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BACHTIARAS ŽADĖJO
NEREGISTRUOTOS BENDRUOMENĖS 
SKUNDA ATIDĖJO VASARIO 26 dienai
REGISTRUOTA BENDRUOMENĖ PAREIKALAVO 

TEISMO SPRENDIMO IŠLAIDOMS IR ŽALAI
APMOKĖTI

CHICAGO, Ill. — Teisėjo sę. Visi atidžiai laukia teisėjo 
Delaney salėje buvo nagrinėja- į Delanėy sprendimo, 
m a neregistruotos Bendruome
nės iškelta byla prie regis! i-uo 
tą Lietuvių Bendruomenę- Dr. 
V. Bylaitis gina neregistruotos 
Bendruomenės bylą, bet visą

r ~ Nu matyta, kad Gijanoje,
I Jonestown ko'oni'joje, iš žuvu- 
. ų ar nužudytų ašim nu lavonų, 

kas pav.gė kredito kor.e- 
Dat’tar polic’ja aiškina, kas 
pavogė, nes krautuvėse p?.- 
jas išp'rkta daug

Gijanoje jau prasidėjo 
“L’audies maldyklos’’ 
lėliams. Atrodo, kad
Jim Jones aktyvistams labiau! 
rūpėjo pasipinigavimas, negu? 
maldos. ' ' •
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Išprašė teisėja byli na^U |gentai trečiadienį Chicagos Bir- 

‘ atidėti. Di-. Bylaitis labai'141 W. Jackson, areštavonėj ima 
apsukriai gina savo klientus, 
bet jam sunkiai einasi. Jis teis
mui nepristato reikalingų deku- 
mentų. Jis seniai įmylėtų doky- 
bentu laukia, bet j<?/-klientai, 
teisme iškėlę prieš lietuvius by
lą, minėtų dokumentų jam vis 
nepristato. Dr. Bylaitis labai 
lengvai būtų laimėjęs bylą, jei
gu tie žmonės, kuriuos jis pa
traukė teisman, būtų sutikę su 
juo bendradarbiauti. Jis norė
jo, kad jie atsisakytų savo or- 
ganizavijos .vardo, bet jie-nesu* 
tiko. Dabar" advokatof užvesta 
byla komplikuojąs. Teismui bu
vo pasiūlyta bylą, užvestą prieš 
Registruotą ir reorganizuotą 
Bendruomenę nutraukti, teis
man patrauktieji pareikalavo 
teismo sprendinio. Jeigu būtų 
buvusi nutraukta, tai reorgani
zuotoji ir . užsiregistravusioji 
Bendruomenė turetų nuostolių. 
Teisme JaU rėikėfcr nuo 

bylą visai be reikalo užvedusių 
kitų lietūrių. Jai -Teatėjo pasam- 
dyta advokatušUpaliėnis eiti i 
beismą, bereikalihgfl’ leisti lai
ką ir pinigus, jie" reikalauja^ kad 
būtų apmokėtbs visos išlaidos 
ir paskirtas atlyginiiTiaAlĮiž-oYT 
ganizacijai padarytą žalą.

Teisėjas Delanay, dar kartą 
išklausęs Dr. B'ylaičio Argumen
tų, po pietų susirinkusiems 
žmonėms paskelbė, kad pasiū
lymas nutraukti bylą atmeta
mas. Teismas bylą spręs iš es
mės vasario 26-27 ir kitomis 
dienomis. Teisėjas prašė atvy
kusius liudininkus, kad jie at
vyktų vasario 26-tą dieną, atsi
neštų visus bylai reikalingus do
kumentus ir būtų pasiruošę liu
dyti. Teismas išklausys liudi
ninkus. Kurie buvo pakviesti 
iudyti. Teismas, išnagrinėjęs 
dokumentus, paskelbs sprendi
mą.

Salėje buvo keli asmenys, ku- 
kurie. buvo pasiruošę .liudyti 
Dr. Bylaičįo iškeltą bylą, bet 
buvo ir kitos pusės liudininkų, 
kurtie buvo pasiruošę liudyti 
apie kitą šios visos istorijos pū

10 iš 12 įtariamų kontrabanda 
ir pardavinėjimu stipraus nar- 
kotiko-kokaino. Kokainistų. ku
rių tarpe rasta dalyvaujant net 
keletai brokerių ir bii-žos ma
klerių, būta tiek apsipratusių, 
kad narkotikų prekybą tiarc 
pačios biržos asloje. Buvo ne
kasdieninis reginys matyti, kaip 
20 federalinių agentų išvedė iš 
biržos Į policijos skvadrolius 
gerai apsirengusius “aukštos 
klasės” nusikaltėlius. Jiems 
gresia iki 15 metų kalėjimo ir

šimts užstate po $2 ar $3 tūk
stančius, paleisti iki teismo.

KALKNDORfiUS
Vasario! 9 f Apolonija, Dona

tas, Alga, Girvydas, Prišin an
tas, Tilgaudąs. .

Saulė teka — 6:S5, leidžiasi 
— 3:05.

r*

— Prezidentas Carteris pak-i 
vietė Izraelio užsienio ministeri * i 
ir Egipto premjerą atvykti i 
Washingtona vasario 20 d. pa
ruošti galutiną taikos sutarties 
tekstą. Jeigu dabar nesusitars, 
tai vėliau gali gailėtis. Arabu

ginklų.ginti degalų sritis.

— Sovietai gali atidaryti sa
vo konsulatą New Yorke, o ame
rikiečiai Ukrainoje, Kievo mie
ste.

Arabąi skundžiasi, kad Iz
raelio valdžia kankina arabus,

■:STI RINK

Reorganizuotos Bendruomenės žodis 
lietuviams
MIELI LIETUVIAI!

Vasario. 16-ji laisvės ir itepriklausomyliės akto paskelbimo 
diena. Ji nusako mūsų tautos nepalaužiamą norą, ryžtą laisvai, 
nepriklausomai gyventi ir kurti savitą lietuvišką gyvenimą. Tai 
svarbiausia, reikšmingiausia šventė mūsų tautos ir valstybės is
torijoje- f..

..šios iškiliosios šventės proga, JAV. R. LR -’dorybė nuošir-
patekusius į Izraelio kalėjimus. brolius pavergtoje V^ueje Lietuvoje
Suimti kalinis’ neturėtu ' būti 
kankinami.

1979 m. vasario mėn- 5 d.

NELIKIME SKOLINGI
.SAVO TĖVYNEI

Brangūs brpHalir- sesės-lietuviai,

Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visus J.A.V. lietuvius gau
siai dalyvauti . Vasario 16 dienos — Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo — minėjimuose:

Ši didžioji lietuvių, gyvenančių laisvame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje, nepriklausomybės šventė ir drauge visų mūsų su
sikaupimo diena įpareigoja J.A.V. lietuvius besąiyginai kovoti už 
Lietuvos Nepriklausomybės greitesni atstatymą. Iš mūsų žo
džių, raštų ir veiksmų laisvasis vakaru pasaulis ir jo politinės ir 
kultūrinės institucijos dar kartą tegu patiria apie mūsų tėvynei 
Lietuvai sovietinio okupanto' daromą skriaudą.

Laisvojo pasaulio lietuviai, neužmirškime savo brolių ir se
sių, nešančių okupuotoje Lietuvoje sovietinio atėjūno svetimą 
jungą, ir vieningai kovežkime už laisvą, nepriklausomą ir demo
kratinę Lietuvą.

Šio kilnaus tikslo siekdami, pasišvęskime mūsų tėvynei ne lik 
būdami bekompromisiniais kovotojais už. Lietuvos laisvę, bet 
taip pat vieningi savo gretose ir dosnūs savo širdyse.

Padidindami šiais metais savo auką Lietuvos laisvinimo rei
kalams, atidudkime skolą savo tėvynei ir ne vien tik žodžiais, bet 
taip pat ir pinigine. parama, prisidėkime prie Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo.

" ' ' ' = • -, .• , - f 'T 'l 1

Amerikos Lietuvių Taryba per beveik keturiasdešimtį sayo 
veiklos metų, J.A.V. lietuvių gausiai remiama, ryžtingai kovojo 
už Lietuvos laisvę. Ji rėmė ir ateityje rems tiek pavienių lietu
vių, tiek jų politinių veiksnių ir or< 
naus tikslo siekiant. Amerikos Liettivių Tarybds vadovybe laiko 
pareiga priminti visiems aukotojams, kad Vasario ,164>roga-®«- 
telktos aukos, būtų skiriamos ALTai. Tik Jūsų vieningai'remia
ma Amerikos Lietuvių Taryba galės suaktyvinti savfe pašlangdš 
kovoje už Lietuvos laisvę. !

Brangūs broliai ir sesės lietuviai, nelikime skolingi savo’ tė
vynei Lietuvai ir; prisimindami už Žmogaus teises ir savo tėvy
nės nepriklausomybę berniškai kovojančius savo tautiečius oku
puotoje Lietuvoje, gausiai dalyvaukime Vasarių 1^ x1. penėji
muose ir paremkime Amerikę>s Lietuvių aTaryJt»os pastangas lap’ 
svinimo darbuose. o, 3 I* ,,r

biro taigose, rųsų-komun;stų kalėjimuose ir visus išblaškyl:^ po 
visą laisvąjį pasauli. ( "

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina ię sąmonę, lai
svės viltį ir tautinį solidarumą. Tesuteikia mums nauju ’"sŲ, 
naujo ryžto, ištvermės besąlyginėje kovoje ūz pavergt<><• tėvynės 
IJetuvos ir mūsų tautos greitesnį išlaisvinimą.

■Kiekvieno sąmoningo lietuvio' šventa, kilni pareiga dalyvauti 
Vasario T6-.tes šventės niirtėįiiuę ir savo veikla, savo auka prisi
dėti- prie pavergtos tėvynės Lietuvės laisyiniino darUų.

JAV. R. LB. Vadovybė prašo Vasario 1 Irtos šventės minėjimus 
kolonijose rengti tik vieną, paliėkant pirmenybęY.vietos ALTOS 
skyriui. Minėjimo metu, aukas skirti tik!-ALlA^ nes ji vykdo 
mūsų tautos valią, rūpinasi ir; deda 'visas pastangas, kad paverg
ta tėvynė Lietuva greičiai! atgautų laisvę ir nepriklausomybę.

Pagrindinės Lietuvos vadavimo ir lietuviškos veiklos orga
nizacijos: VLIKAS, ALTA ir L. Bendruomenė jau seniai yra su
sitarusios, pagrindiniam ALTOS aukų rinkimo vajui skirta visas 
pirmasis metu ketvirtis. Antrasis ketvirtis - VLIKLI, Treciasis 
L. Bendruomenei.

Vasario mėnesyje surinktų aukų nukreipimas kitai instituci
jai būtų sąmoningas trukdymas, kenkimas pavergtos tėvynės 
Lietuvos laisvinimo veiklai.

Prašome visus tautinės atsakomybės jausmą turinčius lietu
vius remti, stiprinti ALTOS veiklą, laikais pagrindinių organi
zacijų darbo padalos, tarpusavio susitarimų ir vieni kitiems pa
ramos-

Lai bendro darbo dvasia lejtingia, teragina. mus visus veiks- 
minsiau remti ALTOS veikla ir plačiau, veiksmingiau jungtis į 
lietuvybės išlaikymo darbų sritis. ( . a

JAV. R. LB. Tarybos Prežidiumas 
JAV. R. LB. Cehtro Valdyba.

• I'jje rems ueK pavieiuu lietu" » «i i 1 t 1 • • • •• ]
■gajūzapjy. ^feįjrikJsusbniybos minčjinias kongrese

Šiemet atstovų rūmuose, Wa
shington!*. Lietuvos nepriklau- 
forrtybėėatkūrimo* minėjimas 
įvyks? vasario *15 d. Tuo, Ameri
kos .Lietuviu Tarybos įprašy 
tas, (r ūp į naši kongresui anas 
Frank Annunzio^o r. >

.. Senate minėjimas- įvyks 'va- 
sąr-io 21 d;, Tuo rūpinasi sena*

£EU_

GYVENTOJU DAUGUMA MULOS CHOMEI
NI OBALSIŲ VISAI NESUPRANTA

BACHTIARAS NELEIS MULOMS NUVERSTI LE
GALIOS KRAŠTO VYRIAUSYBĖS

la .Chomeini kas antrą 
norėtų Teherane suruošti 
les demonstracijas, kurių 
butų reikalaujama 
premjero Bachtiaro 
bę. Chomeini pataria sostinės- 
gyventojams pagerbti jo parin-f 
k tą islamo resublikos premje-j 
ra Istvaną.

Kiekvienai dienai mula Cho
meini meta naujus obalsius.i 
kasdien kalba apie vienintelę! 
islamo respubliką, prisilaikau-į 
čia pačių pagrindinių 
dosnių. Kaip žinome. Mahome-' riau.-ybė 
tas parašė Koraną prieš 1.100 metų 
metų kai padėjo pagrindus tuo 
metu naujai Mahometonų Ti
kybai. Mula Chomeini priklau
so nedidelei mahometonų šiji-' 
tų grupei. Ne visi mahemeto-- 
nai priklauso fanatiškai šijitu

Mu- ■ - ==
diena! SOVIETU PROPAGANDA 
d-de-i PER JAV RADIJĄ 

inetU CHICAGO. Apie 100 mvlių i
pavaryti j , /. ‘ vakarus nuo (Jncagos konier-vyriausy- . . - ,vvnD < ,- . luinu radijo stotis \\ SDK Sterl

ing, gavusį U. S. Teisinguniv) 
Departamento leidimu prade > 
transliuoti Radio Mosuow i>ro‘ 
gramas betarpiškai.
Kaip Sun-Times praneša, \V- 

SDR būtu anksčiau pradėjusi, 
bet buvę atidėta, kul buvo iro- 

Korano1 <lyta, kad WSDR nėra l’.S. vy- 
pasircniiaut 1938 

Svetimšalių Agentu Re- 
' gistracijos Aktu, klasifikuota 
’kaip Sovietų agentūra.

