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Valdemaras j 
14 metu k?-

prieš termų 
neteko turėtų laipsnių ir išmes-] 
ti iš poliejos tarnybos. Jaunes
niųjų policininkų tėvai buvo 
jxjicininkai dar nepriklausomos

rušksi ir kapitonui 
PioLrovskiui.

Lenkų policijos 
<ala, kuris 
policijos

Detroitas minės Vasario šešioliktąją
■ Vakario 16-dsiQs’ šventės mi-| aukos Lietuvos- laisvinimo

D. L. Organizacijų;
Centro valdyba

nandoah,' Pa. kasyklose. 1922 
metais atvyko į Chicagą ir čia 
gyveno visą savo gyvenimą. 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
.MINĖJIMAS KONGRESE

" Kongresui ano Frank Annunzio įstaiga-telefonu pranešė 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kad Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo Atstovų Rūmuose data pakeičiama: dabar bus 
vasario 19’d. 12 va1.' Buvo numatyta’vasario 20 d., bet tą 
dieną Kongrese kalbės vienos užsienio valstybės galva ir Lie
tuvos minėjimo datą reikėjo pakeisti.

* ' ’ . *. * L* . . '

Radijo stotis WGEV._veikianti banga. 1480. AM (ta pati, 
kurią Brazdžionio, ir Margučio r. vai. prąnęšinėja), jekma- 
dienį, vasario 10. dieną, 5:35 vai. ryto .ir 6:35 vai. praneš anglų 
kalb.a pasikalbėjimą.su kim._Prunskiu apie Vąsario 16 dieną 
ir apie .bylas prieš, lietuvius dėl naciu nusikaltimų.

• , ' ' / •-..................... , (ALTo informacija)
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KITI DU P0LICLNLNKAI GAVO -
15 IR 14 METŲ KALĖJIMO

PROKURORAS REIKALAVO PAKARTI POLICIJOS KAPITONĄ 
G. PIOTROVSKĮ Už KUNIGO NUŽUDYMĄ

TORI NĖ. Lenk ja. - Prisie-( nesiima jokių prcmscmų prieš
i kusiujų teismas, 25 dienas svars- ■ dvasiškius. Teisiamieji buvo ne

tęs keturių Lenkijos policijos į patenkinti vyriausyite -r buvo 
karininkų bylą apie pagrobimą ’ nusiteikę prieš Sc-iidarumą.
ir nužudymą kun. Jurgio Pope- Į Teisėjas Kujava pranešė per 
liuškos. nutarė paskirti po 25 
melus sunkiųjų darbų kalėjimo 
policijos puikininkiil- Adam Pet- į

Grego rij ui

riėjiflfas šiais' mėfais įvyks va- -kalvi 
’ sarioTT d.' 12:30 vai. p.'p. Dievo

Apvaizdos parapijos ’Kultūros 
centre. 25335-W.‘ *9 Mile Ril.,' 
Southfield,"Mieli.

- Vasario' 16-dsi&s minėjimą 
pradėsime pamaldomis visose 
trijose lietuvių parapijų švento
vėse; Dievo- Apį’aizdos)SĖv. An- 
tarwIjr-^v. ^etro įOt^I.viŪryte.

' Kviečiame visuomenę ir orga
nizacijas sii vėliavomis dalyvatt.
ti, šventovę pasirenkant.

iLietūvos^rf^merikos vėliavos

MIRĖ FRANK PETRAUSKAS

A'asario 2 dieną mirė Frank. 
Petrauskas, -gimęs Vilniaus sri
tyje, Lietuvoje.- . -

Amerikon gis a i važiavo 1916 -

R U ' M A N 1 A

į vairavo
gavo 15 metų sunkiųjų darbų! 
kalėjimo, su

j Chinielevskis
' Įėjimo.

Visi keturi

roro prašoma mirties bausmė 
už pagrobimą ir nužudymą bu
vo tci'ino pakeista 25 metų sun- 
■1-ipįu darbų kalėjimu. Teisėjas 
pabrėžė, kad nužudymas Įvyko 
kaip tik tuo laikotarpiu, kai vy
riausybė vedė pasitarimus su 
vKurmtnės sluoksniais Įtampai 
Lt. n kijo! sumažinti.

Pulk. Pe’ruška vienhrielis ne
prisipažino kaltu, bet jis nenu
siminė dėl sprendimo. Jis ren
giasi rašyti apeliaciją ir tikisi 
būti išteistas. Jis vienaip k 
su ministers is, o kitaip

; nėjo kapiton

Policininkus teisė pmki lenkų -
teisino nariai. Pirmininkavo tei- ša, kad gyventojų dauguma pa
sėjas, Ai'tūras Kujava.. ^patyręs tenkinta-teismo sprendimu. Len- 
teisėjas. - -- - - | kijos kalėjimuose: Ir -sūri? yra

•daug žmonių. Kai kurie k .liniai 
nuėjo į anglių kasyklas, jkms 
sumažino bausmes, t re t policijos

■f.r -W-: SU ■
■ Pij®< Detroito rnHėštp;rtgusę$ 

Lietūvos-• yėitąva-.vB&rięi'"JiS d-, 
šeštedier^,- bus'pakeitei, 8;30 vėl. , 
ryte i^ąnidęid^araa 5: vai. fi.p.

Pa grifidįftis į lietuvis-' kalbėto
jas — -ALTo sekretoritts inž. G; 
Lazauskas.- Amerikietis. kalbėto?, 
jas —-• kongresmanas John D-Į 
Dingsiu Minėjimo programos, 
vadovas —- • Linas Miktilionis, 
Vėliavų- ‘paradui - vadovauja^ 
švyturio’ Jūrų'Šauliai. Minėjimo, 
meninę' dalį atliks solistė Ireną 
Černienė ir tautiniu šokiu vie
netas “Audinys” (vadovė Rusnė' 
Baltrušaitytė Kasputienė).

Prie įėjimo į salę renkamos kainavo -$301.

sesuo‘Julija T^rauskaife, ište
kėjusi už Parąno._ .su šeimai 
gyvena Rockforde, III. : *•

(Išė j ęs \ pensijon. „ Fęa.rik P et-’, 
rąųskas.. išsikėlė gyventi. į Oak 
Brook; Hl. 60521. Jis gyveno su" 

. savo' .dukra ir žentu.. .. -
Palaidotas. Lietuvių- .Tautinė

je kapinėse.. ......

KetvirtadieTųįLenkijcs^teLnias Toninėje paskyrė nuo 1 l iki 25 
metiįrkalėjimo kunigo Popeliuškos žudikams.

— Erdvės tyrinėtojai .planuo-
ja.pasiekli Saturną, ir visą aplin-* plauks paskutiniai JAV ir Kari
ką. Ta j. tolima-kelionė, .bet jie. bu jūros valstybių 750 karitj.

• tikisi, šią planetą, pasiekti.

poli-

Iš GRENADOS SALOS IŠPLAUKS 
PASKUTINIAI JAV KARIAI

250 AMERIKOS IR KARIBŲ' VALSTYBIŲ KARIŲ 
PADĖJO IŠGAUDYTI CASTRO AGENTUS

WASHINGTON. D.C.— Vals- nados vyriausybei įsteigti
ty-bės departamentas praneši-,, cijos mokyklą. Dabar jau yrą 
kad už pusę metų, pradedant ’ .pakankamas vietos policininkų' 
•l>alandžio mėn.. iš Grenados iš-Į skaičius. Jie makosi, kaip išaiš-l 

kinti tvarkos ardytojus ir ati
duoti juos teaman. Golės išva
žiuoti ir kilų salų kariai, atvy
kusieji j Grenadą padėti salos 
gv-ventojanis išgaudyti užsiliku-j 
sius Castro agentus. j

• drįsusi išgriauti -marinu karei- 
vinių.

Haig buvo u/klausles. ;r jis 
yra tikras, jog tai buvo Sirijus* 
darbss. Komitetas savo laiku 
paklausė sekretoriaus C. Wein- 
bergerio, ]>et pastarasis nebuvo 
tikras, jog tai galėjo būt; Siri- 

, jos darbas.

Kada jis pradėjo'" skaityki 
sprendimą, tai Gregorijųs Piot- 
rov.skis atsilošė ir sudrebėjo. Jis, 

';ka:p vėliau sava advokatui pa- 
i sakė, manė, k:d jam bus pa- 
I skirta mirties bausmė. Jis tei-i 

rrto posėdyje porą kartų buvo 
pasakęs, kad yra pasiruošęs mir
ti, nors pridėdavo, kad vyriau
sybė niekas! savo tikrų tikslų 
vie§ąi neskelbs. ■

Pulk. Adomas Petraška tikė
josi būti išteisint:;', bet teisėjas 
kitaip galvojo. Je gu jis atsto
vavo vyriausybę, tai io instruk
cijos turėjusios būt! aiškios. Jis 
agitavo imli.' pri~mcnių prieš 
Solidarumo veikėjus, jis lupę- 
suva'dy’i kur.. P> peliu-ka, o 
kida trvs p 
sus!alxlė ke 
turėjo rūpint

Teikėja

angliakasiai g Ii jiems ■ukhi’.i 
už neapykantą Sol:daru:n j:. -

Be to, teismas parodė len
kam-:. jog vyriausybė nenori, 
kad p' Lcij a savavaliautų. ' V>- 
rtausvliės nariai nori, k; .t po.i.

AUSTRALIJOS PREMJER.
BANDYS SUTAIKYTI

WASHINGTON, D.C. Aušt 
rali jos premjera^ Hebe: t H:\vk 
atsistojo tarp Amerikos ir Nau
josios Zelandijos, kad -ša?-kJA 
d a} j - r i i n į n esusipra t i m ą.

Kada JAV patyri 
jodo; Zelandijos

Buvęs sekretorius mano, kad 
Artimuose Rytuo.se yra dvi 
valstybės, kurios gali :m-'is to
kio darbo, tai Sirija ir Libija. 
Jeigu butu buvę bombarduoti 
Sirijos karo centrai Libane, tai 
marinų jie nebūtų drįsę pulti, — 
pakartojo A. Haig. Senatoriai 
su-.-bejojo Haig tvirtinimais.

'Kada 1083 melais JAV karo 
jėgos išsikėlė Grenados saloje, 

Penktadienį aukso-’ uncija’ tai ten buvo keli tūkstančiai iš 
' Kubos atvežtų patyrusių Castro 

kovotojų ir Įvairių specialistų, 
kurie rengėsi nuversti buvusią 
Grenados vyriausybę ir paverg
ti salos gjventojus. Amerikie
čiams pavyko paimli visus gink
lu sandėlius ir suimti didoka 
Kubos agentų skaičių ir išvežti 
j Kubą, bet dalis jų pabėgo (Cį 
kalnus. Pradžioje pabėgėliai 
bandė priešintis amerikiečiams, 
bet pamažu aprimo ir pasidavė.

Amerikos kariai padėjo Gre-

&

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5:1 I.

Oras sautetAs, bet šaltas.

Vasario 9 d.: Donatas, Apolo
nija, (Sirvydas, Alge, Kirilas. 
Prišmantas, Deja, Tilgaiidas, 
Benūna.

Annunzio pranešė, kad IJc- 
luvos nepriklausomybė minėj imas Kongrese šįmet įvyks 

vasario 19 dieną.

<•• -..

