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BANDO IZ0LIU01 SAKO BANĮ SADR
BASKAI IŠSIKOVOJO AUTONOMIJA

LAIMĖJE SEIMELIO RINKIMUS v
DEMOKRATINIAIS RINKIMAIS LAIMĖJO TAI. KO 

NEGALĖJO LAIMĖTI SMURTO VEIKSMAIS

BILBAO, Ispanija (UPI). — 
Pirmadienį trijose baskų provin
cijose įvyko seimelio rinkimai. 
Didžiausių balsų daugumų gave 
Baskų Nacionalistų partija, ga
vusi 25 vietas 6G astovų seime
lyje. Ispanijos partijos gavo tik 
18 vietų, jų tarpe socialistai — 
9 vietas. Baskų partijos turės sei
melyje 42 vietas ir atstovaus 
2.5 milijono gyventojų. Ispanija 
turi 35.7 milijono gyventojų. 
Seimelis susirinks posėdžiams 
laike 30 dienų, išrinks premje
rą, kuris sudarys autonominę 
vyriausybę. Baskai autonomija 
prarado civilinio karo metu.

Baskų istorija prasideda 6-me 
šimtmetyje. Jie yra karingi, vi- 
zigotų kilmės. Jų karingumas 
pasireiškė ne tik paskutiniais

FORD KOMPANIJA GINA 
SAVO “PINTO”

Jau daugiau kaip septynios 
savaitės praėjo besitampant 
Fordo automobilių kompanijai 
po teismus, kaip tos kompanijos 
pagamintas “Pinto” automobi
lis, gavęs stiprų smūgį į užpa
kalį, užsidegė ir jame sudegė 
trys jaunuolės. Prisiekusiųjų 
teismas (jury) sudalytas iš 12 
asmenų — iš 6 moterų ir 6 vy- j 
ru, — kurie nei vienas automo
bilio ne^airuoja.

Paskutiniais laikais atsiranda 
liudininkų, teigiančių, kad Pin
to, kai gavo į užpakalį smūgį, 
ne lik nevažiavo 35 mylių greL 
Siu, bet stovėjo vietoje, kai į jį

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo — Vasario 16-osios 
minėjime 1980 m. vasario 10 d. Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje vėliavų įne
šimas. ------------------------- ■ . — (Vaclovo Noreikos nuotrauka)

PREZIDENTAS SMERKIA SVETIMAS 
ĮTAKAS I IRANO STUDENTUS
I’ŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS GOTBZADe

TIKISI SITVARKYTI SANTYKIUS

TEHERANAS, Iranas. Ira- .............. - -
no komunistų vadovaujama Tu- 
de partija turi įtakos į Ameri
kos ambasadoje sargybą einan
čius studentus, pareiškė pre 
zidentas Bani Sadr, kalbėdamas
apie studentų sutrukdymą Jung
tinių Tautų teisininkams pasi
matyti su suimtais Amerikos
diplomatais. — Blogiausia, kad 
Irano komunistų partija nori 
izoliuoti Iraną tarptautinėje 
scenoje.

Prezidentas Bani Sadr tai] 
3at pareiškė, kad Irano Revoliu 
cine taryba esanti silpna, ji ne 
pajėgia . padaryti reikalingu

f sprendimo’ su kovojančiais stu- 
? deniais. Prezidentui nepatinka 

kad studentai neleido Jungtiniu
dešimtmečiais kovojant už savo 
krašto autonomiją, bet ir seno
vėje, kovojant prieš įsiveržu
sius Ispanijon graikus, romėnus, 
maurus įr net prieš tuos pat vizi- 
gotus. Jų teritorijos įsiveržėliai 
nepajėgė okupuoti.

Baskai yra žinomi nuo senų 
senovės kain geri laivų staytojai. 
Didžiausios statyklos, yra Bilbao 
uoste. Ten buvo pastatytas Kris
tupo Kolumbo vadovaujantis 
laivas Santa Maria.

Baskų kraštas atsiremia į 
Biskajos Įlanką ir turi bendrą 
sieną su Prancūzija prie Atlanto 
vandenyno. Tai nepaprasto gro
žio kalnuota šalis. Baskai yra 
žinomi žvejai, turį didelį žvejy
bos laivyną. Jie gerbia ir myli 
laisvę autonominio krašto ri
bose.

trenkė 50 mylių greičiu važia
vęs pustrokis.