Svetimu kraštu agentams ra- c v
(lijo transliacijos nėra leidžia
mos. Tačiau, pirmadienį Tei
singumo Departamentas savo

j

— Vietnamo- karo' vadovybę 
niekad neminu, kad Kambodi- 
joje žus 10,000 vietnamiečių ka
rių. Juos žudo r.e tik vyrai, bet 
ir ginklus mokančios vartoti 
motervs.* • t ' ,*• V* 1

Manomą. kad Tengaš, grį
žęs į Pekiną, pakeis dabartinę' 
poziciją Taivano klausimu. >Pe

Awe 'kinas gali prižadAtį nesiv^|,.|.

grupei. Pagaliau, ne visi mulos suęikinK) davė ir WSDR stoties 
pritaria Chomeini ekstremisti-' 
nei grupei. Irane žinoma, kad 
Mula Chomeini yra paėmęs iš 
sc'vietų agentų kovai prieš da
bartinį šacha. Mulos Chomeini 
vedamai agitacijai pritariu 
dokas mulų skaičius, bet 
gražu — ne visi.

Irano karo vadovybę, teisin
gumo * ministerija, leisejai. vi 
daus reikalų ministerijos tar
nautojai nori, kad Iranas būtų 
dabar veikiančiomis teisėmis 
pagrįsta valstybė. Jie negali Įsi
vaizduoti. kaip toks kraštas ga
lėtų būti valdomas 
mulų ir fanatiško 
Bachtiaras taip pat 
tikti su Korano dėč 
gelis Korano nuostatų netinka 
praktiškam g y v e n i m u i. Per 
tūkstantį metų kraštas padarė 
didelę pažangą. Ne tik Irano 
valdovai, bet ir didokas gyven
tojų skaičius pasiekė ankštes
nės kultūros, lankė Vakarų Eu
ropos mokslo centrus. Pats 
Bachtiaras baigė aukštuosius 
mę'kslo centrus, susipažino su 
Amerikos ir Vakaru Europos 
kultūriniu gyvenimu.

Premjeras Bachtiaras leidžia: 
mulai Chomeini vesti savo pro
pagandą, bet jis padebėjo. kad 
didelė krašto gyventojų daugu 
ma jo obalsių nesuprantą. -Pre
mjeras apskaičiavo, kad kon
fliktų tarp mulos Chomeini 
skelbiamų obalsių ir dabarti
nės santvarkos šalininkų geriau
siai. galėtų išspręsti krašto pi
liečiai rinkimų pagalba-

Bachtiaras siūlo sudalyti pi-j 
lie'čių Sąrašus, reikalingas rinki-1 
mines koiinsijas ii- už pusnie 
cio 'pravesti 1 rink ii Aus. Mula 
Chomeini pasakę, kad jis neno- 
ri taip ilgai -laukti, nes tfyveh- 
tojų dauguma jau pasisakę prieš 
Bachtiaro valdžią ir nž Chotnc-- 
ni. Premjeras Bachtiaras duo
menų nemato, nes šūkavimus 
d ėtn ons traci josę ne n i šk i a 
štb gyvento1]d nuota kų ir 
monės.

Pavis. 21, pa

<1

timiems pareiškė, kad jokių 
kliūčių nėra, jei už stoties is_ 

Į laikymą ir už transliacijų juos 
j tele> sumoka ne svetimų val- 
j stybių agentai. Davis užtikri
no, kad stoties redaktoriai bu- 
ne sovietai ir kad ne sc,vietai 
parinks transliacijoms juoste
les ar rekordus.

analfabe’ų 
Chomeini. 
negali sū
riais. Dau-

Ki-sin- 
šiaurės, Ja 

ir Europos politikos 
“Trilogue", kuriame 

buvo įdėtas Nobelio 
Andrei Sacharovo,

KISSINGER NORI MAŽINTI 
ŽMOGAUS TI-.ISIV SĄJCDĮ

NEW Y( )RK. Buvęs Valsty
bės sekretorius Henry 
ger davė interview 
ponijos 
žurnalui 
neseniai 
laureato
mokslininko, žymiausiojo Žino 
gaus teisių kovotojo straipsnis 
apie ta> teise>. Kissinger pasa
kė ir sav.. nuomonę, kuri žy
miai skiriasi nuo Sacharovo, 
būtent, kad Jungtinių Valsty
bių užsienių politikoje žmo
gau' teisės "paverstos vakali- 
niu (žodiniu) objektyvu ir da
rosi revoliucijų paskatinimu

Iranas".
as Bytų — Vaka

rų santykių reikalu. Kissinger 
pasakė: *' ’ 4 nerekomenduo
čiau. k;r 1 ic: būtų padaro- 
rr' k vokaliniu užsienių po 
litikns objektyvu. Aš manau. 

Į kad mes daug daugiau laimėjo 
j me tą ž.mogaus teisių politiką 

pa<Wr4<žįpii 'tylesne, negu t e. 
kuri?'.lytie tas teises daug kal--

kra
nu o-

Kambodijos kariai ding 
kai Vietnamo lanka: įsiveržė 
kraštą. Jie yra išmokę ves 
partizanines kautynes, i)? b. 
tokį karą jie ir veda.

'įsakai lotinai 
jis nMtsistatydin-

P*-

šiuši Jis turis pakankamai ga
lios tvarkai palaikyti, o krašto 

\®nai Msin aldvs (riu-Mfhėdai?



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Rėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

2.9 bilijonai ‘ dolerių į angelu. Jis ir daugiau ko tikisi. 
burbulų

Įsivaizduok, mielas skaity
tojau, kiek tie bilijonai aną bur 
bulą padidina?

1979 m. spalio mėn. baigsis 
dabartinis biudžetas su 29 bi
lijonais dol. tuštuma. Bet ir tai 
geriau .negu buvo. Pirmesnis 
biudžetas įnešė Į burbulą 66 
b 'ijonus dol. tuštumos. Kai tas 
biudžetas įsiskverbs į didįjį bur 
bulą, dolerio galia vėl suma
žės. Pereitais metais sumažė
jo c.

Tamstele, mielas skaitytojau, 
įsivaizduok ta krūvą dolerių, 
kurią sudaro 66 ar 29 bilijo- 

Tai pinigų kalnai! Jei 20 
mergė, stotų 

dolerines, tai

nai.
metų vaikis ar 
skaičiuoti anas 
pasentų nebaigę.

Sąskaitininkams tai mažino 
zis. Jie prie 66 ar 29 prirašo 
devynis nulius ir turi kiek rei
kia, o kai iždinė ištuštėja, pi
nigu tvėrėjai naujus sutveria. 
Turint gerai sutvarkytą siste
mą, pinigų nepritruks.

Mūsų šalies prezidentas ti
kisi infliaciją suvaldyti. Jis ke 
tina grumtis su ta pabaisa,kaip 
bibliškas Jokūbas grūmėsi su

“TARYBINIO'’
GYVENIMO TIKROVĖS

VAIZDELIS

Ieva įsidėji j sijono kišenę 
tris obuolius, o ketvirtą įsikair 
do ir gajd^ąįįri įup-j

—‘‘Naujus pamatus’ žada nu
tiesti.

Kam tie pamatai? — ogi bu- 
dinkui, kuriame viso, ar maž
ne viso pasaulio žmonės rastų 
savo teises — žmogaus teises. 
Tokią viltį jis išreiškė išsikal
bėjime šių metų sausio mėn. 
23 d. Gražios viltys!

Bet atsiminkim, kad ir 
vašieji prezidentai turėjo 
ras viltis. Prez. Kennedy 
no įsteigti New Frontier, 
don Johnson — Great Societv.] 
tačiau abiejų siūlymai neįsiku 
pijo. Viltys dingo, kaip migla. 
Ar prezidentui Carteriui pa
siseks nutiesti “Naujus 
tas” —nežinia. Reikia 
ti, kol įvyks Kongreso 
bėjimas.

Infliacija nekreipia 
į vyriausybę, 
Kiekvieną mėnesi dolerio 
lybė sumažėja — daugiau cen
tų bei dešimtukų imą už viską. 
O gydytojai nei dešimtukais 
nesitenkina — dvigubai dau
giau ima už vizitą. Jei nenori 
mokėti — sirk....

Taip infliacija apiplėšia pi
liečius.

bu.

Rašytojas J- Gliaudą parašė 
pagal sovietinę spaudą vaizdelį 
“Ievos obuolys”. Vaizdelis buvo 
atspausdinta 1971 
71 numeryje:

“Tai paprasta ir 
lakinė istorija, čia

m. Dirvos

graudi ko- 
nieko nėra 

patetiškai bibliško ir neieškoki
te čia Adomo obuolio, apie ku
rį. net per visą knygą, porina 
tarybinis rašytojas Sluckis.

Ir bepigu jam porinti apie A- 
domo obuolį. Juk jis kolūkyje 
lažo nėjo ir mūsų atpasakoja
mame prietykyje nedalyvavo.

O mes atpasakojame prietykį 
lokį, koks jis tatpasakotas ta
rybinėje spaudoje, kuri pasi
piktino Ievos išdaiga. Esą., ta 
tarybinė Ieva iki šiol neįsisavi- 
nc kolektvvinės nuosavybės sa-

Trumpai drūtai istorija to

Kolektyvinėje fannoje nepa
prastai užderėjo obuoliai. Lūž
ia net obelų šakos sode. O dėti 
derliaus nėra kur! Neperka obu- 
dlų. nes rajono supirkimo arte
lė išpildė savo užpirkimo planą 
ir ilsis ant atsiektų normų lau
rų.

Iki miesto krautuvių toli. Pa-) 
.ųaliau, pagal kolektyvinas far-'vaikus.

ir pati glūdžiąvosi pbuoįhj .. . i 
čia prifėlĮnoLkolūkio Ipifini- 

ninkas su liudininku ir nutvė
rė kiauiįų šėrįkę kiaulių obuo-į j 
bekraunančią. Įš papurusių si
jono kišenių atrado ir kolūki i 
turto vagystę: tris obuolius-. . .v 

Tarybinė spauda su pasipikti-į ■ 
nimu aprašė “nesocialų” kiaulių 
šėrikės elgesį. “Nejaugi* jp nesu
pranta, kati tie obuoliai1 nepri- • > ' 
klauso j ai, bet kolektyvui T*: 
paklausė teismo koresponden- - ■ 
tai. Redaktoriai su jais sutiko 
ir įdėjo, kitėjus, - kiaulių šėri- 
kėms įspėti, Ievos bylos aprašy-,t • 
mą.

ge- ® 
keti- j 
Lin-

Pama- 
palauk- 
išsikal-

dėmesio 
nei į piliečius, 

ga-

J. Šmotelis.

TAIP, KAIP BUVO

Žmogus užėjo į parduotuvę, 
kur galina įsigyti visokių gy
vūnėlių —- paukštelių, gyvuliu
kų, ir paprašė 259 tarakonų.

— Labai atsiprašau, bet mes. 
de’a, tarakonu nelaikome, — 
pr.sipažinu pardavėjas. Tačiau, 
jeigu ne paslaptis, sakykite, kam 
gi tamstai tie tarakonai reika
lingi ir dar toks didelis kiekis?

— Žinote, vakar šeimininkas 
liepė man išsikraustyti iš buto. 
Jis dar įspėjo, kad viską palik
čiau taip, kaip radau.*

Guvus Vincukas 
ir vaistai

Keturių metukų guvus Vincu
kas labai kosėjo ir. norėjo’ atsj- 

į daryti bonkutę vaistų nuo ko
sulio, bet niekaip negalėjo: kamj 
štį galėjo atkimšti tik suaugęs.

— Tą bonkutę gali atidaryti 
tik mama, - paaiškino jam mo
tina. Vincukas jai atsakė:

— Bet iš kur bonkutė žino, 
kad jūs esti te mama'

mos darbo grafiką, nenumaty
ta farmos pareigūnams bei au
totransportui trankytis dulki
nais keliais ir ieškoti miestuo
se pirkėjų savo obuolių derliui. 
Netgi pavojinga daužytis po 
miesto krautuves ir siūlyti sa
vo obuolius. Ne lik kad apkal
tins darbo grafiko laužymu, be! 
dar patrauks atsakomybėn už 
mėginimą spekuliuoti f ar mos 
obuoliais.

Obelų šakos lūžta, vaisiai bv- 
ra ant žemės ir pūva. Kaltas so
das, kad išsišoko derliaus per
viršiu, kurio nėra kur dėti.

KcUūkio primininkas pasita
rė su agropareigūnais ir nuta
rė:

Šerti obuoliais farmos ki
aules!

Mat, fanna turėjo ir kiauli-

Tarp kiaulių šėrikių buvo Ie
va. Jos Ad-inas buvo kažiif kur 
pabėgęs nuo santuokos ir ali
mentų. Ieva turėjo tris vaiku
čius, liuobė kiaules ir iš to dar
be mito pati ir jos vaikučiai.

Kad? į jos rankas Į>ateko vi
sas kiejsys obuolių, kuriuos 
reikėjo sukapoti, lyg bėralą. 
kliaulėm šerti, moteriškė 
nušvito.

— Tai skanėstas mano tre- 
pagalvojo ji apie savo

nei

Tarybinėje valgykloje
Tokio maiste aš negaliu 

valgyti. Pašaukite valgyklos ve
dėją, — pyko svečias.

— Nėra reikalo: jis tokio 
maisto taip pat negali valgyti,

— atsakė padavėja.

AMŽINAS RATAS
.... — Kodėl elgetauji?

— Iš tikrųjų elgetauju, 
gaučiau pinigų išgerti.

-- O kodėl geri ?
— Kad turėčiau drąsos elge

tauti.