Rytinėje Grenados dalyje,; 
pačiame Atlanto pakraštyje bu
vo įsirengęs Sovietų Sąjungos 
ambasadorių^ ir 29 rusų konsu
lato tarnautojai. Sovietų amba-’ 
sadoje rastas buvęs salos gyny- 
lx>s mrnis-teris, kuris įsakė su
šaudyti keturis buvusios >alcs 
vyriausybės narius Rusai buvo 
išvežti į Panamą ir patarta 
jiems važiuoti mimo. o gynvbc* 
minister’s ir kiti salos komunis
tai atiduoti dabartinei sstes n- 
riausybei, kuri juos patraukė 
•teisman už bendradarbiavimą 
su Castro, norėjusiu pavergti Į 
visą Grenadą.

POPIEŽIUS NESIKIš I PIETŲ 
AMERIKOS KONFLIKTĄ

VATIKANAS. — Trečiadienį 
popiežius, praleidęs Pietų Ame
rikoje 12 dienų, nuskrido j Ro
mą ir pasiekė Vatikaną. Pareiš
kė. krd jis reikalingas poilsio, 

i kelionė buvusi varginanti.
Is vienos vietos turėjo skubėli 
į kitą, n?s len jau laukė žmonės.

Popiežiui pareiškė laskr^Šti- 
, kad jis nesirengia kiš. 

valstybių
Popiežius Pietų A nie

kad vyskupai 
ir jie gali pir 

Klau-‘ 
A me

čia boti

nes

A. H UG LIUDIJO 
SENATO KOMITETUI

ninkains 
lis į Pidu Ameriko 
konflikt 
rikoje pasakė,
supranta reikal 
<ideti 
sinr> 
rikos

Bir

Vasario 10 d.: Silvanas, Sko-Į 
last i k a, Skaistutis, Gražulė, Vin- 
kė, Kęsgailis, Mingėla, Skoibutis.

Vasario 11 d.: Paskalis, Feli
cija, Liucija. Algirdas, Manta, 
Valdaitis, Šveike.

WASHINGTON, D.C. 
vęs gynyl)<>' sekretonus 
der Haig ketvirtadieni Uudijo'. 
Senato užsienio komitetui. Jis j 
pareiškė, kad būtų buvę galima] 
išvengti marinų bazės išgriov:- 
mo BeiniIe. ;ei Vaiku būtu būvi; 
Ixmrbarduoti Sirijos karo cent l 
rai Libane. Jeigu JAV aviacija 
būtų iškėlus j padanges Sirijos 
karo cent”!^ Bckcs slėnyje ir 
Šiaorės IAb«'ic,.tai Snija nebūtų

konf’ikt 
labai a i 
kunigai

Amcrikc

as, riet 
privalo

sinnis
’itikn.

<;i!ė> ir Arg'ntmos nesman- 
mas bu\o \;sai kilos rusus, pa
reiškė popiežius. Ten klamimas 
lietė Beagle kanale esančia ?a»lą, 
o čia yra grynai dvasiniai baž
nyčios klausimai.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
- *

Nu>ku£?o$ bulvės ,kad nepa
tarti sėtų, jas sudėkime į šiltą 
vandenį, tik neilgam.

Vandenyje bulvės praranda 
tini tikrą dalį krakmolo ir vita
mino C. Būna ne tokios minkš
tos ir blogai suverda.

Valandą - pusantros valan
dos galima bulves laikyti be 
vandens, apdengus švaria, drėg 
na drobe. '

i puodą, kuriame verda bulvės,
Vanduo turi apsemti bulves 

ne daugiau, kaip vienu centi
metru.

Bulves virkime ant vidutinės 
uggiesi Verdant ant stiprios ug- 
niėi bulvių payirsi‘ū.§ ąpverdaj 
sutrinėja b viduryje lieka ža- 
lioš.

Kad bulvės nesuvirtų, pavi
rinus 15 minučių, nuliekime 
vandenį, ir baikime virti ant 
garų. < /

Kad bulvių košė butų balta, 
reikia ją gaminant į ją pilti kar
štą pieną, o negalima pilti šal
tą pieną, nes tada ii būtų pil
kos spalvos.

Norint, kad košė būtų pu r. 
įdėkite į ją truputį sviesto- ir 
palaipsniui pildamos karštą pie 
na. išmaišykite. . ,, . ... ... ...r - . . ‘ . ... . imrskime uzeje. taiku išeiti•Atsalusiose bulvesei-n jei jos-iFt-, • - — -i nesedeti

nura-Ji zoi

kad 
vis

daž

mil. svarų. Apie tiyš ketvirta
daliai tos sumos tenka konser
vuotam maistui. . i

Seniau šunų maistui daugiau
siai buvo vartojama banginių 
mėsa.

Kilus dideliam protestui dėl 
besaikės banginių medžioklės 
šunų konservų gamintojai pe
rėjo prie įvairių gyvulinių lie
kanų — kepenų, plaučių, skran
džių ir kt.

Konservų maitintojai įrodi
nėja, kad šunys tas liekanas la
bai mėgstą, jeigu Įtiktos yra ge
rai ir kvapsniai parūoštos.Kva-

tautinė vėliava

uu-spaudųpsę varrpjarąų Vyriųreneija. pr..J . _ .. . . . .
ataręs su dail. *r tautinių vftUavų buvo UrąeUs

los konferencijos metu ouvo 
išrinkta komisija tauunes ve- 
Italas ssąta'oim iiustąiyu, Kp- 
misijon išrink;:; c|r. J. Basana- 
viciųs, area. T. Daugutlas ir 
dail J. Vienožinskis, si komisi
ja paskutinę koiuerencijo* me
ną pranešė, kau ji tauuuei vė
lavai parinko tris spalvas; 
— raudoną — žąiią — gtuoua, 
ir jos buvo priimtus-

»musiąjį 
dona, nes ui yra senayes istori-

Lieiuvos spalvą; zana —į

iija, kun paveue dari- A Var
um paruosti Vyeio ir tautines 
vfcuavch. projektus. Jis juos pa* 
x uxxxi, suvxfciiouuio, O valstybe 
apsaugojo įstaiyniu. U vardija
ma taip vadinama sunzuota Vy- 
us, tai UK ismekuumas Lueui- 
vys yaistypes zemuo.

! Kai veuava Kabinama gulsčia, 
tai jos geųoųoji spalva cuua vir 

.siije. u kai venava kabinama

va tun puu puOUKOs uetuxieje 
pussję. lą* uuKoma vėliavą Ka- 
MAiioiuą saieje.

į Kauuoncji spalva yra pagriu- 
buvo • aii-. reiiiuaimfiąi lieuivisKa

’ j u auicija,mes ją pageruiame ne
neš LĮSiuyos spalvą; zana -į .,, pu^eje. ' 
iviaž. Lietuvos spaiva; o gelto:}''™'*’ 
na, reniu T. Laaguxmi reusa- 
laujant, pridėta tiK aėl grožio— 
raudonos —žalios spalvos mūru- 
ųiui sųšyeĮnįnų.

Vilniuje yėliąvos spalvos pa-
1 ' A. ’ . - ’

aišildytose* beveik visai nelieka
: v^ąmįiui,. JTodėL yaįgyk įte-.-B itf- 
vęs karštas.

^Bulves virkime prieš pat vai-į 
g3 Kad daugiau bulvėse liktų 
vžtaminų, virkime ir kepkime 
siTluDvnomis M-. 5.

l, ______________
5 NELAUKTAS SVEČIAS

ip sau p

sėdėti, paplepėti O jūs turite 
daug darbų Žinoma, pakviečia-, 
te kaimynę pasėdėti, sų^ištąic. 
valandą, dvi, o gal ir tris. Jūsų 
planai suirs, liko neatlikti, ką 
buvote numačiusi, ,

Geru ir pasėdėti prie arbatos; 
?r vaisiu sunkos nuodelio su 
kaimyne, drauge, draugais, su, 
kuriais galite pasidalinti džiaugi 
smais ir rūpesčiais; uegaik 
rasto laiko, jei pasisekė 
ininnri. sušildyti jį geru 
džiu.

Tačiau reikia pripažinti, 
tokie ryšiai mūsų dienomis
retesni. O daugiau brangaus lai
ko nusineša tuščios kalbos, ple
palai, apkalbos.

Tokie su svečiais kontaktai i 
tik sugadina nuotaika, suerzi-; 
na. - 7 '

i

Pasi/untame apvogtos ne tik' 
mes. bet ir mūsų šeima.

Nekviesti svečiai, labai papli-; 
tęs reiškinys, kuris, deja 
niausiai tik trukdo

Reikia pagalvoti; ar mes tei-’ 
singai suprantame vaišingum<Į, 
lankydamos kaimynus.. kada • tik ■.

i lyku, gamišaiit sūnų' pietus.Ta- 
čiau pasirodo kad šunys turi! 
ir neblogą skonį; jie sugeba'at
skirti spirą nuo pipiro.

“Observer” sekmadienio priū 
daš aprašė tokį su •šunų maistų 

Į padarytą bandymą.

Buvo pagaminti du indai šu- 
! nų pietums. Viename, gera jau- 
'■ tiena (“steikas” su perdaug aš
triais prieskoniais,o kitame kal
vės jskrandis paruostas su ape? 
litą keliančiais kvapniais prie
dais.

Atvestas šuo pauostė jautie-

panorime.
Juk nesunku paskambinti ir 

atsiklausti ar. galima* sutrukdy- 
tį kaimyną ar draugę. Ir nępa- 

o 
kelia."-' valandas.

Magdalena Šnlait.^nė’

PABIROS

ŠUNŲ PIETŪS

Anglija -yra • štmų mylėtojų 
kraštas . Skaičiuojama, kad čia 
esama daugiau kaip 5 milijonai 
įvairiu veislių šunų. Jų masitui 
per metus išleidžiama apie 70

MOKSLINĖS PROGRA
MOS KOMITETAS
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laeuxva turėjo ir valstybinę 
vęuayą. lai ouvo raudonos spal 
vos veeiiava su banu Vytum ar
ba taemmjiio stulpais.. Tokiu 
vėliavą pievesavo ant Lietuvos 
V aisty peš Tarybos rūmų Vil
ėje. ~“Europos Lietuvio”, laik

raštyje • radau sįr-ripsn “Kada 
buvo parinktos mūsų tautinės 
vėliavos spalvos”. / { ‘

Įdomiai jį'fperskaičiau it no-/ 
i iii kai ką plačiau Įknyskinti' ir 
patikslinti. Naudojuos iš, įvairid 
laikraščių surinktais. M; Biržiš-' 
kos ir.S. Butkaus atsiminimais.

■ ♦ ■ ' ■ I v’-

Senosios istorinės Lietuvą? 
vėliava buvo raudonos spalvos. 
Bet pp paskutinio (1795/ ^n.) ( 
Lietuvos — Lenkijos valstybės-

M. .Biržiška savo ątsimįni- 
inifo-e raše, kad 11105 m. dr. J. 
Basanavičius lietuvių studentu 
buvo paklaustas/ kokia buvus' 
senovjėe tautinė Lietuvos/vė
liava ir kokia ji turėtų dabar bū 
ti. Daktaras trumpai atsakė: —

Vėliau tokią vėliavą matėme 
gelto- Karo Muziejaus Dosste, prie 

prezioerkuros ir Minisrerių ka-

narnos iš apačios aUKštyų, bū
tent, raudona — žalia -L- 
na. . . ‘ ‘4 ■ - - - - —

Tąčiau, kai mūsų vyriatžybeį orueto rūmų.

revoliucionieriams labai patiko 
ir, iškeldami raudoną vėliavą, 
jautėsi ne tik revoliucionieriais, 
bet ir lietuviais.

