia savo darbo įstaigas.

Į Peidagoną iš apačios leng
vai gJli įžengti nepažįstami žmo- t 
fės ir padalyti daug žalos. Pen- f 
taigccm vadovybė ėmėsi priemo-’ 
nių Pentagonui apsaugoti. Jeigu 
Pentagoną išsprogdintų, tai pa-( 
darvtu kraštui dau<f žalos 1M- : ** < V ‘ • .
bar inžinieriai 

Miguel j apsaugoti 
i'Zsie- viršaus.

įEPĄMŽRO IŠEITI Iš KOMUNISTINĖS " 
NIKARAGVOS VYRIAUSYBĖS '

DABARTINĖJE NIKARAGVOS VYRIAUSYBĖJE JRA 
KETURI KATALIKŲ KUNIGAI . .

n-'si rengia įri veržti į Nikaragucs 
teritoriją.

Dabartiniu metu komunistinė-' 
je NikUraguos vyriausybėj?, be 
jėzuitų kardinolo Ferdinando, 
d?.? yra trys katalikų kunigai, 
kurie eina mmisterių pareigas. 
Be kardinolo Fesdinaedo. kultū
ros nrnisterio pareigas eina 
ki:n. Ernesto, kuris mėgsta ra-j 
šinėli poeziją; kun. ?

į (UEscoto eins1 Nikaraguos užsie
nio reikalų ministerio pareigas, 
o kunigas Edgard Pasalęs yra 
Nikaragucs ambaisador.’us prie 

į Amerikos valsty bių organize- • 
• c i jos.

Jėzuitų kardincfes Ferdinan- 
atsisakė atsistadydmli iš mi- 
erio pareigų. Tada gen. Jo

hannes Gerhartz, vyriausias jė“. 
zuitų ordino sekretorius, pašali-j 
no jį iš Centro Amerikos jėzui-' 

Paskutiniu melu j tų vadovybės pareigų ir pašali-

ROMA. Italija. — Jėzuitų or
dino vadovybė paskelbė, kad 

• \ Pietų Amerikos jėzuitų vv res- 
Ferdinandas,

kad VB-8B yra tokio paties są
stato, kaip mūsiškis Jupšlai s. 
Dabar amerikiečiai jau tuikia 
kitiems astronemams žinias ir 
prašo tyrinėti nurėdytoje e-.dvės 
vktoie rasta VB-8IL

savo niytimąjam kavaHediki pa-
Įtą’kė seifo numteriiisri Jis teismui

/prisipažino, kad pasakė seifo nu-
-■merius-rivienam- žmogui,- kurio
nepavyko surasti. Teismas dar 
ir šiandien jo nepagavo ir mili
jonų dolerių neatgavo.

Teisėjas padarė- nuoJaidą, nes ! (jvasiškiams pasitraukti iš 
moteris buvo -pamilusi vyrą, ti
kėjosi už jo AštekėtL Vvras taip!
pat prisipažino rr e papasakojo, nevisi dvasiškiai f
’eismui viską. Policijai pavyko, klausė popiežiaius.
atgauti 67.2 mil. dolerių, bet dar 
įpili jono ir tikro vagies neps'.

Jėzuitų kardinolas Ferdinan
das yra komunistinės Nikaca- 
ginos vyriausybes švietimo mi- 
nčstnris. Popiežiui Jonas Paku
lius II, praeitais metais važine-1 
chtmas po Cejklrc ir Pietų Aine‘! 
rikos valstybes, patarė katalikų 

i vy
riausybių ir kreipti visą savo dė
mesį į dvasinius gyventojų rei- 

ca

bardys Pentago-
is apačios, sienų ir

kad spHnkui Pen- 
pastatys nepralau- 
Kcliose vėlose sfra- 

i oje
kontrolė, ku*_ 
nepatik rinus.

Šitas amerikiečių radinys 
kėlė susidomėjimą filosofų, 
logų ir g1.m liniukų tarpe. 

' dabar prieina įsitikinrito-.
erdvėje, planetose gali būti gy
vybės. Jeigu išaiškinta, kad erd- 

. vėje yra kitos planetos, turinių; » 
1 tą patį sąstatą, kokį turi Sa-ulės 
planetos, tai via pagrindo ma
nyti, kad yra kilų planetų, tu
rinčių gyvybę. O gal ten y :a ir 
žmonių, turinčių stipresnį ; o. 
tą, negu Žemėje gyvenu n. i e j' 
žmonės ?

300 W* •

-GALAPAGOS lį

Guff of Mexico

I

COLOMBIA

jaurirnefiisa i' k

I * DOMINICAN 
P&UBLK^

BELZ

uAffh -^PUERTO
mcwgua

GUA1

■EL^LVApOR-

Jėzuitų vadovybė, aptarusi das 
kardinolo Ferdmando veiklą Ni- 

| — John Costa ir Charles Ka-* karaSUos Rietimo ministerijoje, 
>r jau atvežti į Kuveitą.‘IŠ čia jam pasitraukti iš sandims. 
Hie bus -nuvežtiyį Vakarų Jokie- Į vyriausybės švietimo mm's 
tiją, kifir bus patikrinta jų ss-ei-J ferk> Par?Ld|J-

i komunistai pridėjo gabenti gin ’ 
klus į Nikaragirą. Vienas dide]?< 
transporto laivas atvežė ir iš 
krovė didoką kiekį tankų, kul
kosvaidžių ir įvairiausių šaud- • 
menų. Nikaraguos vyriausybė; 
skelbė, kad Amferika rengiasi 
pasiųsti savo karo jėgas į Nika- 
raguą, nors amerikiečiai skelbė J 
kad Amerikos karinės pajėgos į

* BAHAMAS

HONDURAS-

PAV4MA

— .leave Kirkpatrick traukiasi 
Jung'nių Tautu ir rengiasi 

vežiuoti namo poilsiui.

KĄLtsNVORKUlS
Gruodžio 12 d.: Aleksandras.

Donatas.

Kirbaidas, Rutavilė.

.Saulė teka 7:08, leidžiasi 1:19.

Gali pasnigti ar lyti.

no iš jėzuitų ore ’no.
Pašalintasis jėzuitas Įiasidžiau- 

gė. kad sekretorius Gerhartz jį 
tiktai p.iš'Hr.o iš jėzuitų erdir.*?, 
bet neatėmė kunigystės. Tai 
re skia, kad ir toli u galės lai
kyti mišias, sakyti pamokslus ir 
eiti Nik".r?guos švie'riio minis- 
terio pareigas.

Diplomatinės žinios iš Vatika- . 
no sako, kad katalikų bažnyčfo i 
vadovyl)ė imsSi priemonių prieš 
kitus tris kraigus, einančius mi
nistrių pareigas Nikaraguos vy
riausybėje.

— Et’opiioje gyveni apie 10,- 
000 žydu bet jie nenori keltis į 
Izraeli. Jų tėvai gyveno Etiopi
joj šimtus metų.

— Vaškai separatistai giriasi 
kad Bilbao srityje jie nušovė 
3 karius ir U sunkiai sužeidė.

Pranešama 
iagoną dar 
žarną sieną, 
t c sargybų budeles
jau įvesta gri^žt1.. 
ri neleis niekam, 
lipti į viršų, kai 
iki šio meto. — Kuveito vyriausybė yra 

įsitik nusi, kad Irano policija 
galėjo turėti ryšius su lėktuvą 
pagn libaniečiais.

— Antrad:enį 
kainavo $321

Amerikos astmų 
infra-ra udonos

VB-8B pltnėtą, turinčią Jupi

inir%25c4%2599o.su
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LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

PASIŪLYMAI ALTUI

Ponas Juozas Laučka. ALTo veiklos pradininkas ir 
ilgaluetis valdybos narys nuo pat 1940 m. įsikūrimo pra
džios, ir šaindien tebėra ištikimas, pareigingas ir uolus jo 
(ALTo) darbų ir veiklos rėmėjas. 1984 m. spalio 27 dieną 
Chieagoje. dešimtajame kongrese, jis skaitė paskaitą 
“Žvilgsnis į ALTo kilmę, prasmę ir ateiti". Savo paskai
toje p. J. Laučka suminėjo 19 punktų, pačių svarbiausių 
ALTo atliktų darbų. Tų visų punktų aptarimas užimtų 
perdaug laiko ir vietos. Paskaita tęsėsi virš valandos.

Mano dėmesį atkreipė 16-tos (šešioliktas) punktas, 
priskirtas svarbiųjų ALTo atliktų darbų įvertinimui- Tas 
jo patiektas 16-tas punktas skamba šitaip:

“ALTo pritarimas Lietuvių Bendruomenės susiorga- 
nizavimui JAV. 1951 m. lapkričio 1B-17 dienomis New 
Yorke, SUSITARIME pabrėžtas Lietuviu Bendruomenės 
uždavinys: rūpintis lietuvių kultūros ugdymu, lietuvybės 
išlaikymu ir apskritai lietuvių švietimo reikalais. ALTui 
paliekant dirbti politinį darbą Lietuvai laisvinti, BALFui 
Šalpos sritį ir neliečiant kitų organizacijų veiklos”.

. Po šio susitarimo, JAV Lietuvių Bendruomenės įkū
rėjai, steigėjai New Yorke lapkričio 18 d. paskelbė JAV 
LB šventėje iškilmingai dalyvių pasirašytą Bendruome
nės įkūrimo AKTĄ, kur to AKTO d) pastraipoje pasi
žadama “pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą ir

Toliau p. J. Laučka duoda labai vertingą, naudingą 
visai lietuvių tautai, kenčiančiai okupacijos jungą, o taip' 
pat ir išeivijai patriotinį pasiūlymą: .