PROGRAMAI

kad

3 nr. 
ben- 
Bal- 
prieš 
Prieš

(Pasakėčia)

Mieste šalingatviu smagiai kiusnojo, 
o kartais ir visaukšnojo 
žvalus šuniukas.
Ant kaklo buvo jam išmargintas diržiukas, 
į tą diržiuką įsegtas brangus sietukas.
Sietuką laikė rankoje puiki ponia.-

Atbėgo priešais kitas šuo 
ir pasisveikino su šiud: 
“A, sveikas, Vabaliuk! Kone 
prabėgau pro tave: nepažinau.
Dabar tu visas apkūnus, o ve seniau 
buvai toks liesas”.
— “Rudžiuk, anie laikai jau liekas”, 

su išraiška atsakė draugas:
“Dabar jau daug kas 
kitaip apvirto. Atsistojau 
ir aš-ant savo kojų:
matai — kilmingą ponią štai vedžioju”.

Pagcl senų lietuviškų sapnininką { 
(Tęsinys) *

PAGUODA reiškia nereikalingai laiko eikvojimą, 
jei paguodos ieškai pas gražią moterį, tai ją atras kuris 
nors kitas. Jei susilaukei paguodos iš moters, tai grei
tai jos neteksi.

PAGYRIMŲ GAUTI iš kitų yra gerai, 
pagyrimai užtarnauti. Jei tu kitus giri, tai 
būna priešingai.

PAILSTI sapne — gausi gerą atlyginimą 
pastangas.

/ PAKELEIVINGĄ sutikti reiškia, kad 
reiks keliauti.

jei tokie 
gyvenime

uz savo

pačiam

Giedrius

DAINA BE GALO

—- Puode skylė, mielas Joneli, 
Puode skylė, mielas Jonei.

— Tai užkišk ją, 
Tai užkišk ją.

-— Su kuo-gi užkišt?
— Su šiaudais.

- Šiaudai per ilgi.
,.k< —• Tainukirsk juos

— Su1 kuo juos nukirsti?
—-.Su kirviu.

— Kad kirvis atšipęs . . •
~ A-Tai pagaląsk jį.

— Su kuo pagalasti ?
■ - Su akmeniu.

t — Kad akmuo sausas.
— Tai pašlapyk vandeniu

— Su kuo jį atnešti?
— Su puodu.

— Puode skylė, mielas Joneli.
— Puode skylė, mielas Joneli.

— Tai užkišk ją, 
Tai užkišk ją.

ši daina yra dainuojama be galo arba 
nusibos ši daina, tai pradėkite sekančią:

Ejo senis aplink mūrą — 
Nešė dūda ir bandūra. 
Ir užkliuvo už varčios 
Ir pradėjo iš pradžios:

lijo senis ir t. t.

Pasaka be galo

PALMĘ matyti ar puoštis jos lapais—būsi pakvie
stas į gerą draugiją ar balių. Palmės šaką nešti—garbė.

•PAKLYSTI kelionėje — turėsi daug rūpesčių.
PAKETUS ruošti arba juos nešti — garbė ir pa

gyrimas. j
PALAIDOTU būti reiškia, kad gali patekti į kalėji

mą, prisikelti iš numirusių — atgimsi dvasioje iš naujo.
PALAIKAI nieko gero ■ nereiškia, tik kentėjimus 

ir širdies skausmą. t
PAŠTĄ sapnuoti turtinigems-.yra gerai,- tik-mer

gaitėms ir moterims reiškia noustolius.
PASAGA yra geros sėkmės simbolis,,ją-rasti —tu- 

rėsti ilgą kelionę.
PALĖPĖ reiškia pavojingą. gyvenimą,. nulipti nuo 

jos — išvengsi nemalonumų,
PALIEPIMUS duoti reiškia aukštas-pareigas ben

druomenėje ir įvairias linksmybes.
POLICIJĄ sapnuoti nieko gero nereiškia,-tik bal

nius ir ginčus visuomenėje ar bendruomenėje. Būti po
licijos areštuotu — pasisaugok' netikros meilės, ištrūk
ti arba pabėgti iš policijos reiškią,.kaęl(tau • dėl tokios 
meilės nieko bloko neatsitiks.' ' I • I

PALOCIUS arba dvaro rūmai reiškia apgaulingas 
viltis, matyti juos degant — bus permainos valdžioje ar 
visuomenėje.

• PALŪKANOS, arba nuošimčiai sapne, gyvenime 
reiškia atvirkščią dalyką — nuostolius, juos mokėti -Ą 
susiląuksi garbės, juos imti — apturėsi gėdą.

PAMATAS arba fundamentas yra pastovumo ir ge
ro gyvenimo simbolis. Jį kasti — didelis pelnas 
pasisekimas, bet rasti ką nors pamatą kasant 
kad reikia būti atsargiam.

PANA arba gražiai gražiai pasirėdžiusį
reiškia džiaugsmą, jei ji labai gražiai pasirėdžiusį — 
linksmybė, o jei sena — koks nors negerumas.

PANČIAI yra nelaisvės simbolis, dėvėti geležinius 
pančius—liūdesys ir panieka, numesti juos — laiminga 
ateitis.

ir geras 
reiškia

mergina

tol, kol nusibosta. Kai

prilipo uodega. Ji uo 
snapas.

PANIEKA sapne reiškia garbę gyvneime
PAVOJUS reiškia pasisekiąm, išvengti jo

PAPŪGĄ veikėjui reiškia tuščias kalbas ir laiko, gai
šatį, o eiliniam asmeniui primena, kad reikia saugotis 
vienšališkos propagandos. j

PAPUOŠALAS sapne reiškia tą patį, ką ir/gyve
nime — garbę. ■ " ' *

(Bus daugiau)

Nutūpė šarka ant smaluoto stogo. Jai 
degą traukė. Įraukė atitraukė, bet prilipo

Ji snapą traukė, traukė ir atitraukė, bet prilipo uolega. Ir t. t

Iš savo draugių surinko
Sigutė Pašilytė

— Algimantas savo skiltyje 
Nepriklausomos Lietuvos 
vis dar prisimena apie 
druomenininkų buvojimą 
tuose Rūmuose, tikrumoj 
kalėdinėj programėlėje, 
užbaigimą taip nršori

— Tiesa, negali ignoruoti 
liūdno fakto, kad ir Washing- 
tonan siunčiamų delegacijų su 
daryme (dėl atstovavimo pri
mato) - vyksta ambĮcįhgi pasi- 
pešiojtmai tafir^E^teįit* Liet. 
Bendruonu )iė^ y kurTrili^spėlio- 

’ i ‘ ► * • * «jame . atit^RkjffljĮųT^iicriki- 
nių žinybų ,tatpė '?K^i'kia ir 

'šypst-rtą, tačiau 
blogybių, 

n?’Minktis bent

jotui.

Maqarycius
kis pasaulyje, ir kiekviena mo-l 
tina jį turi.

— Žmonos t uri puikią atmin
tį, nes, pavyzdžiui, jos alsimc 
na įvykius, kurie niekad nebu
vo atsitikę.

— Tavo šyjrsnys tegu būna 
lietsargis, ir gausi pilną bumą 
I’ėtaus.

Ant kvailio ^galvos, laurų 
feniKas nuvysta . . . Dažniau 

iwu'tfiiko talcfrtingų žTiiofnu. ik 
t|kiųį kurie*, pripažintą kito

■ Ka5p slinkiai šlcpia- 
ttus> džiaugsmu, dėl -kito^rh'la’- 
nd»s \ . Prakeiktas noras: ką
ni*i įsigijus; dft-tf&Uri&rUfaV f r

Į erta
Baltuosite RūiiHks Velykų At- k^dli^ljfdsĄlįįyvj^bUiniš: 

įĮliurfta ‘ ^^'jilrltituvin^rtkb 
twus, dantisto — laimė, kai- 
jtf pasididžiavimas, o kvaili .wi /iwisK* .r

‘ Magaryčių WslytdĮ<>. 
; vyr. padėjėjas, pa^rė''|p Bąlfų- 

pų Rūmų jaun. tįyr.
‘asistghto asistentu; kau Pfiila- 
ddphijos* politikieriai planuo* 

Į ja panašų masinį antplūdį į

v< lykio proga pasimušti su 
“;xikštois” f4»rėigAn«'ž'tietuvi_ 

balan- Škais
Gin 21 d - bot rengėjai jau dabai;,tarini i(kaip prįjmtj ^Ba^tįių.^mu sodelyje.

Naujienų 65 metų sukakties banketas
d

.i kuo pavadinu vješąįaę jr
Ii 

K. PeiroicoM!; , -

• Magaričių pilstytojai pri
taria prezidento paskelbtai 
“Naujų pamatų” politikai šia 
?.encviška dainele:

Vai lai tai,
Vai lai tai —
Ąžuoliniai pamatai.
Tie supus —

t<Kįti bus, (
, _ Bet jau lųušų 

čal* nebus . . .
TjH :

u..-
— - . rf ' — —-...............— _ .-‘įt- :j.-‘ -
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B4Š0 X VENCLOVADr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)- REIKŠMĖ LIETUVIAMS
o garsusis kalbininkąs, aušrinin-

! kas dr. .J. Sauerveinas (dr. G.
i Sauertvein) nurodė: “Lietuvių 

' ‘ ! kalba daugely) atvejų minties iš- 
sireiškimtii yrą lankstesnė prie
monė, ne kaip kita kalba Euro-;

;p. j, ir būtent, per tavo formų
! gausumą-ta'p pat daug gražes-
I nė”. Gi aušrininkas kun. S. Gim
žauskas savo eilėrašiyj išreiškė:

Nėr tėvynės t>e liežuvio, 
Kiekvienas šitą gal suprast. 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir nesti.

LIETUVIŲ TAUTINIO
ATGIMIMO TĖVAS

(Tęsinys);
Ne žemės derlumu, ne drabtr

- i

žiu skirtingumu, ne .šalies g:;;- 
žumu, nė iniestų ir pilių tvirlu 
mu gyvubja tintos; bet daugiau-: 
šia išlaikydamos ir vartodamos' 
savo kąlbą. kuri didina ir išlai-j 
ko bendrumą, santaiką ir bro-j 
lišką meilę. Kalba yra bendros į 
meilės, ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valstybei 
sargas. Sunaikink ją sunai
kinsi santaiką, vienybę ir gero
vę . . . Aš smerkiu mūsų gimto
sios lietuvių kalbos apleidimą, 
kone išsižadėjimą ir bodėjimą- 
si ją”. x

Gerai žinodami tai, mūsų 
tautos priešai vartojo visokias 
priemones, kad tik lietuviai &t- tuvių tautinį atgimimą 
sižadžlų savos kalbos, o ypač ma realizavimo : 
lenkai savo apštalavimu, kad tautiškai atgijusi 
Dievas supranta tik lenkiškai,' prižadino lietuvius 
daugybę lietuvių prieš Dievo va-Jau lai, sukėlė tkiėjimą į lietu- 
lią sulenkino bei nutautino. Kaip vių tautos prisikėlimą, pramynė 
tik šį liūdną f aktą su širdgėla pa • i 
brėžė dr- J. Basanavičius (“An-jgimimui. Ji uždegė lietuvių šir- 
šra”, 1 nr.): “Senovės gadynėse 
(mūsų tauta) apgyvenus Jtone 
dvigubą žemės plc'tą, ji šiandien 
taip labai visose šalyse susimaži- 
no> jog prilygsta tiktai šešėliu: 
senosios mūsų Lietuvos. Tas su
nykimas mūsų tautos nusidavė- tautinio atgimimo tėvu, kaip vi- 
ypač dėl, tol jog daugumas lietu-.sai teisingai nurodė istorikas .J. 
vių . . . pasisavino per ilgus am-'Mauclere (183p.): “Lietuvių 
žilis svetimas kalbas ... Lietuva; tautinio atgimimo tėvu yi>:. dr 
pamažu nyksta, nes nyksta jos 
kalba”.

Tad aušrininkai ir brangini 
lietuvių kalbą, ir net ją aukštin?

Kaip jau anksčiau konstata
vome, kad “Aušra” sukėlė lie- 

, siekda 
savo idealo.

Lietuva. .Ji 
; dirbti savo

tvirtus pėdsakus tautiniam at-

dyse tėvynės Lietuvos meile ir 
užžiebė lietuvių tautinio sąjū
džio liepsną.

Vienc’k čia d’džiausią vaid
menį atliko dr. J. Basanavičius. 

.-.Tad jis ir vadinamas lietuvių

J. Basanavičius. Tai didelė ir 
garbinga asmenybė, domina v:, 
si lietuvių tautinio atgimiou 
•stori jo j”. »

KNYGOS ANGLU KALBA
J. įminti, A IN THE DARK. Pikantlžkij ir mtwcla 

įpražynui, paimti Ii gyvenimo. Lengva* milus, gyv* ^aibx. mažiai Ižteuu 
150 p*L Kama S2A0.

Dr. Jucį** B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos irioriju 
lantrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 14: 
psL, kainuoja $2.00. ''" •» R

Dr. Juos** B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorij* 
211 psL Ksina $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas L 
kitas knygas galima įsigyti atsUankius i Naujienas arba atsiuntus čeki K 
piniginę perlaidą. ___ _

2789 Halited Stmt, CUcac*, HL M <38

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI I 
NAUJIENOSE GAL t A”, A GAUT! NEPAPRASTAI JDOM1US GYDYTO-1 
___JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. j. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, HeflanStią 1906 

metų įvykiui. Jablonskic ir Totoraičio jaunu dienu ir suri- 
rūptaimą. ---------- -----------------------------------------

Or. A. J._ Gusmr — DANTYS, jų priefiflra, rveikata ir groži* 
Kietaii rirfeliaii, vietoje $4-00 dabar tik---

'-z. . JCukžtaia yirieliaia tik ;-------- —i----------------------- -
Dr. A. J. OvtNfl — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Mionėf po Inropą įipūdžiąi. Dabar tik --------------

SE.OE

SXM 
aw

$XN 
TcUcna Mr pat dMsakyH F*Jtu, aHIuntvs SakĮ arba menay ardarį, pri> 

BW'edyfaa kalnas pridarant JBc. Rar»kmth«a iilridom*.