■ i Pasibaigus revoliucijai, lietu- 
------- ---- ----- - . ; viškos vėliavos klausimas ir 

'sk’ėitcr^ns labai svarbiu----------------------------------------------------------- kuri laiką buvo’pamirš
tas. . • ’

i i ■ ■ • r / - \
Į i.. Kai 1917 m. Rusijoje kilo re-. 

. voliucija, tai ten. gyvenantieji 
/ lietuviai ir vėl prądsjo žygiuo
ti su raudonomis vėliavomis.

/ Ąr ta spalvą.buvo jungiama su 
senovinės Lietuvos praeitimi, 
neteko patirti. Tik yra žinoma, 
kad tuomet raudona spalva bu
vo laisvės ir džiaugsmo simbo-

vėliavos beveik neturėjo- G Ma
žoji Lietuva visą laiką tūrėjo 
savo yeliavą žalios '-y- baltos 
raud nos spalvos. Tai |ją/vėlia

■ džioji Lietuva.

□ ą ir perėjo prie skrandžio. Bet 
prarijęs vieną, kąsnį, pakeitė sa
vo nuomonę. - • ’ ■ - -

Kiek lukterėjęs, šuo pakėlė 
užpakalinę koją, numetė ant 
sk raudžio savo vizitinę -. kertelę 
ir, sugrįžęs prie jautienos, ją

-.J • z . --- -. «; *— >1 t*— ,

apsilaižydamas sutarškė—

Su raudona vėliava demonst

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS.
-■ . • — - - T - KF -“S " 5 . **>

Penktojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, kaip ir keturių anksty r 
vesniųjų, pagrindinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio 
lietuvius mikslo ir kūrybos darbuotojus savo žinių pasidalinimui, 
tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuo
mene. Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių 
pranešimai ir keletas specialių renginių, įskaitant susipažinimo 
vakarą, meninę programą ir baigminį banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nu
rodytų šio kvieslio paraštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba 
šakoje suorganizuotas nemažas skaičius mokslinių sesijų su toms 
šakoms būdinga tematika. Taip pat į programą Įtrauktos ir to
kios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir 
pan.), kurios nebūtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per 
sesijų pirmininkus ir per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su 
moksliniais pranešimais iš savo profesinės srities. Pranešimui 
simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, 
norįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo 
santrauką (120-140 žodžių apimties) lietuvių ir anglų kalbose 
Mokslinės Programos Komiteto atatinkamų šakų vadovams ne
vėliau, kaip 1985 m. balandžio 1-ą. Mokslinės Programos Komi
tetas turi teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu 
riboti. Šiuo laišku kviečiamieji kalbėtojai iki 1985 m. balandžio . . ▼ * 4 ' *
330 dienos bus painformuoti apie jų dalyvavimą programoje ir 
apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis buvu
sių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus ap 
mokamos — tikrišimtinais, labai retais atvejais Organizacinis 

.Komitetas ieškos būdų sušelpti dalyvius iš tolimų kraštų.
Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į ž.eihįau 

patiektus klausimus ir žemiau pridurtą atkąrpą nedelsiant pa
siųsti Mokslinės Programos Komiteto pi rm-ini nxui Jonui Bilėnui. 
Jūsų greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.
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ATKARPA

Var<lav ir pav*

Namų adresa

Telefonas

ta<5u m. visa Lietuva iškilmių 
gai minėjo Vyrauto Dmziojo 
uuv m. mirties suKaKtį.

Taip metais atairauo taip va- 
veuavos.

pamiršo spalvų vyresnąsKumą 
įr j'as pradėjo vardinti iš vir
šaus žemyii — geltona — žalia
— raųdųgą, dinamęsr? Vytauunes

Lietuvos Tarybą, paskelbusi5 Tai'puvo tautines TJ metrų il-
oumc>«

Taip pat į Vytautinią vėliavųvalstybes . Vy tį, tautos I Taip pat į Vytautigių vėliavų
himną ‘‘Lietuva, tėvyne mūsų’’ } skaitau įedc visos iš Vytauto lai- 
ir daOartųuų spalvų tautinę yę- 
iiavą. ':/ ' ų’ 7" 
.. Vėliau visą tai-patviitiDv 
sirigkgs visos tautus išrinktas 
steigiamasis Beimąs.

Po. revoliucijos Rusijoje pra-

ku uzsuiKusioš vėliavos (repro- 
oūkcijosj ar valstybinė L retu- 
vos yęuąyą su Vyčiu ąibą.Ge- 
ųimino stulpais. ė*|- UT ■

Tų išKunuų metu yąĮstybine 
vėliava buvo1 kabinama cęuui- 

sidėjo formuotis lietuvių karių} nęje vietoje, ir tokią vėliavą 
iautmiaį- daliniai. ; provincijos miestuose galėją pa

Kai kurių dalinių kariai ture-} ^aomti tiKitai vieną,
jo ant rankoyių užsimovę Maž. j Mūsų . yelavps geltęna spalva 
Kietuyqs spalyų žalią — baltą — į reiškia derlinguosius Lietuvos 
raudoną, trikampius. } laukus; žalia—nepalaužiami vil-

* v ‘ ’k'" ; tj amžiais gyyuoti; raudona —1937 m. Kaune buvo nummai „•••*; ■■ "" '’r--— -*- - - • - į uetuvos taupos narsumą iy uz
n j tėvynę pralietą kraują. Poetiš

kai aptariant; nuo aušros gelto
na, nuo pievų žalia, c.nųo ųpbi- 
ių radona- " •• ' y /-

S V.-Vr-žta

racijose dalyvavo ir Voronežo lietuviu kari n tautinio sąjūdži° 
rusu kanųomenėję 20 metų su 
kakris. To sąjūdžio dalyviai bu- 

j vo pavadinti pirmūnais ir suva
žiavime diJyvavo prisisegę prie 
krūtinės mažą juostelę su žalia 
— balta — raudona spalva. Tai? 
priminė spalvas, kurias naudo-} 
jo 1917-18 metais Rusijoje.

} Dar yra žinoma, kad Maž.Lie- 
} tuvos spalvas turėjo įsi vedęs 1- 

mas pėst. Prūsu Lietuvos pul
kas, kuris 1919 metų pradžioje 
buvo pradėtas formuoti Taura
gėje. Bet tas pulkas nespėjo su
siorganizuoti ir buvo išskirsty
tas į kitas kariuomenės dalis. O 
kai pradėjo organizuotis mūsų 
karjuomeuė, tai savanoriai prie 
kairės rankovės, aukščiau alkū
nės nešiojo tautinių spalvų tri
kampius. Ant kareivių trikam
pių ir karininkų raiščių buvo 
užspausti dalies antspaudai.Tri- 
Kampiai ir raiščiai jau buvo da
bartinių tautinių, spalvų.

ateitininkai. (“Ateitis”, 1953 m., 
Nr. 4).

L LAIKĄS IR VIETA

1985 metų lapkričio mėnesio 27—30
” dienomis

Simpoziumo darbai ir parengimai, išskyrus 
/., pokylį įvyks: Jauninu) Centre — 5620 

South. Claremont Ąvenuer Chicago, 
' Rbneis 60636. TeL (312) 778-7500.

TTečiadienj, lapkričio men. 27 d., 19:30 vai. 
r Susipažinimo pobūvis.

Kjętvirtadien},.l3pkričio mėn. 28 d., 14:00 vai.
Atidaromasis posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 19:00 vai.
— Literatu ros vakaras.

■ - _ M • * . • i f ■ x

* ' 1 . >

Šeštadienį, lapkričio mėg. 30 <L, 19:00 vai.
< — Pokylis, BeVęHy Country Club, 

South Western Avenue, Chicago,
""Illinois 60620. Tel. (312) 238-4203.

Sokmedi^ij, gruodžio rnėn...l d., 13:00 vai. 
—— JJždaro masK posėdis.

y <-
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VALANDA ANKSČIAU

Aleksandras Dtumąs-tėvas,pa
rašė šimtus knygų. labai 
daug dirbo. Senatvėje A Diu-

I mas apie tai pasakojo;.
— Aš per parą rašydavau po 

25 valandas.
- . — Betgi paroje tik 24 valan

dos' — nustebo pašnekovas.
—O aš prie stalo sėsdavau, va

landą anksčiau.

Kusflienines pastabos.

Šypsena negali būti perkama, 
išmaldaujama, skolinama, ar pa 
vogiamą, nes ji niekam neturi 
jokios vertės tol, kol nepadova. 
aojama.... ’ ’ *' >

i n e
Gimtine, išmokei varnėną prišaukti, 
Pamerkti linksmą akį kaštonui 
Ir, įlipus į beržą liekną,

— Tik supykinti varnas ir kuosas.

Gimtine, išmokei, kur dalgį padėti. 
Ką kalbėti, susėdus ant pradalgio, 
Iš rudens apart dobilieną 
Ir mojuot virš galvos botagų.

Gimtine, išmokei aąylėti 
Vandens lašą vasaros žemėj. 
Prisiglausti prie uosio kamieno 
Jr sulaukt vyturių giesmės.

Gimtine, išmokei viltį — žalią medelį

Ir tikėjimu meile 
Pakabinti virs dury yisy.

R.'GrWbus
1

Chicago. UI.—Sal.-Mondsy, February ft.11, 1ftRS
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NAPOLEONAS TILŽĖJE

JO
padovanojo Vilniaus

Lietuvos, 
Graž'iial 

palydim I * - ; 
— Katz,

r
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an;
nu-

Fainarinos
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bus pamaldi 
Lietuvos Lis" 
\ al. pop e 1 

rezoliucijom i:

;t Tikrasis iškalbingumas yra 
pasakyti visa, kas reikia, ir nė * 
žodžio daugiau.

dant iškeb Lietuvos tautinę ve- dėl Ana likos OSI tended*rh!a 
linvą, kuri, m este valdybos pa- vimo su Sovietu Rusijos h 33.

Po minėjimo kavutė ir I isvi 
pašnekesiai.

SŪSIVIENinMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemsE; • 
organizacija,' lietuviams Stlkteri tarnaujanti jau per 97 mete
SLA — atlieka- kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, zur> Uc- 
. v darbus dirba. -■
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

? apdraudę savo nariams. \
SLA - apdraudžia pigiausiomis karnomis SLA neieško oelnc 

nariams patarnauja ūk savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas, lietu,vis ir lietuviu - draugas gali 

<; Susivienijime apsidrausti iki $10,600/
SLA — apdraudžia ir Taupomais npdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo-mokslo ir iu gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,900.apdraudos sumą temoka tik S3.00'metama.

SLA--- kuopi!4yra visose lietuviu kolonuose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopp veikėjus, 
jie Jums mielai pacelbes i SLA įsrašytL

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

be gulo mi"d ‘t - erAdvokąto Petro Leono gintas 
knygnešys Petras Krušnauskas

SENO KNYGNEŠIO ATSIMINIMAI

(Tęsinys)

Visi jautėme, kad turime ko- 
vuti su caro vyriaūsybe. Mums, 
. umječ ’arcs, tie dr. J. Basa na

vikus žędžiai ęuteikė daug drą
Ypačiai šie dr. Basanavi- 

. :h žodžiai įstrigo į mano są. 
a ne .ir ja”, vykdamas namo gal 
v UU1, kaip pradėjus kovą su 

< ro valdžia

CriaiinaTTie rusų pamatytą 
vyriausybę

Pa.kc-livi nusitikau su pažį-'ta 
s is. kuriems dalinau Vilniaus 

m. i juo atsišaukimus, žmonės
lues at.-Laukimus tuojau išgrai- 
] >.ė ir visur klausi! ėo, ar “rus- 
i. ’-greit4 išvysime iš savo kraš- 
10. Kšžm kas net praritavę apie 
LietUVos kareivių šaukimą, kad, 
>.ūtu tolima greičiau nugriauti: 
caro valdžią Kartu su manim iš 
Vilniau* parvyko ir gyd. B^’un- 
<:za. Su juo ir kitais suruošėmo 
mitingą Prienuose, kur smulkia;, 
:nsirinkusiai rr.m-.ai pranešėme, j 
kas Vilniuje nutarta.'! Silvina-! 
vičiaus namus buvo susirinkę, 
apie 400 žmbftių. Daugelis sto- Į 
vėje- lauke. Nrtrukus mitingą, 
lau reikėjo ruošti Prienų rinko-' 
je. Susirinkus tūkstantinei mi-r ~ajs

kratė bet nieko nera-lo. Po ku
rio laiko atjojo nuti žandarai ir 
vėl kratė. Turėjau, slapstytis, o 
kai sužinojau, k.ad už mano gal
vą pskirtas not atlyginimas -- 
nutariau bėgti.