“Dar mesdamas žvilgsnį į ateitį, noriu pasiūlyti ir 
kontroversinį dalyką. Atėjo laikas svarbiaisiais Lietuvos 
laisvės bylos reikalais kalbėti vieningiau ir tvirtesniu bal
su. ALTas turėtų dėti pastangų,-"kad į jo sąrangą įsi-' 
jungtų JAV Lietuvių Bendruomenės organizacija. (Tos 
pastangos jau seniai yra dedamos^ bet Bendruomenė jas 
atmeta, aiškindamasi, kad ji esanti ir stovinti aukščiau 
negu organizacijos, sudarančios ALTą. ir dėl to ji ne
galinti į ALTą įsijungti. — A. PI.). Ji galėtų būti pa
kviesta lygiomis teisėmis, kaip ir pagrindinės pirmūnės. 
Organizacijos: Katalikų Federacija, Sandariečiai, Tauti-: 
ninkai ir Socialdemokratai. Kadangi kiekviena ALTa su- ; 
Baranti organizacija savo rėmuose veikia savarankiškai ir 
I organizacijų vidaus veiklą ALTas nesikiša. Bendruo- 
Inenė gali būti užtikrinta, kad jos didžioji kultūrinė ir' 
švietimo veikla lietuvybei svetur išlaikyti galėtų tik su-: 
Stiprėti pačiai Bendruomenei įsijungus į ALTą”. '

Gaunasi įspūdis, kad p. J. Laučka nėra pilnai ir už-, 
pektinai susipažinęs su L. Bendruomenės vadovų pra
gaištingai liguistomis ambicijomis.
r . *•& Į šitą p. J. Laučkos patriotinį pasiūlymą JAB LB. 
t ir II kadencijos (1955-1961) Centro Valdybos ( taip tada1 
ji vadinosi) pirmininkas ir “Pasaulio lietuvio“ redakto
rius p. Stasys Barzdukas, jau 1972 m. “Pasaulio lietuvio”' 
Nr. 23 59 psl. 386 davė iš anksto tokį atsakymą:

“•.. JAV LB imasi Lietuvos laisvės darbu pagal Lie-< 
tuvių Chartos 6 str. įpareigojimą: “Darbu, mokslu, turtų 
ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų' 
nepriklausomą Lietuvos valstybę”.

Nei VLIKas, nei ALTas Lietuvos laisvės kovos vado
vavimo JAV LB-nei neperleido ir neperdavė, čia JAV LB 
Lietuvių Charioš 6-ąjį straipsnį piktnaudžiauja, grynai 
savo neapgalvotiems tikslams siekti, sukeldami lietuvių 
visuomenėje neapykantą lietuviui prieš lietuvį.

Toliau ten pat rašoma:
“Nuomonių išsiskyrimas veda į įtampas tarp Ame-- 

rikos Lietuvių Tarybos, kuri tariasi esanti pašaukta Lie
tuvos laisvės kovai vadovauti (ne “tariasi esanti pašauk-! 
ta”, bet tam ir ne kitam tikslui 1940 m. ji buvo sukurta — 
tik Lietuvos laisvės kovai JAV-ėse vadovauti. — A. PI.) 
ir JAV Liet. B-nės, kuri nori Lietuvos laisvinimui dirbti. 
Rasdama, kad JAV LB kišasi ne į savo sritį. ALTas to
kiam kišimuisi nepritaria ir atsisako su ja bendradar
biauti. Jis pasaiūlė JAV LB-nei Į ALTą “Įsijungti“. Iš
pyškėjo taip pat ir antroji išsiskyrimo priežastis — tai 
Vasario 16 proga surenkamos aukos”.

Iš šio JAV LB buvusio Centro valdybos dviejų ka
dencijų pinpininko pasisakymo aiškėja, kad jis visai ne
kreipia dėmesio ir nevykdo 1951 m. lapkričio 16-17 d d. 
p. J. Ląpčkos nurodyto taipir-JAV7 LB susitarimo,

■v

ji išvadas pasidarykite patys. .
1 “Aš esu bendruomenininkas-ir-altininkas“.

. . Antanas Pleškys

iandien ne-
Ub įteigi*AKTpasižadėjimai, 

žk Naciai nevykdė-ę SįMaUį Sąjunga, ii 
vykdo savo pasirašjTų sluarčių ir pasižadėjimų.

Ponas J. I/iučka prieš savo paskaitos pabaigą pasakė: 
. — ii 41'-s ; *

ALTo kongresas ir lietuvių 
išeivijos jaunimas

dar pavergtosios Lietuvos
būkle sielojasi, bet kodėl i vjs tik turėtų žinoti, kad i ta-ip> tad nestebėtina, kad ir 
toks mažas jų skaičius? ’mūsų pavergtai tautai, o jaunimas, tokių redaktorių 

Sakoma, ir tai teisingai, Įkartu ir mūsų visuomenei) neraginamas, nedalyvauja 
kad viena iš pagrindinių to; jjs yra reikšmingas. Jis tu-1 veiksnių suvažiavimuose bei 

Į “Pasaulio' j<l seimuose.
Taip pat neteko spaudoje

pastebėti, kad jaunimo or 
ganizacijų vadovai ragintų 
jaunimą daly vauti mūsą 
veiksnių šaukiamuose suva
žiavimuose. Ar jų vadovai 
jam ruoštų specialius poli
tinius seminarus, kuriuose 
būtų aiškinami mūsų laisvi
nimo reikalai? Priešingai, 
tokių seimų metu ruošiamos 
jaunimui pramogos, paskai
tos, savaitgaliai. Kaip šiais 
metais vyko Chicago j ALTo 
kongreso metu. Juk ateiti
ninkai akademikai Jaunimo 
Centre suruošė savaitgalą 
su paskaitomis, kurios nesi* 
rišo su pavergtosios tautos 
laisvinimo reikalais. Saky
sim, tokios: “Lietuviško au
tentiškumo ieško jimas”, 
“žvilgsnis į mūsų tradici-. 
jas”. Vakare suruoštas Atei
ties žurnalo vakaras. Ne
jaugi šios paskaitos buvo ; 
daug svarbesnės negu ALTo 
kongrese svarstymas dėl pa
vergtosios tautos laisvės?

Arba tą patį sekmadienį, 
kai ALTo kongreso daly- 
viams vysk.' V .Brizgys lai
kė Chicagos lietuvių parapi
jos bažnyčioje pamaldas, tai 
ateitininkiškas jaunimas bu 
yo raginamas vykti Lemon- 
■tah, kur kuh._K. Trimakas; 
laiUė'pamatas,. Ar"'tai per ’ 
atrodo, ,kad,\šios organizaci
jos vadovai* sąmoningai s: - 
botavo ALTo kongresą ii 
pamaldas?

Be to, ar Liucijos. Baš* 
kauskaitės, mažai. girdytos " 
m,ūsų visuomenei, paskaita 
buvo, daug svarbesnė už mū
sų tautos laisvinimo reika
lus? Labai kėistai skambėjo 
šio savaitgalio paskelbtas 
tikslas: susitikti ir susipa
žinti su grupe mūsų kultū
rinio gyvenimo puoselėtojų. 
Ar tokiam tikslui nebuvo 
galima sušaukti ateitinin
kus kitu laiku? Kodėl jis 
buvo ruošiamas tada, kai 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukė kongresą?

Rodos, norėtum pateisinti 
tokių savaitgalių rengėjus, 
o vis tik, kai aiškiai matai.

V*W;

19S1 m. gruodžio 15 d., šeštadienį, / :30 veL vakare E.is Lietuvių diena Museum of-Science ond Industry, 
57th & Lake Shore Drive, Chieagoje. Įėjimus veltui. (Al Valtis nuotrauka)

daktoriui Br. Nainiui Ame- j vienas altininkas ir B-nės 
' rikos Lietuvių Taryba visai' nario mokestį užsimoka, ku-: 
1 nereikšminga. Jei jam šis' *’is panaudojamas ir redak- 
į veiksnys nereikšmingas, tai: toriui apmokėti algų. JeiguChieagoje, spalio mėn. 27- 

28 dienomis vyko puikiai 
suorganizuotas Ame rikos 
Lietuvių Tarybos kongre
sas. Šį kartą kongresas ypač _ _ _________ i
pasižymėjo gausiu dalyvių priežasčių yra kaltė mūsą j rėtų žinoti, kad 
skaičiumi. Tai liudija, kad j išeiviškos spaudos. Juk joje į lietuvį” prenumeruoja ir ne 
mūsų išeivijai pavergtosios ; tiek mažai rašoma apie lais- j 
tautos likimas jos širdin gi- vinimo veiksnius, arba dar Į 
iiai įsmigęs. Tikrai, didelės | blogiau — nutylimi jų šau- i 
padėkos yra užsitarnavęs , kiami suvažiavimai, seimai. > 
šio kongreso rengėjai- Jų I O jei ir parašoma, tai dau- 
pakviestieji paskaitininkai! ginusiai suniekinami jų vei- 
nuodugniai išdėstė apie šio Į kėjai. O patys Veiksniai pri- ‘ 
laisvinimo veiksnio kilmę, I statomi kaip pasenusios at- j 
jo veiklą laiko tėkmėje ii* i gyvenos, 
pavergtosios tautos proble* Štai pavyzdys, kaip spau- Į 
mas. Ida apeina tylomis, nepami-

Bet labiausiai širdį skau- j nedarna neseniai Amerikos Į 
dino, kad šiame kongrese, 
nagrinėjančiame pavergto
sios tautos būklę, galėjai 
matyti vos vieną kitą jau
nuolį. Kur gi mūsų jaunoji 
karta? Ar jai jau nebeimpi 
pavergtosios tautos gyvybi
niai reikalai, jvs laisvė?

Lietuvių Tarybos suruošto j 
kongreso Chieagoje. Vartau j 
“Pasaulio lietuvį“, L. B-nės 1 
oficiozą, skirtą lapkričio 
mėnesiui, tikėdamas, kad; 
jame rasiu platų ir išsami) j 
šio kongreso aprašymą. De-,

., . ja,?nei vienu žodeliu jis ne* L-
Tiesa, toki^^nors panriaėtas. Kodėf ’tničia ty-| <
,ių sJtaiWwi*.didelis; kurie la?, Matyti-što oficiozo re-4.* 

. J   . k ._____ *<_________ *• »

SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname VLIKo, 

ALTo ir Nepriklausomos Lietuvos Diplomatinės tarnybos dar
buotojus, pasišventusiai dirbančius Lietuvos laisvinimo darbą.

Sveikiname seses ir brolius okupuotoje Lietuvoje, nešan
čius sunkų vergijos jungą.

Sveikiname visus tuos, kurie, ištremti į šaltąjį Sibirą, kenčia 
šaltį, alkį ir yra palikti lėtai mirčiai.

Sveikiname visus tuos, kurie; Ištremti į šaltąjį Sibirą, 
kenčia šaltį, alkį ir yra palikti lėtai mirčiai.

