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Maištininkai įsitikino, krtf su-

IŠ WASHINGT0N0 ATSKRIS LIŪTAS GRINIUS
VISI SKAUTAI ATEIS JO PASIKLAUSYTI

DEMJANJUKO PRAŠY
MAS ATMESTAS

Dimjan- 
stovyklom 
iš Amer!

SAUDI ARABIJA IR JORDA. ' 
NUA TURI TARTIS

Susitarimas tarp Jordanijos 
ir Saudi Arabijos būtų pirmas 
žingsnis į taiką Artimuose Ry 
tuose. Atrodo, kari Izraelis jau 
sutinka duoti vietos palcstinie-

Kanaiius Husejinas, atrodo, 
susitarė su' "Arafatu dėl pales
tiniečiu.

j
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SENATORIUS PAUL SIMON KALBĖS 
APIE PAVERGTUS LIETUVIUS

čiams •sud’s'ryti atominių ginklų! 
sandėlių, — - pareiškė Ispanijos į 
-gynybos- nrinisteris' Alfonso 
Guerra. Kai ispanai pasirašė su
sitarimą dėl karinių bazių Ispa
nijoj; tai sutartyje visai nėbuvd' 
paminėta, kad' Amerikiečiai ga
lės 'sudaryti' sandėlius a t opa i- 
nėms raketoms, p dabar amen- ( 
kiečiai nori sudaryti. sandėlį 32 * ( 

.... atominėms raketoms..
. Gynybos ministeris. ląbai ne-

ISPANAI NELEIDŽIA SUDARYTI 
ATOMINI V GINKLŲ SANDĖLIŲ 

EUROPOS BENDROJI RINKA NEĮSILEIDŽIA ISPANIJOS 
' TAI ISPANAI NEPRIIMS RAKETŲ 

MADRID.— Ispanijos vyriau- , 
SĄ'bė nutarė neleisti amerikie-Į 17 VALANDŲ Iš LON

DONO Į SYDNĖJŲ

— Bri
tai organizuoja turizmą visame

1 pasaulyje, Jiems būtinai reika- 
Jin gi doleriai. “Karalienė Elzbie- 

J. ta 2-oji” atplaukė į Australiją, 
*7 o iš ten plauks Į Azijos pakraš-.

čius. j
1 Britų greitasis lėktuvas Con- 

',x į corde, kuris trečiadienį atskrido 
Į Sydnėjų iš Londono, kelionę 

. . . atliko per 17 valandų. j
patenkint^,, kad .-amerikiečiai,. r.onMrde pakv!a ubai a,.kt 
nė -žodžio , nepasaką ispanams, „&a jo].io vajo ir jokfo

;. jau atgabeno .raketas ar- rengiasi ;trukdrm0.. žeinės „e.
- jas -įrengti. Amerikiniai taip bel jie n ži(irėti į

pat nedaro spaudimo -į Europos žvaigMaSi jei supraota. kaip 
Ben-drosiois rinkos narius, kad

. Ispanija būtų.priimta 'į rinką.
Senatorė Flores patarę 

nekreipti dėmesio

SocLdBtų- ’ paftijtišr ^i^tdie 
Helena Flores, premjera; pata
rėja, patarė ' Pilypui Gonzalez 
nekreipti jokio dėmesio Į airie-

- jos sukasi ir kuri kada kur turi 
būti. - Lėktuve yra astronomas,1 
kuris keleiviams nurodo ir su- i 
•tejkia pagrindinių, žinių apie 
matomas žvai^des.

LISABONA, Portugalija.
. Kąi 

M ’ F 
švaYbį 
tartį 
bet ■yjūos .nekreipįąmaš-'^bk^dę- pervažiavo; beveik visą Angolą. 
>mKyš? Senatorę' pūtarė .p-rėmjel' hiekur jų nesulaikė, bet vos spė- 
i*ųi nekreipti jokio rdėrtiėsto j J ° ’.pasiekti. Nepriklausomos ir j 
mihištėrio šusijaudiniiiią. ’ Jeiįgu demokratinės Angolos siekian-; 
sutartyje nieko- nėra- pėžymėta/5^ ^^votojų sritį, jie buvo su- 
tąi-ir “stabdyti ir .apklansinėli..

Amętikiečiąi .turi ląvynp ba-.-
zę Rotoje, o aviacijos; baze Ža1, į imtieji yra nieko xiėti, todėl ko. 
ragdzoj.- Amerikiečiai .laisvai jo- t mitetas nutarė paleisti juos be . 
nūs naudojaisi šeštasis laivynas jokių sąlygų. Suimtųjų tarpe Į 
užsuka į Rotą, kada tiktai .jam yra du omerikiečiai, trys britai 
reikia- Laivai ten pataisomi; jei, ir 17 filipiniečių.

Maištininkai perduos suirii-

tas laisoės neo erotas

WASHINGTON. D.C. Į 
\Va>hingtoną yra atvažiavę įta- 
kingiausieji Saudi Arabijos poli-Į 
tikai. Prezidentas tarėsi su at
vykusiais arabais. Valstybės sek
retorius buvo Saudi Arabijos! 
amhaadoje, o dabar aiškėja, kad 
Valstybės departamentas pagei
dauja toliau neatidėlioti Sturiii 
Arabijos ir Jordanijos bendra-1 
darbiavimo sutartis. Jordanijos j 
karalius kelis kartus kreipėsi į 
Saudi Arabiją, bet nieko iš to 
neišėjo.

CHICAGO. Ill. — Sekmadie
nį, lygiai antrą vakrdą, Chica- 
gos Marijos aukšt. mokykloje, 
esančioje prie S. California ir 
67'tos gatvių sankryžos, prasi
dės Vasario 16-os’os sukakties 
minėjimas. Jį ruošis ChicagiS 
Lietuvių Taryba.

Minėjime dalvvaus visos lie- 
tuviškos organizacijos. Atvyks 
ne tik valdybos, bet ir visi vaikš
čioti ir važiuoti pajėgiant eji- 
Tikmtieji turi iš anksto patirti, 
kad? jų maldyklose bus laiko
mos Mišios ir sakomi pamoks
lai, kad laiku galėtų ten būsi- •

Senatorius Simon Senate pa
sisakys už Lietuvos nepriklau
somybę ir suverenines teises. 
Demokratų partijos atstovai vi
są laiką reikalavo, kad Rusija 
atšauktų savo karo jėgas iš 
•pavergtos Lietuves. Iš tm turi 
išeiti sovietų kagebistsi ir visi 
lietuviai, kurie dabar jau duba 
kagėbistų eilėse. ..

Iš Washmglono atvažiavęs

WASHINGTON. D.C.— 
racijos pareigūnai buvo I 
informuoti, kad Jobu 
juk. buvęs Trebiinkos 
sargas turi išvažiuoti 
kos. Jis prirašė vieną
kad imigracijos pareigūnai leis 
tų jam pačiam išvažiuoti. Be

bą apie lietuvių vedamas kovas 
pačioje Lietuvoje prieš okupan
tą. Liūtas Grinius buvo vėik’Vs )

į skautas - akad-mikas. Lietuvį-:}’ 
j skautai nepajėgia įsit-raukU. į
I Amerikos lietuviu visuomenė#
I * ‘ '’V ’

! judėjimų. Dabartinė skautų VŠ- 
! dovybė ragina juos nesikišti i 

pastangas išlaisvini

> parašė!
1 I

dovybė r 
lietuvių 
Lietuva. Jie stebisi, kaip skau
tas Liūtas Grinius pajėgė ‘aį1 ii 
VLIKo vicepirmininku. Jis jie- 
derte lietuviams organizuoti jp-?- 
sipriešinimą Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų okupantui Jie 
norės pasiklausyti, ką inž. Gr<-

anlrą prašymą inugraciųr va
dovybei, kad pakeistų ištrėmi- j 
mą iš Amerikon. Ir antras pra-1 
šymas vakar buvo atmesta^.

Demjanjuk tvirtina 
buvo paimtas į 
vę, Treblinkij 
l»et imigracijos

TURKAI ATŠAUKĖ SAVO ! 
AMBASADORIŲ !

ANKARA, Turkija. — Turkų 
vyriausybė įsakė savo ambaea-. 
duriu: Omar Engir. Liuten tuo
jau sugrįžti iš Sofijos. Turkų 
vyriausybė nori su juo pasitarti,; 
kas <J ryti su turkų mažuma,: 
py v ? n 2 n čia bulgarų 
Vbą pasaulį apėjo 
bulgaru vvriausvbė

ATSKRENDA VISA AUKŠČIAUSIOJO 
SOVIETO VADOVYBĖ

atsiranda reikalais. .
Laikraštininkai paklausė Ro-' tuosius Tarptautiniam Baudo

toje esančių amerikiečių, ką jie najam Kryžiui. Pastarasis jau . 
mokės viską taip sutvarkyti, 
kad kiekvienas galės pasiekti 
gimtinį savo kraštą.

Kubiečiai bėga iš Angolos.’ 
Castro manė, kad jiems pavyks 
sudaryti kolonijas Angoloj, bet 
kubiečiai nenori ten pasilikti.
Klimatas jiems netinka ir maiŠ- r atskris visa aukščiausiojo sovie- 
tininkai juos naikina, kai tik jie 
iškelia koją iš kareivinių. • .

galėtu pasakyti apie - raketas. 
Marinai atsakė, kad. jie nieko 
nežino ir visko pasakyti negali.
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Tiktai Gromyka įtakin.
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megzti jokių j
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apie

Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta, RuSkalis, Anga, Vies- 
tarias, Lengvailė, EKgilis, Andė.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:23.

kad. 
tu r- ;

rusų atominiu 
ai nukentės <

Turkai
Zidorių-

darbu 
nieko

)U. 

nė 
\ ie

k us. Bulg; 
turku pa 
Bulgarai r.c 
bulgarišku 
l.ent ska

negu Amerikoj esančiu ambasa
dorių.

— Persijos įlankoje irakiečiai 
padegė Libijos transporto lai
vą “Neptunia”.

amb 
geriausia mi-

— Prezidentas Reaganas nu
tarė nebūti Vakarų Vokietijoj, 
kai šį pavasarį bus minima 10 
metų sukaktis sąjungininkų per
galės prieš nacius.

ryšių tarp 
ilguos.

žinia, kad j 
pradėjo la-į 
su turkais. •

turkus. Buvo garniu 
rai ne! užmušė keli

i, garsu 
cius Bulg 

nori išsiaiškinti su

-opa.
i ra
dau1

Dabar Demj 
jį teistų fede

— Amerikos gydytojai pla- 
ruoj'. i:n :s priemonių, kad taip 
lengvai jų negalėtų traukti teis
man už nevykusį gydymą.

Maskvos gyvenime yra didesnė,

riai, bet Ščerhickio įtaka yra 
desnė. Ambasadoriai priv

ginsi įtikini i 
kad nebijotų 
ketų

I jis ta 
nl >, s 
neniaie ir nežino

keistų savo vardus.; 
iri. kad jie pasirinktų :

kad į tu

ni b

įckių pokalbiu

Qin-

tinci: a
ei ile t

Oras doliesuotas, bet ne toks 
žvarbus.

likalų minrttoria

> laisve, bet j:i 
p . N ūlymą. 

mkesn s

— Laikraštininkas Jeremy 
Levin, prieš 11 mėnesių pagrob
tas Beirute, pabėgo ir pasidavė 
Sirijos kariams. Sirijieęiąi pra
nešė, kad Levinas bus perduo
tas JAV ambasadai. -

TARSIS SU PREZIDENTU, SENATO, ATSTOVŲ 
RŪMŲ PIRMININKAIS, SEKRETORIUMI

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų pirmininkas Tho-i 
mas O’Neill Jr. pranešė, ksd ko-1 
vo 4-7 dienomis į Washing foną

SOLIDARUMO VADAI 
SĖDI KALĖJIME

d raugams 
icje pačioj

priklausrmy!»ė, Dani 'lis. Pilypą, 
Rūtelė, Vytis, žaizdre. Liutau
ras, Vasaris, Laisvė, Julijona.