Nešeri m^tai Amerikoje ir ! 
suėmimas

I
— Per prūsus pabėgau Į Nau- 

jąjį Pasaulį Mane lietuviai daug 
Klausinėju, kada ir kaip būsian
ti gimtame krašte atkovota' savi
valda. Perskaitę laikraščius .jaus 
davome. kad Lietuvoje negerai, 
kad ten reikia drąsių darbinin
kų. kurie kovotų prieš caro vy-' 
riausybę. Tedel nepaisydamas 
pavojaus nutariau grįžti. 19il 
.n. iš Amerikos atvykau i Prū
sus. Nepavyko Pasienyje mare 
žandarai suėmė. Tucjau apka e 
geležiniais pančiais ir pradėjo 
tardyti. Iš Kibartų nugabeno į 
Vilkaviškį, o iš ten, į Marijam , 

į polę. Visur klausė to pat uu; ■ 
pradžių. Mat rasų žvalgyba tu- į 
rėjo visai smulkių žinių apie’ 
mano veikimą.

Lietuviškas tardymas ir 
dev'y'ni kalėjimai

Surakintą geležiniais par.-Į 
mane iš Marijampolės a i-Į 
į Aleksotą. Čia kiek palai-1 

vėl tardyti.!■ - i
> mane pas ’ 

tardy-

<-•

1 :

niai/ netoli bažnyčios padarėme 
mitingą. Ant kėdžių ir stalu už
lipę kalbėjome. Kalbėjo vienas! 
veikėjas, o paskui’užlipau ir aš.-] 
Raginau žmones ; neklausvti ca- 
ro valdžios, neiti kariuomenėn, 
nemokėti mokesčių..Vietos val
džią reikalavau sudaryti is savo lietuviškai tardytojas rusas 
tarpo žmonių. Caro agentai nu-; Dorošukas. Jis mane klausinėjo 
korė nosis: bijojo įpykusių žmp-j 
nių. Policija, valdininkai ir. žan- ■ 
darai išsislapstė, ar pabėgo į! 
Kauną. Netrukus su drąsesniais! 
vyrukais nuvykau į Klebiški,! 
kuh taip pat tuojau nuvertėme 
valsčiaus valdžią, o išrinkome 
savąjį. ’ Žandarai, pamatę, kad 
lietuviai dūksta prieš maskolius, 
atėjo prie mūsų 'r prašė, kadį 
jiems dovanotume gyvastį. Iš į 
Klebiškio nuvykeme i Pakuoni. Į 
kur vėl nųgriovėemc caro pasta-] 
tytą valsčiaus vyriausybę. Mi-. 
nios pritarė, tiems darbams ir vi- 
>; laukė, kad gausime < laisvę. 
Tačiau apsirikorrie.j Caro vaD 
džia sustiprėjo. Pęadėjo. Rietuvių 
veikėjus suimiif^i^'Yferta plieną 
i mano namus 'atvyko iš kažin 
kur geras būrys kazokų. Ilgai

varė
kęjuojau pradėjo 1 
Vieną dieną atvedė 
žandaras, o tie-mane p;
loja. Koks mano buvo nustebi 
mas, kai tardytojai prakalbėjo
i mane lietuviškai. Tai buvo mo-;

Napoleono adjutantas grafas Juozas 
Kasakauskas palaidotas Jonavoje

garsino, išsižadėti jos vainiko, 
paskutinuis jausmingus žodžius 
kalbėjo kariuomenei, kurioje 
būdamas tiek kartų nu gedėda
vo. kada jo pirmieji ir geriausi 
draugai: Berthier kunigaikštis

; apie 1905 m. veikimą. Jis prisis- į 
ryręs mane kamantinėjo. Kaip

Į galėjau gvmiausi. Pagaliau, po£ 
į: tardymo Dorošukas man pasa- 
i kė. kad būsiu siunčiamas į Su-i 

valku kalė'ima Vėl mane sura-
- • ' '■.- - - - v.- • ’"4 i

kino geležm:ais .pačiais,ir eta-’ 
pu per kitus kalėjimus siuntė į 
Suvalkus, kirr buvo kalinama ir .

1 daugiau mūsų krašto brolių. Irt 
tikrai Suvalkų kalėjime radau

I sėdinčius šiuos lietuvius: Vir-I 
i bylą. Vencių. Ražaitį, Aleksą- 
! Angarieti. brolius BEūdžius ir 
i kt. Ligi Suvalkų perėjau devy- j 

nis kalėjimus. Pagal to'laiko re-1 
žimą politinius kalinius kalėjime ' 
laikydavo be geležinių pančių.’ 
juo? uždėdavo tik varant etapu, j 
Tiesių išimtį sudarydavo pa
smerktieji mirti.

(I ęrinys)

Respublikos metu Zasielių, Zas- 
mudų ir Perebrudų seniūnas, 
kuri su Kosciuška rišo draugiš
ki sontvkiai, 1794.m- įvykiuose 

i Ko^ciuška^vndovaUjant atlikda 
vo kampanijas būdamas briga- 
dierium. 1812 m. atėjus Napole
onui L stoic prancūzu kariuo
menėn, kurios monarchas prikė
lė jį i generolus vyriausiame šta 
be; jis. su Napoleonų dalyvavo 
visore kautynėse ir savo vado 
neapleido; ligi galo. — Yra isto
riškas faktas, kad paskutinę Na
poleono valandą, žinoma, liūd
niausią, Fontainebleau, kada jis 
pasiryžęs del Europos ramybes 
ir Prancūzijos laimės, kurios 
karinę irj:elitinę garbę taip iš-

(mameliukas). Rustanasj ir kiti 
ii apleido, generolas, jKasakaus- 
kas karti: su kitais liko] jam iš
tikimas ir paskutmis padavė jam 
ranką, kada monarshas, peseniai 
dar teks galingas, jau kaip El
tos salos tremtinis^ėdoši karie
ton, važiuodamas Į sav£> ištrėmi
mo vietą. Generolas 'Kasakaus- 
kas be kilnių ir brangųą prisimi- 
nimų. paliko sau atm^iimui dar 
savo didelio vado mil^cjurą- —

Generolą^ buvo g^ips figu- 
cs. malonaus veėM Ar iantvk v

ice tumi 
imą t'ir 
ypatingų patraukimą ir pamė-j tę, skelbiant va 

girna viso to. kr.s gražu, reta irj 
iepaprps.a. Vėliau generolas Ki' 
akauskas gyveno Vilniuje, jo bu!
as b.ivo p hui' nepaprastai ver-Į 
ingų ir reto gro/.ic daiktų, su- I 
iinvtu Į vieną rinkini: ners ne 
orėdami savyje jokio moksliš

ko charakterio, liko tačiau V;l Į 
:rj? vrninteliu retenybių ka

binetu pei ilgus metus. Kas iš 
t>ū£u nežinojo ir nelankė to ka
bineto ir nesigėrėjo jame suk
rautu grožiu? Kas nematė 
tinusiu prancūzu gcDelinu.
ta turtingo rinkinio japonu ir 
kitų pcrc-?licno <lixbinių? Kas 
neatmena to brandus rinkinio 
ndų. pnodų ir taurių iš kristalo, 
ne'ižio arba dramblio kaulo, r.ie 

į niškai nada^ytų h išpiaustytų? 
į Kab nep?_stebejo greta njnlžinu- 
! ko kristalinio rutulio, renis 
Į šauly kristalinius scliterus? 
! nematė, ant molinio koklio, 

kurio buvo, rodos, Rafaėlio 
skicuotas gražiosios

į paveikslas, .miniatiūrų plaukų ir 
i rankraščiu ponios ck- Gentis, jos 
J pačios generolui padovanotų?

Kas nepastebėjo greta Fuzeno 
pistoletų, Zigmanto III kardo 
?rba turtingų, balnų, o priešais 
juos puikių ginklų, pakabintų 
sienoje7 Argi galima užmiršti ge 
ležinę kaukę su .didžiausiu rak
tu prie ;o% kuri būk ta pati, ku
ri prie Bastilijos panaikinimo 
buvusi pavartuota.

Šiandieną jau yra sunku įsi
vaizduoti visus tuos nepapras
tai retus daiktus, kuriuos prieš! 
trisdešimt metų taip "atidžiai ap 
žiūrinėjau, kuriais stebėjausi ir 
grožėjausi.

Generolas Kasakauskas mirė 
būdamas per 70 metų amžiaus. 
Jo puikus kabinetas buvo per
keltas į kaimą, kur ir dabar be? 
veik visas yra pas jo giminaitį 
grafą Pran-cšikirKasakauską. iš
skyrus vertingą ir brangų gink
lų rinkinį, kurį dabartinis 
savininkas 
muziejui”

Būdamas 
pas vielini

; io iginuą gera skoni I rėdymu, išbus iškelta visą savai-į 
rio 9-16 d.d- lie- Į 

tuvių savaitę &as iškilmes pri 
ves inž. Stasys Dubauskas ALTo 
Cicero skyriaus valdybos vice
pirmininkas. Kalbės Cicero iries 
to atstovas, šv. Antano pampi-! 
jos administratorius kun. dr. i 
Jurgis šnrauskas ir Illinois se
natorė J. Topinka.

Vasario 10 d- 10 vai. 30 min. 
Cieeroje. šv. Antano parapijos1 
bažnyčioje, pamaldos bu s auko
jamės žuvusioms už 
laisvę. Giedos solistė 
Stauskas, vargonais 
muzikei Mondeikaitei 
o parapijos chorui diriguos Al

jūrų šauliai ir JAV karo vetera
nų 9115 postas su vėliavomis. 
Trojaus po pamaldų, ALTo ren
giamas Vasario 16 minėjimas pa 
rapijos salėje, kurį praves ALTo 
Cicero skyriaus valdybos pir-; 
mininkas kpt- AnTrius Juškevi
čius. Invmkacičą sukalbęs šaulys 
kun. B. Rutkauskas, Lietuvos ne 
priklausomybės, paskeįbimo aktą 
perskaitys pulk. Variakojc anų 
kė studentė Renata Variakojytė. 
o Sofija Palionienė praves Lie
tuvos kariuomenės savanorių - 
kūrėjų ir mirusių beiž uvusių už 
Lietuve; laisvę pagerbimą. Kal
bės “Vaipo” redaktorius Anta
nas Kučys, o minėjimo progra
moje dainuos solistė Gražina 
Stauskas, akompanuojant muzi
kei Elizabeth Steponavičius. Ir 
dalyvaus Lietuvos Vyčių, Prano 
Zapolio vadovaujama, tautinių 
šokių grupė.
Pasibaigus meninei programai, 

st: si rinkusiems bus . pasiūlyta 
priimti" atatinkama rezoliucija

Racine, Wis.
Minėjimas

ĄLTos skyrius ruošia V. 
16-osios minėjimą vasario 
21 dieną Šv. Kazimiero p? 
jes salėje. SI5 Park Ave. 
po devynių 
žuvusius <lėl 
gerbūvio. 3 
bus kalbos,
ninė programa.