‘Tinto’’ buvo gamintas 1973 
metais, ir tuo laiku dar nebuvo 
federalinių taisyklių, kaip auto-
mobilių benzino bakai privalo 
būti apsaugoti, kad gavę smūgį 
iš užpakalio, neužsidegtų.

Ši bylą jau dabar stipriai pa
kenkė Fordo automobilių -par
davimui. ' '7*';

STEIGIA DVI JAV KARO trumpai iš visur 
BAZES KIPRO SALOJE - - - - - - - - - - T- - - - - - - - -

NORI FLNLANDIZUOTI- 
AFGANISTANĄ

Gerai informuoti britų šalti
niai praneša, kad Maskva prita
ria Lordo Carrington pasiūly
mui bendru sutarimu garantuoti 
Afganistanui neutralumą ir su 
nieku nesurištą savarankišku
mą. Tuo reikalu ir užsienio' rei
kalų ministerijoje gauti iš So
vietų “privatūs pranešimai” ir 
sutikimas tartis. JAV panašūs 
planai yra atmetami, nes jie 
nereikalauja Raudonosios armi
jos dalinių atšaukimo. Diploma
tiniai sluoksniai tvirtina, kad 
Sovietai nori Afganistaną fin- 
landizuoti ir tai padaryti su 
vakariečių pritarimu.

— Sovietų žinių agentūros 
pranešimu Afganistane, Kunar 
provincijoje, paimtas nelaisvėn 
Egipto kariuomenės instruk
torius.

KALENDORf LIS

Kovo 13: Kristina, Saliamo
nas, Vaiga; Ilona^ Mcldutis, 
Lintauras.* ,

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:53.

Oras ne toks šaltas,, snigs.

GRAIKUS IR TURKUS PRAŠĖ IŠSIKRAUSTYTI 
Iš AKROTORI IR DEKELIJOS APYLINKIŲ

NIKOSIA, Kipro sala. — Pa
aiškėjo, kad JAV ruošiasi steigti 
dvi karo bazes Kipro saloje. 
Viena laivyno ir aviaciją bazė 
bus Akrotori apylinkėje, kuri 
yra graikų apgyventa, o antroji 
yra turkų apgyventoje apylin
kėje. Jau įsakyta graikams ir 
turkams išsikraustyti iš minėtų 
sričių. ..;>

Akrofori yra pietinėje Kipro 
srityje, turi 99 kvadratines my
lias, o antroji yra truputį ma
žesne. Aviacijos, ir laivyno bazės 
reikalingos Artimiesiems Ry- 
fams pasiekti. JAV aviacija^tmT 
pasiekti Indijos vandenyną ir 
Arabų jūros pakraščius. Jie pri
valo padėti visoms karo jėgoms 
Artimuose Rytuose. Amerikos 
lakūnai privalo pasiekti Iraną, 
Afganistaną, Saudi Arabiją, vi-i 
sus Afrikos pakraščius. Iraką, 
Kaspijos, jūrą, Pakistaną ir Indi
jos vandenyno pakraščius ir su
sąląs. Žemę gins vietos kariai, 
o padanges gins Amerikos la
kūnai.
RAZES DAVĖ I960 METAIS

Britu vvriausvbė, duodama 
Kipro salai nepriklausomybę, 
sutiko perleisti dvi (dideles ba
zes salos, (Europos ir Vakarų 
gv-nybai. Britai minėtas bazes 
dabartiniu metu išnuomavo. 
Britai pasiliko teisę patys ten 
steigti savo karo bazes arba jas 
išnuomoti kitoms valstybėms, 
kurioms minėtos bazės gali būti 

. .    reikalingos. Visi supranta, kad 
formalus šacho prašymas tos bazės bus įsteigtos į vaka- 

grįžti į JAV ligoninę operacijai rus 
nebuvo gautas, gi New York karo jėgoms sustabdyti.
Daily News pranešimu, šacho j Amerikiečiai jau stiprina ka- 
sveikata neleidžia grįžti. Į ro bazes Omano pakraščiuose.

60 metų sergantis šachas da
bar gyvena Contadora saloje, 
priklausančioje Panamai.