Vasario 17 d.: Aleksijus, Jur
gita, Vaišvilas, Viltė, Donatas, 
Giliginas, Salvė, Viltė, Tormei- 
š»s.

Atvažiuoja visi' klausyti, kaip jie privalo k’au-, 
vadovybės syti Gromykos.

Atskridę ' vietų pareigūnai; 
skris į Kaliforniją, Tevis ir Ncv. , 
Yorką. Ten ji-, praleis nuo kovo ; 
S iki 13 d., «' vėliau jie grįš į 
Maskvą. Als < Temdantieji rusai., 
matyt, nori. Lad pradėti susita
rimai būtu Kongreso patvir- 
linli.

to vadovybė. 
dukšėiausio sovieto 
nariai, !xd delegA-ijai va<k»vau* 
ja ukrainietis Vladimir S. ščer- 
bicky. Jis yra fi7 metų. įtakin
gas komunistų pašlijos narys 
Ukrainoje ir Maskvoje.

darom.
nuojrmą

Tuo : aciu

PIETŲ AFRIKOS .R OBIS, 
SĖDI KALĖJIME

W. B< th?. 03

sumetimais jie atvažiuoja, bet 
manoma, kad jų kelionė yra su
rišta su planuojamais pasitari
mas įvairiai karo medžiagai Į 
mažinti.

Atvažiavę rusai pasimatys su Į
— Irako kariuomenės vado*’ prezidentu Reaganu. šiame su-i 

vybė skelbia, kad jų lakūnai ap
šaudė tris tanklaivius.

Amerikon atvyksta įtakingų 
I sovietų valdžios pareigūnų, bet

— Pietų Cliicagos moteris ščerbickis, išskyrus A. Grornv- 
Helen Broom pareikalavo ¥7.5 ką, yra pats įtakingiausias. .To 

’milijono už kabinėjimusi prie • įtaka sovietiniame Ukrainos ir 
jos.

— Kosta R <a atsisakė tartis 
su Venezue-l -. Panamos, Mek
sikos ir K imbijo' atstovais 
apie ginklų eabonimą j Centro 
Ameriką. K*.-'a Rikos preziden
tas visai neliki Nikaraguos vy 
riausylrės paz dais, nenori, kad

aptarti 
dienos 
tas 
ir i' 
rin

'j k ei mn
n-kv’:

t.is
aukštą pašL

vyl>ės f nan.'ir 
lain Edwin M <
patai ėjas. B • 
sinėii ir Wi ’>

riausia- 
kas. Jis «nre>dav
biaiis

V:<tJOlC
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yra
amirs Bot ir, noga*

-e’giin .; r.:ve
daisiais

o *301,



i VALDYBA

LIE'l'L'VlV BENIJKUOMhrtEb

A. Dumčius ir J. Bagdžius. Re-

JAV R. L. B-nės Tarybos narių ir atstovų suvažiavimo, įvykusio 1984'fn. 
gruodžio 15 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose, Tarybos prezifįumo nariai., ,., 
su garbė^-svečiais. Laike suvažiavimo buvo paminėta R. L.-B^sešplO mėgįLjri 

Ta jiroga buvo-skaitomos dvi-paskaitos. Iš kairesnį dešinę :W 
paskaitą skaito kpt. A.'Juškevičius, dr. Vladas guriai tis, Ą. Repšienė, fct

. Rutkauskas, dr. V. Dangis, T. Bknstčubas ir kam V. ZakarauskašJ Nuotraū- 
"v SjjOje trūksta: K. Tautkaus, Tarybos prezidiumo nąrip. (C. Genučio nudt)

;nž. D. Adomaitis, A. Pleškys ir 
K. Rutkauskas iš Rockfordo. 
Spaudoj l&vo kviesti: Juš
kevičiene, St. Juškėnas, j. Pet-

194<» metais visos lietuvių išeivių patriotinės orga
nizacijos sudarė vieną organą — Amerikos Lietuvių Ta-; 
rybą. ALTą. Jos pastangomis, Amerikos vyriausybė i 
paskelbė, kad nepripažįsta Lietuvos Įjungimo į Sovietų j 
Sąjungą. Išrūpino, kad pabaltieciai pabėgėliai Vokieti
joje nebūtų prievarta grąžinami į okup. kraštą. ALTas 
rengė Vasario 16 dienos minėjimus. Tuose minėjimuose ■ 
dalyvaudavo visi lietuviai ir tik ta diena buvo renkamos ! 
aukos Lietuvos laisvinimo rsdkalams. žinoma, tuose 
nėjimuese nedalyvaudavo tik komunistai, bet jie ir 
rengė atskiro minėjimo.

Naujoji lietuvių išeivijos banga irgi nuoširdžiai

mi-
ne-

rė
mė ALTO darbus. Per 30 metų tisų pakraipų, visų įsiti
kinimų lietuviai (žinoma, tik ne komunistai) vieningai 
rėmė ALTo darbus. Per 40 metų tik ALTas rengė Va
sario 16 dienos minėjimus Chicagoje ir tuose . minėji
muose dalyvaudavo visi geros valios lietuviai. Ir jau ! 
mums atvykus, kaip buvo gražu žiūrėti, kada Vasario į 
16 dienos minėjimuose dalyvaudavo risi kartu — ir se-: 
nieji ir naujieji ateiviai, ir vyresnieji, ir jaunimas pri- 
pildydavome didžiulę Ashland auditoriją.

Žinoma, kad tas negalėjo patikti Lietuvos okupan-i 
tui. Pamažu, iš nedidelės Ciceroje ląstelės, pradėjo vys- i 
t\Tis okupantui palanki veikla. Vasario 16^p^~|<^ęupan- j

kurtai bandė vietoje Vasario 16 dienos, ivestt'Mindaugo 
vainikavimo minėjimą. Šis bandymas nepasisekė. Pri
tikę ieškoti kito kelio. Ir rado. - ■
i Per eilę metų okupanto agentai svečiavosi katali
kiško dienraščio redakcijoje ir naujosios lietuvių bajo- 
gijos rezidencijose. Visą laiką jų spaudoje buvo smei
giami ir niekinami Lietuvos laisvinimo veiksniai ir vi
jomis priemonėmis buvo trukdomas aukų rinkimas AL- 
S"ui ir VLIKui. ‘ ' ’ * - . ■ h -
S Ir štai jų darbo, vaisiai:

Pirmoji kregždė pasirodė jau 1982 metais. Patai
kūnai paskelbė, kad.-jie irgi rengia Chicagoje savo at- Į 
gkirą Vasario 16- dienos minėjimą. Bet negavo beturiu j 
galės, o Į Vilnies salę keltis, tai būtų tas pats, ką ir į Į 
flaskvą važiuoti.

Ir štai, po beveik 30 metų darbo, okupanto agentai 
pasiekė savo tikslą. 1983 metai, pataikūnai pirmą kartą Į 
Chicagoje ruošė savo, atskirą Vasario 16 dienos minėji- 
j&ią. Minėjimui salę gavo, kaip žmonės vadina, “Raudo- 
£ajame Centre”. Generolas Petronis, tur būt, jau trynė 
tankas iš džiaugsmo, kad dabar jau jo tikslas pa-

< siektas, lietuvių išeivių visuomenė suskaldyta ir laisvi-1 
limo veiksniams aukos sumažintos.

Ir tas viskas vyko, kada Bendruomenės vadas pa- 
skelbė, kad jis nori dirbti bendrą darbą su Lietuvos lai
svinimo veiksniais.

Amerikos lietuviai yra tiksliai informuoti apie 
bandymus suskaldyti Vasai 
vyks i ALTo minėjimą, rengiamą vasario 17 dieną 
rijos aukštesniosios mokyklos salėje, esančioje prie 
lifornijos ir 67-tos gatvių sankryžos,

Ignas Petrauskas

PLB mandatai, mitai ir fikcijos

Marija Rudienė, buvęs Tarybos 
prezidiumo narys, persikėlęs gy
venti i Floridą — A. Tauginas, 
R. L. B-nės Floridos apylinkės 
pirmininkas Mykolas Karaitis, 
svemmimą palydėdamas ”200 doL 
čekiu. ;j

Buvo sudarytos ir įvažiavi
mui pristatytos šidš komisijos: 
Smilgys (susirgo neatvyko), V.

JAV R. L. B-nės Tarybos na-^ 
Irių h- atstovų metinis suvažia-| 

simas įvyko 19&t m. gruodžio| 
15 d. Lietuvių Tautiniuose, 

I 6422 South Kedzie Avė. Chica- 
Į go. I1L Suvažiavimą atidarė Ta- 
j rybos Prezidiumo pirmininkas 
I d r. V. Šimaitis. Savo trumpame 
; žodyje pasVeikmo gausiai suva
žiavusius atstovus, •• narius ir 
svečius, garbės prezidruman pa
kvietė Tarybos prezidiumo na- 
rias: kan. V- Zakarauską, K 
Rutkauską, K. Tautkų, A. Rep- 

i sienę ir Centro valdybos pirmi
ninką dr. V. Dargi. Visiems su
giedojus Lietuvos himną, invo- 
kaciją ir mirusių pagerbimui 
pravesti pakvietė kau V. Zaka-j 
rauską. Pasimeldus ir pagerbus 
susikaupimu mirusius B-nės na
rius., žuvusius, nukankintus iš
tremtus į lėtą mirtį — Sibirą 

t .tnūsų taųtįėčiiis/^ata-įpriė sfekan- 
Jno darbotvarkės pirnkto. Prasi
dėjo sveikinimai žodžiu. Sveiki- į 
‘no: ^gnerįkos Lietuvių Tarybos! 
pirmininkas Teodoras Blinstru-! 
bas, savo žodyje padėkojo R.| 
L. B-nei už šimtaprocentinį AL- 

. To rėmimą. ? Politinių kalimų 
vardų —- A. Paškonis, stipriu

lis. K. Tautkus, J. Tijūnas, J. 
Vasaitis, J. Žemaitis -irBi Kerne - 
žaite, bet ne visi atrijk# Į Sek
retoriatą: L. Dubauškięnė ir D. 

’TriČiėuė,...7 1

Pereito suvažiavimo protbko-

I Skopas, A. Skopui surirgūs, per 
j skaitė D. Tričienė. Į 'Protokolas 
į priimtas su pagyrimu.

Buvo skaitytos dvi paskaitos: 
‘ Mūsų dešimtmečio veiklos Tai-

■ da”. A. Juškevičius savo paskai-
sveikinimo žodžiu pasisakė Ta-: 
rybos narys Vladas Pauža iš j 
Michigan. LKDS vardu sveiki-i 
no Chicagos skyriaus pirminin- • 
kas J Jokubka, Chicagos Spau-

Į dos klubo vardu — A. Marma,! 
j tarė 

ių, jog j „Varpo’' redaktorius A. Kučys,
BKeme- i

dar kas nors kitas pretenzijų į žaicė. ‘‘Nuajienų” redaktorius!
i reikšti. Viskas aišku,'kaip die-f— M. Gudelis, Tautos Fondo j 
i na.