Vilija Kerelyje, jauna v 
iš Čikagos, bus pagrindln 
bėtoja. Dainuojančios Že— . 
solistas Bronius Mariuk?' i 
ir pianistė Alvyde Eituty 
pildys meninę programą, 
pei vadovauja muzikas ’i 
Skaisgyris.

Lietuvių Dieną Wiser 
valstijoje ir Racine miest 
skelbė gubernatorius Ant'- 
J, Earl > r burmistras St y 
F. Olsen. Taigi, Vasario 1 
tose apylinkėse yra oficiali 
tuviu Diena.

Po minėjimų bus vaišės, 
rias ruošia Racina-Kenoshs I 
tuvių Moterų klubas, vad .pau
jamas Stasės Paukštelienėr.

'Kviečiame pietryčių Wiscon- 
sino lietuvius dalyvauti
minėjime, kur bus proga sut'k'i 
senus draugus bei pažįstarvis.

Laukiami svečiai ir iš kitur.
Jurgis M jas

• LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno Ir moLv 
:m. ruetrlitis. Jame yra vertingi, niekuomet nebeeita, Vin*-- 
krovės, Igno Šlapelio. Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
f. Baukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičism ir V, 
Meilau t straipsniai bei studijos, Iliustruotos 'nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. SfleDdo, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės ir A. Varsr 
kūrybos soveikslat*. S65 pusi, knyga kainuoja tik rt.

e DAINŲ ČVENTSS LAUKUOSE, poetės, rziytojoi Ir 
Salą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie date? 
šventes bei Jų'istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja.?; 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!; 
t-ei uikulislait. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ajrsay 
Its luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muss. 
Qvenimo bruotų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
m tūrinė studija, gusk irstyta skirsneliais. Tt 203 puslapiu kny<-

> UJTl'UVWKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T«m<fawCi 
SomlaJ parriyt* tfu d: Ja įpie Rytprūirfus, remianti* Pakalni* > 
Labguvos apekriSą duomenimis. ApraiymaJ Jdomfi? kiekvienai 
letuvinL Leidinys Ūlnertmot** naotnnkomla, pabaigoje duodami 
ritovardflų p*vadlnlmal»tr Jų nertiniai J vokiečių kalbą. Cabs
i4ū(5tnfo> SM pml knygoje yr* Ryt>r0*tq Um*l>pbi. KaIm »*

M C AUKIS LIM1 palytojo* Petronė!?* OrinWtM itT- 
mtnAnil Ir minty* apie camenli Ir rietas naprft Lietuvoje Ir plr 
m a Wall boUevikų okupadjo* metai*. Knygt turi ZM puslapi** 
bet kainuoja tik W. . ,

1 JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierių*, nerffprw 
1a« tr klaidingai lnterpretuoj»m&8 gyvenime ir politikoje’ tik B# 
b^TgJo Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu Ir po* 
rijf- Dabar būtų jj galinu pavadinti kovotoju ui fmogaur tel»*< 
Knyga y-a didelio formato, 365 puslapiu, kainuoja

V iATTTUf«S NOVKLfS, M. Žoačenko ktryba, 1. 
rtTftniag, knygoje yra M mįbioJjlo nevaliu. Šalna Ki

XayfK jiTnamoS 3«. 5L<
“ "Wt UlaataBJ e-JR*. WJarr®:

DRUGS VAISTINĖ CICEROb

Vasario 9 d. 12 vai. prie Cicero 
miesto valdybos jūrų šauliai 
JAV ir Lietuvos himnus gie

, reach rer EX-LAX tonicht
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. | 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is_-=r<r1 
“The Overnight Wonder."

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

2759 W. 71st St, Chicago, III
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NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, EI. 60608 siųs
kite čekj h" pridėkte vien% dolerį peraiuntimo Wlaidomc

Jonavoje užpernai j 
kleboną, išnaudojau ] 

progą ir klebono lydimas drauge i 
su kitais jo svečiais, apžiūrėjau 1 
bažnyčios rūsyje grafų Kasąkaus i| 
kų palaikus. Ant generolo Juo
zo Kasakausko karsto buvo jo 
kepurė; karste prie palaikų gu
lėjo kardas, imi forminė medžia
ga ir batai.

B. Stodzevičius

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, fau Bet kada tr 

Set kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimui 

tr paterė mums toliau studijuoti-

CaLa* IM. KJeK rtrieli*!. feite, *1.
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JAV Lietuvių Bendruomenės suskaldymas
(Tęsinys)

Pasipriešinus to Jaunimo Kongreso Finansų komisi 
jai. komjaunuoliai nebebuvo pakviesti. Bet dėl kultūrink 
vienašališko bendradarbiavimo, atrodo, su prof. Kubilių 
buvo^t^it^ąrta, nes tas vienašališkas kultūrinis bendra 
diirbiavimas, iš pradžių nežymiau prasidėjo.

Pagal sovietine sampratą ir praktiką, kultūrinis 
bendradarbiavimas'su jais yra Įmanomas ir reiškia — 
priimti iš jų visą patiekiamą utopinę, klaidinančią komu 
rištinę propagandą, o iš laisvųjų Vakarų ir mūsų lietuvių 
tikrosios kultūros atsiekimų neįsileisti nieko.

Pažiūrėkime, ką apie kultūrini bendradarbiavimą 
su sovietais ir jo statytiniais, sako į Vakarus pabėgęs 
latvis Čekos (KGB) majoras Lešinskis, nuo 1960 iki 1976 
motų dirbęs čekos (KGB) filiale (skyriuje) “Kultūros 
ryšių komitete” (atitinka lietuvių “Tėviškės” draugijai), 
kad ardytų, skaldytų ir kiek galima naikintų politine 
trenki (Visa tai tinka ir lietuviams):

“Negalima sakyti, kad1 pavyko (latvius) tremtinius 
suskaldyti, bet vis dėlto komitetui pavyko tremties bend
ruomenėje Įvaryti mažus plyšius, sukelti iliuziją, kad sū 
okupantų vyriausybe bus galima sugyventi. Pavyko Įkal
bėti, kad gyvenimas Latvijoje dabar visose srityse kyla, 
ir kad ligšiolinė tremties organizacijų veikla ir politinė 
kova yra buvusi klaidinga^ kad ir tremtiniai turi ieškoti 
naujų kelių bendradarbiauti su tauta tėvynėje ir jos kul
tūros darbuotojais, kad tik toks kelias yra teisingas tau
tos ateities gyvenimui...

Reikia žinoti, kad į tremtį siunčiami kultūros dar
buotojai visi yra Čekos (KGB) išrinktieji. Leidimą išva
žiuoti nusako Čeką (KGB), vadovaujantis Įsitikinimais,
kad šis asmuo patarnaus Čekos (KGB) interesams. Rei- d< 
kia žinoti, kad pasaulyje dar nebuvo atsitikimo, kad vai-

džiob organas —žvalgybos tarnyba— organizuotų kultū
rinius ryšius tik dėl pačiefe kultūros, čia kultūra yra tik 
priedanga. Yra faktas, kad tremties latviai iš nuoširdumo 
ir gilios meilės priima Čekos (KG6) siųstus darbuotojus 
ir taip padeda čekos (KGB) afefyvumui**. (“Draugas”, 
1980.VIII.28 d.) I

Prieš kiek laiko, galima sakyti — senokai, Lietuvos ’ 
okupanto statytiniai ir KGB agentai, “Tėviškės” drau- j 
gijos pasiųsti Į JAV, pradėjo iietirviams siūlyti okūpan- Į 
ui naudingą vienašališką, grynai propagandini, taip va- ■ 

dinamą kultūrinį bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą i 
m kraštu. Anoji Bendruomenė, galima sakyti, pasitiko 
priėmė išskėstomis rankomis, dar pridėdama pagraži- j 
nantį priedėlį-etiketę: “bendravimas su tautos kamienu” i 
r iš Stepono Kairio pasiskolintu šūkiu “Veidu
lie bendradarbiavimą su tautos kamienu laiko bendra
darbiavimu su okupanto statytiniais ir “Tėviškės” drau
gijos KGB agentais; jie taip supranta ir jwaktikuoja

Lietuva

Mūsų visų veidai, nuo pat iš Lietuvos pasitraukimų į 
dienos, yra atkreipti Į pavergtą ir keilčiabėią lietuvių [ 
tautą, be jokio bendradarbiavimo su okupanto statyti
niais. R. Lietuvių Bendruomenė if jos nariai bendra- 
rimą su tautos kamienu supranta ir vykdo laiškų susi
rašinėjimo forma su okup. Lietuvoje gyvenančiais giifii- 
nėmis, pažįstamais ir draugais, jiėiils pasiūhČiaht siunti
nėlius, kurie dabar jau sustabdyti, ir juos pačius Įniks 
nuo laiko, retkarčiais aplankantį Visai jokiu tarsiu lie-, 
mezgant ir neužmezgant šu okupanto samdiniais.'

Po okupanto vienasališkd kiiįtūrinio bęndradarbią- 
vimo pasiūlymo ir priėmimo, gredtai prasidėjo"vaikų .vė-. 

imas i okup.< Lietuvą, į pionierių štovykUs' (fč/vėžimb 
LB nė neužgyrė, bet-viešai,jo irnepąfcUiėfrkė).,'stadebtų 
■erbavimaS ir vežim&|. į Vilniaus Kapšgkū ųmwrsitėtd' 
vasaros, komūnistiniij idėjų indoktrinavSnb kursus, neva 
ai lietuvių kalbos pasimokyti. Prasidėjo komunistinių 
propagandinių filmų rodymas Jaunimo Centre ir1 kitdr, 
koncertų rengimas, net grupėmis pradėjo atvykti,' būk tai 
Lietuvos kultūrininkų^ spaudos bendradarbių, mokslĮnių- 
<ų ir kitokios ekskursijos. Jos visos buvoi gražiai * sutin
kamos, priimamos ir vaisinamost Nors visa; tai btivo Čen-j 
giama ir organizuojama .ne tiesiogiai JĄ V. |ZB-pe^;bėt: 
Lietuvių Bendruomenė viso to viešai 
tylėjimu tam išreiškė sUtikūiią, pritarimą' ifetdLėravližtą.’.

Toks LB-nės elgesys R. LietuvnįjBęhdriiomėnės.lie
tuvius patriotus užgauliai erzino, iššalę tų prokįtnįųrĮis- ’ 
tinių veiksmų pasmerkimą, dėmonstra^jas -fpikeįa^tfitisi 
ir tas davė gerų rezultatų: Jaunimo Centre kommii|tmių 
filmų rodymas buvo sustabdytas ir tas apgaulinga ^. ^7 
našališkas kultūrinis bendradarbiavimas? Sij\bku$^P 
patikėtiniais buvo gerokai pristabdytas. Maždau*g-Ciiijor 
1967 iki 1969 metų, ne be KGB agentų įtaigojimo, prasi
dėjo Amerikos Lietuvių Tarybos — ALTo visai nepagris
tas šmeižimas ir griovimas. R .LB-nė išėjo sėkmingai jg 
ginti, ir apgynė. ALTas šiandien yra- stiprus, gęraiįtyar- 
kosi ir sėkmingai gina Lietuvos’laisvės reikalus, kiek -tai 
leidžia sąlygos ir aplinkybės. Kad ALTas yra stiprus ir 
sėkmingas savo darbuose, tai aiškiai parodė'dešimtasis 
jo kongresas, sušauktas 1984 m. spalio 27-28 dienomis 
Chicagoje. ALTas dar daug, daug metų energingai ;ir- 
sėkmingai dirbs Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymui. ' .