Sveikiname visus mūsų tautiečius, ištaškytus po platini 
pasaulį.

Sveikiname R. L- B-nės veikėjus, barius ir R. L. B nės 
idėjai palankią spaudą.

Sveikiname visas geras vrtipa 
v, d ik^isJįįaąis suteikia paguodoj,

m* sMKUŽytmo visuteae m£L<n dallpĮ*^ 
įS £ 'mX1£ v " * R j J vUJžf VfcfcU

oo,«, r



BENDRUOMENĖS VAGOS
' (Atkelta iš airfrd puslapio)

kad tai daroma sąmoningai 
tikslu jaunimą nukreipti 
nuo minėto kongreso, širdy
je darosi graudu. Ir tikrai, 
ar nebūtą išeivijos jaunimui 
daug naudingiau dalyvauti 
ten, kur svarstomi paverg
tosios tautos laisvės reika
lai? šių rriano eilučių min-

tys yrą taip pat nukreiptos 
ne tik j ateitininkus akade
mikus, bet ir Į visas mūsų 
išeivijoje gyvuojančias pat
riotines organizacijas, į jų 
vadovus. Tautos laisvinimo 
reikalai už vis svarbiausi, 
nes tai yra pareiga visų — 
senų ir jaunų.

TARYBOS PREZIDIUMAS
JAV R. L. B-nės Tarybos P a. 

7. dhrnjas š. m. gruodžio ničn. 
15 d., šeštadienį. 9 y: 1. ryto (re
gistracija) Lietuvių Tautiniuose 
Namuose šaukia Tarybos narių 
ir atstovų metinį suvažiavimą. 
Suvažiaviniė bus peržvelgti nu
veikti darbai ė nustatytos gairės 
ateities veiklai. ^Sm'ažiavim-o 
darbotvarkė buvo j^u 1 kartus 
paskelbta “Naujienose”, todėl 
aš čia jos nekartosiu.

Gimta žinių, kad į sovažiavi- 
ma atyvksta tarybos narvs Vla
das Pauža,riš^Union Lakei, Miėb.. 
į suvažiavimą kviečiami ne tik 
tarybos nariai, atstovai, bet ir 
visi R. L. B-nės Kariai bei visa v 4
patriotinė lietuvių., visuomenė. 
Tad iki pasimatynifo šuvažiav?- 
'me gruodžio 15 d. f - -

; niaį taip ir tautiniai. Prisimena
me visus pbv'cgtoje tėvynėje, 
Sibire nukankintus, partizanus 
r visus po platųjį pasaulį išblaš- 
kytus lietuvius, kurių jau nie
kas neatsimena. ..

Reikia pasidžiaugti, kad šiais

Repšienė, keriucs p?gerbiant D. 
Tridienė ir J. Mikalauskienė pri 
segė po taukini iš kaspinėlių pa- 
<k*rytą žerYtelį.

Toliau sekė g » bės ženklelių 
įteikimas. P. cš 2 4 metų bu
vusio Ta ybxS P.ezidnr.o pir- 
nrv;ninko a.u. dr. V. Puoplio i ii- 
ciaryva įsmigtas ved namas šim
tininkų Kcn J 's, kuriems atžy
mėti buvo orgamintas daib Jono , 
Tričio suprojek Uotas skydo pa
vidalo trispalvis ženklink-Šis 
žankliukas nei pardi: damas, nei 
dovancjrjnas. Jis duodamas s:r- 
meningam, susipratusiam R. L. 
B-nęs nsTNii, paurAojus L m 109 
dol. šiai organižarijai. šiais me
tais tie gacbingfeji švedai b.rvo: 
J. Bagdžius, A. Geleekaitė, A. 
KaFelienė, A. Kuras, J. Matuk’ s, 
A. Paskonis, A. Pleškys, A- 
Repšiene, O. Sebastijcnienė ir 
arch. O. Thiel, ženklelius įteikė

D r. Vai

M L ties ’ringei js 
r- šasi mūsų tautiečius, mūsų 

vien<; pc kito į amžiny
bę, iš kurios jau niekas n^grįž 
a. Štai spalio 3 d. mirė sąmo- 
nrgas R. L. E-nes Marquette 

’k.rko Apylinkės narys Bronius 
'Ii ia:: kas. Jis buvo susipratęs 
;e‘uvis ir bendruomenės nerys. 
1983 m. p aukojęs net 50Q dol. 
Ncismo išlaidams sumažinti b 
109 d L šimtininkų Fondui. 
3. L. B-nčs va”d i aLsisveikini- 
mo žodį tarė A. Repšienė, Tau- 
'os Fordo vardu J. Kreivėnas 
'r Namu savininku efg. vardu — 
J. Skeivys, žmonai Antaninai ir 

ai nuoširdi uzuo 
mūsų Mielas, ilsė

kis ramybėje šioje svetingoje 
Amerikos žemėje.

Mūsų R. L. B-nė^ aktyvus na- 
rys ir didis baltininkas a.a. Juo
zas Mackevičius iškeliavo, pali
kęs liūdinčią žmoną A.nelę, dnk- 

Danguzlę su šeima, spalio
12 dieną. Palaidotais spalio 15 d. 
R. L. B-nės vardu, Tautos Fon
do ir BALFo 5 skyriaus vardu 
žedį tarė A. Repšienė. Ilsėkis 
ramybėje, sąmoningas li’ctuvi!

A.A. ADELĖ GABALIENĖ

be pabuvo? I jen. S. Žukauskui įteikėja.

visai jo

metais Kūčių parengimą paėmė Dargls; D. Tričienė ir J. Mika^ 
Centro valdybos kultūros komi- lauskienė prisegė kiekvienam 

: dr. Joanabaltą gvaizidikėlį. Po abiejų 
ų ceremonijų d r. V. Dangis (a- 

ųr Delfiną Tričienė. Joms talki- lakLi jautrų žodį. Apylinkės 
\^aldylra yra labai dėkinga tiems 

kuri bus j nariams, kurie R. L. B-ne sxato

sija, kurią sudaro:
Danilevičienė, Angelė Katelienė Vieneri inetsi be a.a. dr. V. Plioplio ą

Ji buvo taip pat gera politikė, 
oriklausė patriotinėms ofga: iza- 
eijoim: Vyčiams, LKDS, K. L. 
B-rri, būchjna jos ('entro val
dyboje. Buvo pdvyzdinga r arė, 
abai pareigioj. T?ip pat ji vi
somis išgalėmis rėmė ALTą ii' 
VLIKą, paairkodama net d dės- 
nes sumas jų veikiai paremti. 
LA. Adelė atidarė savo dvoidę 
*r gi m'a jam kn'Štui Amerikai, 
r tėvu žerrįei — Lietuvai. Ji 

tvirtai tikėjo Lietuvos lais\*ės at- 
ąaviimn bet, gaila. Aukščiausiai 
per anksti nutraukė jos gyveni
mo siūlą. . • ♦

Keliais sakiniais neįrrian-ani'ai 
TO-a'kyti jos atliktus darbus. Tė-j 
būnie ji pavyzdžiu visi 371$ 
miums, ir čia giinusifems, ir vė
liau atvylarsiems į šį svezingą 
kraštą^ R. L. linės vardu ątsi- 
sveikrno Centro valdybos pifin.- 
Ir. V. Darg i’Sy Tautos 'Fomdo. 
;u.rdu — A. Repšienė. Ilsėkit 
airiai po atliktų didingų darbų- 
savo numylėtos gimtinės žemėj !■na Tarybos sekr A. Repšienė.

Meninę programą, 
'jyąiri; atliks visai nauji žtaonės. 
Sveikintina, kad kultūros komi
sija dirba vieningai su visa or-: 
ganizacija. Kviečiami visi. Y pa-J 
tingai kviečiami tie, kurių šei-: 
mos išskirtas, palike be savųjų. 
Skambinti: 737-05128 ir 434-4615.

UKS

į NĖS KŪČIOS >:

? Tuojau po Tarybos naęių rir 
ą (stovų suvažiari-nįo gruodžio 
3 i) d. 7 vai. vakare ■toje pačioje 
įšalėję įvyksta tradicinė^- Kūčių 
vakarienė. j Į?; ;
■ “Nedaug yra tam tų L kurios " 
įtaip prasmingai pasiruoštų Ka 
lėdų šventėms, kaip lietuviai, 

TJ’ai mūsų Kūčios. Griežtas .susi-: 
taikymas nuo mėsiškų valgių ir 
š vaiginamųjų gėrimų sinįboli- 
ž.avo Išganytojo laukimo laiką. 
Kfičidsv^ųVb* ir yr^. šeimos vie
nybės if meilės šventė, prade- 
dautną plotktelių laužymu^, — 
taip, kalbėjb , Menų . Kūčių 
gramps pravedėjo.; i ė Vd ?

X Principe, Kūčios, yra ^eiiginę 
.tradi cija, bėt ni&sų tautoj ji y?a. 
Stipriai lnsį'iisa ’ testinių, /ausi'-
.ieikizniudg; Įfcapu-si 
kądiėi^l^Ęūjžiasę, • nors 
.prie.^t^rQf;’stalų, 
:vhens idt&m brolis — vakarienės, kuria, pa-
čiamės įVieąa šeima, vienostau- .-risiosė p. D. Kurauskienė, sekė 
Jos>vailšai.k-Tai^vienai .;k4rtą *nre-'naujų narių pristato-mas. Nau- 
Juosė atišigįiiviname kaip'''rėlĮ^i-jus nąriiis' pristatė pirm. A.

aukščiau už save. ’Likime, kad 
susilauksime ir daugiau s'1 lo
besnių aukotojų.

SujauKlinta iki ašarų Ma 
quette Parko Apylinkė pirm. A. 
Repšienė, kai Centro valdybes 
pirm. dr. V. Dargis ir D. rI4*iAie- 

JAV R.L. B-NeS MARQUETTE; įteikė jai dovaną dari. Miko 
\ PARKO APYLINKĖ - šileikio paveikslą už ncnuilsfci-4

Dr. Valentinas^Plicplys >
štai, jau prabėgo liūdni vie_ 

eri mitai, kai mirties angelas j 
sineše į negrįžtą n ėią amžirybę 

■- i visų gerbiamą ir mylimą a.a, d 
‘Vl/Plicplį.