> -prašo, ką'PLB sennas turėtų. 
daryti, bet tiesiog rašo “turės”. 
Turės, girdi, aiškiai pasisakyti, 
kad PLB yra viemnfelis organas 
(jungtis), kuris derma ir poli-

efrąsą paprieštarautu jau ga-| ‘įoUferiteiklĮ  ̂^a7 plvedė ________ ____ ......
-.Ii grėsti ir reorgo vardas, ftesp i išspausdinti į>aryskmtomis rai- Trumpą sveikinamo žodį 

aiškiai“-^atsakyti dėl; mėgiamas ........
tolimesnės -musų laisvės
bei poli tinė veiklos krypties, nes; 
kol tautos kamienas yra pa-! 
vergtas ir Lietuvos vastybės su-j 
verenumas sustabdytas, jis, sėi-j 
mas, tik vienas reiškia lietuvių j 
tautos rvžta būti laisvai bei ne- i 
priklansomai ir rūpintis i 
jos aktyviu dalyvavimu Lietu*- 
vos laisvės darbe, 'l ik deinokra* Į 
tišku būdu rinktieji pasaulio 
lietuvių atstovai gali kalbėti vi
ses išeivijos vardu, bet ne ats-j 
kirų grupių ar partijų paskirti i 
arba patys save pasiskyrę kelii 
diktatoriški žmonės su nesikei“ 
čiančiais “‘mandatais’*. PLB sei- i 
mas yra vienintelė pasaulio lie-l ituvių aukščiausia institucija, att 
sievaujanti visiems lietuviams...

Atsimename, kad prieš VPjį Jonės tik del pačių teigimų, ku-(
PLB seimą EEB pirmininkas V.i rie su tokiu aksionomišku tvir- uwma ir p(
Kamamta.s tvirtai ir aiškiai "Pa ‘ tinimu pasakyti, kad oponentui; vejįja> ■įodžžūs “derina” 
šaulio Lietuvyje” (1983 m. N r. j už < 
2) deklaravo: “VI-sis PLB sei 
mas turės ;

kovos i siij ėstablišmento sargu....- derinimo kompetencija galėtu! "Tautos Gvvvbė
Tačiau su Kamantų sutikti 

negalima, nežiūrint jo užima-’ 
mos ir taip svarbios -valdybos ’ 
kompetencijos. Tenka ypač įsi- .' 
dėmėti šiuos teigimus.... jis. sei-j 
tnas. tik vienas reiškia lietuvu'

arpo” Nr. 19 komentarai j 
(Bus daugiau)

išeivi-Į tautos ryžtą būti laisvai ir ne-j
priklausomai'?...Tik dėmokratiš-1 MEILĖ, IŠTIKIMYBĖ, 
ku būdu rinktieji pasaulio lie- ^TAUTAI LAIDUOJA 
tuvių atstovai gali kalbėti visos i 
beturiu išeivijos vardu, bet ne' 
atskiru grupių ir partijų pas-

TOS ATEITĮ!

tą užvardino: “Kas sriskririė L. 
B-nę?” Antroji paskaita;. kurią

į vardu — J. žemaitis.

Sveikinimus raštu
I Tarybos prezidiumo 
j A. Repšienė. Raštu

SAVO i Lietuvos generaline konsule Chi I 
TAU- J- Daužvardienė, BAL- 

Fo Centre valdybos pirmininkė
TAU

io 16-osios minėjimą, todėl jie Į
“ Ma-I Taip supranta praeitus ir da

bartinės PLB valdybos m.nnniii 
kas PLB pobūdį ir kompetenci-j 
ją. Interpretavimui neaiškumu, i 
rodos, nėra.

VI-sis PLB seimas turės aišĮ, 
kiai pasisakyti, kati PLB šeima 
yra vienintelė jungtis ,kuri nei 
tik rūpinasi, bet derina pasaulio j 
lietuvių švietimo....- ir politinę] 
veiklą. . (.4- 1

Aiškių aiškiausiai pasakyta.' 
kad kol neatsistaitys nepriklauso 
ma Lietuvon valdybe, tai-tik P-1 
LB seimas, r jfs tik vienas reiš-] 
kia visos lietuvių tautos valią ir 1 
rūpinasi išeivjos aktyvu Lėtu- j 
vos vadav.mo darbu. . j

Tai kas. kad LB steigėjai ir I 
garbės nariai laikė ir tebelaikei 
VLIKą vyriausiu - laisvame pa-' 
šaulyje organu Lietuvos laisvi-; 
nimo darbui, tai kas, kad parli- j 
zanų atstovai aukodami sąvol 
gyvybes, per šimtus kilome'Kų į 
prasimušė ; 
čios tautos 
litinę tautos 
organui, k u 
garbiai min 
tuvos gvver 
visa lai yra 
kia, kaip il
čių kunigaikščių ir karalių vai. j 
d y ta Let u va

Prisipažin 
iiu už PLB š dabartinio 

tiesą pasakius 
ut tikėtis, bet

j laisvę su kovoj a n-1 
įgaliojimais šiam po i 

s sąmonę reiškusiam j 
rio vaidą 3d šiol “pa , 
i laisvės išsiilgę Lie-j 
itojai^ V. Karnanhii, 
i tik praeitie,ne kito-■ 

orieš daug šmitrhe ,
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pirmininko, 
nebuvo gal 
■ik inanxla, 
a jei iair n 
^fJciornsrpc 

JCUHS. tai t

Kh.'^tiutTi 
dd rinklieji. 
ferT Vš'Juok

ką nors aukšles- Į♦ ja>
ir į 

vis j 
kad.kokia nors vie-1 

c VfJKui ir jj sudaT 
himinys' organiiatL ' 
• >t .
r.yMr.pu>

deiuolHt^p Stį- I 
ilk sermas ir 

iųJVįjta’ulš'S ‘Kanrah 
ridėra tokią didelę 

,< mm žmogui, ne

sk:limas”. Abi paskaitos buvo 
gerai paruoštos ir dalyvių entu- 
ziasuiškai priimtos. Buvo pagei- 
gauta, kad abi paskaitas išleisti 
atskiru leidiniu. . .

Toliau sekė pranešimai; Ta
rybos prezidiumo pirmininko ir 
sekretoriaus. Centro valdybos: 
pirmininko, kasininkės^ - ’šimti
ninko Fondo koordinatoriaus, 

perskartei Kontrolės komisijos, apygardų 
sekreto-e , ’ 
sveikino: Į

ir apylinkių pirmininku. , .
Rockfordo apylinkės pirrmnin 

kas ir Tarybos Prezidiumo vi
cepirmininkas K. Rutkauškas

(Nukelta į trečią puslapį)

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
'-Vasario 16 proga mes, lietuviai, jungiamės 

is naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybes atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
pimginemis aukomis stipriai parernt Lietuvos- 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir Į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi 
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais 
vinuno reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai __ jos Vvk-
4omajAm Komitetui Chicagoje arba Tarvbo« 
skyriams vietose.

ruduodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kąd, budėdami Lietuvos išlais 
VTbTrtlo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje tain 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai 
kymo reikalui.
w-. PreL J. BALKUNAS,
JAV rietuvių Bendruomenės Laikinojo Organuaeinio ! 

Komiteto Pirmininkas

♦

V*

t

X

X
X 

i

t

x

♦
ž

‘>
; Fohaia?yAiK^S. 19R5

rys ,1953 Vasario cien-.t'

♦ 
♦♦♦

❖



i

BENDRUOMENĖS VAGOS

veiklos pranešimą palydėjo su 
200 dol auka. Vsi pranešimai 
buvo užgirti u vienbalsiai pr’.- 

■ nti. Kiek ilgiau užtruko ir su-j 
lankė didesnių aiskiuijų t-u 

Jslaigų pataisymo ar papildymo
tįsimas. Čia dalyvavo gana" 

d rug asmenų diskusijose: L. D i 
i ui-kieno, D. Adomaitis, V. Fau 
: i A. Kaėjn kienė A. Dumčius,!

Balčiūnas, B Kemežaitė, A. I 
(..pntas ir kiti. Nutarta: sekau- • 
irine suvažiavime. įvykstančia-' 
: e 1985 m. gruodžio mėn. Ta- 
’ v'ccs prežičiumas išdiskutuoją. 
Į irtų pakeitimą -rateiks suvaž’a 
vimo dalyviams. Suvažiavime ' 
A lyvavo virš 80 asmenų-

Suvažiavimo nutarimus 
Kzohucijas perskaitė inž. D.' 
Adomaitis, kurios buvo priim-1 
u.s. Suvažiavimas buvo baigtas' 
Lietuvos himnu. .. •

(Atkelta iš antro puslapio)
tvermės bei ryžto pavyzdys kieK 
vienam iš mūsų-

R. L. B-nės vadovybė nuošir
džiai dėkoja p. Mykolui Karai- 
eini, R. L B-nės Floridos Apy
linkės pirmininkui, vi gražiai su 
redaguotą sveikinimo tekstą.

ŠIMTININKŲ FONDAS
JAV R. L. B-nės Tarybos Pre-

ALGIMANTAS S. GEGYS 
TAIKĖ DR. DARGIUI, PA

TAIKĖ KAMANTUI
Algimantas S.Gečys, JAV LV j 

N-sios tarybos (.taip jis pasira
šė po savo laišku “Draugui” - - 
Draugas, 1985 m .sausio mėn. į 
11 d.) savo labai nenuoseklioje 
pastraipoje—Bendruomenės Su- j 
junginio reikalu — rašo:

“Man asmeniškai žirniai pri- ' 
imtimesnis būtų dviejų vys- i 
kupu — kataliko P. Baltakio ' 
ir protestanto A. Trakiu lar- s 
pinikavimasr ginčui užbaigti. Į 
Siūlydamas šiuos du dvasiš- ■ 
kius nebandau provokuoti “re \ 
orgu.” centro valdybos pirm.; 
dr. Vyt. Dargi ar šokiruoti jo i 
masoniškus įsitikinimus.”.
I,abai “džentelmeniška” iš p.: 

Gečio pusės “nebandyti provo-1 
kuoti ”dr. Vyt. Dargiu “įnašo- į 
niškus įsitikinimus”. Deja, ar A. I 
Gečys nepagalvojo, kad šitokiu' 
pareiškimu jis provokuoja savo.; 
viršininko PLB valdybos pir-Į 
mininko Vvt. Kamanto katali- 

f

Riškus jatįsmust
JAV katalikui nedraudžiama 

dalyvauti hnasenų veikloje, heli 
negalima palikti žmoną, kad ir į 
:u jau suaugusiais vaikais ir pa-j 
simti OaįūPonaa Gečys, turbūt t* T , r pjjos:iepagaUyoj9,,kadf ;sąu‘(£-m£^.ą i< - 
dr. Dargi,; pataikė Kamantui. 
Pagaliau, kas žino, Gal jis taiko 
■ PLB valdybos pirnnninko vie-' 
■ą. Algimantas Gečys? yra didel 
i:ų ambicijų žmogus/; RBDi

zidiumo pirmininkas dr. Vąlen-Į 
tinas PVoplys (prieš metus mi- ■ 
»ęs) vis sakvdavo: "Sauso nie-. 
kas neklauso’'. Jis pinai tuo ii- 1 
kėjo, kad organizacija turi tu-' 
j-ėti pinigų. Tuo vadovaudama-

i : is jis ir sumanė įsteigti šimf:- 
arba ninku Fondą (organizacijos ge-į 

rovė). Aukotojams — šimtiniu-'; 
kams pagerbti išleido mažus,1 
rkydo pavydalo, trispalvius žen. ■ 
Alelius — garbės ženkleliais va-Į 
dinamus. Piojektą padarė dail. • 
Jonas T ričys. Nariai ar p rija u-į 
CK.nlieji, norį paaukoti 10d dvi ‘ 
R. L. B-nei, kreipiasi į savo ’ 
apylinkės valdybos narius. To-Į 
linu gyvenantieji, ga.i siųsti šiuo: 
adresu: A- R. 7236- So. Rock
well St.. Chicago, Hl Būsime vi
siems aukotojame labai dėkingi. į 
Per 1984 m. Marquette Parko 
apylinkė turėjo 10 tekiu aukoto-, 
’(u, kuriems buvo įteikti ženk-’ 
lėliai ir prisegta gėlytė, kitaip1 
sakant pagerbti per rudens ba
lių spalio 20 d. Visiems aukoto 
iams nuoširdus lietuviškas ačiū

IŠ R. L. B-NĖS CENTRO 
VALDYBOS VEIKLOS ■ 

JAV R. L. B-ries Centro va? Į 
t 

.lybos posėdyje,; Įvykusiame sau j 
šia 30 d-, kuriame dalyvavo ir’ 
Tarvbos Prezidiume pirminiu-j 
kas dr. Vladas Šimaitis ir kam 
V 
tvarstyta daug reikalų, iš 
riu ne visi skelbiami s]

SVEIKINIMAS DAKTA- 
RUI KAZIUI . BOBELIUI

- -4 ■ i

rybos pirmininkas dr. Vytauij 
tos Dargia .ir Tarybos prezidiu
mo pirmininkas dr Vladas Ši
maitis igaliavo Floridos R- L. 
B-nės pirmininką Mykolą Ka
raite pasveikinti visos organiza-
cijes vardu d r. K. Bobelį, kuri 
už nuopelnus Lietuvai J. E. Po
piežius Jonas Paulius II apdo
vanojo šv. Gregorijaus ordenu. 
Iškilmės įvyko sątisįo 13 d. Šv. 
Vardo bažnyčioje, Floridoje.