Prie to yra prisidėjusi R. Lietuvių Bendruomenės 
ties metų sėkminga veikla.

.Antanas Pleškys

neprrtciavsornyoej taikais Alyruje pasratyTa dviaukštė mūrine mokykla
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frybėi’ienįlg-', 'kai'’"ran^bį»l'’y.„įį. 'vPfe’ L^.Gįa 
dėlė!” Lietuvių Bendruotoė.iė g‘:,I^U ° 
AU» 4m L «sa<-fP «-iP^‘Iys W*- - VaWH,?° 

Įgrosiąs ihiBėjiin&fengitną—lf- 
| iagrečiri rititefL etikas; < (U pirk 
ga) ųet i< B^ndrUoni^
oeL. t ūo pačitl ‘atimant dali, aukifc 
<iud AlM'--*;?^ '

Būvd tada bėvėik tieabgjcja- 
majcad Lietuvių Bėiidruomenė, 

. ueriitikus sui riri^Iiavpš pasida- 
tiniihu-;pagė»i aukotojo,- valją)-^ 

• v-as^rio * 16-siosi'riiinėc<iirią ieligs 
atskirai, taigi —-5.-.= --t. ~
iimęū ko feįf Žurių feKSr^į,, dėitė, ii -
iarkioi£/(tokių- dh- gi Itongresc metu -Čhiėągoje

Veranda {aiūįvs) 12:30 v. akademija parapija 
, iėjp- ((ne Marshall High a 
■ lorrjcje, km* daug metų v;

16-tčji būdavo minima, bet 
žinau dėlko ta sale žiemei, 
anksto, sutikus’—dabar buvo 
jakvtai-J • r.
’• Parapijos s?Je yra daną 
žessnė bet — -jeigu ir re 
p<-.|,tovėeti—susispausimo.., 
ra i pusė yra. t?, kad-yrs!^ 
pat-:.iš banyeios Į kiemą, iš

:r Pautėjaš Washington^. D.C .<

Ifhtosi&s proga i Los Angeles ne 
galės atvykti, Htes.,? tue Jaiku. tu 
rėsiąs Jaūtt Romoje..,. , /

-. Grįžtant nuo R-ąnos • įr . W a - 
sbingtbiic prie E-os-Angeles, la
bai- gerai, kad. Al/fo pirm. Ą

Įjaąs Š£ Lozo- 
-tūrėjo dari-fciif 1 Jj

i|r4®tuvKlKifni's dešromis.

Programa ’šiemet taip pat .- 
tingą. Pagrindinis kalbėti-

ųiinę kad .yra riakwestss p. 
Gt. Loždiaitis jF-ohfe jėl jis rie- 
^alėtų ątv.vkfL į# kviečia prof, 
dr. j. Gėdį, tūris.i&tiu 'Atveju 

. __ _ _ hiehi sūtikc Sf.- Ltraoraičfo j r.
16-toji'‘‘bendrai” ir iškilrifirigąi vietoje .atvykti Į Išofe. Angeles 
minima jau metų; vadovai! n- čia pagriridii^ kal-

. A.-Ma-[ J3ą —,vąsąrio 1.6-tėšios.: minėji- 
norši me Kokjttėįsus yra lietuviškas 

posakis: . -‘‘ąfšžrga gėdos itoda- 
IX)”.... 2*>j .

Dabar- čiĮT jau galutinai ruis- 
ALTO sk pirm., .dalyvaudamas j ūdyta, laikas ir. programa—kaipj

nepr klaiisomybės paskelbimą j 
_ (1918 rh.-. vasario 16 d-)- šiais;

nauju Lietuvos Pasiuntinybes i metąis: 10:15 v- r vėliavų pake-j 
Pinas ŠV- Kazimiero ’ parapijos' 
kieme. 10:30 v. iškilmingos pa-} 

prie maldos parapijos bažnyvioje, f
* ' -į

durtsf gana Ą'hųosaikų” -sitįrtnfa 
sąiiB .yąk^r.ų Apy&. pienu: iųž. 
•^ur;ąniir DabšiJį; koris taip .pąt 
yra. sukalbamas lieturiŠkųose 
reikaluose -š- ir taip čia'vasariu 
JS-toji-*‘’bendrai”

jant ĄLTc.pirnv inž. 
žęikai, nežiūrint kai kur, 
•t lengvai priekaištaujant ben-j 
drųpmeninmkams....

Pernai inž. A. Mažeika,- kaip!

ALTo metiniame suvažiavime 
ir X-tame Amerikos Lietuvių ] 
kongrese Chicagoje susitiko su*
aaca^aj^a *-• a „ *• » w- ~ ■ — j. ~

Washingtone, D.C., patarėju St.’ 
Lozoraičiu ji*.. kuris jau nuo.se 
rijai-yra Lietuvos atstovas

Gėdys ią ii ėsi’T W ash i;.
no. D. Cb. Trumpą sveikin 
žodi tars Lietuvos še ners 
konsulas inž. Vyt. dekanąus. 
Meninę pro^rarhčs dalį ai 
?fa riaiųąi ririįziko Al. Jurg 
:,ddrgdriizu.vlas dainos mėt 
choras u solistai: B. Vizgi r. 
nė, Ą. Pąvaįšątis (čia vieno 
būvio, rodos- parapijos cl. 
rengto ■ dari Buvusiojo para; 
klc-bo no prel. X ’ Kuč-i rigic , 
mi rifu Anfariu Pa vasaroti 
Pblįkąitis, lt. Ringytė-Hori 
V. Dūda, vadovaujant muz. ..

Po minėjimo — pietūs T 
niiidse 'Namuose, pagerbi 
svečio iš Sostinės — orof. d r

Al. Jurgučio veikalo 
;a Platerytė” ištraukėm: 
suoja A. Žemaitaitis. Ta 

(Bus daugiau)

— Vyria-usyiiės atstovai 
aiškrrai kritikuoja Dav’d ’ 

; maną už karių kritiką dil 
naštai didelių pensijų.

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

(Tęsinys)

— Tai ką pasakysi, Ieva? —■ jis vėl murm
telėjo, nepakeldamas galvos.

— Tai tamsta sakyk, jei mane pašaukei. Aš 
jau viską pasakiau.

— Sakai, viską pasakei. Gerai, pasakok vėl iš 
naujo, kaip ten tą Gabriūną pasmaugei.

— Juk daug kartų jau pasakojau, tr v5I? Juk 
aš prisipažįstu. Bauskite. į teistrių siųskite, į ka
lėjimą uždarykite, sušaudykite, as jį nužudžiau 
ir viskas. Aš nesigailiu it neverksiu. Jis buvo 
kaltas, jis mane apšmeižė, mano garbę nuplėšė 
Tesmirdie kaip šuo, velniavaikis.

— O kaip tėti buvo su tuo kaklaraiščiu? Kaip 
tu iį paėmei?

— Kakla a’štis buvo ant marškinių apy
kaklės.

- Kaip tu tuo kaklaraiščiu smaugei?
— Apnikau apie kaklą, paėmiau viena ranka 

vi^na galą, kita — kitą ir tempiau. Ar dar ne-

— Aifk labai aišku. O kodėl kaklaraiščio
* vi-iėtG? Rodos, būtų buvę daug 

'kritu: juk - d >ūtu buvusi gatava kilpa.

— Aš taip negalėjau, nes kaklaraištis buvo 
palaidas, nesurištas. t

— O kaip radai kaklaraiščio galus?
— Vienas jo galas buvo pagultas, o kitas 

draksojo už pečių.
— Ar jis buvo suglamžytas, ar dailūs?

;į — Kas? Gabriūnas?
— Ne. Jo kaklaraištis. .' '»
— Jis buvo biauriai suglamžytas ir vienas jo 

galas vos laikėsi. Kai patempiau, tai tas gal£S lt* 
pasiliko mano rankoje. Dar pagalvojau: koks jis 
pats biaurus, toks ir jo kaklaraištis. *

— O kaip su tuo kaklaraiščio galu? Ar jf 
pažintumei, jei pamatytumei?

— Pažinčiau. Aš nežinau, kodėl įsikišau jj 
sau Į kišenę ir, užsimiršusi, parsinešiau. KiU 
naktį įlindau per langą į Gynioto namus. Ndte- 
jau surasti iškritusias mano palto sagas taniė 
kambaryje, kur Gabriūnas gulėjo, bet nerądfiū. 
Tą kaklaraiščio galą padėjau ant tos senes lovS®. 

’Maniau, kad dėl to ji bus įtarta. AŠ jos neap
kenčiu, nes ji perkalba Gyniotą, kad su manimi 
nedraugautų.

Tardytojas išima iš voko kelis kaklaraiščių 
galus: ir didesni, ir mažesni, dailūs ir suglamžyti.

— Kuris iš tų yra tas, kuris pasiliko tatfo 
Į rankoje, kai smaugei Gabriūną?

Ieva permeta akimis visas kaklaraiščių daliS 
ii tucjau paima vieną margą ir suglamžyta, pla
tųjį kaklaraiščio galą:

— štai šitas. L- '
— TaipP gerai. — Tardytojas paima jį iš 

Ievos 1-š.nkų, įdedą į voką ir kažką pažymi ant jo. 
Kitus sudeda į popierinį maišelį ir paspaudžia 
skambutį. — Palydėk Ievą į još kambarį, — pa
sako įėjusiam policininkui.

Pasilikęs vienas, jis d£r kartą pei-žiūri už
rašus ir giliai susimąsto:

— Aš ir maniau, kad čia bus kas nors ne 
taip, kaip iš pradžių atreriė. Ėus gilesnė mįslė 
ir kietesnis, riešutas.

* * * * 1

— Labas, partek Morta, kaip gyvenate? — 
ptafart? /tetikėtai įėjęs Ahtattfls dyniotas. — Da< 
bar tik sužinojau, kad jūs tėvelį palaidojote. Pra- 
ŠaU priimti fiuošfrdži&usią rftAKA Užuojautą. — 
Jis jautriai paspaudę Mortos ranką.

$ pažfelgė | jf ir flVl afetrds sužibo gied
riose jos aky&, o trid/is šypsnio spin
duliu nušvito.' 4,

— Didelė ngiairite jūs .ipfartkė: pasilikote 
viena. Gal ttš galėčiatf kuo rtors būti jums naudin- 
gks, — sako jis ir žiūri į jos ašarotas akis.

Ačiū, labai ačiū, ponas Antenai. Jūs labai 
geras, — sako Morta, jr moteriška jos Širdis nu
jaučia, kad būtinai reikia išnaudoti šią progą it 
ko nors jo paprasti. JK-ji nieko nepaprašys, jis 
nebeturės prtfgos uzoitV *1*^ dstfiglau ji jo nebe
matys. 1

— Labai reikėtų bulves išvagoti, gražiai jau

sudygo, eilutės matosi. Bet aš perdaug iš j 
prašau, at4eiskite.

''' — Ne, ne, panele Morta, nieko neperd: 
Aš dar šiandien tai padarysiu. Man bus k 
malonu jums padėti.