A.A. dr. V. Purplys amžinai : 
paJiko mus 1983 gruodžio j 
8 d. (dvi dienas prie* '’’aryboš 
suvažiavimą, gruodžio 10 d ).

Metinių proga (gruodžio 8 d.) , 
kilniais prisiminimais ir savo

-.d Vienas is svarbesniu M-ar-1 m^ ^ar^ą ir pasiaukojimą R? L. jungiamės kartu prie*
(^ette ftTko Apylinkės šiamdveiklaL paveifelą parūpi-.______________ ?______
laikotarpyje darbų buvo rwdenslno R-^ės ngriU-
badaus surengimas. Balius ivy-s'^‘ Repšiene yra labai, labai de- 
ko kpalio 20 d. parapijos salėje! kn^a tek1^ S’raž1^ dovaei? ir 

h ’darbų įverįįąimą.
Po to pejęė šokiai, kuriems 

grojo 
vo pravesti laimėjimai, .kur kai 
kurie svečiai turėjo “samdyti 
sunkvežimį” laimėjimams par
gabenti. Valdyba tar:<a visiems 
nuoširdų lietuvišką ačiū!

;. Pobūvį atidarė ir garbės sve
čius (pristatė valdytos pirminin
kė Ąs Repšienė. Maistą pGilaimi- 
,no į pobūvį atsilankęs parapijos 
'klebonas Antanas Zakarauskas.j
Msninę programą atliko I„ Bur
bienė, kuri publikos buvo labai.’ 
šiltai priimM^į^*-^ u <

Buvo pagerbtas dail. Mikas 
Šileikis dovanojo labai vertingą; 

'proga, sugiedant Ilgiausių Metų.- 
Reikia paminėti, kad dail. Mikas, 
šlęikis dovanojo, labai vertingą 
.paveikslą, kuris; laimėjimo kė-i

' t ■ ri * ‘ . įtini atiteko vaMvbos narei. Elėj 
/jįai. Yličkienei.- Valdyba Įiiiošir-;

'dėkoja -dail. ;Mikiii šileikhn 
už- tokia vertinga dovana. Po y.s ■ . ■. .“ >

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

V. VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

. , IR VIŠI DARBUOTOJAI

Sudarome dokumįhatus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų |r.pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.
. I * A

AMERICAN TRAVE1 
, / ’ BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, HL 60643 
’ ' . Tel.: (312) 23S-9787-8

velionio šeimos* 
žmonos Aldonos, si 
Giedriau

Ilsėki?
žemišką
užsibrėžtų darbų. . .

• .P 
ūmi: 

ir Lino bei

ramybėje. baigęs šią 
c?lione, bei nebaigęs

R. I.. R-nės vadovybė ir nariai, 
ir visa patriotinė lietuvių visuo
menė.

Ilsėkis ramiai nors svetimoje, 
bet svetingoje Amerikos žemėje!

ruomenės valdyba išsiunti-Į tylima taip pat jai skirta ir 
.nėjo pasveikinimo lapelius 

x, nu°šii'džiais5§^s<alėdų
GiĮtfo’’Trkestras/',Bu0- ir Naujųjų Met^Wpikini- 

mais ir linkėjimais i 
Sveikinime suminėtas L.

Bendruomenės tikslas, ap
imtis, padėtis, darbai, ola- 

i nai, ryšiai ir-*pagaliau pra
šymas aukų. Bet, kas būdin- 

■ga, nė vienu žodžiu neprisi- ją. 'Tai tokio susipratimo 
menama, kad Bendruomenę dava buvo jau žinoma Lie- 
Įsteigė Vyriausias Lietuvos tuvių Charta. kuria buvo 

Pasaulio Lietuvių Bend- išlaisvinimo Komitetas. Nu-

Artelė Rubliairskailė Gabalie
nė gimė Amerikoje 1904 m. ba. 
Lr.džio 1 1 (L. mirė 1984 m. lap- 
kričo 4 (f. Taip, rodos, dar ne
seniai gegužės 19 d. 4 vai. po 
pietų Vyčių salėje atšventė ji 
savo 80-ąjį gimtadienį. Atrodė 
gana linksma ir sveika. Niekas, 
net sūnus negalėjo tikėti, kad 
tai buvo jos paskutiniai metai. 
A.A. Adelė Gabalienė jau nuo 
jaunu dienų buvo didelė patrio
tė. A.A. Adelė Gabalienė buvo 
didelė veikėja, auksinio kardo

veiklos sritis. Sveikinime 
kalbama, kad ją Įsteigė pati 
išeivija, kuri suprato, kad 
išlaikyti ir paveikiai padėti 
už laisvę kovojantiems, ver
gijoje likusiems broliams ir 
sesėms, galima tik susibūrus 
Ųvienos.-bendros vadovybės j VLIKas. Juk tik tokio Įstei-

PADĖKA

Yra sakoma: “Dranga nelai
mėje pažinsi”. Taip iš tiesų ir 
yra. štai, ir nors trumpai, bet 
stipriai buvau sunegalavusi. 
Dėka didž. gerb. dr. V. Dargini 
(atvykusiam net nakties metu) 
esu sveika ir vėl dirbu man pa
vesta darbu.

Norėčiau padėkoti ir kitiems 
mano draugams, kurie kuo nors 
pasitarnavo: kan. V. Zakaraus
kui, Ignui Venckui, D. Tridienei,’ 
B. Kemežaiteį ir mano gyyen- 
tojai Rūtelei.

Nuoširdus ačiū visiems.
A, Repšienė

suomenė yra sąmoninga. Ji 
žino, kad LB-nę Įsteigė

KODĖL NUTYLIMAS 
L. B NĖS STEIGĖJŲ 

VARDAS?

koordinuojančią organizaci-
1’5-

gėjo ženkle ir LB-nė Įgauna 
savo reikiama svori, v v

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago. Til> 1U.

• atTESTINGAf iSPELDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI s kosmetsos retkwen-vs

.Atdara šiokiadieniais nuo

D. KT HLMAN, B.S., Registruotas vaLstminkis

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow 
/. reach for EX-LĄXtonight. €

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tiy it tonight 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is kTgggN-- 
“The Overnight Wonder:’

Read label and folkrw 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr- Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
Į . H tomas __________________________________ 

2. Prot Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl
n dalis, 229 psl. ____________

j 3. Miko šJeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

t 4. Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYTIĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ...... ...... ........... .. .........

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

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

HOO

’ psk —- --------- --------- .---------------------------$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 shjs-

Įsteigta Lietuvių Bendruo
menė. Taigi, sąmoningai nu
tylima, kad ta Charta pa
ruošta VLIKo.

Ir iš viso, iš to sveikinimo 
paaiškėja, kad nuo sveikin
tojų nuslepiamas L. B-nės 
Įsteigėjas — Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas, ir jos Chartos parnešė
jas. Kodėl nutylimas Įstei
gėjo vardas? Juk mūsų vi-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
- - - . v . . • - ’ .-

Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street Cicero, HL 60650 
Tel: OL 6-1355

50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANŲ

700 puslapių knygą, kurion nudėjo viską, kw bet kad* tt 
^et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu 
tr lietuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

h* patarė mums toliau studijuoti.

SAlna PI. Kieti HrUBal.

I — JUvJienoa, Chieafo, I H. Wednesday, Dėt- 12 — 1M4.
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M.Dr. rašo ir dėl iškeltos amerikiečių teisme byloji. 
Atrodo, kad jis kaltina ne tuos, kurie ją i^ęėlė, bet tuos, 
kurie negalvojo apie jokias bylas, atseit — RLB-nės žmo
nes. Reikia tik apgailestauti, kad ta bylą tieje daug pinigų 
suplukdė Į advokatų kišenes, o tie pinigai yrą suaukoti ( 
mūsų visuomenės. Tad Lietuvių Bendruomenės vądovai į 
padarė didelę gėdą, savo marškinius išplauti nunešę pas 
svetimtaučius, o kartu ir lietuviškajai visuomenei padarė 

Ėa.00 skriaudą. Kodėl jie nepasistengė draugiškumo nuotaikoje i 
H-oo išsiaiškinti ir dėl Bendruomenės vardo, o nuskubėjo į 

teismą ?
$43.og i Tiesa, M.Dr. daro užuominas, kad abi Bendruomenės 
^5 w j turėtų taikiu būdu susitarti ir nutraukti teisme bylą. Tik

MQ.00

$12.00

KUAUShllM.'

gaila, kad jis nepasako, kuri iš jų turėtų imtis tokios ini
ciatyvos. Logiškai galvojant, bylą turėtų nutraukti toji 
Bendruomenė, kurios vadovai ją suskaldė ir kurie bylą 
iškėlė- M.Dr. žodžiais tariant, toji Bendruomenė, kuri 
pradėjo toki gėdingą liuksusą.

M.Dr. duoda ir patarimą, kaip reikėtų tokį ginčą iš
spręsti. Siūlo panaudoti tautos balsą, suruošti balsavi
mus. Bet AL D r. nežino, kiek balsavimas savo laiku su
kėlė erzelio dėl balsų falsifikavimo. Juk tai taip pat buvo 
viena Bendruomenės suskilimo priežasčių. Ir kas galės 
garantuoti, kad ir vėl neįvyks balsavimo metu; apgaulin
gos maęhinacijos?

Dėl tarimosi pasiekti Bendruomenės vienybę, R. Lįet. 
B-nės vadovai visada tokiam žygiui pritaria. Bet kuri iš jų 
turėtų imtis tokios iniciatyvos? Mano nuomone, tokia 
iniciatyva yra JAV LB-nės vadovų rankose, nes jie ją 
suskaldė. Tiesa, A- Butkus gyrėsi, kad jį išrinkus JAV 
LB-nės pirmininku, ieškosiąs būdų ją. suvienyti. Jau daug 
laiko praslinko, bet iki šiol tokių pastangų nematyti. Bene 
’is pats yra pareiškęs, kad .ne viskas nuo jo priklausę, 
žinoma, tokias suvienijimo pastangas turėtų parodyti 
JAV LB-nės tarybą; jos vadovai. Bet.-ir jie to neparodė.