Tai yra visų;mūsų pasididžia
vimas, laisvės kovų ženklas, iš-

Vytauto Didžiojo muziejaus rūmai Kaune

k-jos pirmininkė dr. Joana Da
nilevičienė. Kūčių vakarienės 
susikaupimo ir maldai pravesti 
buvo pakviestas kan. V. Zaka
rauskas Išklausius Kalėdoms

prie Kūčių vakarienei paruoštų 
stalu, susirinkusieji pradėjo lau
žyti ir dalintis plotkele. Praside 
j o vakarienė. Maistas buvo la
bai geras, gerai paruoštas spe
cialiai Kūčių vakarienei (be mė

Tarybos Prezidiumą- ir Cent
ro valdyba reiškia nuoširdžiau
sią padėką: sol. S Adomaitienei 
už programos suorganizavimą ir 
privedimą. Nuoširdi padėka m u 
zikui M. Motekaičrai, p. D. • 
Vaitkevičiūtei su įsijautimu pa
deklamavusiai eilėraščius. Ypa-. 
tinga padėka priklauso sol. A-‘ 

su-

<IGNAS PETRAUSKAS

SAVAITĖ ATOSTOGŲ
(Tęsinys) į prieki, gerai pa^ileuke' ir tvir- !

•ai statydamas kojas. Apėjus 
pirmgalį vėjas tave nešte neša.! 
Vloleiys ir daugelis vyrų, tai tik ( 
įsikibę i turėklus apeidavo prie
ki.

Gruodžio 19 dienos rytą pasi
rodė Jamaikos salos pakraščiai. 
Rvtą keleiviai ne linksmai suti
ko Nors lietus ir nelijo, bet dan
gus debesuotas. Temp. 78'F. Pa
prastai laivus sutinka linksmai 
nusiteikastos žuvėdros. O čia, tą 
rytą, ir jų mažai tepasirodė. 
Montego Bay miestas yra šiau- j 
rėš vakarinėje salos dalyje. Vi
sa Įlanka apsupta aukštais kau
buriais, Kurių kriaušiai apaugę 
>ku:ožiais kiūniai 
matosi gyvenamieji namai. Ži
noma matėsi.dau palmių. Uosto 
pakraštyje stypso du po ię aukš
tų namai, dangoraižiais vadina
mi. O iš visų išsiskiria tik ‘‘She
ll” ir “EXXON” didžiuliai gazėj 
lino tankai. . i.{.

Kiek žinoma, pirmieji Jamai
kos gyventojai buvo Araw,ako 
giminės indėnai, atsikėlę į šią'

Svečiams pasistiprinus, dr. J. 
Danileviči^Sė pakvietė buvusią 
operos soL; S. Adomaitienę me
ninei Kūčių’ vakarienės daliai 
pravesti. Sol. S- Adomaitienė 

Zakarauskas. Posėdyje buvo' pristatė publikai kiekvieną me
lš ku-‘ ninės dalies atlikėją. Sol. Aldo- 

naudoje. ina Buntinaitė pagiedojo kele- 
Svarbiausias nutarimas:* suruoš-j tą Kalėdinių giesmių. Jai akom-i 
ti Lietuvos Partizanu minėjimą.' Panavu muzikas M. Motekaitio.Į 
Minėjimui ruošti vadovauja kul ■ D. Vaitkevičiūtė - Meilė padek- 
tūros komisija, kurią sudaro': | Lmavo porą eilėraščių. Vado- 
dr. Joana Danilevičienė, Ange-j vaujant sol- A. Buntinaitei. su 
lė Katelienė ir Delfiną Tričic-I visais Kūčių vakaiien.es daly., 
nė. Salė gauta gegužės 10 d. šv. į viris buvo pagiedota dar keletą { 
Mergelės'. Marijos Gimimo para- j giesmių. 
~ aiėje tuojau po\ lietuvis- j 

raidų. Visos apylinkės: 
prašomos nerengti kitu paren-Į

i igirnų, o aktyviai įsijungti 
didi minėjimą.

lt L. B-NĖS CICERO 
APYLINKĖ

Cicero Apylinkės valdyba sau- | 
kia metini nariu, susirinkimą, ku 1 2 *- *■ . * ■ 
ris Įvyks §. m. kovo mėn. 3 <1- į 
Šv. Antano parapijos salėje 11:'* 
45 vai. ryto tuojau no i 
kų pamaldų. Kviečiami nariai, > 
prijaučiantieji ir svečiai gau- Y 

dalyvauti. i

aieje xi: & 
lietuvis-

šiai

TRADICINĖ KŪČIŲ
VAKARIENĖ

Šiais metais Kūčių vakarienę
ir meninę programą organizavo 
Centro valdybos kultūros komi- i
sija. Kūčių vakarienę 
bet jausmingu žodžiu

trumpu i 
atidarė;

BuiiVfiaitei, kuri pavadavo 
sirgusią sol. Mažeikienę.

Tarybos Prezidiumo padėka 
Centro valdybos Kultūros ko
misijoms narėms: dę.JUsDanile-’ 
vičienei, A. Katelienei ir|D. Tri. • 
čienei. Garbės svečių, tarpe da-į 
lyvavo vysk. A. tiakis ir Fo-' z 1nia Daktarė. ALTo pirmininkas 
T. Blinstrubas, G. Lazauskas ir 
kiti. R.L B-nės vadovybę dėkin- i 
ga visiems svečiams —į Kūčių • 
vakarienės dąlyviasus fotogra
fui C. Genučiui, Taukinių Na
mu administratoriui b. Br. Ka- 
sakaičiui. J

. ■ - ■ ,'į '

BendrHOTnenes^VMgos' : 
saiisio-v^san’o mėnĄ^ed. ko- 

leg:ja . 'I f

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

atFESTING.V isPTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAJL- 
PUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
į vai. ryto Iki 10 vai, vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. ST HUMAN. B.S., Registruotas vaistininkas

Mane nustebino viena mote-Į 
ii>. -Ji. scąėdarna motoro varo-1 
mame vežimėlyje, vikriai nar-t 
dė taip žmonių. Matyti buvo pa 
tyrusi vairuotoja. Jos viena Ko
ja buvo amputuota, Vežimėlio 
užpakalyje buvo pritvirtinta 
,’aikšėlojimui ilges lazdos Jas 
ii naudojo, norėdama padaryti 
keletą žjngsnių arba užimdama 
vietą prie rialo. Puiki moteris, 
anie 40-50 metų. Ji mokėjo pui
kiai susitvarkyti ir kartu sn vi
gais džiaugtis atostogomis.

Pirmaclienį, gruodžio 17 die
nos rytą pasiekėme Meksikos 
pakraščius, Cozumel salą. Oras 
puikus, saulutė maloniai šildė. 
Temp. 72 F. Aplankėme mieste
lį. mėgėjai pirko suvenyrus. Aš 
norėjau ntt-ipirkti orini diržą, 
bet deja, man tinkamo nebuvo. 
Visi buvo per trumpi Vėliau, 
susėdę i taksi, apvažiavome ap
link visą salą. Sustojome “Puti-! 
te dcreiia” užeigoje. Čia įdomios' 
stačiu krantų uclos. Jos yra ko
ralų kilimo. Gal prieš daug tū
kstančių metų, ugnikalniai iš
metė didžiulius koralų gabalus. 
Taip tie koralai suakmenėjo ir 
uolos atrodo, lyg būtų iš gysle
lių sudarytos. Kad įsivaizduotu- 
mt, kaip tos uolos atrodo, reikia 
lik pažiūrėti į gabalą koralo 
krautuvėje. Čia, tomis didžiulė
mis uolomis visas kraštas nu
klotas. Kitoje tos salos pusėje, 
sustojome “San Francisko bea
ch”. Krito į akri Meksikos jau
nuoliu mandagumas. iSustoįus 
mūsų mašinai, netoliese vienas 
jaunuolis kalbėjosi su dviem 
mergaitėm. Tuojau jis prišoko 
atidalyti duris, išlipant sūnaus 
žmonai. Švarutis pliažas ne'plaf 
tus; gal koki 10 metrų, bet išsi-j 
tieses visu pakraščiu. Žmonių,, 
dauguma jaunimo, pilnas plia-Į 
žas. Grojo 5 žmonių orkestras. 
Jaunas dainininkas dainavo gra
žias ispaniškas dainas. .Tai ne 
Amerikos jaunimo orkestras, ka 
tis su įvairiais bubnais ir plokš
tėm tik triukšmą kelia. Staliu
kams sustatyti, padaryta pasto
gė, dengta palmių šakomis. Mes 
gėrėme meksikonišką alų. o 
daug jaunų žmonių mačiau ge
riant amerikonišką “Šhlitz”. Sa 
lore mažai trobesiu. Palmės ir. 
krūmai ir dau^ žvdmčiu ole-‘ 
audru.

Vieną rytą buvo labai smar^ 
kus vėjas. Laivui plaukiant 
prieš vėją, rytiniai va ikse i o to
jai turėjo būti labai atsargūs ei
dami apie laivo prieki. Vėjas į 
buvo toks stiprus, kad aš, 210 
svaru vyras, vos galėjau, paeiti *

y ra nubkriausiųrų <iknimc 
tai. Kaip lietuviai tais m 
bandė nusikratyti rusų jun 
buvo žiauriai numalšinti, ta 
Jamaikos vergai 1931 metai 
kilo prieš jų išnaudotojus i 
dąrė daug žalos plantaci. 
Sukilimai irgi buvo ž'auria 
malšintas. Vergija oficiali: 
vo panaikinta 1834 metaL 
praktiškai žmonėm vergavo 
lgą laiką.