Mortos veidas gerokai užsiliepsnojo. A 
naą jai toks .geras, jis bulves išvagos. Jis t 
mandagus, jo žodžiai lyg iš rašto ir jo rūbai 
taip tinka, kaip nulieti. Viskas kaip kokio* 

’sakoj. O, kaip ji jį mylėtų... Ji jaučia, kad k; 
kokia jėga ją stipriai traukia, ir kokia ji b.

' laiminga, jei ji galėtų Antanui patikti. Ji 
■kuomet nepamanė, kad jis ims ir užsuks pas 
nors slapta ji seniai jį myli ir gaudo kiekvi- 
Žftitttę apie jį.

Netrūkus Antanas arė bulves,- o Morta 
džiojo joAirkM. Ji buvo basa, pilku sijonėli i 
balta blithe, apskritai susirišusi geltonus s 
plaukus skarele. Dešine ranka ji- laikėsi

• įpifrasrio ir kalbėjosi su arW’u t ip t vein ai.
’ Čfk būtų buvęs ne arklys, bet pat. Antano

. surasdavo kartas nuo karto patį gražiausią 
Antanui, kuris ėjo įsikibęs ] arklą ir varė vi 
dai gilią ir tiesią vaga taip sudygusių bulvių t 

(Bus daugiau)

PATS SlfalfVk IR <OTUf >*>*<$*• v 
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Kuneral Hunu ąnd (remation Service
Charįct, Slasukaitb-
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GAIDAS - DAIM'Dk^verviwf* Parkas vat Šileikis

L93& S. Manheim Rd_ We*rc.n«7t«r. III. 
VALANDOS: 3—9 cLrbo dienomis 

ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL. 562 2727 arba 562-2728

&?*

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastcheshr Community klinikom 

Medicinos di r akt oriui

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime novija, kai atsiusite pinigus 

cokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halated SL, Chicago, EL 60608

l\io reikalu jums gali daug 
>adeti teisminiu Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
vVELLS peržiūrėta ‘Sūduvos” 
.sleista Knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų admims'racijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (su per
siuntimu).

ve z

. ta-
y-

212) 228-1X44

172b b HalateO Si 
Chicago. LL 6060F 

'yA Hour Service

TEL. 233-8551

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. R GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

392) West 103rd Street 
Valandas p&g&l gusi tarimu

a

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKA]
2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikri ng aki a Pritaiko akinius
ii ‘’contact lenses”

Atiko Šileikio apsakymų knyga 
"‘Liucija” jau atspausdinta

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyveninių į auo,XX šimtmečio 
pradžius iki H Pasaulinio karo.
12. ilgesni t r trumpesni apsa- J j 

kymąi;7t^4; psl.' Kaina $5.
Gaunama Naujienose” ir pas<

Ave., Chicago, IL 60629.

V. Sirvydas

SUSIVIENIJLMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA I

Dr. LEONAS SEIB UTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
t vaiandos: an trad. ■ Į.t-4 . popieL- 

keivirtad. 5—7 raL vak.
' Ofise telefonas: 776-2830, 

KeziaenciiM telef.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

i IEVOS OBELIS

Iš daugybės botanikų įvairu
mų Silione Ceylone yra. obelis^ 
vardu “Ievos obelis”.

šio medžio žiedų kvapas yra * 
nepaprastas. Jo vaisius panašus j 
į obuolį, kurio spalvos keičiasi i 
nuo apelsino spalvos Į raudoną- , 
ją spalvą. į

Labai būdinga, kad kiekvie-j 
nas vaisius atrodo lyg būtų iš-į 
kąstu gabalėlių.. ...

Šis retas vaisius, kaip ir jų 
nuodingumo faktas, privertė 
žmones tikėti, kad tat yra- “Ie
vos medis”,kurio viliojantis vai ' 
siaus grožiis privertė Ievą išką- i 
sti gabalėlį. Todėl šis medis pa
vadintas Tęvos medžiu”.

. (Tęsinys) ,i, ■
' v'" : ■ ■

Apie seimą rąsycįarnąs*. V. L. 
i-edalętoriuis Bačkiusl&s pasako
jot “Iš lauko puse^ šilę puošė 

į daugelis veli^yt^-kt^Tų .iaįęe bu- ( 
4 vo Lietuvos IrTĖeįikijds^ su tu' 

valstybių ženjd^s.’/j^aęiakiečūd' 
nebėjcsi ir klausinėje- leikšmės, 
g sužinoję, labąi gėrėjosi dideliu 
iktuvių patriotizmu’. .Salės var
das buvo' Sobieski, o jos sąviųbi 
Kas Antanas Pajaujis.’ Gaila, Bąč- 

į^ąustos znėj^dt^ -istorijai dau- 
g-.au ^.prašymo Lietuvos, vėlia
vos, jes spalvų ir joje ženklo 
(greičiau Vyčio). ■

Kitame V. L. nr. 43, naudojo 
j Susivienijimo sekie.onus Juo

zas Pauks.is paskelbė, kad įsi
rašė penkios draugijos su 31J 
nariu:

Kazimiero,

KN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. 127-1741 — 1742

vis besiplečiančios organizacijos 
e-kalu, todėl 1896 įkūrė savu 

organą, kuriam davė būdingą 
Veidą ievyne”, tintum sugiaus 
;ai pareiušdami, kad Sikvieniji- 
-no u v asinis pagrindas yra rū-, 
pintis Lie.ava ir visais iietuvais. ( 
. iimama mux.e_yje , eaakaorius 
...ai. jonas ziLnss.as (žilius) ra- 

c: d-,usiv’ie.aj.mc organas bus' 
a ijpLL(X^\čij> *>vl. pilnais

..aršios meilės mošų ųuvaigui- 
ai tėvynei Lie.i’.va;. Susivlejiiji- 

.no ųvąsiį y\ a ve vynus-, meile”.
Tatutinio Susivienijimo kūno 

paląidpjin-as” anaiptol nc-reiškė 
,o dvasios išnyKano, Čia tiko Eu- 
□pos xSto-ųoj oaziiai vartota 
..Oharciiine lormuic: ’’Kaialius 

....re — tegyvuoja. karalius!”, 

..t o pa.ė*.SKi-.ma vaiup^-itas tęs 
niurnas. Ame.iko.s iieiuviuose 

' ok i. e ta, s la.moju kčhstą-vąty-

žo Amerikon iž 1900 metų 
raulinės parties Paryžiuje 
noma tiz, kad prgatazacija atsi-i 
sratė kųn. Vainagirio p^ezidęn-, 
uyątės, pak-.evdąrna jį ‘Tcktonu ’ 
r rezidentų išriTzo .pasaulieti 
čikągięų ’^urgi Andriošį. 'ištari-' 
wai. tačiau,į-^^lieką nėžųjęma, ' 
ar kas ką. or^ąnizącijps ^aŲsėl 
Susįvierjjimą ‘-gfirshįo, ar augo’ 
nariais ir ar prishlėjo, naujų' 
nraųgijų. l^ėR^ūomg ir kas oa- 
iyta su sj>ėja.uai ,š narių suplaųj 
tusia s • Ž31.S0- ;mokesčiais. Taė!! 
vau tarp, ųv^jų ąvymųj • Yyk->; 
smarkūs gjnčįu- Ąstfamskasant- Į 
rojo tauiihip sedno metu'rašė;-*■ 
' Lenkiniukax p-amanyuavo ant 1 
lietuviu visokius nebūtus daly- ! 
kus ir kiek galėdami darbą tink 
.ė. Bet seimo delegatai, matyda
mi Susivienijimą augant, nors' 
Centro valdyba mažai darbavo-' 
si. o uo-pNetehai buvo aršiai už-' 
sivertę jam, kenkti, nepia.ado! 
vilt es ir’džiaugėsi, kad ;ų pa-! 
sėtoji išganinga lietuviams idė
ja (atsiskirti nuo lenkų) visgi! 
plėtėsi ir stiprėjo”.

4. SUSIVIENIJIMO VISŲ 
LIETUVIŲ .AMERIKOJE 

GIMIMO METRIKA

zij
Telefonas 523-0440 

*-H)ERNIAKOS AlR-CONlHT1ONED KOPIAMO

•ARQUETTE FUNERAL HOMb
3 -;w■ 9 H

..pLe^k.nm bažnytine Amerikos j 

.jietuva, oet nemanoj, Amerikps,* 
.etiivių ųituinė u vašia ruąįĮUią* j 

ava ir _os Letuy.aij persiu-

4533
(.410

CRTS

VV. 71 st Street
Su 50tb Avė., .Cicero

lelei. 47b-2345

i

a
MUDERN1SK0S KOPLYČIOS I

.. tvirtai įsigyveni: stipresnio 

.rur.o ..'usiviemjimo dvynyje, ku
i s net-akus ėmėe vadintis ir 

..Kruoja tauu'iiio pirmojo dvy- 
.a.ū varau — Sus:vienijimas Lię- 
uvių Amerikoje. "Susivieniji

mas mirė — tegyvuoja Susivie
nijimas!”

(Bus daugiau)

UKSTĖS ALTUiVIUBILlAiVib PASTAT*’ I 
I

48 nariai-
Mąhanoy City, Pa.: Šv. Juo

zapo 40 narių..
Pittston, Pa.: šv- Kazimiera

I , ’

i 96 nariai.
Plymouth. Pa.: šv. Vaitie

kaus 30 narių-
Waterbury. Conn.: šv. Kazi

miero 40 narių.
Tris mėnesius prieš tai stei

giamąjį visu Amerikos lietuvių 
Susivienijimo seimą vaišinęs 
Shenandoah tylėjo, kaip tylėjo 
New Yorkas ir 
Shamokin, Pa.

Sakoma, kad 
kun. Varnagiris 
tuciją, kurios neišliko. Iš V. L. 
raidžių rinkėjo Vinco Vaigonio 
Astramskas, sako, girdėjęs, būk 
joje, tarp kitko, buvo posmas 
prižiūrėti, kad klebonam para
pijos mokėtų tinkamą ir laika 
atlyginimą

Antrasis katalikiškojo dvynu
ko seimas įvyko 1887 m- vėl Ply. 
mouthe, gal lapkrityje, bet tiks
lių žinių nėra, nes V. L. kom
plektas, su jc protokolu, negrį-

VANCE FUNERAL HOME

K1JŲ HUFLiClŲ LAIDOJLMU ŠERMENINI

Patarėjai n laidojimo direktoriai

<LA> VANCE ir GEORGE ŠOKINI

mostės automobiliams pastatyt.

LACKAWICZSOPHIE BARČUS
Laidotuvių Direktoriai«ADUO iSIMOI VAJLAMDOtf

<eiUdienUif Ii lefaxiltoclali
2424 West 69th Street

a025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813 ) 321-4200

nariai įsitikino, kad pašaliniai 
laikraščiai ir prie geriausių drau 
giškų noru negali pilnai apimti

ImčI«s nuo plrmadlnio Ud 
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11028 Southwest Hwy., Palo* Hills, Illinois
TeL 974-4410
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Apdrlustas parkraustymas 
iš ivairiy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 ar 376-5996

a “Gyvenimas trumpas: rei
kia naudotis jo gėrybėmis”, — 
pasakė jauna plaštakė ū’ puolė 
i žvakės liepsną.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III 60650 

Tek: 652-5245

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna •pdrtuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. T»L 925-3063
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NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL 1-7. 198,0 BECAUSE

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
O.O.ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CAR 
PROFESSION. A Kt LLC 

FOUNDATION! STUD
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OS i EOPATH1G 
PROFESSION DURING 

THE 1950'3.