1739 S«. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 18681

Dr. Jonas Basanavičius su žmona

O apie dr. .J. Basanavičiaus Į- sikėlimui, drauge nustatydami 
taką byloja etnologas M. Kat
kus (Rasiai, 385 p.): “Pasklido 
pirmas “Aušros” numeris po 
visą lietuvių pasauli, po Rusi 
ją, Sibirą, Amerika ir kitur, e- 
lek frizuodamas galvotesnus lie
tuvius . - . Dr. J. Basanavičiaus 
vaidmuo šioje kovoje (už lietu
vybę) prilygsta padegimui deg
tuku sukrauto sauso Isužo. Tas 
degtukas — tai Basanavičiaus 
straipsnis pirmam “Aušris” nu
mery] ir jo parašas”. Panašiai 
byloja istorikas P. Mašiotas 
(“Varpas”, 1893,3 nr.): Garbė 
pirmutinio atviro ir tvirto’ žing
snio ant kelio tautiško atgijimo 
priguli dr. Basanavičiui”.

LIETUVIŲ TAUTOS 
DIDYSIS PRANAŠAS

Jau taip Visagalio surėdyta, 
kad tautos sunkiausiose valan
dose atsiranda tautos pranašai,, 
kurie, nurodo kelius tautos pri-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Au«utt»IfrH - Val£IOnl*n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgi* BaltruSaltls, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

KUenlnlo formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Jori, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vlnett Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psl. Kaina $3.00. ,
5. Kl*o^** Jurgollonl*, GLODI • LI0D1. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00,
8. Anitofllv* Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nida* RastMl*, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 8 Išvietintaa lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Ra»t*nl», THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Sielis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rutta, UGNIES PARDAVĖJAS. Ž51ės. 95 psl. $1.00.
10 Stasy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 paL, $3.00
11 Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.1
12. Patra* Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual, 92 psL, $1,00.
13 Paira* Sagata*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14 Eugenijui Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15 Elena Tumlonė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pal. $2.50. 
ifl’ Alfonsas Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
IT Joną* Valam*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos ^CTĮal 

55 P18. Ardoma* Ja*a«, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujlemj 
raštine arba nžsąkyti paštu, pridedant čeki «r pinigini orderi.

1789 So. HalMed Street, Chicago, Illinois 80808

Kanados naujienos ,ST. CATHARINES, ONT.
RAMOVĖS SKYRIAI S kutinių keliu metu veiklos 
SI SIRlNKiMAS Į iš gauto pelno galės tęstis ir

CATHARINES, Ontario į 
ŠS. m. sausio 28 d. Niagaros 
pusiasalio vienuolyno patal
pose, 75 Rods Ave., St. Catha
rines, įvyko KLV Ramovės sky 
riaus metinis narių susirinki

mas, kuriame buvo padaryta 
metų veiklos apžvalga ir po to 
renkama nauja 1978 metų val- 
dvba.

KLV
!<>-

■ jiau Romuvos skyriaus yeikki, 
j o kiekviena organizacinė vvik- 
j la reikalauja išlaidu taurinimus

Apie skyriaus veiklą prane
šimą padarė skyriaus pirm. .J. 
Šarapnickas. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad skyrius suruošė 
iškylą — gegužinę į V. Bieliū
no soiivba kuri buvo sėkmin- 
ga ir davė apie 150 dolerių 
pelno.

Buvo suruoštas Lietuvos ka
riuomenės šventės atsikūrimo 
60 metų sukaktis Slovakų sa
lėje su programa, kurią išpil
dė Rochesterio Lietuvių Ben
druomenės choras, vadovauja
mas muziko Jono Adomaičio. 
Šventės minėjimas buvo labai 
sėkmingas ir davė virš 300 do
lerių pelno. Pagal lietuvių ko
lonijos mažumą, tik dėka vai-

jos nariams pareigas savo tau
tai bei tėvynei. Tokiu lietuvių 
laulcs didžiuoju pranašu buvę dybos darbštumo ir ramovėnų 
dr. J. Basanavičius. jr yį^ų lietuvių dosnumo, parė-dr. J. Basanavičius.

Ir iš tikrųjų, jo gyvenamu mu3 aukomis, skyrius turėjo 
laiku lietuvių tauta gyveno juo-‘ rekordinį pelną. Dabar iš pas- 
džiausias dienas: lietuvių bajo-Į - ■■■ ■— ■ —
rija, lenkų apaštalų įmulkinta,1 baigia šiais pranašiškais troški- 
jau kalbėjo lenkiškai ir nešini-;mais: “Kaip aušrai auštant 
pino savo tautos reikalais, kietainykstąs ant žemės nakties tam- 
okupanto ranka negailestingai sybė, o kad taip jau prašvistų ir 
naikino visa, kas lietuviška, net;Lietuvos dvasia”. O rašydamas 
pats Lietuvos vardas buvo iš
brauktas iš geografinių žemėla
pių, paverčiant Rusijos imperi
jos šiaurės vakarų kraštų.

radio ir kitas stytis perduota ! 
ok. Lietuvą 1x4 kilus kraštus už 
geležinės uždangos. Būtu lab; i 
gražu parodjii jam dėkingumą 
gaus u atsilankymu . minėjimą.

Menūię prog’tmą išpildys so-

na dainos, menu jė.ąi iš Hamil
tono — Kanados.

I- a moks 1 
: 3 Andry

Haitis

kabinu

;as pirm.. S. Cm-
vicepirm.. K. Jonušas
J. Skeivelas inž.,

kultūriniams rei-

Pirmininko ir sekretoriaus 
adresas: 56 C.oncord 
Catharines. Ontario, C-uiad i. 
L2M5N8.

1979 m. sausio 27 <1. ramonė- 
nas Stasys Kukta rastas savu 
name miręs. Velionis pasku
tiniu laiku gvveno vienas. Ve 
lionis buvo palaidotas šv.Jono 
lietuvių kapinėse Mississauga, 
Ontario. Laidotuvėmis rūpinu
si sūnus Tomas Kukta. Pasku
tinį patarnavimą atliko ir i ka
pines nulydėjo tėvas Juvena
lis Liauba, OFM.

Prie kapo atsisveikinimo žo
dį pasakė Žemaitienė ir Romu 
vos pirm. J. šarapnickas.

Ramovėnas

šeštad'en. - \asar.o 17 d. E
■ vai. Ji. nūs pam-j'd;s lietuvir 
kai šv. Kober1 o k. ii

"9 metam- išrinkta R:im:r į 3135 y W.27 Avė.
kyriaus valdyba pasisk:--' paakys Dr. kun. Vine 

ška. G edos solistė A
kytė. Išpažintis prieš mišias.

Vasario 18 d. klubo salėj - 
3655 N. \V. 31 str. - 1 valandą

, 55 m. p.p. ark i vysk :; po sutik i
mas - minėjimo pradžia lygiai

■ 2 v. p.p. (ark v. turės 'švykti 
prieš 3 v.) Salė bus ; data nuo

St. I - 1 j! pirmos valandos p.p. 
4

■ Minėjimą praves ‘'Zirgfci^R 
i Mikėnienė. Lietuviškai kalbės

klubo dir- P. I.eonas. Himnu 
giedos oper. scl. A. Dambraus
kaitė. Solistėms akomponuos 
muz. Danutė IJaugminienė. In- 
vokaciją sukalbės Dr. kun. Y'. 
Andriuška. Savo kūrybos eilėra
šti paskaitys poetė K. Kodatic- 
nė.

Po minėjimo bus geri pietus. 
Altos skyriaus valdyba.

P. Šilas

MIAML FLA.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS

MINĖJIMAS MIAMI
Dalyvauja Miami arkiv. Ed

ward A. McCarthy. Jo kalba bus 
užrekorduota ir per Vatikano

šiuos žodžius, kaip jis pats sa
vo autobiografijoj nurodė, jau
tė: “Tarytum, aš tuomet prajau
čiau, kad šie iš gilumos širdies 

Gi štai šiuo liūdniausiu mū-’ kilusieji žodžiai užgaus jau- 
sų tautai laiku dr. J. Basanavj-! trešnių jų lietuvių širdis ir šu
čius (“Aušros” prakalboj; 1 nr.) jkels tėvynės ir savo kalbos mei- 
nurodo savo tautiečiams: “Juk te, he kurios nė koks tautos 
ir mes esame tokie pat žmonės, atgijimas negalimas — taip ir 
kaip ir mūsų kaimynai, ir nori- atsitiko”, čia prof. f. Brazaitis 
me visomis teisėmis, priklau;- (Aidai, 1971, 10 nr.) paryški- 
sančiomis visai žmonijai, lygiai 
su savo kaimynais naudotis” ir

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety. ę

Like all leading. headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That's common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Betu

riu garbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J veža i Kapažlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapažintkitr IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gsuaial illo- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO--LlETUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, ftb pal. JUO. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą.

M ZoHanko. SATYRINES NOVELEI Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pu*L, kaina $2.

D. Kur*lrl«, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agltpropo propaganda baJ i 
ukniaakivlraaL Abi knygos parašytos lengvu, ffrriBu stiliumi.

Prri. P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 1

Kaina SX ' L J" . |
Vines* žemaiti*. LIUBLINO U N UOS SUKAKTIES PA KAITOJ 1. I 

M psl Kaina SUK). * ‘ * fs*tfk a
Ha ir kiti laidiniai yra gstmanS I
NAUJIENOSE. 1799 S*. HALSTWD IT.. CHTCAOO, ILL. MMM

MsflHvnoN, 

Doctor proven ingredient 
Į-egĮOT^naprėscription
Doctors !ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
avaiiaoie in the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets 
or Unflavoreo Puls. EX-LAX

JAY DRUGS VAISTINE

nd: “Teisingai Basanavičius va
dinamas ateities pramatytoj u, 
tautinio atgimimo pranašu”.

(Bus daugiau)

2759 W. 71st St., Chicago, III.
« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

IVERSAI
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įctalfta 1921 matai*. 421-8070
Įafalyna platwoM ŽJaKDAB a»conx>MIlAm*
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SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

At of D*c«mb*r 1, 1777 
Subscription JUtm:

(n Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year: 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
DlsnraUio luinos:

Ihicagoje ir priemiesčiuose-
metams________
pusei metu ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietos* • 
metmu

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago. 
Hl 60608 Telef. 421-6100.

pusei metų_______________
trims mėnesiams ______
rienam menesiui _________

$16.00
$ 9.00
t 3.00

Kanadoje: 
metams _______________ $33.00
pusei metų____________ $18.00
vienam mėnesiui _ ____ $ 3.50

Užsieniuose: 
metamą________________ $34.00
pusei metu_______________
vienam mėnesiui _____

$1800 
t 4 00

Pinigui reikia dusti oašto 
Orderiu kirto nj užsakymu.

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

00.00

Mon* v

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienlua, nuo
> vai. ryto iki 5 ral. vakaro. Šešta dieniais — iki 12 vai

Vasario sukaktis praveskime vieningai

vergtoje Lietuvoje sutarė steigti Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, pasižadėjo vieningai kovoti 

, prieš okupantą, kol bus atgauta laisvė ir išlaisvinta lie
tuvių tauta.

Lietuvių dauguma pasižadėjo vieningai kovoti, bet 
Amerikoje atsirado grupė gudragalvių, kurie nenor: 
eiti kartu su lietuvių dauguma. Jie įsivaizduoja, kad f'* 
daugiau žino ir daugiau padarys, bet savo darbais jie 
to didesnio darbo dar neparodė. Jie daugiau pašneka 
jie dažniau parašo jiems per klaidą patekusioje spau 
doje, bet darbais jie dar nieko neparodė. Ta pati dau" 
apie save galvojanti grupelė stengiasi pakenkti Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyriams galimai iškilmingiau 
pravesti Vasario 16 minėjimus. Vienur jie nori Prieit1 
prie Lietuvos laisvinimo tikslams skiriamų aukų, o kL 
tur nori pasirodyti, kad ir jie paminėjo Lietuvos ne 
priklausomybės paskelbimo sukaktį. Jiems labai nepa
tiko prelato Balkūno padarytas pareiškimas apie nau- 
bet jie vis vien tęsia i 
jai organizuojamos Bendruomenės ir ALTo santykius, dangas ir kt. Greta jų senovėje 
litika.

Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai rengė ir ren-, 
gia Vasario 16-tos minėjimus. Didesnėse Lietuvių ko
lonijose žodžio smarkuoliai nieko negali padaryti, nes 
didelė lietuvių dauguma neleidžia jiems to daryti. Bet

■

v 
i

Valstiečiai pagardų- jga.vo vė- 
_.u. Dažni -XVI ir nefr*XVH a. 

dokumentų, ’•kurtuose •'DAiiami 
valstiečiai, įrašai rodo, kad po 
vardo užrašytas tėvaVardis dar 
nevirtęs pavardėj pvz.: tėvas 
užrašomas Banis Jokūbaitis, o 

nūs "Tąsys Balta tM, tėvas 
Stėponas Stanaiti^ kilnus — 
Juozas Šteponavįčius ir t.t. Ta- 
čiau pamažu tėvayardžiai vir- 
s .a pa vardinus. Jau XVI a. pa- 

'1 baigoje —. XVII a., pradeda ai

|lu':‘nai jos n nu. a

Šių metų Vasario 16-tos dienos minėjimą įvairiose 
vietose pravesime įvairiai. Jeigu Lietuva būtų neprik
lausoma valstybė, Vasario 16-toji būtų minima vasario 
16 dieną. Visi žinome, kad Lietuvą okupavo sovietų Ru
sijos karo ir policijos jėgos, kurios Lietuvoje uždraudė 
šį lietuviams svarbų minėjimą švęsti. Pavergtoje Lie
tuvoje Vasario 16-ji nebus minima. Ji bus minima na
muose ir šeimose, kuriose nebus nė vieno ruso ir ru
sams parsidavusio lietuvio.