Be to, Panamos vyriausybė 
pareiškė, kad išvykus šachui iš 
Panamos, vėliau dėl jo grįžimo

AFGANISTANIEČIAI LAUKIA 
SOVIETU TANKU

KAMA, Afganistanas. —^'Afga
nistano gyventojai kelis kurtus 
susikirto su Sovietų^, kariais, 
naikinančiais kaimus ir pakelė
se įrengtas olą?. Šimtmečius* pa
kelės^ gyveno Afganistano ūki
ninkai, aviganiai' įr daržovių 
augintojai, bet paskutinėmis 
dienomis^ Su vietu-aviacij a-ir- ar
tilerija naikino pakelėse gyve
nančius afganistaniečius. Rusai 
be jokio pasigailėjimo naikino 
žmones, avis ir galvijus. Lėktu
vai nusileisdavo žemiau ir pul
davo gyvenamus namus, preky
bos karavanus, galvijų kaime
nes, avis... Keli šimtai piemenų 
ir jaunimo buvo išžudyta, dau
gelis buvo sužeisti ir užmušti, 
bet pačio sunikausid smūgio dar 
nepadarė. Dabar Sovietų tankai 
veržiasi j kaimelius ir naikina 
namus. Tikimasi, kad tokių 
tankų bus atsiųsta dar daugiau.

ŠACHAS BUS OPERUOJAMAS 
PANAMOS LIGONINĖJE

WASHINGTON, D.C. —Vals
tybės departamento žiniomis, 
šachas Rėza Pahlevi vyks į pri
vačią Panamos ligoninę, kurioje 
jam bus daroma sudėtinga ope
racija ryšium su didele maža
kraujyste. Baltųjų Rūmų žinio
mis, L _ .

besiveržiančioms Sovietų

Ten privalės gauti reikalingą 
prieglaudą Amerikos karo laivai 
ir aviacija. Amerikos marinai

gali, kilti sunkumai.

News K World Report 
vienas žvalgybos pa- 

anksčiau tvirtinęs.
I žiniomis, i .j reigūnas,
*kad nugalėti opozicija Afganis- 

ŽEMĖS REFORMA i įane Sovietams reikės 200,000 
A EDA PRIE KARO [kariuomenės, dabar tvirtina, 

' SAN SALVADOR, Salvadoras.! kad jiems reikės net 5C().0(!()
— Paruoštas planas didelei ‘ Rusus ir kilus suklaidino patir- 
žeinės refo'rmai pravesti kelia lis Čekoslovakijoj ir Vengrijoj, 
kraštą prie politinio karo. Salo
je Įsistiprino didokas maistiniu-’ 
kų būrys, kuris nori panaikinti;
krašte žemės nuosavybe ir pra-j
vesti visame krašte didele zjtjento\ DaugeLs mini New 
fcimą. ; Yorko kongresmaną Jack Kemp

Praeitų melų rugsėjo mėnesi j ir Indianos senatorių Richard 
krašte buvo padarytas pervers-Į-Engor. Rėmėjai jam pataria ne- 

mas:—Krašto valdžJąsavo kon-j-pasirinkt i J i bėra lo.
trolėn paėmė visų garnizonų ka-į _ j- P.lkistano atėjusioms 
riuomenės vadai, bet jie neno-į žinioini% Paktia provincijoj< 
rėjo vieni \aldyti kraštą. Iš r\fganįstano partizanai apsupę 
kariuomenės vadų buvo sudary-į 3()vie(u > a p vuočiu konvoju 
ta karių grupė, kuri už porosj Į)vjejų’ dicmj mūšyje žuv0 virš 
savaičių perėjo prie penkių as-1 Sovietų kareivių.
menų grupės, o jos priešakyje]
stovėjo pulkininkas A. Majano.] — Rodezijos minisleris pirmi-

Ininkas Robert Mugabe paskelbė 
. . j naujo kabineto sąstatą. Kabine- 
*1 le yra du baltieji — buvęs fi

nansų m misteris David Smith 
ir Ūkininkų unijefs pirmininkas

i Dennis Norman. Buvęs partiza- 
ap-jnų vadas Josima Nkomo pa

saugos akis prieš netikėtą priešo 
užpuolimą, pasirodė nesanti jau 
tokia pastabi, kaip kad (huvo!
manoma. Po ilgesnio tos komų.