Keista, kad M.Dr. šiam susitarimui tarpininkauti 
siūlo ALTą ir VLIKą. Argi jis.-ir vėl nežino, kad Bend
ruomenės vadovai kiek beįmanydami tuos veiksnius men
kina, ir tai net tame pačiame Drauge? O juk ir pats 
M.Dr. Jaunimo Centre aiškino, kad dabartinis VLIKąs. 
nėra teks, koks, jis buvo okupuotoje Lietuvoje. Be to, jis 
turėtų atsiminti, kad vienybei atstatyti nėra vien vardo 
reikalas. Ii- kad balsavimas vėl iš naujo; sukels daug ęr- 
zelio- Susitaikinimui reikia tik vietio dalyko, tai geros 
valios, kurią turėtų parodyti JAV'LB-ųės vadovai, tam 
surasdami takius būdus, kurie būtų pagrįsti gęrą.v-ąlia.

Bet, iš tikrųjų, koks gali būti susitarimas, kai JAV 
LB-nės veikėjai per M.Dr. lūpas yra nustatę RLBmės 
žmonėms tokią diagnozę, kad, girdi, jie yra juokdariai, 
gyvenimo palaužtieji, dvasinių pavargėlių kolekcija, ku-.

_ _____ __ ____  ____ ________ rie skausmą dėl tėvynės netekimo ar asmeniškų pralai- 
r bendradarbiavimo su okupuota Lietuva puoselė- mėj-imų dengia neracionaliais išsisokimais bei deštrukty-

25 cents per copy Užsieniuos

Nuo sausio pirmos dia-noi 
Dienraščio kainos:

Chica^aje ir priemiesčiuose
metams__________________
pusei metų___ _________
trims mėnesiai
▼lenam mėnesiai __

Kitose JAV vietose:

pusei metų
moo
moo t.

Naujienos eini, kasdien, išskiriami 
sekmadienius, piraadieniiu ir šven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- 

1735 Hefted Street, Chicago 
$2400 , IL 60608, TeleL 421-6100.
$15.00 _______________________ _______

$5.00 Pinigus reikia siųsti pašto Monei 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOJ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vii

Reikia žinoti ligos diagnozę
M- Drunga lapkričio mėn. 29-30 dienomis atspausdino 

net du ilgus vedamuosius, kuriuose jis Įrodinėja, kaip pa’ 
šalinti Lietuvių Bendruomenės suskilimą. Tai pagirtinos 
pastangos. Tik gaila, kad jis, tokio tikslo siekdamas, ne
rado reikalo aikštėn iškelti fakto- kas gi buvo tie. kuri' 
Lietu0ifrĘendruomėnę suskaldė ir kokios to buvo prie
žastys. .. • •

Juk gydytojas,*4pirm negu imasi ligoni gydyti, ieško 
jo susirgimo priežasčių. Tada ir M.Dr., pasišovęs sulie 
dinti vienybėn dviejų Bendruomenių suskilimą, pirm tu 
rėjo. išsakyti, kas ir dėl ko Bendruomenę suskaldė. Mar 
rodos, kad kiekvienam Draugo skaitytojui būtų Įdomu 
žinoti, kokia gi buvo, pagaliau, Bendruomenės suskilime 
briežasris, ai' dar tiksliau pasakius, kas ją suskaldė. Juk 
M Dr. turėtų žinoti tokių skaldytojų gailų, gečių ir kitų 
vardus.

Taip pat neaišku, kieno vardu jis ėmėsi tokios ini 
ciatyvos. Ar tik savo? Ar Įprašytas JAV LB-nės vadovų? 
Jei jis tik savo vardu, tai jo tuščios pastangos, nes jos 
mažai ką šiam jo užmojui padės.

Šiandien jokia paslaptis, kad Lietuviu Bendruomenė 
yra užgožta siauros frontininkų partijos, Į kurios viršū
nes pastaruoju laiku jau Įsijungia ir Šviesos-Santaros vei
kėjai. i) 
tojai. Frontininkų siauroji partija siekia perimti visų 
Amerikos lietuvių organiacijų ir mūsų politinių veiksnių 
veiklą- Kitais žodžiais tariant, visus suvaryti po vienu- 
stogu.

Kalbant apie suskilimo priežastis, reikia pasakyti, 
kad jų yra ne viena. Ne vien, kad jos vadovai ją nukreipė 
nuo jos tiesioginės paskirties, ne vien tai. kad buvo lau
žomi jos Įstatai, bet jos vadovų tolerancija dėl “kultūri-

vine veikla prieš, kitus. Jei M.Dr. teisingai perduoda, kad 
JAV LB-nės vadovai laiko RLB-nės tokiais, kaip jis rašo 
savo vedamajame, tai ko gero galima laukti? Juk tai 
šmeižiantis koliojimasis, perduotas per MDr. lūpas,, kuris 
pasisavintas iš mūsų tautos okupanto samdinių spaudos. 
Ir klausi, nejaugi JAV LB-nėje galėtų būti tokių, taip 
žemai moraliai susmukusių? Nejaugi RLB-nės žmonės 
taip jų nervus sudirgino, kad jiems atrodo, jog RLB-nės

nio” bendradarbiavimo su okupanto samdiniais, kapsu-1 žmonės skausmą dėl tėvynės netekimo dengia neraciona' 
kiniai lituanistikos kursai, jos vadovų brovimasis į VyJ liais išsišokimais bei destruktyvine veikla? Taip! R. Liet

I. PLŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ

SKAUT1NINKĖ M, BUTKIENĖ — NAUJA 
RAMIOJO VANDENYNO TUNTO VADOVĖ

Gruodžio 2 d. lo>-angeliškiui jį vadovai buvo atvykę 
-kautai ir skautėm turėjo meti ! 
ne arba didžiąją sueigą. Ji nuo j 
ki u skiriasi, nes metinęje sųei-j 
goję atliekami įvairių pareigūnui 
pasikeitimai, būna nariu pakėli
mai i. aukštesnius laipsnius bei 
apdovanojimai.

Ši skaūkiškoji iškilmė pra/lę-‘ 
ta pamaldomis šv. Kazimiera pa }

I i apijus bažnyčic/e su 1 
mrs 'dalyvąijjant Įvairiems skau- 
.Jjos/ vienetams. Vėliau parapi
jas $alėję buvo, kita programa.

Vadcvavo veiklus iš jaunes- 
niųjų skautu — • Tadas DabŠy.->. 

rF.ajpno vadas Mykolas Jfąuįoįrai 
tis baigiąs kadenciją primine 
reikalą* prieš šventes padaryti ge 

. darbeli ir'aplankyti l igonius.

į 
Angeles ir sueigoje pasakė 
liškomis temomis neilga*- 
kalbėles — sveikinimus.

Vyr. -kantininko pareigas

Los

miojo vandenyne tuntui vado
vais skauiiiHnkė Marija Butkie
nė. Perimdama vadovybę pakal
bėjo apie būUmus darbus, o 
pabrėždama, gal tai pirmas kar
us, .jog skautė bus čia tautinin
ke. Linksmai ramino vyrus skau 
jus neišsigąsti, nes ji jų nesk- 
ijaugianti. Jau tokie laikai da 
ba\\. kai moterys imasi veiklos 

Į uiiKoLian tik. vyramu skirtai.
ke-i Toliau, programoje buvo įvai-

1eta melų ėjo tasangeliškL Vy-’-rių čkautijns Įsakymų skuity- 
iautsLs’ Vidugir s, Naujai kaden- ma^,'nemažai pakelta narių i au 
vijai vyr skautininku -išrinktas 4 kžtesnį laipsnį. Oficialiąją dalį 

t Kazvs Matonis iš N. Jersev.> !š haigu^ prie dirbtinio laužo buvo 
vėlMvti-j vYr pareigų išeinančiam Vi- dainos ir kitokie Ji r.k^au's po- 

rti-až u būdžio iarnimo'‘’oonfėiškimai. O ~ J *»■

Skalnai yrą <kaitl{peiausia čia 
organizacija; ' Puikus \nizdas 

tiai net žvaigžde apdovanoję nel> .dąųg susirinkusiu skaučių 
tuo atžymėdami visą rVi^gu^^-^-utų. Tai gamntija, jog or.

ku j okup'.totą-Lietvyą rašymas. 
Karr rašyti ••adresų esą • galima 
gąutL . , . •

birinko ^no^ą- vadovybę-
has pirmininku išnoktas Sįgi-' 
tas Mikna itis-is Illinois. Vyr. 
skautininke. Stefa Gedgaudiene, 
:š C levelend; Ohio. Abu šie nati

dueiriei pasakyta daug 
padėkos ir jo darbą te 
ve įtinančių žodžių, g vietos sau

net žvaigžde
tuo a 

-visuomenine veiklą.
’ • ' ; . \ , • • ■ | publika

M. Nauiokani.s bc^ae. darbą
l tunto v Ą \' . da) s path’s .-Amerikon vaiko are

Keletą metų iė^ngeliškinjųL* žlr.je a įkelia vcLT'--- 
skautams ir skautėms • Kamioįfį 
•vandenyno- tuntą sudaramieiiys 
vadovavo * Mykolas Nairokaitis* 
,To kadencija’ pasibaigus .sueiga- 
jeJr. jam daug dėko’o darbą,: 
Įteikta, dovanėlių ir menišką 
pagamintas su ska.utū. paradai 
įrėmintas raštas — adresas.

iganizaeija dar ilgai, -gyvens. Ir
iš jaiinesiUQ$ipĄ^kn^tc>

?tėvai, feitių:jiėmaža

B-nės lietuviai kenčia skausmą kartu su pavergtaisiais ‘ 
dėl tėvynės netekimo! Labai liūdna, kad. JAV LB-nės 
vadovai randa reikalo dęl to tyčiotis, vadinti juos juok
dariais, 'gyvenimo palaužtais, dvasiniai pavargusiais, j i'

Mūsų visuomenė turėtų žinoti, kad,- štai, kur dar vĮe- 
na priežastis, dėl ko atsirado ir kita Lietuvių Bendruo
menė, kuri save vadina reorganizuota ir kurios nariai 
kenčia skausmą dėl tėvynės netekimo. O gal M-Dr-gai 
šie jo žodžiai, įrašyti jo vedamajame,, yra tik jo fanta^ 
zijos padaras? Bet'tada reikėtų laukti, kad-JA V LB-nės. 
vadovai viešai atsiribotų nuo tokio žemo, šmeižiančio pa- 
reiškimo, kuri M.Dr. atspausdino Drauge, ir pareikštų, 
kad tai vra tik p judinimui M.Dr. skirta kūryba.