Amerikoje bus kelios tokias vietos, kuriose lietu
viai Vasario 16-tą minės tą pačią dieną. Susirinkę pa
sakys... kalbas ir papasakos, kaip ta nepriklausomybė 
buvo buvo atkovota. Kiti minės Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį vasario 11 dieną, o dar kiti minės vasa
rio 17-ta, šeštadieni, ar ■ 
Atstovų rūmuose minėjimas bus pravestas vasario 15.darbais, 
dieną. Pradžioje atstovų rūmų vadovybė buvo numa
čiusi vasario 14 dieną, bet kongreso atstovas Frank An- 
nunzio pranešė Amerikos Lietuvių Tarybai, kad šiais 
metais Amerikos kongreso atstovų rūmai minės vasa
rio 15 dieną. Šia Proga, kaip ir kiekvienais metais, kon
greso atstovai pasakys specialiai tam tikslui pritaiky
tas kalbas, kurių sovietų valdžia labai nemėgsta, nes 
atstovai visam pasauliui primena sovietų karo jėgų ir 
policijos smurtą prieš lietuvių tautą.

Iki šio meto Amerikoje Vasario 16-tos dienos mi-1 
nėjimus ruošdavo Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai. 
Chicago je, Clevelande, Detroite ir kitur Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriai taip pat minės Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį,

Skyrius sudaro įvairios Amerikos lietuvių grupės, 
kurioms rūpi laisva ir nepriklausoma Lietuva. Praeita
me šimtmetyje lietuviai vieningai kovojo prieš caro jė
gas nepriklausomybei atgauti, dauguma lietuvių ir 
šiais metais siekia to paties tikslo. Praeitame šimtme-

S n’ausi lie U’. ių vardai yra Vdašyti kiek galima tiksliau, 
d/ikamieniai, pvz.: Algimantas, 

.Algirdas, Daumantas, Eimanj 
savo asmeninę Pasirodymo po-'tas, Gintautas, Gražvydas, Min- 

>----a..... . f !
buvo vartojam ir įvairūs kito
kie, pvz.: Budrius, Di-ąsatis, Gai.

*(lius, Gintotas, Jaunius, Lengvi
nas. tautas, Kęstučio sūnus ir t.t.
Kartu su krikštu į Lietuvą Po krikšto lietuviai greta tu- 

£
mažesnėse kolonijose jie stengiasi pakenkti ALTo sky- dai, kilę iš hebrajų, graikų, lo- trąjį — krikščioniškąjį. Iš pra- 
riams tuos minėjimus pravesti.
aukų, kitur jie nori patekti į minėjimo vadovybę, o tre-, 
čiur nori pasakyti apie tai, ką jie prižadėjo padaryti 
Lietuvoje, bet nepadarė. Chicaga jau seniai uždraudė 
trukdytojams ardyti Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimus, panašiai pasielgė Detroitas ir Cle- 
velandas.

Rusiškai Helsinkio aktus skaitanti ir interpretuo
janti lietuvių spauda paskutiniu metu pradėjo igno
ruoti Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą darbą. AL-j 
Tas viską padarė, kad jie galėtų į Ameriką atvažiuoti įpvz.: Birutė, Danute, Gražina, 
ir čia įsikurti, o dabar jie pasakoja, kad jie geriau pa- Jūratė, Laima, Algis, Kastytis, 

Šarūnas, 'Žilvinas ir .daugybė lie- 
! tuviškų vardų, pasidarytų iš į- 
vairių bendrinių žodžių, pvz.: 
Aušra, Dalia, Lina, Rasa, Gie
drė, Eglė, Rūta, Ugnė, Arūnas, 
Audrius, Dainius, Dalius, Gie*

darys, negu ALTas darė ar daro. Savo darbais jie ne- 
pasigiria, bet ALTo atliktus ir dabar vedamą darbą 
nuvertina. Nieko jų nuvertinimai neįtikina, nes atlikti

Tuo tarpu vardas jau ne vlsa-| 
da padėjo atskirti vieną asme
nį nuo kito. Todėl prie vardo' 
imta nurodyti, iš kur kilęs žmo
gus, bei jo tėvo ar brolio vardas, 
pvz.: Kaributas, iš Naugardo.

XVllI a.
Visos, dąbaętįnės,lietuvių pa- 

ivardės- su prięsag ?mU Mfiti 
i -onis, -ūnas, - ė f
čius a* k t yra ui
vavardžlų:' ■ K

Pavardžių formavimosi lai
kotarpiu visi mūsų raškai htuvo 
rašomi ne lietuvių kalba, daž
nai kitataučių raštininkų, ku-

Girdeika, Stripeikos sūnus, Vy- rie prie grynai letuviškų asmen
vardžių prisegdavo svet:mas

Kartu su krikštu į Lietuvą Po krikšto lietuviai greta tu- priesagas -av čius (-oyičius), 
atkeliavo krikščioniškieji vai- rėto tautinio vardo gavo' dar an- -evičius ir pan. Todėl šiandien

greta pavardžių, atsiradusių iš 
tėvavardžių su lietuviškomisVienur iie reikalauta ; tYn4> slavil ir germanų kalbų, džių šie du.vardai buvo užrašo-: .

J_ Aleksandras, Baltramiejus, Da- mi, įterpiant tarp jų žodelį “ki-; presagomis (Daugėlaitis Butr- 
n’eliūs, Dominykas, Gabrielius, taip”, pvz.: Aleksandras kitaip'mait’s, Vaišnoraitis), turime 
Juozapas, Kazimieras, Prahciš- Vytautas, Boleslovas kitaip švi_. daugybę pavardžių, kurios at- 

trigaila, Kazimieras kitaip Kari- sirado iš tėvavardžių su slaviš- 
gėfa. Bet vėliau “kitaip” būda- eonus priesagomis (Daugėlevi- 
vo prale-'džiamas, ir užrašoma čius, Butrimavičius, Vaišnoravi- 
tik Aleksandras tVytautas, Bo- čius).

XVI ir XVII a., kada intensy
viai formavosi lietuvių pavar
dės, krikšto vardai jau buvę iš
stūmę iš oficialiosios vartose
nos daugybę lietuvių vardų. Tad 
tėvavar'džiai, sudaryti iš krikš
to vardų, davė mums dąą^fbc 
nelietuviškų pavardžių* pvz.: A- 
domavičius, Adohiėnas, Baltrū-

■nas Jokūbaitis, Juozapavičius 
ir daugybė, kitų,

XVII a. pabaigoje XVIII a- at
siranda daug pravardinių pa- 
vardinių pavardžių. Mat, įsiga
lint metrikacijai, griežtai gy
ventojų apskaitai, pavardė da 
rėsi būtina. Kas iki šio laiko jcs 
neturėjo, tam vietoj pavardės 
galėjo- būti užrašoma pravardė, 
atspindinti žmogaus išorės ar 
budo bruožus (Kuič:uš, Kup
rys, Juodsnukis, burbulis, Ty
lenis) nusakanti panašumą į 
kokį nors gyvulį ar daiktą (Avi
nėlis, Dūda, Bačkelė, Meškelė 
Vilkas), nurodanti gyvenamąją 
vietą (Aukštakalnis, Užusienis, 
Miškinis, Vidugiris) ir pan. Il
gainiui tokios pravardės ir virto

pvz.: Aleksas, Baltrus, Danas, 
kus bei jų trumpieji variantai. 
Domas, Gabrys, Juozas, Kazys, 
Pranas, Stasys ir t.t.

Naujesnį mūsų vardyno klo
dą sudaro vadinamieji dirbti- 

■ niai vardai. Tai lietuvių mitolo- 
Į g:niai bei literatūriniai vardai,

vasario 18 dieną, sekmadieni, j darbai garsiau kalba, negu pasigyrimai nepadarytais c

Kiekvieno ALTo skyriaus vadovybė privalo atsi
minti, kad visi patarėjai kurie siūlosi geriau padaryti, 
bet neprisideda prie vedamo darbo yra abejotinos ver
tės bendradarbiai. Geriau atliktas darbas, negu pa
gyros. Labai dideles sąlygas statantieji padėjėjai 
ne visuomet nori padėti. Dažnai jie nof patys sau pa- 
dėti, o ne bendram lietuvių vedamam darbui.

Geriausiu pavyzdžiu galėtų būti seni Amerikos lie
tuviai, kurie niekad savo asmeninių ambicijų neštūmė 
priešakiu, bet tik dabojo, kad būtų atliktas reikalingai 
darbas. Dirbkime kartu su tais, kuriems rūpi bendras 
darbas. Leiskime eiti savais keliais tiems, kuriems rū
pi asmeninės ambicijos, pasirodymai ir tušti pasigyri
mai. Turime vieningai dirbti, kol Letuva bus neprik
lausoma, o lietuvių tauta — laisva.

Jeigu dar paminėsime kitų 
tautų tautiniu vardus, kurie a* 
tėję iš literatūros, teatrų, kino 
ir paplitę Lietuvoje šiame šimt
metyje, pvz.: Elvyra. Erika, Ina, 
Ingrida, tai niūsj Vardų inven
torius bus maždau aptartas.

Euvo laikas, kai asmenims

, Vaišnoraitis), turime 
daugybę pavardžių, kurios at*

čius, Butrimavičius, Vaišnoravi-

leslovas Švitrigaila, Kazimieras 
Karigėla.

Tokios buvo mūsų dvinarės 
pavadinimo sistemas užuomaz
gos.; ■ • S* • *

Jau XV a. plačiai paplitęs žmo
nių užrašymas dviem asmen
vardžiais tampa produktyviau- 
sias vėlesniais amžiais. Pirma-(
sis -' tokio žmonių pavadinimo 
narys yra jo vardas, po jo gali 
bū ti užrašoma: 1) tėvavardžiai, 
pvz.: Jonas Adomaitis, Matulis 
NarVydonis, Jurgis Stasiūnas; 
2) iš profesijos ar amato pava
dinimo atsiradę asmenvardžiai, 
pvz.: Stepas Kalvis, Stanislovas 
Kubilius;^ -3) žmogaus išorės ar 
būdo savybes nusakantys gyvū
niniai ar kitokie pravardiniai 
asmenvardžiai, pvz.: Jokūbas

MŪSŲ VARDAI IR PAVARDĖS
Atsakydama Į skaitytojo klausimą, “Valstiečių laikraštyje”

tyje caro karo jėgos pavergė Lietuvą, o prieš 35 metus1 Lietuvių kalbos ir Literatūros instituto toponimikos grupės mok- 
į Lietuvą įsiveržė Rusijos komunistų valdomos karo ir Slinė bendradarbė V. Maciejauskienė pavardž-ų klausimą Ta ški- 
poiicijos jėgos. Visos Lietuvos politinės grupės dar pa- n<> šiuo straipsniu.

žymėti ir skirti pakakdavo vie- Balčius, Kazimieras Burba Mo- 
tie jus Gervė; 4) rečiau koks 
nors kitas tautinis ar' krikščio
niškas vardas, pvz.: Jonas Bu
trimas, Petras. Daumantas.

Kaip tik iš šių antrųjų asmen
vardžių ir atsirado lietuvių pa
vardės. Pavardėmis jie virto 
tuomet, kai tapo paveldimi, t. y. 
perduodami iš kartos į kartą, ir 
bendri visiems vienos šeimos 
nariams.

Lietuvių pavardės formavosi 
kelis šimtmečius. Pinniausa 
jds atsirado didikų tarpe (ma-

no vardo. Įvairiuose XIII, XIV 
ir XV a. dokumentuose randa-
me užrašų, liudijančių, kad se
novėje pavardžių nebuvo'. Įvai
rių luomų atstovai (net ir kuni 
Raikščiai) buvo užrašomi vienr 
vardu, pvž.: Jaunutis, Karibu
tas, Kęstutis, Klausigaila, Me: 
liūs, Narbutas ir paii.

Tačiau ilgainiui išaugus gy- 
1 ventoj U skaičiui, o vardų inven 
toriui nekintant, atsirado daut 
vienavardžių žmonių. Besiple
čiant bendrav'mui tarp įvairių 
šalies sričių, tvarkant įvairiu* 
raštus, iškilo poreikis Ūsmem bomė, kad jų būta jau XV a.).

pavardėmis.
(Bus daugiau,,

— Tengas reikalauja, kad vi- 
etnanrečiai būtų nubausti už 
Įsiveržimą Į Kambbdiją. Jie pa
darė laba' daug ža'os •'-tvlrii 
ir žmonėms. Jis nepaa škino 
kaip jis juos nubaustų.

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

jaus operos rūmus? Nors vykdami į zoologijos so
dą ir buvome praplaukę tą technikos ir architek
tūros stebuklą, bet apžiūrėjimas iš arti yra visai 
kas kita.

Sydėjaus operos rūmai yra Australijos garbė
Petronaitis yra tarnavęs Lietuvos karo avia- j ir pasididžiavimas. Jie tapo Australijos simboliu, 

cijoje, ir papasakojo įdomius iš tų laikų atsimini- panašiai kaip Laisvės Statula New Yorko uoste 
mus, kuriuos aš užsirašiau. Petronaičių sūnus, tapo Amerikos simboliu. Pastatyti ant pusšešto 
mano brolio krikštasūnis, mus automobiliu apva- akro dydžio pusiasalio, rūmai yra visai arti Syd- 
žlojo po Bondi ir kitus paplūdimius, aprodė pačias nejaus vidurmiesčio. Juos suprojektavo danų ar- 
gražiąsias jų vietas. Padariaus daug spalvotų nuo j chitektas Jorn Utzon, 1957 metais laimėjęs kon- 
traukų, kad galėčiau sugrįžęs Chicagon parodyti 
Australijos grožybes draugams. Jaunesnysis Pet- 
rokaičių sūnus vasaros atostogų metu tarnauja 
viename paplūdimyje gyvybės sargu (lifeguard)

/ Dar už kelių dienų iš tos pačios laivų prie 
plaukos išvykome moderniu hydrofoil laivu ap
žiūrėti pasaulyje garsaus Manly paplūdimio. Hyd^ 
rofoil laivai, iš viso du, buvo pirkt iŠ Italijos, pa
naudotame stovyje. Greičiau plaukiant, visas lai
vas pasikelia virš vandens, o po vendeniu pasilie
ka tik dvi plokštumos, kurios neša visą laivo svo
rį. Dėl labai mažo vandens pasipriešinimo, laivas 
plaukia labai greitai, gal 80 km. per vai. greičiu, 
it yra labai ekonomiškas kuro atžvilgiu. Kelia

vimas tokiu laivu yra labai malonus, be bangų su
pimų ir kratymų.