PROVIDES
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

TREAT-

\^.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
KND NOT .JUST THE 

DISEASE OR INJURE

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'6 ENGAGE 
W PRIMARY CARE 
MEDICAL practices 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



CHICAGOS ALTAS MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Chicagos Lietuviij Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios šventės minėjimas Įvyks 
Šia tvarka: 1

• šeštadienį, vasario 16 d., 12 vai. vėliavų pakeli- j 
mas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje, j

• Sekmadieni, vasario 17 d.: i
— 10:30 vaL pamaldos šv. M. Marijos Gimimo pa- j 

rapijos bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja vysk. Vincen- ■ 
tas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais groja A. Eitutytė.

— 10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų ! 
Tėviškės parapijoje, 11 vai. Siono Liet. Evangelikų Liu- , 
teronų ir vasario 24 d. 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Refor- i 
matų bažnyčiose. Pamaldas laiko: vysk. A. Trakis, kun. 
J. Juozapaitis ir kun. St. Neimanas.

— 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukst. 
mokyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, JAV se
natorius Paul Simon ir VLIKo vicepirmininkas inž. 

'Liūtas Grinius.
Meninėje programoje: lietuvių meno ansamblis 

Dainava ir kompozitoriaus D. Lapinsko šeimos atlieka
mas muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos yra kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir aka
deminėje dalyje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
metinis susirinkimas

1985 m. vasario 3 d. 2 vai. po
piet rinktinės pirmininkas VI. Iš
ganantis gražiu įvadiniu žodžiu 
pradėjo narių susirinkimą ir 
sveikino gausiai susirinkusius 
dalyvius. ■

Atsistojimu pagerbti mirusie
ji 216 narių.
- Dėkojo valdybos nariams už 
aktyvumą ir paramą. Liekėje 
eiti Pūtvio nurodytu keliu —

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lik®)

Skambinti YA 7-9107
--7.

atstatyti Lietuvos laisvę.
’Pirmininkaująs VI. Išganaitis 

pakvietė vicepirmininką ir sek
retorių J. Mackonį padaryti pra
nešima apie kasos stovį.

Pajamos: 1984 m. sausio 1 d. 
Kasos saldo 85,299.24. Pajamos 
iš baro $29,895.85. Nuomos už 
salę 86,010. Kitos pajamos 
8244.30. Iš viso paj. 841,419.39.

Išlaidos: Baro išl. $14,198.52, 
Atlygin. darbininkams 89,570. 
Kitos išlaidos 814.410.84. Iš viso 
išlaidų 837.666.36.

1985 m. sausio 1 d. kasos sal
do -$3,783.03. Neparduotų bare 
prekių liko už $1,152,30.

Saulių rinktinės 1984 m. pini
ginę apyskaitą patiekė kasinin
kas J. Pocius.

Pajamos: 1984 m. sausio 1 d. 
kasos saldo $52,090.90. Aukos, 
rinktinės reikalams $14,090.35. 
Iš parengimų 84,325.96. Banko 
procentai $3,563.79. Kitos paja-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei moiiatėf keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-J787
» W«noia»u petiraivtraaj užsient lėktuvu, traukiniu. laivu kdlo- 

six (euise*), vieėbučhj ir lutomcbiliu nuomavimo reiemajas; PąrduodA* 
ce kelioaiu 'draudimo*; Organizuojame kelionės i Lietuva ir kitus krištar; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infsr- 
maajM risais zelioniu reikalai>-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik t-eizxs rezervucct rietat 
8 anksto — prieš 45-80 dienu- r ' 

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntirrnt pridėti $1) 
Siųsti Čekį:

nori 
šiuo

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

įso pajamų

jas slog
Dusei- 

3-5,0 0. 
Iš viso

lll< S ■>! ./U 
S7.5,776.:56 

s: Birk'.inės namo n:ui- 
s $5.AIRI Namo 
13.61. Grą/.inlas

kos pomirtinis užstatas 
Kilos išlaulus $20.219.38. 
išlaidų: <37,732.99.

1985 m. sausio 1 d. kasos sal-j 
do S38,013.37. Pinigai laikomi; 
bankuose.

Valdybos veikla: Valdyba sa
vo kadencijos metu 1981 m. tu
rėjo 8 pi sodžius; sausio 29 d. 
metinę konferenciją; išvykų — 
3; par-ngimų — 5; Išleista biu
letenių 3; turi t asmenų oi“ 
kestrą; meno ansamblį; tauti
nių šokių grupę “Vytis”; radijo 
valandėlėms, spaudai, mokyk
loms aukojo 34,68.5; kooperuo
ja su kitomis kultūrinėmis, pat
riotinėmis c-rganizacijemis, ir 
efektingai Įsijungia i visuomeni
nę verkią; išleido keletą knygų 
ir 30 metų jubiliejaus proga iš
leido puikią, iliustruotą repre
zentacinę knygą.

Kontrolės komisijos praneši
mas. Kontrolės komisija — J. i 
Blažys ir K. Povilaitis sausio 17 
ir 18 dienomis patikrinę atskai
tomybę ir valdybos veikimą, 
savo aktu pasiūlė rinktinės pir
mininkui ir padalinių vadovams 
pareikšti gilią pagarbą;

J. Mackonio ir J. Pociaus at-j 
skaitomybė vedama pavvzdin-1 

■lių įsigyti uniformas.
Kun. K. Kuzminskas padarė 

trumpą pranešim ąapie kronikų 
leidimą. Jos išsiuntinėjamos į 
138 kraštus ir per jas geriausiai 
informuojamas pasaulis apie 
komunistu terorą okup. Lietu
voj. Prašė paremiti aukomis, nes 
tie leidiniai surišti su didelėmis 
išlaidomis.

A. Regis padėkojo šauliams 
už pozityvią veiklą. B. Brazdžio
nis “Lietuvos Aidų” radijo va
landėlės vardu sveikino ir pra
šė paremti aukomis, i i

Suvažiavimas baigtas tautos 
himnu.

Prasidėjo vaišės. Šeimininkės 
išnešiojo sumuštinius, pyragė
lius, kavutę, ir buvo gauta šaltų 

Į ir stipresnio gėrimo po bonką 
ant kiekvieno stalo.

dalinių suvažiavimas. Išrinkti 45 
atstovai; iš jų 5 bus kandidatai, 
jeigu kas neateitų iš 40 narių.

J. Petrauskas pranešė, kad 
Vasarro 16 gimnazijai surinkta 
aukų 31,590.

P. Gurevičius priminė Vasa
rio 16 minėjimus ir išvyką į 
Rockfordą. Ragino daugiau šau-

gal.
Pagal patiekę p. Sasnauskie

nės kartotekos ištrauką narių 
yra 840. , . ■ . <. ■

Kontrolės komisija susirinki
mui siūlė valdybos verkią ir fi
nansines apyskaitas tvirtinti.

J. Mackonis pranešė, kad 
šaulių rinktinės pirmininkas VI. 
Išganaitis po ilgametės veiklos 
pasitraukia iš pareigų. Praeita
me valdybos posėdyje, įvertin
dami VI. Išganaičio ilgametę 
veiklą šaulių S-gai, nutarė pa
kelti į Garbės narius su teise da
lyvauti valdybos posėdžiuose su 
sprendžiamu balsu. Susirinki-j 
mas vienbalsiai valdybos nuta-| ... 
rimą patviritno. Jis pasiūlė susi
rinkusiems garbės nariais pa
skelbti ir Juozą Mackonį bei Jo
ną Pocių už jų nuolatinį, rink
tinei naudingą darbą. Vienbal
siai priimtas pasiūlymas, ir jie 
paskelbti garbės nariais. ■

Pirm. VI. Išganaitis nuošįr. 
džiai visiems dėkojo už jo dir
bu ivertinima.

Rinktinės namuose balandžio 
27’28 dienomis įvyks Sąjungos

NORĖTŲ SUSIPAŽINTI

Neseniai išėjęs pensijon, nor
malioj sveikatoj ir geroj padėty 
materialiniu atžvilgiu vyras no
rėtu susipažinti dėl viso gyveni
mo draugystės su 60-75 metų 
amžiaus moterimi. Rašant ma
lonėkite įdėti savo aiškią nuo
trauką ir savo adresą. Aš ne 
Chicagos gyventojas. Rašyti:

Naujienos
Box 275
1739 So. Halsted St, 
Chicago, IL 60608

PIRKITE jAV TAUr<W oONUc

1

Don’t Go Out Without ft
©19S3A.H. Robins Consumer Products 

Division, Richmond, Virginia 23230

Liberty ledera!
KC IO»N ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku. tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 323,900,000. 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 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

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

MAL IFTATI FOR SALE 
r- -< two. —

| ARAL BSTATI FOR SALI 
. Hemai, Sereė — ParSavicM* i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS n r, prus TERMINAM 
tg 1EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IRSTMGKUTWAT1 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KBEIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KA2ANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, UI Tai 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

® NOTARIATAS • VERTIMAI

J28Ų ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA
___________ : įį - JI

X BACEVIČIUS — BELL REALM
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 - -''

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

į tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

VI. Bražionis vaišių metu ’• ” 
akordeo-nu grojo ir padainavo, LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

sudarydamas dalyviams malu-' v i
nią nuotaiką. Vėliau įsijungė 
akordeonu p. Ruikis. Po vaišių 
publika truputi praretėjo. Mė
gėjai šoko ligi vėlumos.

Nariai dėkojo vadovybei už ■ 
nariu susirinkimą ir šaunias 
vaišes. Dalyvavo arti 200 nariu.

į- p ‘ Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
___________ ____  ’■T'-

— Prezidentas paminėjo 18 
metų vietnamietę Jean Ngua. ; 
yen, kuri šiomis dienomis bai. 
West Point karo mokykla. 

Ir

Nebrangus

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto i
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininĄaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are, 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensinink.:—O, 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

i

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

LIVE-IN COMPANION for 
! elderly lady to prepare meals, 
į light housekeeping. Call after 

5:00 PM — 957-0768.

tuo jame ir esame apdraus^..

ARVYDAS KIELEI 
? į- Ž557-S Talman Avenuet’ 
■ 5. j Chicago, IL 60629

HELP. WANTED — MALĖ-FEMALE
Reikia Darbininkp ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS 
$15,000—$50,000/yr. possible. 
All occupations. How to Find.

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

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės prt- 

r.šymai;ir; kitokie'- blankai.' '

INCOME TAX SERVICE 
Pajamv mokesčiai

Turintis ilgų metų 
patyrimą 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63rd Street

Chicago, III. 60629 
TeL: Raštinė — 776-5163 

Namu — 636-5347

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. ZapoHs, Agent 
3208% W. Wth St

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

i

OWN A BEAUTIFUL CHIL
DREN’S SHOP. Offering the 
latest in fashions. * Health Tex
* Izod * Levi * Lee * Chic

* jQrdache * Buster brown and 
many more. Firmiture-Acceso- 
ries and toys by Gerber and 
Nod-0-way. — .$14,900.00 to 
$17,900.00 includes beginning 
inventory - training - fixtures 
and grand opening promotions.

PRESTIGE FASHIONS 
(501) 329-8327

j Advokatas '
■ GINTARAS P. CEP1NAS
> Darbo valandos: Kasdien: not 

9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.
’ Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL 4 

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162 < 

W49 West 63rd Street 
Chicago, DL 60621

advokatų draugija
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS
Darbo valandai:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S- Kedzie Are.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

TORN GIBAITIS
Advokatę ištaiga 

5247 S. Kedzie Ava 
(812) . <b-ė700

6 — Naujienos, Chicago, BĮ.—Sa t.-Monday, February 9.11, 198V