Ekskursantai saloje turi 
ti Jamaikos dolerius Todėl 
te yra Įrengtos būdelės 
Amerikos doleriai keičiami 
m-iikos. Grįžtant i laivą te: 
likusius JamaikC' doleriu 
keičia į arr.erikoinšl.-is. 
Amerikos dol. venas 4.J5 J. 
kiškų. Salos lygumose ir 

tarp kurių! yra didelės cukrinių nend:

tais 
o ir
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bananu plantacijos- Sy’. t 
nais apsodintas plotas ilgą 
duoda derlių, bananai 
per 9 mėnesius. Tada jie m 
tami ir šaknys duoda nauji 

' žalas, kurios vėl po 9 mė 
kertamos. Ne veltui vadove 
sake: ‘ Me> valgome ba;. 
pusryčiams, pietums ir vak-. e- 
nei”. Ir tai, jo nuomone, - .1 

>m 
storosniam ekskursantui ji • ir
gi patarė: “Valgyk daugiai ba
nanų ir busi toks pat pi 
kaip ir aš”. Tiesa, nepastelėjaii

^alą iš Pietų Amerikos. Pirmus sveika. Mes ne nutukę. Vici 
europietis, pasiekęs šią salą bu
vo Columbus. Todėl pamažu is
panai ir kolonizavo šią salą. Dėl; 
įvairių priežasčių, dar ispanams į 
valdant, indėnai išnyko. Anglai; storų žmonių saloje.
salą užėmė 1665 metais. Derlin
gose lygumose išsivystė cukraus 
nendrių auginimas. r Cukrus-ir

((Bus daugiau)

bananai, buvo pagrindinės eks- ; šovė 
porto prekės, šiems darbams Charles English, 
anglai privežė iš Afrikos vergų, 
kurių palikonys dabar sr.cĮaro 
šios šalies gyventojus. Ir. šian
dien 1

Keisiu sutapimu, 1831 mėtai tęs.
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Chicagoje gangsteria nu- 
gangsterių bendrai hrbį

Prašau mane palikti sargu 
nes prekybinėję bazėje palikau 

ten vartojama, anglų kalba, sv^katą ir užmigau tik per švea

SUSIVIENIJIMAS LI3TUVIŲ AMERIKOJ ■ 
yra seniausia, didžiausia fr turtingiausia lietuviu fraternaliiu 
organizacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 97 metuf 
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurio 

darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJOMJS doleriu 
v. • ■ apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia ; pigiausiomis kainomis. ELA neieško oelnc 
nariams patarnauja tik pagrindu.
Mekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 

. Susivienijime apsidrausti iki $10,000?
— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė . _____ _____

Insurance, kuri ypač naudinga jąunįinuį siekiančiam
, aukštojo mokslo jų gyvenimo. • pradžiai,

— vaikus, apdraudžia pigia terminuota apdfauda: nž 
•-^1,000 apdraudę-sumą\temoka tik $3.00 metams.

SLA-r kuopu yrą visosetlietuviiX: kolonijose, 
Kreipkitės .Į ^savo. apylinkės kuopu veilfttns? 
jie Jums mielai j SLA .įErsšytt

* Galite kreipto fr toriai į SLA Česitrą:

LmUANIAN ALLIANZ OF AMERICA 
. 307 \W. 30th St, New Y«k? N.Y. 16001 rį

SLA Endowitenx

k

-

For constipation relief tomorrow-- 
r? ** jz « 2 A. 5=3“

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

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S1

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINIT’S, 

JI tom m--------------------------------- ------ ---- ----- u 0.00
2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  $6.00
II dalis, 229 psl.------------------------------------------ ------$6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ......   S5.00
4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 85.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________________ H-00

6. J. Venclavo.r, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKTA.
60 psl. 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. H a Tried St., Chicago, TH. 60608 shy
kite čekį tr pridAkri vien^ dolerį peraiunthno IllaPowt.

Inž. UODAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

parakė 700 puslapiu knygją, kurion sudėjo riską. kai 5et kada Ir 
iet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie IJetuvą, lietuviui 
ir Hetuviq kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

<atM m. KMf rtMiaL FaifM ĮS.

HSHJ1BNOS
EZM B. Hiteleč St, CHc»gv IL
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Kaulas Alfonsinas grąžina 
Argentinai ramybę

Raulas Alfonsinas, buvęs radikalų partijos pirmi 
rinkas ir dabartinis^ Argentinos-- prezidentas, stengias 
grąžinti Argąn tirtos' gyventojams reikalingą krašt ■ 
ranjyĮįę.H' , ■>

Tai ne toks lengvas dalykas, bet pasiryžęs advokatu' 
matęs savame krašte šilto dr šalto, priėjo Įsitikinimo, kac' 
25 milijonų gyventojų .turtingame krašte turėtų visiem' 
užtekti duonos, kiekvienas, turėtų ją užsidirbti, būtų ga 
Įima apsieiti be žudynių ir be kasdieninės Įtampos.

Argentina turi pustrečio tūkstančio ketvirtainių my
lių derlingos žemės įvairiausiame klimate, bet iki ši' 
meto neturėjo pakankamai žmonių tai žemei dirbti ir 
iš jcs ištraukti dvigubą ar trigubą derlių..

Argentinoj veikė ir veikia Įvairiausios politinės par 
tijos. Kartais jos buvo uždarytos, bet argentiniečiai visuo 
met rasdavo būdus savo mintims išreikšti. Argentinie 
čiams darė Įtaką prancūzų ir JAV revoliucijos su pačiais i 
radikaliausiais lozungais.; nes Argentiną, kaip ir JAV-es. I 
prieš 200 metų pasiekė persekiojami europiečiai, kuri' 
pasiryžo įsteigti santvarką be minties kontrolės. Didžiau- I 
šią Argentinos atvykėlių srovę sudarė italai, ispanai, vo į 
kiečiai, bet Argentinoje gimusi jaunoji karta jau buvo 
susižavėjusi nepriklausomybe.

Radikalų partija rado gyventojų pritarimo, kai Ar 
gentina jau buvo nepriklausoma, jau buvo baigtos kovo? ; 
su Brazilija dėl Urugvajaus ir Paraguajaus, ir Argentina I 
buvo didžiausias spaudos centras visoje Amerikoje. Bue 
nos Aires mieste buvo spausdinamos ispanų autorių kny 
gos ir gabenamos atgal į tą pačią Ispaniją. Anksčiau is
panų knygų centras buvo Barcelona, bet kai dešiniej 
pradėjo persekioti laisvesnę mintį, uždarinėjo leidykla? | 
ir mokytojus kišo į kalėjimus, knygų spausdimas perėjo

į Buenos Aires. Ten persikėlė ir i^mių lingvistai. Jiem* 
prasivėrė akys, kai jie įsitikino, kad Argentinoje ispanų 
kalba buvo daug turtingesnė negu pačioje Ispanijoje. 
Argentinoje buvo kitokių augalų* žemės, ir gyventojų, 
kurie kalbėjo kita ispanų kalba ir- turėjo kitus pavadi
nimus. Argentinos Patagoniją, pandas, Ghaco ir Ugnie.-, 
žemę buvo apgyvenę prancūzai, italai, Rusijos ąydai, 
rie tapo “ispanais” ir į ispanų kalbą jie atnešė da 
jovių, kurių patyrusiejį kalbininkai nežinojo;

Argentinos politiniame gyvenime atsirado i 
partija, kai šio šimtmečio pradžioje dar prieš 
Pasaulinį karą atsirado reikalas plėsti prekybą 
JAV-se naujų mokslo priemonių, sukti viso kraš 
tiką kita kryptimi. Politikai Irigojenas ir Alvarez sukūrė i 
Argentinos radikalų partiją, kuri įnešė kelias naujoves i 
į vietos gyvenimą. Pagrindinis jo principas buvo demo- ! 
kratija, antras principas — neatsilikti nuo pirmyn žen
giančio gyvenimo.

Raulas Alfonsinas yra Argentinos radikalas, bet jo 
negalima lyginti su tais radikalais, kuriuos lietuviai šiuo 
žodžiu vadina. Radikalas Alfonsinas jau ištisus metus 
valdo Argentiną, bet iki šio meto j& dar- nė vieno nusi
kaltėlio nesušaudė, neuždraudė nei- t-ienaį pofitįnei par
tijai veikti, nesustabdė nė vieno laikraščio m leido užda- 
rytiems laikraščiams vėl pradėti_ eiti-ir dėstyti savo min
tis. Grižo tūkstančiai argentiniečių, kurie buvo priversti 
bėgti Į Uruguajų, Braziliją, Panamą ir Meksiką.

Prezidento Alfonsino valdymo -Įaikotamis -labai sun
kus. Jam reikia kalbėti ilgUūsiom»Aala^d6m^, Aad .Įti
kintų nepatenkintus nesiimti prifeyartospa
aria nusikaltėlius traukti toišm'^ni miotFpatiiainus /fiu- 
‘ininkųs ir leisti patyrusiems. teisėjams spręsti. Advoką-

L

čia .štamas prlailėktuvinla d-slin

I. PUSĖN ASKOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
— Kokia maloni toji Antano motina, —•. gal

voja Morta ir ji mato ją Antano spinduliais nu
šviestą. — Juk mes turime viena kitai padėti, 
kaip gi kitaip, — sako Morta. — Tokia nelaimė: 
atėjo, sudaužė, sužalojo ir pabėgo. Ar jie išpro
tėjo, ar ką? Dar būtų peiliu persmeigę. Dievo 
malonė, kad aš pribėgau. Kokie tie žmonės, sakau: 
kerštas, neapykanta, pavydas ir nežinau kas. Aš 
ateisiu vakare, karves parvesiu, pamilsiu, kiaules 
pašersiu. Ponia, nedirbkite, manęs palaukite.

Ji išėjo. Jos minyts ją nešė, k&ip vėjas pū
kelį, kaip sparnai paukštį. Netrukus ji buvo na
mie. Didelės karvės akys nusiminusios plačiai pa
žiūrėjo į ją, lyg klausdamos, kodėl taip ilgai ji 
jos nemelžia ir į malonų birželio ryto orą ant ra
sotos žolės neišveda. Kiaulė žviegčiojo aptvare 
ir marg’s ’‘ype, pusryčių laukdamas. Prano ji 
nerad •, nežinojo, kur jis išėjo ir apie tai negal
voja. Dabai ji vistiek su juo vienoje troboje nebe- 
uakv.~” o dieną ji nelabai jo tebijp.

N< pvi.'\dama nuovargio, jaunatvišku vikru
mu ji sukinėjai’ kieme, melžia karvę, šeria kiau- 
!►, remia vamtem ' kuria ūghi pusryčiams, o ap- 
-\arčtvta jos iai <a gerokai skauda, ir krauias

• .' "“Draugas" p-'.dt4-\ bet reikia sėnusik 's, netinkančiais politinei: 
padėti "Draugiu”. Tokia an’.r&š-i veiklai.■te sausio 22 d. parašė Br. Kvik-Ily^.‘.‘Drauge” vedamąjį straipsnį. Tame straipsnyje jis priskai-! Bę. Kviklys rasite dienraščiui -daug teigiamų1 "Draugas 
ypatybių, skaitytojų 
mdne iš til^^U’.“Br?iigiii”

, bkjr-trūksta; /■• yy .."fis.-;' rašo;“Draugas”, nets" 75 metų;-/Dėt- vis srtsijaUniiia..;Tąfį visaiLnehub-, 
stabų, neš?' atrodo, kad ’ iri patįs autprnis vis’ atšijau- fnįia,” inėS' ■ ūž” save . jUunešiiiūs 'VDIKd veiksnius' apšaukia pa- 

4* * V ’ - \ ‘ • •» * * * \

I
teigiamų1

žinoma, po ifb-'ijauninimo tu-' ri būti ir a .[jaunėj imas. Toliau o: -U977-197X m. pakartotinai, ir lai;

as Alfonsinas, beprezidentaudamas pavargo. Anksčiau 
•.elis įnešus jis negalėjo ątostogahtiy buvo visą laiką 
mtas, bet beprezidentaudamas paėmė dvi savaites* ąt^s- 
ogų. Nuskrido į Tokiją, kur kalbėjosi su atsakingais-pa- 
'eigūnais prekybos reikalais. Nuskrido į Indiją. Ten be
veik ištisą savaitę praleido su taip vadinamo Treciojo pas
aulio valstybių pareigūnai?, nepajėgiančiais gauti rėi- i'deniaš 

'/alingų paskolų. Prezidentas Alfonsinas buvo laimingas. 
Tis išvažiavo, kai jau buvo gavęs stambią paskolą isAarp- 
ąutinio banko Šveicarijoj. Jis turėjo aiškhiti.-suvažĮavu-' 
ioms valstybių, galvoms, kaip tą;- paskolą-.- gauti ifr- idar 
žemesnėmis kainomis.