SYDNĖJAUS OPEROS RŪMAI
. . Kas. nėra dėjęs apie garsiuosius Sydnė-

Salė (2690 vietų), dramos teatras f544 V.), rtiuzi- 
kos salė (419 v.). Be šių, dar-yra rekordavimo ir 
paradų salės, du restoranai, šeši barai, šešiasde
šimt pėrsirengiriio ir keli šimtai kitų kambarių. 
Tikslesnis Šių rūmų pavadinimas yra “Perform
ing Ariš Centre”, bet žmonėse prigijo Operos 
.Amų pavadinimas.

Tikrumoje, visos šios didesnės salės yra at- 
k±ri pastatai, kurių stogų forma iš tolo Sūrint 

primena laivų būręs ar milžiniškas jūrų geldeles 
(shells). Labai įspūdingi į rūmus vedantieji laip- 

į tai, kurie tarnauja ir kaip suolai sėdėti koncertų 
;metu atvirame ore. Pusiasalio pakraščiu eina 
'stogu uždengta promenada.

Rūmų rėmams yra panaudoti sušvėisuoti

kursą.

Statyba buvo įvykdyta trimis tarpsniais,tarp
1959 ir 1973 metų. Vietoj pradžioiee numatytos 12

’ mil. dol. sąmatos, galutinai užbaigti rūmaii atsiė
jo 102 mil. dol. Pats architektas, negalėjęs su au- Plieno vąmzdiai. Stogą nesantieji įtempto plieno
stralais susitarti dėl padidėjusių statybos išlai- lynai yra bendro 350 km. ilgio. Ant jų rfemiasi 
dų, 1966 m. išvyko namo ir, kaip sakoma, niekada |2194 betoninės stogo sekcijos, po 15 tonų kiek- 
nebuvo atvykęs pamatyti užbaigto savo genialaus 1 viena Sekcija yra padengtos Švedijoje pagamin- 
kūrinio Rūmų statybą teko užbaigti patiems au- ' tomis baltos ir kremo spalvos keraminėmis ply- 
stralų architektams,

Rūmų apžiūrėti kasdien atvyksta daugybė
ekskursijų ir šiaip pavienių turistų, kuriuos ve-

telėmis. Stogas sveria 161 tūkstantį tortų..
Ypatingų formų langų stiklai sudaro 6223 

kv. metrų bendrą plotą, yra apie 1 colio storumo,
džioja ir jiems aiškina specialūs gidai — vadovai. J1’ saugumo, kad įtrūkę neiškristų, suklijuoti 
Brolis nupirko bilietus, ir prie vienos tokios gal dviejų sluoksnių. Pagaminti Prancūzijoje..

Scenų mašinerija ir apšvietiihaš — vokiečių40 žmonių grupės prisidėjome ir mes.
Rūmai užima puspenkto akro plotą, yra 183 firmų.

m. ilgio, 118 m. pločio ir 67 m. aukščio. Juose yra J . .... ,
ne vien operos salė su 1547 vietų, bet ir koncertų buvo naudojamas vietinis-rausvos spalvos grani
m. ilgio, 118 m. pločio ir 67 m. aukščio. Juose yra Laiptams, grindims ir kaikurioms sienoms

Ląš. Vidaus sienų padengimui ir dekoratyviniame 
tikslams panaudotas vietinis “brush box” ir bal
tojo beržo medis, augąs N.S.W.

Krėslai (seats) yra labai specialios ir pato
gios sėdėti konstrukcijos. Rūmų viduj visos grin- 
lys ir laiptai yra padengti storais kilimais. Oras 
vėsinamas atšaldytu vandeniu, kuris sirkuliuo- 
a per lub ->se įdėtas plokšteles. Abiejuose rūsio 
lukštuose yra sutalpinti visi oro vėdinimo, vėsi- 
limo, elektros ir kiti įrengimai. -

Dėl kokių tai patentų ar architektūros tbei 
kustikos Paslapčių,-salėse turistams ibtogta- 

ruoti neleidžia. Salių akustika yra tikrai' riepap- 
-asta. Pav., mūsų grupei apžiūrint koncertų sa- 
'ę,didžiulė scena buvo paruošiama specialiai kalė- 
Hnei programai. Tolimiausiame salės užkampy- 
ie galėjai puikiausiai girdėti scenoje besišnekhn- 
įų darbininkų žodžius, o plaktukų smūgiai tie

siog plėšė ausų būgnelius.
Kai pradėjus rūmų statybą paaiškėjo, kad 

’argu ar bus galima iš suaukotų pinigų sudariti 
pirmąjį milijoną, buvo įsteigta Operos rūmų’lo
terijai Kaip žinome, loterijas, bingo, arklių lenk
tynes ir įvairius azartinius lošimus australai la
bai mėgsta. Tokiu būdu buvo sukelti rūmų sta
tybai ir užbaigimui reikalingi 101 rilfĮį doj.,

.S ’ (Bos dauco»* »...■•wijwtm *■’
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PIJUS ŠVELNYS
Buvęs Červenės kankinys

Lk
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7V OfTANDSEMŽ FR&H PIKSAPPLE

Žmona, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkas, svainė.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. - Tel. LA 3-3571

as*“

Chieagof
LUtsvių 

ualdotKvių 

Dire K tori, 

Astociacijos
GQoW TWAT A PUW AND FRF5H- 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOU« 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,YčU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELICACY.WELL.IWULPNT 
K EASIER.

VO REMOVE THE FRU IT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND

r

9

&AY THE PINEAPPLE ON ITS - 
I61DE.WTH A LARGE, SHARP 
; KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
(THE BOTTOM THROUGH THECMWH.

STEPONAS C. LACE IB «ūNūS 
(LACKXVICa)

2424 WEST STRUTT votie /-121.
2314 WEST 23rd PLACS Vii Hnb 7-6471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hill*, 1T 974-44V

potej
RtTSEftPPU/

Midland Savings aptar- 
aauja taupymo ir namų 
pasKOlų reiKalus visos mu- 

apylinkes. Dėkojame 
jums ui mums parodytą 
pasiuke] 11114- Ale* nore* 
miue dūli Jum* naudingi 
ir ateityje

ipdrautfoi ik] 
-4Uj)OO

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6o6x9 

Tel. 925-74U0 
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, lllii.oii 60455 

•i 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

GEORGE F. RUDMINAS 
331? So. LITUANICA AVE. TeL: YArii 7-113B-113’

A “Lietuvos Aidai’ 
SI ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak. 
šeStadfeniais ?—8 vaL vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

264tf W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

ITAS 
bau- 

dažau Speciali pabalta Lianų. 
(Arėti SuDPorts) ir t t.

1914 metų

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOSI 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 $«. Pvla»ki Rd. (Crawford 
Mfdlwl Bulkttns). Tol. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004.
. * ,s • -■ ---- - ' —, —

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 33718 
Tel. 8131-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1133 S. Manheim Rd.z Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i $ ir

T»L; 562-2727 arba 562-2728

TEI------- BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»$t 103rd Stra*t 
Valandos pagal susitarimu.

įsikūrė Lietuviu Fondas Kolumbijoje

ti (tai padaiys K. Tautkus) su 
griž.us jau iš Kolumbijos. Tuo 
tarpu sveikinu Jus ir visus kitus 
lietuvius su šventėmis ir N. Me
tais. Vaclovas Prūsas. (E Jonui 
Kaseliūnui, 1978. XII. 19 d. ra
šyto laiško).

r P. Prūsas skambino man, kad 
'teiravosi pas Lietuvių Fondo 
■skirstymo komisijos narius. Iš 
savo pusės, pasiteiravus pas vie
ną kitą narį sužinojau, kad pas
kirstymas įvyks tik Sausio mėn. 
pradžioje. Žadu surinkti jums 
plokštelių, perduc'ti Prūsui, ku
ris žadėjo Jums persiusti. Visi 
džiaugiasi gražia Medelyno vei
kla, tik gaila, kad taip mažai 
Jūsų ten yra. Linkiu Jums gra
žiausios sekinės. Sofija Oželie- mės, o Diek yra gimęs Bridge- 
nė. (Iš 1978. X. 26 d. J. Kaselių-’ porte. Po Al Barono citatos pa- 
nui rašyto laiško).

(Pabaiga)

(Tęsinys)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

‘'Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Įteikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

Mūsų geras .bičiulis Vaclovas 
Prūsas irgi dirba tautinį, patri
otinį darbą, kur galėdamas pa
deda. Už jo parodytą tikrai ide
alistinį, su pasiaukojimu atlikLą 
darbą aš jajn buvau nusiuntęs 
simbolinę įvertinimo padėką — 
25 dol. čekį. Jis to Čekio nepriė
mė, prašydamas, jei sutikčiau, 
paremti jūsų organizuojamą 
Fondo Lituano, tai su džiaugs
mu prisidedu pasiųsdamas Tam
stos vardu $25, - čekį dėl Fon
do Lituano (nors ir nesu buvęs 
kolumbietis). Inž. Edmundas 
Jasiūnas. (Iš 1978. X. 15 d. Jo
nui Keseliūnui rašyto laiško).

Atrodo, kad jau nusistatyta 
Sausio 6 d- susiburti Fondo rei
kalais, bet tik gaila, kad tiksliai 
nenustatyta vieta. “Ameriko
nams”, kurie norėtų P. Ameri
kos oru pakvėpuoti ir pabuvoti 
su Jumis, labai svarbu žinoti iš 
anksto- visas smulkmenas. Inž. 
Jasiūnas dabar važinėja Austra- 

| lajoje, bet aš turiu kitą tautietį, 
] tai p. Tautkų, kuris noriai ta. dino trumpą žinutę kad Ohica- 

gos lietuviai džiaugiasi dviejų* 
sportininkų, Diek Butkaus ir 
Johnny Unitas, pagerbimu, iš 
renktant į “Pro football’s Hall 
of Fame”. Toliau cituoja Al B'a-; 
roną, kaip “Draugo” : 
skyriaus redaktorių, kuris pa*

DR. FRANK PLECKAS 
GPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. Tel. 737-5149 

tikrink akis. . Pritaiko akinius ir 

j > “contact lenses’” _ .
agal susitarimą. Uždaryta tree, j Jūsų proga apsilankytų Kolunr 

—į bijoję. Jūsų prašymą jau pildau: 
>S!esu parašęs ilgesnį reportažą 

apie steigiamojo Fondo reika
lus, kurį įteiksiu Naujienoms.
Laisvoji Lietuva teišeina-kas dvi 
savaites. Tad jai galėsime įteik-

DR.LEONAS SĖIBUTl 
' ; INKSTU, PŪSLĖS IR 

Į PROSTATOS CHIRURGIJA 
5 2656 WESt 63rd STREET

. - jeetylrid. 5^? vai vak.
',, Qfiao telef.: 776-2880
J Rexidencijot telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
£ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndr« praktika, sp^. MOTERĄ Ilges. 
' dfiaaa 2652 WEST 5yth ffiR^ET 

tai. i»R 8-1223 1

OFISO VAL; pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfežtadie-

1

Parvarscyk ancela tykiai plūkiodama ...

aiškina, kad abu pagerbtieji 
sportininkai yra lietuvių kil-

pagal

JV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

“DRAUGO’’ TIRAŽAS
— 60.000!

i žymėta: “Al’s paper (”Drau- 
j gas”. D.T-) punted the word 
j fast: Its 60.000 cop xs go to Li

thuanians around the globe”.
Faktas, kad “Draugas” turi

s ■ . oi j uz-u- 60.000 skaitytojų prajuokino.S. m. sausio 31 d. “Chicago „ . . , , ....& Pagalvojau, kad Sin Times Sun Times kronikoje aispaus- . . , .J x ; korespondentas gal per klaidą 
, nulius sumaišė, ar gal stiklelį 
buvo nulenkęs. Nepriklausomo
je Lietuvoje savaitraštis “Mū
sų Rytojus” buvo pasiekęs 100.- 
000 tiražą. Tai buvo rekordas.

' Ne savame krašte pasiekti 60.- 
sporto QQQ atrodė neįmanoma.

Sekančią dieną “Draugas-’ 
pirmame puslapyje parašė apie 
mūsų pasižymėjusius sportinin
kus, p r i m i n d a m a s ir “Sun 
Times” tilpusią žinutę. Gale 

j straipsnio žinutė patikslinama: 
j “Pastebėtina, kad D. Butkus 
i yra gimęs Roselaude, o ne 
I Bridgeporte, kaip kieno per

w CI I 1 AgCUJJ UO y Tiii «<■ i ■■■ ' ' w     ------------------------------------------------------ j

dių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- > 
me kelionių ’draudimus, organizuojame keliones i Laetuvą ir kitus kraštus; I 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- t

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiales keliauti - kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, ill- 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokarnas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

klaidą buvo' painformuota.
Reiškia, tik Butkaus gimimo 

vieta “kieno” klaidingai pain
formuota, bet prenumeratorių 
skaičių “kieno” buvo duotas 
tikslus. Klydau, prisipažistu, 
galvodma, kad “kažkas” buvo 
stiklelį nulenkęs . . .