■ . ' A. Svilonis

DTjrūię širdis keliu apetitą

LOUIiįŪIELE, Ky. Dirbtiną 
- i rd»- gD \į>s VZiifem Set raec e r 

ger?rsą>Mu£ ū* gė
jai j-iutėĮL Ricinomis po ope’

H ėjos diehornis irazai * tevaldė.
> . ♦ . ... . _ Jam buvo-slinki? •‘pakelt! lankas,Dabar ^kančių ir skautų rta- * . v*■ - u t j -linkiai •• sukėsi liežuvis, bet da-

~ ~~ " ! bar pas jį yra. g^ra>. apetitas
Iki šip meto .duktaxai,,tikrin

davo jo sveikatą., darydavo įvai
rins haądyinuš. Tuc tarpa c!a- 
bar jis gerokai užkirto j gavo 
pjogos VaisVaf išsimiegoti: ■

Mechaniška širdį jdė.j 
ch. William C- Dąyises, Pumpuo 
ianti širdies dalis yra • ’šorėi 
venos ir artėnjos prisiūto- pHe 
širdies venų ir arterijų.

— Čilė gavo maisto sandėlius, 
benz:no atsargas ir aerodromą 
Arktikoje. Salą būtu gavusi Ar
gentina, jei nebūtų pavergusi į 
Falklandc salas-

^volverio*šūvis pervėrė jos širdį: ji krito po Gy- vo tėvynės kariais. Gavę šiokius tokius ginklus- skiretyti. 
nioto kojomis.

Lietuvių būrio laimėjimas buvo didelis, bet 
i jie nedžiūgavo, nes visi jautė, kokia skausmo aud- 
: ra siaučia Gynioto viduje. Jis stovėjo suakmenė’ 
I jęs prie Genutės lavono; čia pat buvo ir jos brolis 
Liudas, pasirėmęs ant paraku tebedvokiančio šau- 

j tuvo ir veidą, priglaudęs prie šaltos durtuvo gėlę- 
j žies. Po valandėlės jis prislėgtu balsu tarė:

— Dabar pasilikau vienui vienas pasaulyje?..
— O aš, Liūdai, netekau viso pasaulio. Ji ati- 

j davė savo gyvybę už mane, — beviltišku bąl$u_
atsakė Gyniotas, paskui jis pasilenkė, švelniai at
lankstė jos pirštelius nuo šautuvo, kurį ji vis dar 
tebelaikė suspaudusi savo rankose, paėmė jį’ir 
pasakė:. — Šitas ginklas bus man jos atminimui. 
Jis visuomet man tyliai kalbės, kaip reikia pasi
aukoti už kitus. Tegul jis išmoko mane būti jos 
aukos vertu ir iki mirties tarnauti tėvynei Lie
tuvai.

Jam besakant šiuos žodžius, dvi didelės aša
ros nusirito jo veidu ir nukrito ant nebekvėpuo-

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsiny s)
Vokiečiai pašoko ir dairėsi, nieko nesupras’ 

darni. Kažkuris vokiškai sukomandavo, ir visi su
tartinai šoko bėgti, kur kam pakliuvo. Lietuviai 
pabėrė šautuvų ir kulkosvaidžių ugnies krušą 
dabar tiesiai Į juos. Daugelis jų krito ten išties
tomis rankomis, lyg norėdami ko įsigriebti, dar 
didesnis jų skaičius raitėsi ant pievos ir baisiai 
rėkė, bet keletas išvengė naikinančių kulkų ir 
puolė lietuvius tuščiomis rankomis, norėdami iš
trūkti iš apsupimo žiedo. Keli, kurių lietuvių dur
tuvai nespėjo perverti, griebė jų šautuvus, mėgin
dami išplėšti juos iš tvirtų lietuvių rankų, ir pra
sidėjo grumtynės vyro prieš vyrą. Greta Gynioto 
Genutės rankose šautuvas žiebė ugnį, kaip pri
tyrusio kario valdomas. Staiga ji suriko:

— Gyniotai, saugokis.
Įnirtusiu veidu vokietis bėgo tiesiai Į Gynio- jančios Genutės krūtinės.

tą, ir didelis revolveris matėsi jo rankose. Gynio- • • •
tas dej» - aują šovinių penkiukę į šautuvą, kai , Skaudžiai pralajmėję bermontininkai Nava- 
i. girdo Genutės riksmą, bet šauti, buvo jau per- I riūnų 'kaime, Pelkinės apylinkėje daugiau ruyąyr
veiu. Genutės šūvi$ ju nekliudė, ir jis pribėgo 
visai arti. Gyniotec pasiruošė gintis durtuvu, bet 
Fricas stabtelėjo ir pakėlė revolverį. Tuo pat mo- 
rųentu Genutė š ko priea Gyniotą, ir vokiečio re-

i kaip audra jie kovėsi dėl tėvynės laisvės.
Neatsiliko ir Gyniotas. Drauge su daugeliu 

narsių Pelkinės Milicijos būrio Vyrų, jis stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę^ Nors jis nebuvo 
išėjęs jokio mokslo, bet dėl savo sumanumo, ir 
ypač dėl patyrimo vadovauti mūšiuose, buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį ir paskirtas būrio vadu. 
Jo būry buvo keletas, vyrų iš Pelkinės milicijos. 
Sunkios tuomet kovos vyko su j lenkais, kurie bro
vėsi vis gilyn į Lietuvą. Paskubomis reikėjo or
ganizuoti kariuomenę,; apvilkti, apginkluoti, ap
mokyti ir tučtuojau siųsti į mūšį. Jauni Lietuvos 
kaimo vyrai, kupini drąsos ir pasiryžimo, blogai 
apvilkti, nedavalgę ir dąr bkjgian ginkluoti, kirto 
mirtiną-smūgį po smūgio Lietuvos priešams.

Gynioto būrys buvo pasiųstas į lenkų frontą 
ir jis-apsistojo Gulbinų kaime, netoli Širvintų.

Buvo pavasaris. Vjąversėlis jau mėgina savo 
dainelę, o sniegas nebeduso atvirose vi etoxapasi
rodyti Bet štai vėl kelios jau dienos, kai s&ufatė 
pasislėpė, šiaurys draskosi ir sniegą barsto. Snie
gas tas šlapias kimba ant nūogv dar mędiių šakų, 
limpa prie krepurės, skverbiasi už apykaklės ir 
mėgina užlipinti sdds.

Blogo oro nepaisydami. Gynioto kariai
PfaL mokėsi ginti tėvynę^ i 
aikštėje- .. “ i . • rt
I • Vyrai^ šį vakarą,esat 

čiox Lietuvos kariuomenė. Šimtai savanorių ėjo I motaa išrikiiMUiems kw>wwns. 
j prieėmimo punktus ir džiaugėsi, tapę tikrais sa- išriųsit

Vyrai greitai sujuda, ir rikiuotė suyra. Visi 
skuba i savo pastogę, kur tikisi nusikratyti pri
lipusį sniegą ir pasidžiovinti sušlapusius drabu
žius. Sarkanis ir Balsys suskubo pirmieji išeiti 
iš aikštės.

— Bravo vyras mūsų vadas, man jis labai 
patinka,.— sako Paišys Sarkaniui.

— Nagi, gal ir taip. Aš jį’ nuo vaikystės pa
žįstu, kartu augome ir žaidėme. Esame iš vieno 
kaimą ' ’ ' "'

Tai tau. gerai: jis. paskirs tąve savo adiu- 
tantu. Reikės man pagarbą tau atiduoti, kai su
tiksiu. , . . .

— Aš visai nenoriu būti jo adjutantu: tegul 
gėriau jis^^ms mano-adjutantu.

laiko, kol tave išaukštins, aš patiesiu kojas kokia
me p*fcrfu»yje -metu, todėl dabar, nors kiek 
te anksto, prašau priimti mano sulfatų. — Jis 
stftlririėjo. SBmušė kulrtois ir pridėjo rankų prie 
kepurės- .. ‘ ' v . ’•

sirodę.
Netrukus pradėjo organizuotis besikurian- iajsvi, — '$ah 

- Vėtra in K; 
ir patys tikrinsite. Daba

Gv-
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DR. PAUL V. DARGIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wc3>che^>r Community klinikos 

Mtdidncc direktoriui

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

PRANEŠIMAI

19U S. Ma&beim R<L Weatch««t«r, IIL 

.VALANDOS: 3—9 darbo dienonoia

TeL; 562-2727 arba 562-2728

TEL< 233-S553

Sęrvįce“461^a)0, P^e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos gi.gi tari m

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2,618 W. 71st SU TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akmim 

ir “contact lenses7’.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
• 2656 West 63rd Street
'• Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880,
4 . .. . ’

fcczKrenciįos telef-: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šia pirmo 
takų chirurgija, 

5Ų25 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymas 
kr Įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599$

kiečių Draugijos priešmetinis 
narių susirinkimas įvyks penkd 
tadienį, gruodžio 14 dieną, 1 vaJ 
landą po pietų Anelės Kojak sa-! 
Įėję, 4500 So. Talman. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo vaišės.
Eugenija Strungys

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali Uaug 

padėti teisininku Prano ŠULU 
paruosta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"3 
tsieista knyga su legališkomis 
formomis..

Knyga dii- luriiionus gauna
ma Naujienų adannisu-acijoje.