AR “DRAUGAS” KOVOJANČIOS ■ "y-LIETUVOS BALSAS? , ~ners politine partija ar gr. Xė vienai jų nepriklauso, naudingus patarimus iš v priima ir spi? jų veiklą ii; muoja”.Gerai, ka-d p. Kviklys sk" tojus apšvietė: visi manė ir ;nuo-l-iš p^rindų, atjaunėjo. Mu-rijo-. no, kad "Draugas” yra i< nū vienuolija ištiesė savo duos-, kaip vienos krypt:es įalvė. nią ranką, jrucšdąina barijgiai P-. Kvįk^ii,> jis “■atidi: .kaštavusią ofsetinę spausdinimo ’ .Įnijpifej^kis. Dabar jau žino- .tėoįiniką’’. Aišku, tuščiaAškęV/a i*kad “Draugas’’-nepriklausei i/i-nia nepalsiniinši --A itftaA.'rSi. i' niekain. o -niekam:' švaims, kalas.tai dosni ranka-; tai'jau "ne- :tuščia, pę». jos išUeširrro'jąTį-gaįi- į ’-’na iš-visų tik gerus p: ma ir gerą daiktąjiiuęirirSBr_. Kvikly surašo

X.S I pkad;
usitepęs ir kilų nesutepij3|arHu o, kas svarbiausia, apFe jų ve ‘‘į)rąii’gas”; lą rašo./ TaųbutĮĮ*-labai grr : betp'Įd^feįkrti šakio, kad “D.ią-visų tik aukas pri'r čjbet rašo tik apie, tuos, kuri? j čia i jų triūbą. t. y: turi : "infuą JBei-jei-žmogus”, Ja; jau jaiii “Dr gas". ntį/arPdo ilraugišku-nic po apsilankymo ir nieko ne ncLi.mpjęs gari, sau-liūdnas dinti- iš;“Draugo’* buveinės na. >r džiaugtis, kaip kaime sr , ... ... . dar iš-: paskos šunimis r..

4^gu/karys padarys kitokį nųsfkaltimą; t'ap jisrilaT 'pa- siundė.
g^vos,-kokįaĮų.teismui jį ątidųbti ai* yisai teisman ne- Br.Kviklys 'rašo, kad "D 

bet.jęigū'ąŠ/įsaį^ų, o karys manb įsakymo nė- . •^as”'4S niekur :<rš$kyrus ?■: 
wausysj tai jis gali-būtiŠ^ras, kad bus- baudžiamas visa J18n;ioiiją) negauna p: 
Intymų galia. , vi"ir vislelK pi
^7 Tuojau pat prisaikdtįįąs'ęrezi^gtąs’^sky#. naują 
^cįęįucmenės štabo rirš^^ką'.iūąuĮ^'^ąro apygar^ rir- vJįjaP’ 
išminką ir įsakė jiems f^jąu'užimtj’sayo^-pąreągąą^p ki
tiems kariams papasakojoy-ką^.jis’ien’gjąsi' daryti.žr^kaip 
jis tuos,planus vykdys. f ;

Rytoj minėsime Lietuvos nepriklausomybės sukaktį.! 
Rytoj visi girdėsime kalbėtojus, patariančius Tįūti vienin
gais ir visiems dirbti Lietuvos laisvei. Visi žinome, -kad i 
Lietuva bus laisva, žinome, kąd bet Lietuvos laisvės dieną j 
nesutarimai lietuvių tarpe -nebus- išspręsti ir užmiršti.'

Būtų. blogai, /labai blogai,: atsako--jiems jriferi 
Bet/neužmĮrškite^-kad5 aš esu vyriawasAa- 

rniortidirtęs’vadas.. /-/įAri-A/'jA •' -fe j/ •• ,’f; 
, .'U Ądv<2Ufbnsjnas,-prisaikdintas prėzidejįtb pareigoms 
l tūpjąu sušaukė " įtakingiausias kariuomenės..vadus, per- i 

<iar ’ skaitė ~^ems. Ąrgentinoš. konstituciją, kurioje šakoina, ■ 
_ ... ... _ .. _ .... Į ka^Jj^ežidentas yra-vyriausias kanupmenesvimninkas. i
Indijos premjeras Rajiv Gandhi specialiai praleido perskaitė baudžiamąjį karo statutį ir pastebėjo.;

.i prez. Alfonsmu kelias valandas,, kąd galėtų i? |ąus kiekvienųr karį, kuris nėklausys jo įsakymo.;

-

irti, kaip jis per metus laiko pajėgė apraminti, tąip Įkal
usias gyventojų nuotaikas. Prezidentas Alfonsinas pa- 
■akė, kad kiekvienos dienos vakarą patikimas žmogus, 
am praneša, kas naujo visame krašte. Kelionėje prį^ 
’entas Alfonsinas dar keliose valstybėse ir aptarė’gaĮi> 
nūs prekybos klausimus.

Vienas svarbiausių dalykų, kurį dabartinisprėziden- 
;as išsprendė, tai šimtą metų besitęsiantį mesusipratimą 
'u Čile Beagle kanale. Ten nebuvo tiksliai ^nustatyta 
iena tarp abiejų valstybių. Ne vieną karią abi valstybės 
nobilizavo savo armijas ir ruošėsi kovai. Abiem valsty
bėm šis sienos klausimas kainavo milijonus. Pats prezi- 
ientas pasiūlė dabartiniam popiežiui vadovauti komisijai 
iam klausimui išspręsti. Argentinos gyventojai — 95% 

katalikai. Čilėje yra šiek tiek daugiau netikinčių, bet 
gyventojams būtų labai sunku priešintis popiežiaus pa-i 
siūlymui. Abi pusės pasirašė susitarimą ir galėjo leisti ’ Kaip būtų naudinga, kad lietuviai turėtų, tokį, ryžtingą, j 
namo pasienį saugojusius pulkus. suprantantį ir drąsų politiką, -kokiu yra Argentinos pre- (

Nebuvo dienos, kad argentiniečiai nepaklaustų pre- zidentas Raulas Alfonsinas. Rinktinė jam sėkmės ir toliau i y^ntojaur? 
zidento. kas daryti, jeigu generolai ir vėl sukiltų. tvarkyti savo kraštą, kuris kėlia mūmyėe laikvėš viltį. 1.

t

įlvoji,; iš. -kur gi. fe -Marijonai šelpti; kada' ir jie palys iš šalpą- gy vena, o Marfjcnu " kunigu seminariją jau v. svetimiesiems pardavė, o r gus, anot vieno daktaro, p-.- rė dangatts akram s pirkt i'' A . 7(Bus daugiau)
suprantantį ir drąsų politiką, kokiu yra Argentinos .pre-!

, « _ - * i />. • T h ‘ • • V • ' •* x 1 *

tvarkyti savo kraštą, kuris kelia mumyse laikvės viltį.
_ _____ __ _---- ... - - .. i- - 'mi- i on - ..................... . iiii-i.t .......... ... L ._^-

i1 I’i 11 11111111 111 11111 1 111 ..... ........... .

. — Chie?gos miesta-s Šiaurės Chū-agos papž 5 mokėjus.1(K) n u oš.
dėmelėmis raiščio paviršių dažo.

Kai saulė vidurdienio kaitros spindulius žėrė 
aplink, ir rasa buvo jau dingusi, keleliu Į Mortos 
namus pasuko pora policininkų. Gražaus arklio 
traukiami ratukai klegėjo minkštame pievos kele
lyje ir greitai priartėjo prie durų. Morta sveikąja 
ranka ravėjo daržą, aprištąją laikė kiek aukš- 

|čiau nuo daržo. Abu policininkai priėjo prie dar
žo krašto.

— Labas, panele.
— Labas, ponai.
— Ar įūs esate Morta Alksnvtė?
— Taip.
— Mes atvykome jus paklausti kai ko. Pfti- 

Išome atsakyti tiesiai ir aiškiai, čia vyksta tardy- 
Įmas. Turime žinių, kad Įvykis jums žinomas. •_

— Aš atsakysiu, ką žinosiu.
— Gerai. Pirmiausia pasakykite, kas atči,- 

l tiko su jūsų kaire ranka?
— Praeitą naktį aš susižeidžiau, norėdama 

nutverti peili, kurį užpuolikas paleido į Gyniotą.
— Gerai. Papasakokite viską, kas praeitą 

Į vakarą bei naktį atsitiko. ,
Morta su visu nuoširdumu nusakė viską, kaip 

ji girdėjo ir matė. Nieko tik nesakė, kodėl ji sku- 
bėjo tokiu vėloku laiku pas Gyniotą.

— Sakote, kad vienas užpuolikas buvo Do
mas Gobšą, o kito nepažinote?

— Taip. ?•>
— Ar Gyniotas ji pažino? '
— Taip. Kai jis atsigavo, sakė, kari ta: bu

vęs Sarkanis. , . '
— Ar jis sakė, kodėl jie jį užpuolė?
— Ne. Atordo, kad jis nežino. O kaip dabar- 

Gynioto sveikata ?
— Nežinome. Atrodo, kad pagys, bet užpuo

likai bus nubausti.
Paprašę Mortą pasirašyti Irtpe, juodu iš

skubėjo.
0 vis dėlto klius tiems mušeikoms. Antanas, 

be abejo, pasakė, kas jį buvo užpuolę, — mąsto 
■ Morta. — Ale ir Domas, matai Ko tam reikėjo 
I eiti mušti Antano? Abu buvo tikriausiai susitarę. 
Bet kodėl jie tokį piktumą prieš jį turėjo, ką jis 
jiems padarė? Jis mušdamas šaukė: štai tau riesti 
nosį, štai tau statyti mane po šautuvu, štai tau 
atitinkama pagąrba! O Domas šaukė: .štai tau 
lįsti prie Ievos!... Reiškia, anas turėjo kažkokį 
piktumą iš kariuomenės laikų, o Domas yra su
pykęs dėl Ievos/ Morta; anksčiau ouw pastebė
jusi, kad Domas labai daug dėmesio skiria Ievai, 
bet ji nieko nepastebėjo, kad Ievai tas jo dėmesys 
rūpėtu. t)omas patyrė, kad Ieva vaikosi Antaną, 
ir jmh atrodė, kad Antanas ją vilioja. Iš Čia Do
mo piktumas. Bet juk Antanas jiems atleis, jis 
nestume jų į kalėjiiną. Žinoma, jis gali pareika
lauti atsiprašyti bei gydymo išlaidas padengti. 
Kad tik jis pagytų. ri#a kitą nęavafbu. Dąbar 
Antanas tikrai ją įsimylės. O, kaip'bus gera gy
venti drauge su Antanu. Ji padės jam lauko dar
buose, vedžios arklį, kaip tuomet bulves apariant, 
riš migius, statj's^vasarojų, kas bulves. Vakare