— Buv. Kalifornijos guberna
toriui Ronald Reagan laimint 

«pirminius rinkimus, jau kalba- 
■ ma apie jo parinkimą ricepre 

Daugelis

Pulk. Majano nebijo pervers-1 
mo, bet jis neri išvengti kr 
praliejimo.

KOMPIUTERINĖ AKIS

Kompiuterinė Amerikos

— Statistikos ekspertai bai
minasi, kad jaunų vyrų ir mer- 

i gaičių registracija kariuomenėn 
ųa Ii “pakenkti gvvcntojTT simši- 

pi literines perspėji . . »nėjinuii balandžio 1 d. Įlana- 
tvmieiimo, gavosi ne visai pa-; \ • >■J j ma. kad kai kurie levai gali ne

įrašyti registracijos amžiaus sa
vo’ sūnus ir dukteris.

tikimi rezultatai. Kai kartą 
skrendantieji paukščiai buvo 
paskaityti raketomis, tai tais 
kompiuteriais pasitikėjimas ge
rokai sumažėjo.

— Daugiausia milijonierių yra 
New Yorko valstijoje — 51,031, 
bet tūkstančiui gyventojų tenka 
2.83 milijonieriaus. Didžiausia 

vra
— Amerikon yra atvykę Fili

pinų opozicijos atstovai, kurie milijonierių koncentracija yra 
nepatenkinti prezidento Marcos’Idaho valstijoje — 23.797. 1.001) 
paskelbtu karo stoviu. Jie reika-{ gyventojų tenka 26.65 milijo 
lauja panaikinti karo stovį. inieriaus. Mažiausia milijonierių 
_________ _____ s—----- --------- j yra Wyoming valstijoje lik 

j81, o tūkstančiui gyventojų ten- 
jka tik 0.19.Omano srityje jau prižiūri ap- turinti mažiau kaip 10,000 na-’ 

saugos darbus, kad įsibrcfvėliai rjų, rekcftnendavo perrinkti pre-j
nepriartėtų ir nepakenktų. Irano prezidentas Banizidentu Carterį. Ta unija gavo

$389,841 iš federalinės valdžios Sadr tariasi su kurdais nesusi-
— Marmuro šlifuotojų unija, naujiems šlifuotojams mokyti, pratimams baigti.

Tautų komisijos nariams pasi 
matyti su amerikiečiais toje pa
čioje studentų saugojamoje am 
basadoje. Jeigu Revoliucinė ta 
tylia būtų buvusi ryžtingesnė 
tai būtų padaryti kiti nutari 
mai. liečiantieji svarbius Irane' 
tarptautinius reikalus.

Prezidentas Bani Sadr būti
norėjęs pasiųsti militarinę po 
liciją ir priversti studentus leis 
ti penkiems tarptautinės konf 
sijos nariams pasimatyti su ikai 
tais pačioje ambasadoje. Būti 
buvę galima amerikiečius per 
,vesti į kitą viešbutį ir valdžio 
i paskirtų atstovų priežiūroje pa 
simalyli, bet studentai visą rei 
kalą pagadino.

j
į Prezidentas kaltina Revoliu 
leinės tarybos narius, neparc 
džiusius reikalingo griežtumo 

’• Visiems aišku, kad neryžtm 
ginusias šiuo atžvilgiu buvo mu 
la Chomeini, paskutiniu meti 
vėl pradėjęs pulti JAV ir užtart 
studentų beprasmį užsispyrimr

KINIJA RIMTAI SVARSTO 
KRAŠTO ATEITĮ

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
valdymo jėgos dabar daugiausia 
turįs jos vicepremjeras Deng 
Xiaoping, vienoje dabartinėje 
kalboje pareiškė, kad prieš pri
jungiant dabartinį Taivaną prie 
savosios motinos — Kinijos. 

, pati Kinija turi pasiekti tokio 
ekonominio lygio, kokį dabar 
turi Taivanas.

Toliau ,tą kalbą betęsdamas, 
jis kreipėsi į inteligentus ir vi
sokios padėties gyventojus, ap
gailestaudamas, kad švietimo ir 
mokslo srityje Kinija yra atsi
likusi.