5nt ahc^.vo *l«ypo »*ugb ’ 
, unkštų, 8 butų visai miesūfei 
Į mūriniai namai. Kažkur, neper- 

toii nuo Kauno, Nevėžio pakran
tėse Ms buvo pakęs ūki. Jau- 

i nesaysis sųnuE aūvoKatab Algir
das ueouai> jau valyvu savo ar 
levo paktą automobilį, kuriuo 

j uuvticuavo ievą į jo ŪKI ar pave- 
• aouavo po nauno apylinkes. Są 

vo namuose apgyvenamo visus 
: savo vaikus: 3 sūnūs ir ištekėju 

■ oią duĄrą Oną Kairiene su zen- 
' iu bieponu Kainų, žinon u poli- 
j uKU; ViSuomeiuntnku, lietuvių 
I socialUemoKraių vaaų. Dyki a 
I iie»yiiSvea£vo levui švelnumo 
i a- menes, p žemas Kairys laimin
gu sutapimu buvo ne lik geras 
vy»ąs i*- žmogus, bei ir kimuo 
iuąa>i%<.as visuumemjuuKas. koxs 
jiivu ir jo uosvis- Jie vrsuome- 
nsKi lucaiai juoau ypač buvo 

suariiuę, nors tų lueaių siu 
n.uiio Kenai ouvo skirtingi-

ftveuĮątos požiūri u f. K.eonas 
iK-priKiąiise prie pačių sopiųjų 
ir įsivęi nu ilgųjų. Nors jis neiti- 
Ke ir jokiose vaišėse daugiau vic ’ 
;k> sLiKiiuko negerdavo, bet ne- j 
rclai siiguliuoaąvo.

lielektualiai buvo stiprus li
gi pat savo mirties.

ivin-ė 19o8 m- gegužės 12 d.
P. Leono nepaprastas darbš

tumas ir pasišventimas diroti 
.•>avo šeimai -ir visai lietuvių tan
iai bei Lietuvai tešviečia teisi- 
nmkams ir visiems lietuviams 
skaisčiu pavyzdžiu.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitia

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

&

irjr

Metų

-"‘'A -

GAIDAS” DAIMID

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iiwcu:

ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

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

1121 South 50th Avenue 
Cicero, IIL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Chic8 7O. 8, Ill. Wednesday. Dee. 12 _  1984.

tinį ryžį su Jietuvu-is inteligen- 
iais, dirbančiais tau»Oj žaaimrno 

I dainą, bendračiaibiavo lietuviu 
spaudoje. Ir šeimą sukūrė gry
nai lie.uvišką Žmona buvo lie
tuvė -r kaunietė. Nelaimei jo 
žmona daug’ melų nesveikav<>. 
Vi>a šeimos našta gulė ant pa
ties Leopo .pečiu. O šeima buvo 
didoka: 4 sūuūs ir dukra. Nepap 
rastai daug ištvermės ir pasi - 

'šventimo parodė Leonas —tė
vas, aiigindaraas >r išmokslinda
mas savo vaikus. Tik prisimin

kime, kad jis.grįžo į Kauną 1906 
m su ligota ir penkiais mažais 
vaikais tarp 9 ir 2 metu amžiaus.- 

advokato

PETRAS LEONAS

Lietuvos teisingumo kūrėjas
(Tęsinys)

Kai jo vadovauta katedra pa
gal 19->3 m. Teisių ^antvarke-o 
įstatymą nebuvo įtraukta į sąra
šą tų, ku. iu vedėjams buvo leis
ta ckadgc h advokatauti, fakul
teto taryba brinko P. Leoną ^ur'l 
bės p.ofesorium, kuriam nerei
kėjo švietimo miništerio tvjrti-

1 iiirno ir kuris galėjo skaityti, ką 
norėjo- ’Ųž nuopelnus rr-okslui 
1933 m. vasario 16 d. teisių fa-.:
.u.tetas suteikė P. Leonui gar

bės daktaro laipsnį.

Pagrindiniai mokslo reikalai: ,
1. le.ses enciklopedijos paskai
tos. 2. Teises filosofijos -stoinja," čia reikėjo pradėti
■J. Kinų, Indijos ir Egipte teise, .praktika, 4sip sakant iš nieko.
1. bociaiegros paskaitos. Mažės- Gi pagyvenus vos 8 -metus, 1914 
..i dalykai bei studijiniai strėips m. kijo Pirmasis -Pasaulinis ka
iliai: 1. Rietuvos savivaldybes, Yns ir su šeima tej-o keltis š

Kantas teisės filosofijos ištu- ^a.dno į JįJaskvą. O čia kaip ir 
rijoje. 3. Kolektyvizme pradas visoj Rusijoj, -po kelių metų įsi

vyravo bolševikai ir teko .iškęsti 
cėiug yąrjgo ir nugalėti daug 
kliūčių, kol pasisekė sugrįžti Į 
JavąjĮ KauKą.

’ 1918 m su šeima grįžęs., i Kau- 
•Lą apsigyveno savo i -ndmuost* 
prie Duonelak-io g-vės, kurie gu | 
yo panašūs ne j Ridmięsčio na-1

' /nūs, o Į mažo miegelio trobą.
.o gal net Į kaimo pirkią.

Nepriki- Lietuvos Kaune be
pe trąūkos išgyveno -2C metų

' šis gyvenimo Jaikctarpū būro 
pats sėkmingiausias ne tik po- 
litinės. yisufHiįeninės ir moksli
nės veiklos -srityse, bet ir jo as- 
meiiiuiarne gyvenime. Apie 1923 
metus vietoj kaimiškos trobos liaus pareigų eiti.

i
1i !

I

Lietuvos civilinės teisės itove-
Knygos kaina - $3.9f (su per- Įiose. 4. Dėl Vieno Įstatymo aiški 
siutimu). f nimo, 5 Advokatu. profesi ja . i r 

i ;ų organizapija, 6. Demokratija 
J u\ parlamentarizmas, 7. Teisės 
j reliatyvumas, 8. Istorinė žmonis

JUDEIKIS

Telefonas 523-0446

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1 
i >

-ų■* J ..z--..

flliko Šileikis apsakymŲ knyga 
‘‘Liucija” jau atspausdinta.

Auiu-rius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimu nuo XX šimtmečio 
piadzios iki 11 Pasaulinio karo. 
Z2 ilgesni ir trumpesni apsa

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

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

kūmo etikos ir teisės evoliųci- 
ia. Šie jo straipsniai tilpo žurna- 

Teisiu fakulteto du

— Cnicagos mokytojų -sajun 
ga: gavo visus medicaire prie 
dus. bet dabar reikalauja dides^ < 
nės algos. -Kad baigtųsi streikas, 
nutarė pakelti algas-1 %, bet mo
kytoju unijos vadovybė nori 
jauti’'daugiau-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Britai visai nenori kalbėti 
su Argentina anie F-alklando sa-- *•

lų oerleicimą. Dabai’ britai įs
teigė stiprią bazę Fąlklandų sa
lose.' Ten turi pastatytas tvirto
ves. neras aerodromus.

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

! ie Logo, . _ __ . _
j ouose. Teisėje ir Kultūi-oje.
; Teisių fakultetis, pagerbd 
Į mas P. Leorio uuojielnus Lietu- 
J vos teisininkams. 1933 m- įsteigė’ ■ 

io vardu, -fondą, iš kurio buvo
Į mokamos premijos už konkui- 
j c inip.sS-tūdeiitųTdaigus, šiam fdm 
• du i pagri adą: sudarė pats Leo- 

na>. o vėliau jis buvot papildo
mas išskaitymais iš teisių fakul
teto dėstytojų rhtlyginimo.

Priračhime cjyv^nim^ -

Jau pirmiau esu pasakęs, kad 
P. Leonas visą savo gyvenimą J® 
buvo nuoširdus Lietuvos pa trio- 
tas. Jis nei kiek nebuvo užrnir- 
šcs Lietuvei ir gyvendamas ke'- Ir 
liolika metų tolimame Turkes2- Ž? 
tane. Kasmet atostogų metu lan M 
kydavosi Lietuvoj, palaikėnųola

T

— Britų valdžia perleido Či
lei save antarktinę bazę. Nepa
sirašė jokio dokumento, bet pra 
nešė žodžiu. Ta bazė britams i 
brangiai kainuoja.

— Etiopijos žydai badauja, bet 
jie nenori trauktis iš sausrų pa
lestų. bet jų seniai apgyventų 
vietų

— Amerikos atstovas.
Verron Walton, vakar

gen- 
tvykb" į 

sostinę ambn>ado-
AIKŠTĖS AUT0M0BIUAJ1S PASTATYTI

|| Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų

linkime visiems savo klientams

■ ir draugams

HEALTHY FOOD

Lithuanian Restaurant

X«O3Ks X<OXOW<706<

Leidimai — Pilna apdrauda 
. ŽEMA KAINA

ir VISA korteles.
R. tERĖNAS. Tai. 925-8063

.. -..-.T—,-=

PERKRAUSTYMAI
:W^-

»
B " ;-

t.

MCS**

,.v. -

SOPHIE BARČUS
AAOUO MIMQS VALANDOS

SMraa WOPA - 1498 A 
tr*B*Uue|>nM Ii stay att

Vftdoja — AMmm 
ToMu 771-1 M?

nn <•. MAPL1WOOD 
CHICAGO. IL

X SMS®’*’

U > Ul'€ 4 M

Į ^9 |\ OI - - - - - - -

i
-

Gaminame geriausius lietuviškus valgius. • 

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. ryto iki 8 vai. vak.; 

sekmadieniais — nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S, Halsted St., Chicago, Ill. 60608 

Tel. 326-2724 STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

f LMksTnų Kalėdų ir laimingų

linki savo kiiehtfttos, k

pažįstamiems

^518^24 We< «3rd Street
£ TeL: 7?$-5888
Tchicako* Til. 60629

M£J*TAS -GARBACIALSKAS. sav

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2-1003



Sv. Vardo draugijos susirinkimas
1984 m. grucdž:o 9 dien^ iš la d t.:vių direktorius A. Petkus 

M:.afuelte Parko lietuviu p ra- (Jis vaišes sun?ngė ir Mc!:n;>s 
pi j os salės
gijos narių atlydėjo į šv. Merge- ( nai 1 i
les Marijos parapijos bažnyčią mrs. Iš viso dalyvavo apie 120 
valstybine ir draugijos vėliavas.

įsv. Mišias 8 vLi. ryto atneša- j 
vo kun. Z. Gelažius *c pasakė 
gražu pamokslą, pakommtuo-! 
dainos šv. Jono žmonių krikšti- 
jirių obalsiu “Aš krikštiju van- I 
depiti, o Jis jau krikštys šven- i 
ta Dvasia'’. j

Mišių auką nešė Ant Petkus j 
ir:Mrs. Petrui*s.

(Lekciją skaitė ir giedojimui 
V.Šdovavo J. Polikailis.

ĮPo Mišių, Šv. Vardo draugi
jom dvasios vadas kim. V. Miko- 
kiltis perskaitė abiem kalbomis, 
priesaikos 'tekstus. Pamaldos i 
baigto^ įprastine giesme.

Nlariai, palydėdami vėliavas, i 
rinkosi į parapijos salę. Stalai 
pabengti vačšėms ir papuošti 
rsudonemis žydinčiomis gėlė
mis.