. pareis iš lauko^bu pavargę, valgys vakarienę, 
poilsio į vieną lovą nakčiait abu išsirengs, vie 
kito nesisaugos. Ji atsiguls; pirma, išties į jį r 
kas, jis laimingas kris į išsiilgusį jos glėbi,, sm* 
ją prie savęs, glamonės,- bučiuos;. bučiuos, 1 
čiubs ją,'ir jiedu, paskęs laimėje.... - -

Morta Užsisvajojaji žiūri Į tolį ir. tarsi, m 
Antaną, -tarsi jaučia mylinčias jo rankas, kur 
aistringai ją- glamonėja ir spaudžia prie sav 
tarsi turi šiltą; jo'kūną savo rankose. Ji pajų; 
virpulį, lyg kažkas birželio dienos \ndurj- jai br 
šalta. Užrištoje savo rankoje įt skausmo net 
jaučai, o iš sveikosios iškrinta nurautos žolės s- 
jai Ji atsimena, kur esanti, kad ji sustojusi dir 
Kaip ji gali tokias netikras mintis *au į gal 
įsileisti? Tokiomis svajonėmis negalima žais 
Dar nežinia, kaip būs. Antanas arba Ievą, ai 
ką nort kitą tūri, gri ne be reikak) jis pan mt 
Marytę, kai pritrenktas ant Žemės gi'ileio. T 

! riausiai tai bus jo numytetinė.' Kokia n kv< 
leistis į tokias sįriįonęš. Tačiau Mort - negirdi 
jokios Marytėm apyl nkėj. G/d jis kliedėjo, s:

. , (Brs daugiau} - .
i i^1 * ■ f1 ~

Ras nmrių,į«ųy i Pureno “bus^ikimas V 
i ■‘'■anoj ar kitus jo didintus, prašome kreipti 
Gemrtėj? leidyklą. ^27 pri. $5. 'Petrės G'.t 

j Ifrihson, Hot Spring?, Ar. 71918.
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Modernios poezijos knyga. Kaina 6 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite puugin- 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

........................... ..

i
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Funeral Home and Cremation Service
Charted Stasukaitb

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

KAIP SUDALOMI TESTAMENTAI 312) 226-1W
1729 S Halsted Si 

Chicago. LL 6060 
<4 Hour Servin

tng S. Manheim Rd- WettchesUr, IlL 

VALANDOS: 3—9 darbo dipnorpig

TeL; 562-2727 arba 562-2728 ITEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR A. a GLEVECKASl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE: AKIU LIGOS 

3921 West 103rd Street 
VsLsnnąs p&^ai Aliai tarimu

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisinink Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphunst 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista snyga su JegaJiškoiuis 
formomis.

Knyga su formomis gan r,* 
cna Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.9: (su per
siuntimu J .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina aki* Pritaiko fl kini n* 
ir “contact leases"

Miko Šileikio apsakymų knyga 
"‘Liucija” jau atspausdinta

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kairia $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*80. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629. y’

GAIDAS - DAIM1L
‘N1AUS1A IK DimiAHRlA i.AilMiJlMl’ ISTAIf 

605-07 S(>. HERMriA(;E AVENIU 
r«l <22 174* .'?<•

Sii-Xd SO. ( AIJFOK^Ia 1VKXI 
TeleTona-G 323-1)44<

M-R. I«|* I IK .Th -< i »<N 1 •»'* ♦« I v H " ‘

Dr.LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Vilniaus Katedra

Ofiso tslsfarus; 776-2880r 
kaži sen ei j©$ re It f.: 44S-5545

Chicagos Lietuvių Suvalkie- i čių Draugijos "metinis narių su- l sirinkimas įvyks penktadienį, vasario 22 -d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- man. Nariai prašomi atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti. Po susirinkimo — vaišės.
EugenijaStrungienė 1

APLINK MUS IR MŪSįj NAMUS
iIllltHiiui SfflkWmT !!!!:?*’• 
mmiinilt xrtuniMHH1 •«’«

Naudingi patarimai rr įdomūs “dalylftii

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.5025 CENTRAL AVĖ.

Št. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813j 321-4200

ANKSTI PRATINASI— Mama, aš esu prasiskolinusi — kreipiasi jauna duktė,—Ar gali tu tėvelio paprašyti, kad jis man kišeninių duotų— Prašyk tu ‘ pati, mano vaike! Tu greit jau vestuves ruoši, tad laikas jau išmokti....

TĖVAI — PIRMIEJI VAIKŲ AUKLĖTOJAI

Apdraustas perkraustymgs 
ils įvairiu 

ANTANAS
Į TeL 376-1882

atstumu. 
VILIMAS 
ar 376-5996

., t..., ... .. ,,,,

' PBRKRAUSTYMAI
i /i za r y

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

L ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS
LADIJO tSIMOS VALANDOJ

leiudlenuii tr j*krtxliaaU.u

Shrfia, WOPA ■ UN AJE 
'o-ajMjiu^james g mO«v TfvšSe- 

IMrquetfw Parke.

FUND

Tėvai, laukdami kūdikio gimimo, būna laimingi ir kupini užiaugsmo, entuziazme. Dažnai ,ėvai, neturėdami patirties, bai-į ininasi, kad eal kūdiki tinkamai ne prižiūrės. Prisiklausė kalbų apie vaikų aukle,imą, ta tema prisiskaito specialios literatūros, kalbėdavosi su gydytojais. Vaiko priežiūros problema gali pasirodyti per daug sudėtinga. Aiškinasi,, kokie vaikui veika- r.ngi vitaminai ir -skiepijimai.Viena pažįstama sako, kad kauš.nius vaikui Teikia prade t: duoti valgyti, kaip galima ank cėiau, nes juose yra geležies, kita — k ui reikia palaukti, nes ,t nukelia diatezą.Sakor.a. kad vaiką galima išr iep.nti, dažnai ji imant ant ran- su. ir atvirkščiai, sikc. j. reikia daug myluoti- Viena tpigfa,'kad dirgina kūiIJki. o - kiti, teigiamai veikia.i. nepriimkit per daug kas saku. Nebijokite,’ sveika nliovo-

ka. Kūdikio auklėjimas nebus sudėtingas dalykas, jeigu tėvai | patys jų nestikomplikuos. Pasitikėkite savo nuojauta ir laikykitės vaikų gydytojo nurodymų.Svarbiausia, kas vaikui rei kalinga —'..ūsų meile ir rūpestis. Ir tai daug vertingiau už teorines žinias.Visada imdamos savo kūdikį ant rankų,, net jei pra I

Ar teisybė, kari kiškis miega ‘ < .simcikęs? Žinoma, -ne, tačiau r ledžiojami žvėreiižri miega rha- z'au ir ne taip ramiai, kaip jų’rsokiotujal. Tyrintai parodė, ,-ad esama ryšio tarp žinduolių ,. veirimo būdo ir j'ų miego. _ uos, kurie tūri olas ar lizdus, gahma pavadinti ‘-miegaliais’’ — tr.a -jie-ms palyginti saugu.Katė miega 14 vai. per parą, o 3 vai. taip gthai, kati sapnuoja. Kurmis, nors ir tūno giliai ..^vo labirinte, miega tik- 8 -vai.,j sapnuoja — 1,5 vai. Keista, tačiau voveraitė, kuri be perstojo .ridinėja, įsigudrina pramiegoti .-i vai. .Daugelis ■žinduolių, ‘at-1 , i-kščiai, nemėgsta miegoti —Į _ie dieną naktį budi. Nors beždžione babuinas, avis ar jūrų/ai., jie niekada nesapnuoja, o nakakes______. sapnuoja ’ įknkta'dalų į džidje jūs darote negiabiai keis avo ^dego laiku. Mat, lengvąjį damos jam vystykūs, maudant,' —akaka miega ant plonų sakelių, Į |r sunkesnis priešas jos negali už’ f _.i'.Li. O babuinas gyvena sava-’| ..oje, kur medž-ų nc-c.aug, ir Ui-11

I* — 
T»LH., 774-IM?

TĖVAS IR SŪNUS
^ARQUETTE FUNERAL HOML

2533
1410

FRU

M. 71st Street
So 50th Avė., Cicero

Eelei. 476-2345

MUDEKN1SKC5 KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT1

CSTėveli visa, ką pasitikėti savo

^Lietuvos Aidai"
<AZt BRAZD1IONYT* 

^r*fTaiB», r*4k(r

ONA ir UODAS KRONAS

'49 >®. MAPLEWOOD AV» 
. CHICAGO, IL K0*T?

dqo plrmadlMii* Ud p*—» 
todtenio 8:S0 vai r*k*r*.

Vlao« Uldoc U WCCV
banga 1400 AM.

SL Prtęrabart, FU- 1X10 ral ». 
U WTIS atoOea. 1110 AK tanu

M44 W, 71st ®trs®f

Povilui Girdžiūiiili
Anglijoj 2 minis, 

broliui Jonui G ir d žiū nei ir šeimai, mūsų mie
liems proteliams. reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

naitkiant, kalbėkite su juo, šyp uokinės jam. Vaikas jaučia, kad is priklauso jums, o jūs — jam liekas pasaufyje, ISkyrus jus, i negali kūcfikiūi duoda šio jaut- • ads jalismo, taip jo mama.Turbūt sutiksite, kad turėdamos vaiku auklėjimo metodus, -oksliriiikai priėjo išvadų, jog geri, mylintys tėvai instityviau I randa pačius geriausius sprentimus. Netgi daugiau,r pasitik ė j imas savo jėgomis — sėkmės agriridas Elkitės natūraliai ir ;ėhijckrtc pasitaikančių klaidų aiką auklėjant.
(Bns daugiau)
Magdclena, Šulait en-iŽALIŲ ŽIRNIŲ SRIUBAPamerkti % puoduko džiovin.' ų žalių žirniu .'■altarne vandeny-i je ir leisti stovėti per Tiakt;. Se i kanti rytą -nusunkti žirnius, su-1 dėti j puodą, užpilti 6 puodu-: vandens, pioiru — druskos palei skonį, trupulį bulvių ir pu j še mibrltfe ’Opi ustytos j mažus i gabalėlius. Vi-1’ lėtigvos ug-l nies, 2 ar 3 v 1,. tada, sutrinti! daržoves ’r porlė&ti per koštu-1 Va. Pridėti truputi 'sutinštint.

įpiltu. Kol 
vanduo Tiusem 
giau' vandene

>'up3ili’:ką cukraus, i • to ir jeigu norima pndeti l ’šaotaštuką sri’.-oa ydrda, jeigu pridėti dau- Jeigų norima;kuotnet sriuba \ ra-jįskošta ir jeigu truputį per tiršta, grlima pridėti trupu: pašildyto pieno
. KAIP MIEGA ŽVĖRYS?

naai
Ko

i dieną, ■-gr-<<g!tfT

kilograme yra 2.700,i^iau,.nėgu mėšesDatulių^orijų — Cdu kartus daugiau, negu žu-u? mineraliniu' v
i u i A I 1. pi .2 11

rūgščių, vita- rm.gnio, gele ’s, va: ig. fe.'fore. enki aus, rie- lų ir kitų žm>gaus organiz- ū re.ka.ingu medžiagų.Daug aiHia aatulių išauginama iko. Aire 32 mln. augančių daili p.d.'i.iu kasme. dueda 304-
paviršių pla

k s dažnai k rštytl

ŽU- vi<s, silkė- kvapni nuc rankų ar .ndų, išplaunami vandenyje su ,s lipintu actu (1 litrui pusė :: ukčto)
n:o kupsčio iš flakono, vieną lašą acto Įai^p StiuTuSiC kamščio

stikli- 
užpilti 

kaklelio ir

Twrna kad už !