‘‘Egiptas, teturis vos 10 m iii' 
jonų gyventojų, išleidžia mokslo 
»r švietimo reikalams daug kar
tų daugiau vienam gyventojui 
(per capita), kaip Kinija. Kini- 
oje yra skaitoma apie ini- 
ijonas aukštųjų mokyklų stu

dentų. o tuo tarpu Amerikoje 
esą net 10 milijonų. Mes turime 
uoj padidinti savo aukštųjų 

.mokyklų skaičių, kad jose atsi
ustų nemažiau 2-3 milijonai 
dudentų. Kuo bus daugiau šiu
lentų, tuo greičiau mes pakelsi- 
ne savo kultūra”, užbaigė savo 
kalbą Deng Xiaoping.

prieš amerikiečius.
Tarptautinė komisija, pralei 

dusi Irane 17 dienų, išskrido E 
Teherano. Pirmiausia lėktuvą
visus komisijos narius nuvež' 
į Šveicariją. Keturi ko’misijo 
nariai pasiliko Ženevoje, o vie 
nas jos narys tuojau išskrido i 
New Yorką. Ten nuskrido Mo

RODEZIJA KONSOLI
DUOJASI

SALISBURY, Rodezija. — 
Robert Mugabe, laimėjęs kovo 
nėn. 1 d. išrinktame parlamen
te dauguma — iš 100 vietų net 
)7 vietas, savo partizaninių ko- 
7ų draugui Joshua Nkomo pa
siūlė prezidento vietą. Nkomo 
lepanoro tik reprezentacinės 
zietos. Tada jam buvo pasiūlyta 
Vidaus reikalų ministerio pa
reigos, kurias jis sutiko priimti.

Rodezijos parlamente yra nu
matyta tik 7 vietos baltiesiems 
jos gyventojams. Armijoje esan
tieji “savanoriai” iš Pietų Afri
kos ir iš kitų valstybių samdyti 
kariai atleidžiami iš kariuo
menės.

hamedas Bedjaoui. Jis tuojau 
nuvyko į Jungtinių Tautų cent
rą, pasimatė su Jungtinių Tautų 
sekretoriumi Kurt Waldheim ir 
informavo’ apie įvykius Tehera
ne. Atstovas Bc.ljaoui pareiškė 
savo įsitikinimą. | kad Teherane 
visai bereikalingai buvo praleis
tos trys dien >s. Irano vyriausy 
bė nesusitaria pagrindiniais sa
vo reikalai, todėl svarbūs 
sprendimai yra_vilkimLnnį,_

Atstovas M. Bedjaoui ten pat

Kuriuo vidaus tvarkos ir už
sienio politikos keliu nužygiuos 
šis neramusis Afrikos kraštas, 
šiandien dar sunku pasakyti. 
Baltieji krašto gyventojai a‘sj- 
dūrė keistoje būklėje.

Politiniai stebėtojai tvirti
na, kad John Connally savo rin
kiminei kampanijai j Baltuosius 
Rūmus jau išleido virš 10 mili* 
Jony -doleriu, _bet kampanijos re- 
zullatai buvo labai maži, dėl ko

įteikė Jungtinių Tautų sekreto
riui Waldheim I3<S pusi, prane
šimą ap.e apklausinėjimus, lie
čiančius Irano šacho nusižengi
mus pagrindiniems žmogaus 
teisių paragrafams.

Sekretorius K. Waldheim, ga
vęs teisininko pranešimą, tuo
jau pranešė Trano vyri ausyli, 
kad didysis raportas apie šachą 
nebus skelbiamas, nes Irano vy
riausybė neleido komisijai pasi- 
rratyti su amerikiečiais.

jis nusprendė atitraukti savo 
kandidatūrą.

Užsienio reikalų ministeris S. 
Gotbzadė taip pat per radiją ap
gailestavo, kad šį kartą neiš
spręstas a meri k i eci ų perda v i- 
nias dabartinei \yriausybei. Mi- 
nisteris patarė nenusiminti, bet 
tęsti sunkų darbą. Gotbzadė pa 
reiškė įsitikinimą, kad šie klau
simai netrukus bus baigiami 
išspręsti.