Negausios tautinės grupės 
laikraščiui pasiekti 60.000 tira
žą yra didelė garbė. Kuklumas 
— dorybė, bet šiuo atveju visgi 
būtų pritikę “Draugo-’ skaity
tojams šį faktą atskleisti, juo 
labiau, kad amerikiečių laikras-1 
lis tai paskelbė!

Ta proga mažą pastabėlę 
"Draugui” norisi padaryti: ar 
tikslu nuolat verkšnoti ir skų
stis, kad sunku galą su galu su
vesti, ir žiauriai kelti prenume- 
tos kainą, kada pasiekta toks 
tiražas? Juk kiti laikraščiai, o 
ypač žurnalai, negalėtų pasigir
ti nė penktadaliu “Draugo” ti
ražo, o visgi egzistuoja ...
2. 3. 1979

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

! nacijas visais kelionių reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 

i š anksto — prieš 45 - 60 dienų.

MM Weet 63rd St, Chicago, in. 60629 
Telef.. PRespect 8-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRĖ N A-S 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
Ii įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RAbjjO IEIMOS VALANDOS

Visto pre«ramo« Ii WOPA,

< 14W WL A. M.
Ltatvviv kalta: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
r-3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedifa Aldona Daukut

Telef.: HEmlock 4-2411

H59 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60629

— Jei Žinote asmenim, kurie 
gi lėtų, užsisakyti Naujienas, pra- 
ydįne atsiųsti jų adresus. Mes 
jiitns siusime Naujienas dvi «a- 
viiies nemoksm<L

>;> BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

(Jorians^ mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Gyv. 2951 W. 40th St., Chicago, ID.

Mirė 1979 m. vasario 6 d., 5:30 vaL p.p. sulaukęs 72 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Adolfina, pagal tėvus Adomaitytė, duktė 

Jūra Kučiūniene^ žentas Aleksandras, sūnus Vytautas, marti Elsa, 
anūkas Tadas Kučiūnas, svainė Amelija Vilutienėj mirusio brolio Pra
no vaikai — duktė Elena Janus su šeima ir sūnus Frank Svelnis su 
šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos Lietuvių Pensininkų Sąjungai, Brighton Par
ko Lietuvių Namų Savininkų Draugijai ir JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardai.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Californi 
Avenue.

šeštadienį, vasario 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažničią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Pijo Švelnio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Hl"

I

-A.

1 Yes’*' Savings 
Certificate

(Minimum $5,000)I
GSEMOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRU FT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP PORTION ) Q 
OP EACH QUARTERCHUNK FKUlT. PUT BACK frl THE -
SHELL ~~ IT MAKES AM AHCACTIVE SSVlNG PISH

70
Ad accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

Nuo

DAIMID
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tek 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS
Marquette funeral home

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

Telef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVk 

MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TU R IM B 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, Ill. Phone: OLympie Z-1003

PETKAS BIELIŪNAS
„34a So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetu 3-3571

P. J. RIDIKAS
S3S4 8«. HALSTCT STREET Phone: YArdi 7-1111

I - mauiikno^ CHICAGO t, ill Friday. February fl. 1<T9



CHICAGOS Liunw WBOSAmr- 
KIMASI LIETUVIU VISUOMENE

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS
IJŲ|WĮW.ĮJI<

Šiais metais Vasario 16-tosios šventė yra jubilieji
nė. Reikia minėti 61 metų nepriklausomybės sukaktį, 
Jubiliejiniams metams turi būti sąmoningai apsvarsty
tas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troš
kimus. Čia viskas turi būti sutelkta darbuose, kad tau
ta pajustų naujų vil'-ių laisvei atgauti. Taika ir laisvė 
yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už žmo-' 
gaus savanoriškai atkojamą gyvybę, nes tik didvyris 
tokią auką už laisvę gali atiduoti. Šiuo atveju mes • 
galime pasisemti jėgų iš an<» meto savanorių kū
rėjų ir reguliarių karių. Jų aukos dydis kuris sudėtas 
ant tėvynės aukuro skatina ir įpareigoja — kovoti iki 
galutino laimėjimo, kad atkurta Lietuva būtų tikrai 
nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kury-, 
binga ir dvasiškai stipri. Šitokio idealo siekiant reikia j 
ne tik vienkartinio gražiais pareiškimais, bet nuolati- J 
nio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų gyvas I 
mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities 
gyvenimą. Todėl jubiliejinį 61 metų nepriklausomybės 
šventėje paremkime Amerikos Lietuvių Tarybos laisvės 
siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka ir vieningais į rUSio Jurgio Breivės namą, Ci- 
ir ryžtingais darbais.

Tat Š .m. vasario mėn. 11 d. 2 vai. p. p. Marijos aukš. 
mokyklos salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasa
rio 16 dienos iškilmingą minėjimą. Į šį minėjimą malo
niai kviečia visus geros valios lietuvius dalyvauti ir savo 
aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukas bus galima Įteikti minėjimo metu, arba 
siųsti Chicagos ALT— iždininkei Irenai Sankui šiuo 
resu: 2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.

VINCENT SAMAŠKA 
Pirmininkas

• Vasario proga- LB Marquet
te Parko Apylinkės valdyba (B) 
ašario 11 d. 10 vai. 15 min. prie 
šv. Mergelės (Lininio parapijoj 
kels vėliavas ir su savo ve lavo
mis dalyvaus Čikagos Lietuvių 
Tarybos ruošiamose pamaldo
se ir minėjau ' Marios moky , 
klos salėje. Va'dyba visus kvie
čia dalyvauti \ėl'avų pakėlime,' 

ir minėjime. (Pr)
e Parduodama taverna

rautis tel. 778'8642 arba 737- 
8762 (Pr).

TelJiy __ Kretingos geležinkelis, kuris buvo pastatytas nepriklausomybės
laikais, sujungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraštu ir uostu. Šis gela< 
žinkelis buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas tiltas ties Salantais;

. -- . - - - - - .. ------------ *

—Degė Breivės laboratorija. 
Dėl neaiškiu priežasčių kilęs 

j gaisras gerokai apnaikino ini-

pa« 
ad-!

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus skaT 

Rytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienrašti, 
m juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel. 
kalų renesanso.
t .... ...

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tininio ja j aus labai veiringonūs dovanor^^naujjemsska^ytojaim^^

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio^viešbuti 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė- 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti! 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame I didžiąja taTką,

suspažinti, todėl pavardės pra
šiusiam neskelbti.

— Kelionių i Vilnių 1979 m. 
paruoštas. Marius Kiela: 
(312) 737-1717. (Pr.) 

*
• Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

*
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

jau

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZ ASAUSKAS, Prerdentas
212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774

O GERIAUSIAI ČIA

at- 
gi- 
ir 

Po’

cero, Hl. Ten buvo jo JIB labo- 
Įratorija. šiuo metu name gyve
no Emilija Inčiūraitė — Taiki
ne vičienė, praeitais metais 
vykusi iš Lenkijos tvarkyti 
minių palikimą. Ji tvarko 
Breivės palikimo reikalus.
gaisro ją priėmė kaimynė Ona 
Miliauskienė.j,

— Ponia J. Stasiūnaitis iš 
j Marquette Parko kartu su sū- 
Inumi, nebodami didelių šalčių 
nė blogų kelių, lankėsi Naujie- 
nose. Malonu buvo susipažinti 

«-su jaunuoju Stasiūnaičiu, savis- 
j toviai tvarkančiu labai įdomų 
i ir pelningą biznį. Jis išryškina 
j filmus ir paruošia juos ekranui 
į bei televizijai. Dėkui jiems už 

■ vizitą ir už įteiktas penkines ka- 
lendiriaus proga.

— Dėkui Jurgiui Gepneriui iš 
Brighton Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
atsiųstą $7 auką. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 3 mėn.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei gulimu įkaitytoje reiki imt 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL W6Ct

> Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama* laitai Ir 
Mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  doL f --- - ------
Pavardė ir vardas —————————— _____ ______

Adresas

• Užsakau' Naujiena* kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai ____________ —

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

r~—~- — x mi
4 Platinimą vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

< Iresas

— Romanas Drukteinis, Oma
ha, Nebraska, kiekvienais me
tais paremia Naujienų leidimą. 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus Daug įvairių puošmenų. Moka- 
ir už $10 auką.

— Dėkui Albinui Klimui iš
Grand Rapids, Mich., už prenu-L x _ . _AO1 ,r. ., ; . . 1 , . ■ Sacramento. Tel.247-a081. (Pr.)meratos pratęsimą nelaukiant' 
raginimo ir už ta proga atsiųstą 
penkinę. Taip pat dėkui 
Bemotaičiui iš Romeo, 
už $4 auką kalendoriui .

me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

Jonui
Mich.,

— Kazys Karazij’a iš 
Parke', namų statybos ir jų re~

Registruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau^ LABAI §VARUS 2 butu namas j 
26-tus metus veikiančioj įstai-. garažas, elektrinės durys, atskiri g€ 

z. VirWomi ’z“ šildymai, Brighton Parke. $37,0(X
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū 

ras, centrahnis šildymas - vėsinimai 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

KAIP SUDAROMI j Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-TESTAMENTAI

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 aut 
garažas. Apie $6.000 pajamų. Nau 
jas stogas, gazu šildymas, apsaug 
nuo potvynių, aluminum langai, ga 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui Eukcus ofi 
so patalpa. Daug priedų, Marųuetti 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas 
' apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos 

■ Marquette Parke.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 

monto kon trak torius, pratęsda- j paruošta, — teisėjo Alphonse 
mas prenumeratą, atsiuntė $7 Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
auką. Naujienų skaitytojai jį išleista knyga su legališkomii 
pažįsta iš pensininkams organi- i formomis, 
zuojamų ekskursijų aprašymų- 
į įdomias vietas.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 1739 South Halsted St., Chica 
Muziejus vra pakviestas suruoš-i Cao. II 
ti parodėlę ir lietuvišką, progra
mą R. J. Daley Centro patalpo
se, Dearborn ir Washington 
g-vės, Vasario 16-tos proga. Pa
rodos atidarymas ir šokių bei 
dainų programa įvyks antradie
nį, vasario 13 d., 12 vai. Paro’da 
tęsis iki vasario 23 d. ir yra 
Chicagos Meno Tarybos globo
jama.

Naujienoms reikalingas

Kelly
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

262-5 West 71st Street

Knvaa su formomis gauna ~ O o
ma Naujienų administracijoje

60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

84-ta !R KEELER

Labai gražus, patrauklus ir labai 
didingas didžiulis 51/2 kambariu pa
keltas Ranch stiliaus namas su 4-tu 
miegamuoju beismante. Labai jaukus 
m patrauklus šeimos kambarys vaka
ronėms bei pramogoms. Centrinis oro 
vėsinimas. 2 1/2 masinu mūro garažas, 
*0 pėdu sklypas, gera vieta ir apy
linkė St. Bede parapijoje. Naudokite 
>avo laimei magiška telefoną:

254-8500.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

21 ECTXOS ĮJUNGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlciąos miesto leldlsr.^ 
Dirbu Ir ūži i klssčf uos* - ®—*
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė, 

Tel. 927-3559

RENTING IN GENSRAx.
Nuomos

HELP WANTED — MALE 
DarbĖninki’ Reikia

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 « Tel. "WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvagulariy!

<aj 
Coapouaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 

financing. 

AT OUR 10W RATES

(■■■mLBSURED_____
—

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, n TIN OK 60608

Prra Kaxaxacjxxi, Phone t Virginia 7*7747

DDŪRSt Mon.7ue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
-------------------- - --------- . . l mi _

D Š & 1 f I ©
S3—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai m pusračiui autemoblllf 
liability apdraudimat peRrinlnksnt

Kreiptis

GRINDER-POLISHER NEEDED
'š By Industrial Metal Fabricator. Bene

fits Include Steady Work. Profit 
Paid Holidays, Paid Vaca-

ALL* METAL MFG. CO.
9925 S. Industrial Dr., Bridgeview

IŠNUOMOJAMA apie 3C0 kvadr. 
pėdų patalpa Marquette Parko 71-j^i 
gatvėje ofisui ar mažo .'judėjimo biz-f . 
niui - kortelių krautuvei, knygynui, J ^“arin/’ ----- ------- —
apdraudos raštinei ar pan. Tel. 585-B10ns & nre urTA^ įrc10
6481 po 5 vai. vak

&S. ASHLAND AVI- 
55KM775

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

INSPECTOR TRAINEE

Excellent benefits including den
tal. Must speak and read Eng
lish.

AMERICAN GASKET

& RUBBER CO.
9509 Winona 

Schiller Park, Ill. 
Phone 678-3550

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Reas. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

PAYROLL CLERK NEEDED

j! Full Time To Assist in Payroll Dept.
KSrr* i* o n ii +Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel. 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. Sc 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson, 326-6800 - Ext. 235

£ TOOL DIE TRAINEE
| APPRENTICE

g Excellent benefits including deir
1 some^tal. Must speak and read

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO. 

9509 Winona 
Schiller Park, 111. 
Phone 678-3550

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

SAVININKAS PARDUODA

a

namą gyventi ir bizniui. Sve
tainė (cocktail lounge), resto
ranas, banketų salė ir butas. Ge
ra vieta Čikagos pietvakariuose. 
Teirautis telefonais:

434-4149 arba 424-5778

F1GHT.MEAPT DISEASE

DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract Hustlers 
have a potential of making a mini
num of Sl,500 per week.

Call 284-3766.

SPRAY PAINTER
Mfr. of Mechanical Scales has Im- 
nediate Opening for Spray Painter. 
Expd. Man preferred. We Offer a 
lood Starting Salary & Exc. Fringe 
Benefits.

TRINER SCALE MPG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

GRINDER HANDS 
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required.
Top pay. Good working conditions.

“EMIL BUCK & SONS
6930 W. 62nd St.

Chicago

ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must 
;et-up, install new machine tools. 
Some electrical knowledge desirable. 
Travel midwest region. Salary plus 
ill expenses paid.