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HI 60650 
lei; 652-5245

•JŲ KOPLYČIĄ UAlLKJJLMU SEHMENLM 

atarėjai u Laidojimu direkloriaJ

VAJNCE u GKUKGb SORIN)

• .MkjjLes <uioaioD’uiam^ pastatyt

ISTEPONAS C. LAUK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

Laidotuvių Direktoriai

4424 West 69tb Street fei. Kis i 121;-

LL028 Southwest Hwy., Baio> Hills. !llino>
Tel. 974-4410

>4

-— VASAITIS-Bl'TK US
LAIDOTUVIŲ) DIREKTORIAI

1446 South 50tb Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
. Ji

penkiais .. ~ ,•> — Naujienos, Chicago. Tll SatATorrdav. Pebruarv 16-1X.



CHICAGOS ALTAS MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA

btančią vasario 9-16 d,d. Lietu
vių Savaite, Illinois senatorė J.

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vakario 16-osios šventės minėjimas Įvyks 
šia tvarka:

• šeštadieni, vasario 16 d., 12 vai. vėliavų pakėli
mas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje.

• Sekmadienį, vasario 17 d.:
— 10:30 vai. pamaldos Šv. M. Marijos Gimimo pa- |

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
matų bažnyčiose. Pamaldas laiko: vysk. A. Trakis, kun.
J. Juozapaitis ir kun. St. Neimanas. j

— 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. ;
mokyklos auditorijoje. j

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

e t

Liūtas Grinius.

viją ir pareiškė, keri ji to! daly
vaus su lietuvi-L, kol Lietuva 
atgaus nepriklausomybę. Sekan
tis kalbėjo šv. Antano parapijos 
administratorius kun. dr. J. ša- 
rauskas. Iškilmes pravedė ALTo 
Cicero skvriaus valdybos 
pirmininkas inž. Stasys

vice- 
l)u-

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

ALTo Cicero skyrius iškilmingai 
minėjo Vasario šešioliktąją

ALTo C’cero skyrius buvo 
įsteigtas veik kartu, kai kūrėsi 
ALTo centras. Steigėjai buvo 
garbingi veikėjai —^prelatas Ig
nas Albavičius, dr. Petras Atko
čiūnas ir kiti, bet, kai V'LIKas 
įsteigė Lietuvių Bendruomenę, 
kurios Cicero-apylinkė buvo ga
lia veikli, ALTo Cicero skyriaus i 
veikimas buvo sustojęs, tačiau.

Vasario 10 <1. 10 vai. 30 
šv. Antano parap jos bažnyčioje 
Mišios buvo aukojamos žuvu- ( 
sienas už IJetuvos laisvę. Giedo- 1 
jo solistė Gražina Stauskas ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
Aldonos Prapuolenytės. Daly-! 
vavo Cicero jūrų šauliai ir JAV | 
karo veteranų 9115 postas su 
vėliavomis. Po pamaldų buvo I 
minėjimas parapijos salėje. Xe-| 
priklausomybės paskelbimo ak
tą perskaitė studentė Renata 
Variakojytė. Buvo pagerbti žu
vę kovotojai už Lietuvos laisvę! 
ir gyvi savanoriai-kūrėjai, kurių 
šiemet bebuvo tik vienas pulk, i 
Jonas švedas. Buvo puikiai pa
ruošta “Varpo” redaktoriaus 
Antano Kučio paskaita, kurią 
norėtume skaityti ir Naujienose.

Susirinkusieji negalėjo atsi
džiaugti taip puikiai Prano Za- 
polio paruošta Lietuvos Vyčių i 
tautinių šokių grupe. j

Solistė Gražina Stauskas, į 

akompanuojant muzikei Eliza-! 
beth Steponavičius, padainavo 
Šimkaus — Kur bakūžė sama
nota, Eina garsas nuo rūbe- i 
žiaus, Šimkaus — Oi greičiau,] 
greiičau ir Metrikio — Ten ma- 1 _ z I
no tėvynė. Susirinkusiems ne-j
nustojant ploti, padainavo Lie- Ranka dar-tebėra gipse. Linkė- 
tuva Brangi, kuriai atsistoję pri-| 
tarė visi dalyriai.

Jūrų šauliams vadovavo pir
mininkas Juozas Mikulis, vėlia
voms vicepirm. A. Ašoklis. Re
zoliuciją JAV valdžios pareigū-

min.

tBAL ■FTAT1 POR SAL* 
hwniL Xmw* — PardavtMl

RIAL BSTAY* KMI SAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» MOTARIATAS • VERTIMAL z '

TISŲ RCšię DRAUDIMO AGENTŪRA .

1. BACEVIČIUS — BETJj REALT3
INCOME TAX SERVICE • •

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* , 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMODUIMAH.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
1 |212 W. Cermak Road Chicago, HL TH. §47-7741

kitetas kviečia visus lietuvius 
sausai dalvvauti.

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
BIURAS ELYTĖ

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
r 1 . e - į _ • ,
į ir įš vidaus.

. Darbas garantuotas. -; /

4612 S. Paulina St
(Town of Lak*)

Skambinti YA 7-9107

— Viktorija Petraitiene, gy
venanti Marquette Parke, porą 
savaičių gulėjo šv. Kryžiaus li
goninėje. Dabar namuose ilsisi. 
V. Petraitienė yra Čiurlionio 
Galerijos, Ine., Meno Kūrinių 
Fondo mecenatė Josios vyro 
Teofiliauš akvarelės darbai iška
binti čiurĖonio Galerijoje.

— Emilija Kolbienė, gyv. Mar
quette Parke, ant ledo paslydo 
ir nusilaužė dešiniąją ranką.kada Bendruomenės veikėjai 

ėmė bendradarbiauti su Lietu
vos okupantu, 1973 metais bu
vo atgaivintas Cicero ALTo sky
rius. kurio pirmininku buvo iš
rinktas dr. Petras Atkočiūnas,, 
šiose pareigose išbuvęs 10 metų.1 
Paskui buvo išrinkta dr. Bronė
Motušienė, o dabar yra kpt. nams dėl OSI bendra darbia vi- 
Andrius Juškevičius. j nio su Sovietų Rusijos KGB pa-j

Nuo ALTo Cicero skyriaus at-. ~ - j
gaivinimo, kasmet rengiame Va- Dubauskas, kuri vienbalsiai bu- 
sario 16 ir birželio mėnesį So*. yo priimta. Minėjimui vadova- 
vietų Rusijos daremo. lietuvių vo ALTo Cicero skyriaus valdy- 
tautos naikinimo minėjimus, šį- bos pirmininkas kpt. 
met Vasario 16-osios minėjimas Juškevičius 
Įvyko vasario 9-10, dienomis, riene. 
Vasario 9 d. 12 vai. prie Cicero 
miesto valdybos, dalyvaujant 
visiems miesto pareigūnams, jū
rų šauliai iškėlė Lietuvos tauti
nę vėliavą. Kalbėjo miesto pa
reigūnas J. Kcsciolko, kuris per. 
skaitė miesto proklamaciją, skel-

ruošė ir perskaitė inž. Stasys!

tina greitai pasveikti.

— Gegužės 3 dieną Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Są j unga 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 40.38 
rengia savo narių dailės parodą 
Archer Avė.

...— šv Kryžiaus par- bažnyčioj 
šį sekm., vasario 17 d., 10:45 v.r. 
šv. Mišių inetu minėsime Lie
tuvos nepriklausomybę: vargo-

Dvynukai Douglas — Sauga
tuck randasi Kalamazoo ir Mi
chigan ežero glūdumoje tai va-’tarimas, 
sarviečių ir kitokių biznių są
ranga Lietuvių aplinkoje gyve
na nelaug. bet vasara vasaroto
ju jų būna daugiau. Douglas da
bartiniame moderniame Wea
thervane biznių centre įsikūrė 
lietuvių kelionių biuras ELYTE' 
Travel Inc. kūnam vadovauja 1 
sumani ir geros oraktikos šiam 
biznyje turinti p. Elly Izokaitis. 
Kelionių biuro biznis neblogai 
sekasi ir juo nariai pasinaudoja1 
vietos ir platesnių apylinkių ke-i 
1 auto jai.

Mes visi vietos lietuviai lin
kime Elytei geriausios sėkmėm 
d).

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

"iSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

READER—ADVISOR

J. J-xa

ir Sofija
Andrius

Palio.

Diplomatas yra asmuo, ku- 
stengiasi išspręsti kompli- 

nais gros muz. J.Mačiulis, giedos kuotas problemas, kurių visai 
sol. p. Mačiulienė Liet. par. ko- nebūtų jei diplomatų nebūtų.

ris

ASTROLOGY AND 
CARD READING:

Advice on all problems of Life 
such as love, marriage, business 
& health. Answers all questions 
— solves all .problems. She suc

ceeds where others fail.
For appointment call.

Sister Susan — 252-1381

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

ELEKTROS ĮRENGIMAI
V PATAISYMAI

Turiu Chicagos mlttto WAbj. .
Dirbu ir užmiesčiuose, 

^•rantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
T»L 927-3559

— —...v. r:: . . ...... .. ............. .—

DĖMESIO
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininloms. 

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

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

tuo jame ir esame apdrausti;

^Iarvypas KIELA -v
^- 4557 S. Tplmar. AvenueJį

r • • * •’ ' . “ « . ’i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, EL 60643

Telef. 312 238-»787

lD( (endeee), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervsoia*; Parduoda- 
k® kelionių draudimu*; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* Ir teikiamė infer- 
m*dm visais kelionių reikliais

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik selxu reaeriuoū rietas 
S anksto — prieš 45 - 60 dienų. -*t* **"

Stambiausia Lietuvos 
mui auka, kaip ir kasmet, buvo 
inž. Gedimino Biskio — $200.

Dalyvavo ALTo Centro valdy
bos sekretorius inž. G. Lazaus
kas, Čikagos ALTo skyriaus 
valdybos pirmininkas inž. E. Je. 
siūnas su žmona, jaunas medi- 
cinos daktaras Kasparas, politi
kierius Edvardas Šumanas šu 
šeima, žurnalistas Jonas Vasai- 
tis, kuris padarė puikių foto 
nuotraukų, ir pilna salė tautie
čių.

Po minėjimo buvo laisvi pa
šnekesiai ir kavutė.

S. Paulauskas

vadavi-

• Drąsa yra mokėjimas taip 
nuslėpti baimę, kad kiti jos ne
pastebėtų.

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

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

Liberty Federal /aring
AND ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, 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 §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: u>:

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

Turintis ilgų metų- 
patyriihą. ■

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

10HN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) .4 0-8700

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without It
©1983 A.H. Robin* Comumer Producti 

Divtsaon, Richmond. Vrg*ni» 23230

MEET THE CHALLENGE!

SERVE wmi PRIDE m
THE NATIONAL GUARD

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood,- T*I. 254-7450
Taip pat daromi ^ertįaai, gbnirdŲ 
iškvietimai, piidoinŲpflietybįfc #ra-

- įsymai ir kitokie -blankai ' • ~

SUM trafUW MWh L

Advokatu 
GINTARAS P. čEPSNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 6. 
Ii pagal susitarimą.

TĄ 776-5162 
B«49 West 63rd Streit 

Chicago, HL 60622

advokatų draugija
V. BYLATTIS

Darbo valandos:
Kuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 

Šeštadieniais pagal susitarimą.
•606 S. Kedria Ava.
Chicago, I1L 60629

t Tel: 778-8000

DON’T set his 
world on fire

MJ   . .LiJMLUBLlMiMi WWW!* w * tMW i.B L HJL LUJi>_ 1/ Ji U1 * ~ " 1 “ ~ -
Į 5 — Naujienos, CMčajfo, DI.—Sat.-Monday, February 18-18, 1985