MARIJOS AUKŠTESNIOJI MOKYKLA 
MINĖJO VASARIO 16

(Tęsinys)

Skaidrėmis rūpinosi studentas 
Linas Meilus. Rasa Plioplytė. 
Ne. s i-..:p.utė, Mirga Rimavi- 
clil.ė ir iė’.ss J. SiUiails SJ. 
Darius Bal taras. Neris Pupiūtė. 
Ginta f emeikytė ir Ramunė Tri
čytė išmokino tautinius šokius. 
Vidą M.mkutė pa.inko dainas, 
kurias d.ūnuoci išmokino Silvija 
Fabijoną tį Ne is 1-apiūtė, Vida 
Momkutė, Dalia Polikaitytė ir 
Ramunė Tričytė.

D’.delįs uždavinys buvo pritai 
kyti ir suderinti scenos šviesas 
Prie šio darbo prisidėjo mokyk 
los Audio-Visual Aid klubo na 
rėš: Michaeline Gaška, Kathy 
Kirka. Vida Momkutė, Ramona 
S migai t ė, Sharon Teeling ir

Kadangi Rūtos ratelio narės 
vis dėlto tebėra gimnazistės, ne 
vieną kartą teko prašyti vyres
niųjų patarimo' įvairiais klausi
mais. žinoma, kol programa 
vystėsi, tėvai išklausė galybes 
bėdų, bet turbūt daugiausia gal 
vosūkių turėjo spręsti sės. Cyril. 
Rūtos ratelio vedėja. Jos paty- 
rimtl’giįsta kritika, patarimai ir 
negęstantis entuziazmas padėjo 
rytietėms pagerinti programą ir 
įsigyti pasitikėjimo. Ats’žvąl- 
giaht į tai, kad sės. Cyril gimu
si ir augusi Amerikoje, jos karš 
ta meilė lietuvybei yra ypatin
gai įvertintina.

, /r-U ❖ * *

Vašario 13-oji diena. Marijos 
Aukftesnicsids mokyklos audi
torija- prisipildė mokinių. Pir
mojoje eilėje sėdėjo vysk. V. 
Brizgys, kun. J. Prųnskis, tėvas 
A. Saulaitis SJ, sos. Joanel’a 
sės. Marilyn ir sės. Almarita. 
Trūko konsolės p. J. Daužvajr- 
dienės, kuri dėl sušlubavusios 
sveikatos negalėjo atvykti.

Rūtos ratelio pirmininkė Ne
ris Pupiūtė tarė įvadini žodi, 
pabrėždama, kad programos

tikslas yra paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su 
kaktį. Ji paminėjo Lietuvos oku
paciją ir kenčiančios be tuvių 
tautos norą vėl būti laisvai.

Palengva atsivėrė užuolaidos. 
Scenoje, tautiniais drabužiais1 
apsivilkusi, sėdėjo Alvyde Eitu- 
<ytė. kuri kanklėmis atliko lietu
viškų dainų pynę. Scenos gilu 
moję stovėjo juodas lietuviškas 
kryžius, priminti Lietuvos tra
gediją.

Antroji programos dalis bu
vo ska:drės. Buvo parodyta Lie 
tuves gamtovaizdžiai, lietuvis 
kojo išeivijos jaunimo gyveni
mo vaizdai ir šokiai iš Penkto 
sius šokių šventės. Skaidres ly
dėjo N3ries Pupiūtės aiškinimai 
ir tyli kanklių muzika.

“Eglės, Žalčių Karalienės’’ pa
sakos vaidinimas sujungė lietu 
viškąją tautosaką, dainas ir šo- 

-kiųs. Miško fonas, spalvingi ap
Švietimai ir spalvingi tautiniai 
drabužiai teikė vaidinimui daug 
gyvybės. Žnoma, žodžiai buve 
angliški, bet dvasia liko lietu
viška. Mergaitės atitinkamose 
vietose šoko “Blezdingėlę”, “Sa
dutę” ir “Kepurinę”. Aštuc’nj 
berniukai, “pasiskolinti” iš Suk 
tinio šokių grupės, pašoko “Mi 
kitą”, šie drąsūs berniukai, ku 
rie nebijojo šokti prieš tūkstant; 
du šimtus mergaičių, buvo: Da
rius Ealzaras. Ričardas Blinst- 
rubas, Andriu> Kelpša, Algis 
Korzonas, Algis Kuliešius, Algis 
Kupcik<vičius, Antanas Kuše 
Ii uskas, Robertas Raudys, Ed
mundas Saliklis ir Albertas Tus