Elk Grove Village Area.
For Appt. Call Mr. DĖKOJ 

364-0626

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

Assist Sales Mgr. Must Haveat

:rowave. All Co. Benefits.
Skokie Area. Call Personnel.

675-1505

To Assist Sales Mgr. Must Have at 
'.east 2 years Electronics. Prefer. Mi-«

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiv Rtlkla

YOUNG LADY 
CLERK TYPIST

Lite steno helpful. Small loop broker
age firm.

CALL MR. SULLIVAN
236-8377

CLERK TYPIST
Ve have an immediate opening for 
i high school graduate with good typ- 
ng skills. Excellent salary and com- 
>anv benefits.

CALL:
874-1200 X. 11 I

An Equal Opportunity Employer 1

EARN TOP SS $
Join our Team and Show Erica Br?t 
n Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible Honrs 
:o Suit Your Schedule - Call Today 
For Interview.

423-8634 or 636 0589

LAIKRODŽIAI Ir SRANMNYSŽi

Ftrdsvlmas Ir Tiliymai 
244ė WIST STRUT

Tslef.s Jtlpsbllc T-1M1

Siuntiniai j Lietuvi 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 6063X Tol. YA 7-59S0

Notary Public
INCOMI TAX IIRV1C1 

4259 S. Mapltwocd. ToL 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

‘BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolls 
OMVi W.YSth St.

GA 4-U54

STATI 'ASM

IMSUBAMCf 
■ ■■

State.Fwm LHeJnsurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams., 
------------- -

WINTER 
OVERCOAT.

*
4‘-‘

< 1979 Mu*. Monon a
a m ©oe Co ?32jo

1 — NAUJI INOS, CHICAGO <. ILL, FrUsty Fabcvuy 9, Wft

Mon.7ue.Fr


CHICAGOS LIETUVIU
‘ k \ -r ■■ ■ ■ An " * *

■------ ------------- ------------------- ------------ --------- <•------------------------- — -------

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS

Telšių _  Kretingos geležinkelis, kuris buvo pastatytas nepriklausomybės
laikais, sujungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraštu ir uostu. Šis gele
žinkelis buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas tiltas ties Salantais^

Šmis metais Vasario 16-tosios šventė yra jubiliej 
nė. Reikia minėti 61 metų nepriklausomybės sukaktį, 
Jubiliejiniams metams turi būti sąmoningai apsvarsty
tas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troš
kimus. čia viskas turi būti sutelkta darbuose, kad tau
ta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti. Taika ir laisvė 

, . . > . 1 • . 1 • J X v

• ‘Vasario proga LB Marquet
te Pkrko Apylinkės vaklyba (R) 
asario 11 <1. 10 vai. 1.5 min. prie 
šv. Mergelės Giminu; parapijos 
kels vėliavas ir su savo ve lavo
mis dalyvaus Čikagos Lietuvių 
Tarybos ruošiamese pamaldo
se ir minėjint * Mariais moky
klos salėje. Va’dyba visus kvie
čia dalyvauti sėi'avų pakėlime,' 
pamaldose ir minėjime. (Pr).

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už žmo
gaus savanoriškai atkojamą gyvybę, nes tik didvyris 
tokią auką už laisvę gali atiduoti. Šiuo atveju mes • 
galime pasisemti jėgų iš ano meto savanorių kū
rėjų ir reguliarių karių. Jų aukos dydis kuris sudėtas 
ant tėvynės aukuro skatina ir įpareigoja — kovoti iki 
galutino laimėjimo, kad atkurta Lietuva būtų tikrai 
nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kūry
binga ir dvasiškai stipri. Šitokio idealo siekiant reikia i 
ne tik vienkartinio gražiais pareiškimais, bet nuolati-. 
nio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų gyvas j 
mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities 
gyvenimą. Todėl jubiliejini 61 metų nepriklausomybės 
šventėje paremkime Amerikos Lietuvių Tarybos laisvės' 
siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka ir vieningais < rūsio Jurgio Breivės narna, Ci* 
ir ryžtingais darbais.

T t* U .VI P A J

© Parduodama taverna 
playhouse 69-toje gatvėje, 
rautis tel. 778-8642 arba 
8762 (Pr).

— Kelionių i Vilnių 1979 m, 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

sus pažinti, to<lal pavardės pra- 
, i šiušiam neskelbti.

—Degė Breivės laboratorija. 
Dėl neaiškių priežasčių kilęs 

j gaisras gerokai apnaikino mi-

cero, Ill. Ten buvo jo JIB labo- 
Tat š .m. vasario mėn. 11 d. 2 vai. p. p. Marijos aukš. Įratorija. šiuo metu name gĄ-ve- J« • *1 • • v v • — • t * ’T* 1 •

mokyklos salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasa
rio 16 dienos iškilmingą minėjimą. Į šį minėjimą malo
niai kviečia visus geros valios lietuvius dalyvauti ir savo 
aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukas bus Salima Įteikti minėjimo metu, arba pa. 
siųsti Chicagos ALT— iždininkei Irenai Sankui šiuo ad- ] 
nesu: 2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.

VINCENT SAMAŠKA 
Pirmininkas

no Emilija Inčiūraitė — Taliu- 
nevičienė, praeitais metais at
vykusi iš Lenkijos tvarkyti gi
minių palikimą. Ji tvarko ir 
Breivės palikimo reikalus. Po’ 
gaisro ją priėmė kamn-nė Ona 
Miliauskienė.j,

THiitmiiiimTiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

— Ponia J. Stasiūnaiti.-? iš 
Marquette Parko kartu su sū* 

Jnumi, nebodami dideliu šalčiu Į -
nė blogų kelių, lankėsi Naujie
nose. Malonu buvo susipažinti

<-su jaunuoju Stasiūnaičiu, savis- 
j toviai tvarkančiu labai Įdomų 

ai ir pelningą biznį. Jis išryškina
' ’T’ Y I 1 1 __ __ ______ _______ f I■imiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiinu min imi

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso.
t ...

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo _ya j aus labai vertingomisdovanomis^iiaujiems skaityto j arg.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio-viešbuč^;.; 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė- 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 1 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais IrengimahL

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras hr daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

filmus ir paruošia juos ekranui 
bei televizijai. Dėkui jiems už 

■ vizitą ir už Įteiktas penkines ka- 
lendiriaus proga.

— Dėkui Jurgiui Gepneriui iš 
Brighton Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
atsiųstą $7 auką. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 3 mėn.

Visai ir visus kviečiame 1 didžiąją talkg.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei gniinuĮ įkaitytoji} reikliem 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

: 'T^imuaEsag

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laika Ir 
mažindamas lusirašinėjimo išlaidas. Priede  doL 
r 
Pavardė Ir vardu -_____ -_________________________________ ___________

Adresai

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas___________________ -

kuria

Adresai

Spon soriaus pavardė, vardas ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas

Adresui

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardu

< Ireaai

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774-*

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

*

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

— Romanas Drukteinis, Oma
ha, Nebraska, kiekvienais me
tais paremia Naujienų leidimą. 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus Daug Įvairių puošmenų. Moka- 
ir už $10 auką.

— Dėkui Albinui Klimui iš
Grand Rapids, Mich., už prenu-i' x m , n.„ ffAO, /T-, ,1 -Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

meratos pratęsimą nelaukiant 
raginimo ir už ta proga atsiųstą 
penkinę. Taip pat dėkui 
Bemotaičiui iš Romeo, 
už $4 auką kalendoriui .

Jonui 
Mich.,

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įslai 
gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

. garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
įzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas- 
liuksus naujų namu apylinkė.

Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

KAIP SUDAROMI Į Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-TESTAMENTAI

— Kazys Karazija iš
Parko', namų statybos ir jų re- padėti teisininko Prano Šulo 
monto kontraktorius, pratęsda- j paruošta, — teisėjo Alphonse 
mas prenumeratą, atsiuntė $7 Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
auką. Naujienų skaitytojai jį išleista knyga su legališkomū 
pažįsta iš pensininkams orgam-j formomis.
zuojamų ekskursijų aprašymų- 
Į Įdomias vietas.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 1739 South Halsted St., Chica 
Muziejus yra pakviestas suruoš
ti parodėlę ir lietuvišką progra
mą R. J. Daley Centro patalpo
se, Dearborn ir Washington 
g-vės, Vasario 16-tos proga. Pa
rodos atidarymas ir šokių bei 
dainų programa Įvyks antradie
nį, vasario 13 d., 12 vai. Paro'da 
tęsis iki vasario 23 d. ir yra 
Chicagos Meno Tarybos globo
jama.

Kelly Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Cgo, IL 60608 Kaina 83.00 
su formomis — $3.90.

RENTING IN GENERAL 
N u e m a s

Į

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, III. 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

a

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

namu apylinkė.
$53,900.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga
2 AUKŠTŲ 

garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Kukius ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

t MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos.

• Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
84-ta !R KEELER

Labai gražus, patrauklus ir labai _ 
didingas didžiulis 5 1/2 kambarių pa
keltas Ranch stiliaus namas su 4-tu 
miegamuoju beismante. Labai jaukus 
ir patrauklus šeimos kambarys yaka- j 
ronėms bei pramogoms. Centrinis oro' 
vėsinimas. 2 1/2 masinu mūro garažas, 
40 pėdų sklypas, gera vieta ir apy
linkė St. Bede parapijoje. Naudokite 
savo laimei magiška telefoną:

254-8500.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

-*A
EL ECTROS ĮRENGIMAI. 

PATAISYMAI
Turiu Chlcsges ml«rto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, g«- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALS:
DirbBninSn" Reikia

GRINDER-POLISHER NEEDED
n.., , x , By Industrial Metal Fabricator. Bene- 

gatveje ofisui ar mažo judėjimo biz-lhjs Tnc^?,
niui - kortelių krautuvei, knygynuiJ^harrng, Paid Holidays, Paid Vaca- 
apdraudos raštinei ar pan. Tel'. 585-1 hons & Free Hospitalization.

’ —— i ALL METAL Mrb. vU.
■ ’ 9925 S. Industrial Dr., Bridgeview

IŠNUOMOJAMA apie 3C0 kvadr. 
pėdų patalpa Marquette Parko VI-jo

D S » 5 5 i O
52—68 SL AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tįstai $93 pusmečiui automobilis 
liability apdraudimas pacsinlnkenį 

Kreiptis

6481 po 5 vai. vak.
ASHLAND AVI.

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

INSPECTOR TRAINEE
Excellent benefits including den
tal. Must speak and read Eng
lish.

DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
num of Š1.500 per week.

Call 284-3766.

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona 
Schiller Park, Ill. 

Phone 678-3550

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex, 
Salaried Position w/Reas. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

PAYROLL CLERK NEEDED

*! Fall Time To Assist in Payroll Dept.
Tčvn rnmiirnd TVi. + t^_ __________1Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. Sc 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson, 326-6800 - Ext. 235

SPRAY PAINTER
Mfr. of Mechanical Scales has. Im- 
nediate Opening for Spray Painter. 

’-Ixpd. Man preferred. We Offer a 
lood Starting Salary & Exc. Fringe 
3enefits.

TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

GRINDER HANDS 
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required.
Top pav. Good working conditions.

EMIL BUCK & SONS
6930 W. 62nd St.

Chicago

ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must 
;et-up, install new machine too*s. 
>ome electrical knowledge desirable. 
Travel midwest region. Salary plus 
all expenses paid.

Elk Grove Village Area.
For Appt. Call Mr. DĖKOJ 

364-0626

LAIKRODŽIAI Ir ERANGENYItX

Fąrdrrimas Ir Tilayaua 
2Ž46 W55T STRUT
Tslet.t JtSpwblle 74941 A

z1
Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

i

M. i I M K U 1 
N«t»ry Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 5. Maplewood. Tol. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

/BESTTHINGS IN UFE
U!l Frank Zapolli 
tžMVi W.Y5W1 St

GA 4-U54 IMSUIAMC^
ENGINEER-TECHNICIAN 

APPLICATIONS & PROJECT 
TECHNICIAN

To Assist Sales Mgr. Must Have 

irowave. AU Co. Benefits.
Skokie Area. Call Personnel.

675-1505

B TOOL DIE TRAINEE | 

| APPRENTICE |

“Excellent benefits including den-g 
someg

State Farm Life-Insurance Company

see us for 
financin9 

* AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

2212 WEST CERMAK ROAD

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO. 

9509 Winona 
Schiller Park, 111. 
Phone 678-3550

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

CHICAGO, ILUNOCS 60608 

Phonet Virginia 7.7747 

HOURS t Mon.Tu«.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO MD SUBURBS SINCE 1905
> - —- --------------------- -------------------- . -------------------------------------------- -- -- - ■ — — ' '

Paid tad 
Coapcwsdad

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

. Must speak and read

SAVININKAS PARDUODA
namų gyventi ir bizniui. Sve

tainė (cocktail lounge), resto
ranas, banketų salė ir butas. Ge
ra vieta Čikagos pietvakariuose. 
Teirautis telefonais;

434-4149 arba 424-5778

-HT.HEAPT DISEASE

____________ _ :: ■ ~ j at
Least 2 years Electronics. Prefer. Mi j

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

i

YOUNG LADY 
CLERK TYPIST

hite steno helpful. Small loop broker
age firm.

CALL MR. SULLIVAN
236-8377

CLERK TYPIST
Ve have an immediate opening for 
i high school graduate with good typ- 
ng skills. Excellent salary and com
pany benefits.

CALL:
874-1200 X. 11 I

An Equal Opportunity Employer 1

EARN TOP $ S $

Join our Team and Show Erica Bri4t 
n Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible Honrs 
.0 Suit Your Schedule - Call Today 
"or Interview.

423-8634 or 636 0589

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. Į

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without lt
AM Ooe-sCe 23230

— NAUJI INOS, CHICAGO t. IU, Friday, F«k<»*rjr 9, ivft