Susirinkimą pradėjo pirm. \V. 
Kalvaitis ir visus gausiai susirin
kusius dhlyvius pasveikino. Ku
nigas V. Mikolailis sukalbėjo 
mąldą. Prasidėjo vaišes.

įP’i-Tm;. W. Kalvaitis pranešė, 
kajd šių yaišių fundatorius yra1

nentažas būrys drausdama). Šį kartą buvo sukviesti Į 
nai 1 i su žilumomis ir mol.no-

\ T
baisių metu pirm. \\ . Kalvai- 

pranešė, kad vienas narys! 
kiai serga, Vaišnora miręs ir 

paaukojo draugi-

u 1

— Mrrqu tte Parko šv. Mer 
gėlės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje parapriieėiai gruo
džio 2 d. Amerikos ijelahningie. 
siems ir h luiįiams pagelbėti 
sua

ir hvtu:ę*iams 
jo $1,117.00 (B’iukdenitis

SI L

\ ier
lai $10

\V. Kalvaitis ir A. Petkus svei
kino su šv. Kalėdomis ir linkėjo :
laimingu Nauju Metų.

Pus baigus vaišėms, plodami
dėkojome A .Petkui už šaunias gai žadėjo išimti siūlus Jis yra 

Į ilgameti “N/’ prenumerato
rius. Linkime J- Goceltui grei
čiau pasveikti ir vėl grįžt’ i kal- 

jo tūrini gyvenimą-

Mūsų mirusio nario J. Mac
kevičiaus šeima dėkojo už mal
das koplyčioje prie mirusiojo 
karsto.

Žydinčios ant stalų gėlės, ku
rias aukojo A. Petkus, buvo pa
leistos loterijai. Bilietai nemoka
mai išdalint; ponioms. Loterijai 
pasibaigus, kun. K Kuzminskas 
sukalbėjo maldą. Buvo atvykęs 
ir kleb. A. Zakarauskas.

Loterijai vadovavo \V. Kal
vaitis ir A. Petkus.

Dėkodami A-' Petkui už šau
nias vaišes 10 vai. išsiskirstėnu

K. P.

9 ’j Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų j 
j ’mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

j LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.L

j 4612 So. Paulina St Tel. YArds 7-9107 J

Unmatted Print$10.00

Mounted on a maroon 
background within a 
14 X 18 matboard__ $15.00

Ideal
Christmas Gift

Postage is included
SEND TO:
R. KACiNSKAS
900 ST. CHARLES AVE.
BALTIMORE, MARYLAND 21229
NAME_____________ _ __________________________________ _

ADDRESS________________________________________________________ _

CITY  STATE  ZIP 

la
is-

— Juozas Gocelta.\ suneg; 
vęs regėjimu, ištisa savaitę 
buvo Chicago." universiteto 
joninėje kur jam padaryta kom 
pilkuotą’ operacija, kuri tęsėsi 

vai. Pc keliu sava ėiu chirur C 4.

y ASKTIT DS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
G LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSM0KUIMAI1.

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 5

J212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7745
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gos valdvlia kvočia savo 
rius ir norinčius būti nariais 
vykti į gausų susirinkimą 
prieškalėdinį -pobūvį su v.

ved? at 
ir teikdavo pagalbą.

na- tojų, kurie
at-
ir

išė iš lei?

— Dr LiUda BabrazdCievė, at- ’ 
vykusi iš Kauno, Lietuvos, pora 
mėnesių viešėjo pas savo tetą 
Ona šidaitienę, gyv. Cicero, Ill. 
praeita sekmadienį Dr. Liuda

— Iš Dancigo kalėjimo 
la.s Bogdon Lt s reikak.uja le s
ti jam veiku* solidarumo šali
ninkų unijos tarpe.

BUTŲ NUOMAVIMAS , X 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

ims u p. ugraina.
Susi ri nk anais Įvyks gruodžio J 

12 d., 1-mą vai. p. p., Šaulių, 
namucsa( esančiam 2417 West 
43 St. (lygiai 1-mą v. p.p.).

Nariai prašomi atnešti verlin- ‘
savo giminaičių lydima apsilan- gų dovanų laimėjimams ir ep- 
kė i Alvudo suruoštą Lietuvių simokėti nario mokestį.
Sodybos pažmonį. Ji ten pri- • Įžanga: $4.00 dol. vaišėms ir 
statyta ne t:k kaip jauna gydy- 4 salės 
toją, bet ir kultūrininkė. Dr. J.] 
Adomavičius viešnia paprašė ką 
nors padeklamuoti. Dr. Liuda 
trisdešimt dviejų posmų kūrinį,; 
Eglė—žalčių karalienė Sueigos} 
Eglė—žalčiu karaienė. Sueigos j 
davviams (kurių būta virš 50
vyr. amžiaus žmonių) deklama- į n0pQįias? John Singlaub pareiškė, 

kad jis padėjo Nikaraguos maiš
tininkams. Kada JAV vyriąir 
sybė sustabdė bet kokią vyriau
sybės paramą Nikaraguos ko
votojams, jis asmeniškai ėmėsi 
organizuoti paramą kovotojams 
prieš komunistų sandinistų vy
riausybę. Generolas Singfeub 
kreipėsi į privačius amerikie
čius ir kiekvieną mėnesį jis gau
davo apie pusę milijono dolerių.

Tuos pinigus jis įteikdaw 
Hondūro pasienyje . esantiems 
kovotojams. Jie visą laiką turėjo 
ryšius su kovotojais.

Antrąją dalį surinktų aukų jis 
nuveždavo į r Kosta Riką, kur

•— Generolas A. Sharon pa
reiškė teismui, kad Izraelyje jis 
nebuvo teisiamas už palestinie-j 
cių z udy ma aJ I g . ■ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

1

tymą prieš juos.
išlaidom' padengti.
V. pirm. Juozas Skeivys 

(Pr.)

GEN. SINGLAUB PADEDA 
MAIŠTININKAMS

WASHINGTON, D.C. — Ge

J. BACEVIČIUS — BELL REALU?
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ČIA GERIAUSIA VIETA 
LIETUVIAMS

— Spaudimą į gen. Jaruzels
ki dnro kard. Glemp. nes jam. _ . . • _j . . . i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
reikalinga Amerikos dolerai sKOpneHs butas savininkui. Geras inves- 
loms mokėti-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mieste Mm 
DOjfcu ir uimiesčluese, froh. 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
. 4514 5. Telman An.

Tol. 927-3559

cija labai patiko, ką išreiškė či- 
kagiškė dantų gydytoja N-, pati' 
sujaudinta viešniai visu dalyvių ‘ 
vadu padėkoje. AI. š-ne,

i----------------— j
Jakubėno vokalinis ansamblis 

gruodžio 16 dieną 2 valandą.! 
Tėviškės bažnyčioje stato Povi
lo Micliulio “Oratorija iš Egip
to”. (Pr.)

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
— Argentina labai nepatenkin- pirkinys.

ta, kad Čilė gavo britų bazę Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Adlaide saloje: Apie 1.000 myliu Nebrangus.
į pietus nuo Falklando salų. j ATTT^ RPAT TV

— Čade maistą galėjo pavog- j 
ti Nigerijos ar Kamerūno vagys. Į 
Dingo visi maisto sandelius sau
gojusieji sargai.

— Prieš 25 metus į Izraeli 
vyko 27 Etiopijos žydai, 
daugiau ten nebevažiuoja, 
nėra ramybės.

bet 
ten

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability, draudimas pensininkame. 

Kreiptis- A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

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

— SLA 134-tos Kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį^ 
gruodžio 13 d., 12:00 vai., Grėat 
American Savings patalpose, Į 
6201 S. Western Ave., Chicago- į 
je. Maloniai kviečiamos narės da- ■ 
lyvauti ir atsinešti Grab Bag ? nw}aj. būdavo kovotoju ryšiai, 
dovaną. Bus \aldybos rinkimai pa£įoj Kosta Rikoj buvo kovo-Bus valdybos rinkimai 
ir Kūčių vaišės.

Valdyba

LIETUVIŲ PENSININKAI

Lietuvių Pensžniikų •• • sajrm-

— Etiopijon žydai pateko 
lamono laikais. Jie turi savo si
nagogas, bet yra labiausiai atsi
likę nuo kitu žydų.

S:i

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy 

GOVERNMENT JOBS.1 
816,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

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

- yri" ~

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

— Kalėjime Bogdon Les buvo 
.ilgai tardytas, bet jokios bylos 
jam nesudarė.

RENTING IN GENERAL
Nuomoj

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO.

A Sergeants
the pet care people

Liberty federal /avinas
AND LCAN ASSOCIATION

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.. ■ • V

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

1447 S. 49 Court, Cicero, UI. 60650

VALDYBA IR DIREKTORIAI

Telefonai: Priemiesčiam, 656-6330, Miestui 242-4395

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC
10 S. 660 Rl. 83 (92nd St) 

Willowbrook, lit 60521 
Tel. (312) 789-0777

MARQUETTE PARK
— 3 large rooms, 
Stove, refrigerator,

’ WHIP PLE 
8290, inc.

laundry room.
Call Jacob 779-3890.

4259 S. Maplewood Tel. 254-7450

Taip pat .’daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-. 

šymai ir kitokie,blankai.

»T*tl

f5th st 
Eyėrg; Park, HL 

$0642 - 424-8654

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: 1

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.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

! BRIGHTON PARKE IŠNUO- 
i MOJAMAS ^5 kambarių butas, 
' 3 miegami, suaugusiems, bė gy- 
vulių. Gaunate karšta vandenį.

Skambinti 254-3326 Advokatai

-_____ - <—
•• ... , > if. ; • < ■ • ’ - x - - ■

_________

s. . . < **. - • *

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc 

tf vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 
□eštadv nuo 9 vaL r. iki 12 tiL i. 

b pagal susitarimą.
TeL 776-5162 >

-r tS4B West 63rd Stmt 
Chicago, UI 60€2J

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

?76 Crysler Cordova, A/C, 
power windows, 460 engine 4 
banrel carburator, good condi
tion — $1,400.

Call 385-8357

WISE

<CS8

Chicane, Ilk 60629 

TeL: 778-8000

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo ralandoc 

Nūo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitaria*.
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