nauakaitė. Alvyde Eitutylė ir 
Laima Vadeišaitė buvo dvi Eg
lės seserys.- Motinos ir tėvo ro
lėse buvo Ramunė Tričytė ir Vi
ta Kazlauskaitė. Truputį humo
ro vaid nimui teikė Ginta Re-1 
meikytė, suvaidinadama gegutę; 
Gailė Antanaitytė, "Indrė Anta 
nailytė ir J tūta Traškaitė, suvai- 
dindames tris žalčius, ir Rita 
Stuka'tė — burtininkę. Violeta 
Ruseliai’skaitė buvo Eglė- sūnus 
Ąžuolas.

Eglės ir Žilvino" vestinių sce
na mirgėte mirgėjo besilinksmi
nančiais svečiais. Kelios poros 
guviai šoko polką, o tarp jų vin
giavo vis ilgėjantis lenciūgėlis. 
Kas rešoko. tas plojo ir dainavo 
“Pasisėjau žalią rūtą”. Jauna
vedžiai sėdėjo soste. Prie jų ko
jų ištikima, '•argybdje susirietę 
tūnąo trys žalčiai.

Kontrastas vestuviniam links- 
mavakariui buvo paskutinioji 
scena. Eglė ir jos vaikai stovėjo 
pavirtę į medžius. Palengva 
juos apsupo visi programos da
lyviai in Alvydei Eitutytei pa
lydint kanklių muzika, sudaina 
vo partiažnų dainą “Stoviu aš 
parimus”;.

Užuolaidoms dar sykį prasi
vėrus, Suktinio šokėjai ugnin
gai pašoko “Malūną”. Minėji
mas baidėsi Amerikos ir Lietu
vos hnrftiais.

■ -.Aja* * . *
'Va’ . ...

šis Vasario 16-csics minėj i 
mas buvo pirmas toks įvykis 
Marijos Aukšlesnicsios mokyk- 
!os istdrijdje. Kai mcfkinės su- Į 
žinojo, kad toks minėjimas bus | 
dauguma skundėsi kam negalė-; 
siančkte tą dieną anksčiau išeit’ j

TEISĖJAS JOHN J. STAMCS Lietuvių Tautinių kapinių sklypų savi
ninkų metinis susirinkimas

kapines, jose palaidoti, bet ne-

namo ir šiaip iš lietuvaičių juo 
kėši, šitokios nuotaikos truput; 
numušė rūtiečių entuziazmą 
Bet • kai svetimtautės . išgirde 

kėnis. Akordeonu akompanavę Į kankles, pamatė tautinius dra- 
Darius Polikaitis. jbužius. sužiuro į skaidres, pa

Pasaką sekė senelė (Rita Nc'r J matė šokius ir išgirdo" dainas 
mantaitė) savo anūkei (Aurelijaijų nuomonė apie lietuvaites vi 
Vaičekauskaitė). Rasa Veselkai-|sai pasikeitė. Trečiadienio pro 
tė suvaidino Žilvino rolę, apsi-1grainos jos neužmiršo..,visą..sa- 
vilkusi žaliai žėrinčiu drabužiu, vaite. Dabar mpkinės Taukia su 
Eglės vaidmenį atliko Rita čes žinoti, kuri etninė grupė, sekant?

Cold wai

Kovo 18 dieną visoje Illinois valstijoje vyks pirminiai 
rinkimai. Savo, laiku lietuviai balsavo už teisėją James A. 
Dooley ir padėjo jį išrinkti į Aukščiausią lilincris teismą. Būtų 
gražu, jei lietuviai pirminių rinkimų metu atiduotų savo 
balsą teisėjui John J. Stamos.

Teisėjo Dooley išrinkimas buvo didelis įvykis Illinois teis
mų administracijoje. Jis buvo principų žmogus, dabojo, kad 
teisės būtų taikdmos visiems piliečiams. Gaila, kad jis, gavęs 
širdies priepuolį, mirė, nebaigęs savo termino. Būtų pagir
tina," kad šį kartą lietuviai, balsuodami pirminiuose rinki
muose, atiduotų savo balsą teisėjui Stamos, kaip savo laiku 
balsavo už advokatą Dooley ir jį išrinko.

Teisėją Stamos siūlo Aukščiausiajam teismui Illinois tei
sininkų. draugija, .pažįstanti teisėją Stamos darbo metu. Jie 
žino, kad, teisėj as. Stamos. visiems, taiko įstatymus ir žiūri tei
singumo. .Lietuvoje gimęs teisininkas M. Blumenthal, gerai 
pažinęs teisėją Dooley, žino, kad teisėjas Stamos vadovau
jasi tais pačiais teisėtumo principais, kuriais vadovavosi ir 
James Dooley.

Reporterė Rima Janulevičiūtė, turėjusi progos apklausi
nėti teisėją Stamos, tvirtina, kad teisėjas Stamos stoja už 
rusų pavergiu tautų laisvę. Jis yra stfsipažinęs su Sovietų 
ginkluotųjų pajėgų įsiveržimu į Afganistaną, jam žinomas 
Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Lietuvą ir kitų pavergtų tau
tų likimas. Teisėjas Stamos mano, kad tautos gražiausiai 
tarpsta, kai pačios gali-tvarkyti savo kultūrinius, teisinius ir 
visuomeninius .reikalus.

Kviečiamą visus lietuvius, kovo 18 dieną einančius bal
suoti pirminiuose- rinkimuose, balsuoti už teisėją John J. 
Stamos Aukščiausiojo Illinois teismo (Supreme Court) tei
sėjo pareigoms. '-

Lietuvis balsuotojas

Šių metų kovo 9 d. popietę
Dariaus-Girėno salėje įvyko Lie- turi paminklo. Kapinėse turi sa- 
tuvių Tautinių kapinių sklypų vo sklypus, bet neturi akmens, 
Savininkų metinis susirinkimas. 
Susirinko virš šimto žmonių, iš
klausė valdybos pranešimus ir 
tuojau po to išsiskirstė.

Susirinkimą pradėjo LTK pir
mininkas Jonas Jokubonis. Jis 
pirmiausia paprašė Motiejų Ba
lutį perskaityti praeitų metų 
susirinkimo protokolą. Dėl šių 
metų protokolo niekas Balučiui 
nieko nesakė, bet dėl praeitų 
metų protokclo jis vis dėlto tu
rėjo padaryti pastabą. Užpraei
tais metais pirmininkavęs Wal- 
teris Slenčius įsivaizdavo, kad 
jis gali direktoriams neleisti 
tarti žodžio sklypų savininkų 
susirinkimuose. Slenčiui buvo 
pasakyta keletas labai karčių 
žodžių už diktatorinius meto
dus sklypų savininkų susirinki
muose.

Preitais metais susirinkimas 
liepė sekretoriui pataisyti proto
kolą. Protokole pastaba buvo pa
daryta, bet batulišką.: neaišku, 
kuriam galui jo" draugui ta pa
staba padaryta.

Pastaba buvo padaryta tuo
metiniam pirmininkui Slenčiui, 
uždraudusiam direktoriams sa
vo nuomonę pareikšti visuoti
niame susirinkime.

Šįmet pirmininkas Jokubonis 
’eido visiems direktoriams pasi
sakyti, bet daugelis nepasinau
dojo ta teise. Vieni kalbėjo po 
•celis kartus, o kiti, net paklaus
ti, nedrįso savo nuomonės pa
reikšti sklypų savininkams.

Gaila, kad žodžio netarė ir 
praeitais metais f išrinktas. J uliųs 
Kuzas. Praeitais metais' jis dcaą- 
,’iausia pinigų sutaupė Lietuvių 
Tautinėms kapinėms, bet jis net 
nepasigyrė atliktu darbu. Pini
gus leisti, mėgstantieji daugiau
sia šnekėjo, bet apie padalytas 
santaupas nieko neužsiminė.

Sklypų savininkams susido
mėjimą sukėlė duodama Lietu- 

: vių Tautinių kapinių konstituci
ja. Tiktai nepasakyta, 
veikiančios konstitucijos 
šas, ar naujos projektas, 
manyti, kad ateinančiais 
tuo reikalu bus plačiau 

į šakota.
• Bruno Klemka pasiūlė padėti 
Į nedidelius akmenis prie dviejų 

ouvusių direktorių kapų. Jie rū
pinosi kapinėmis, bet buvo ne-

kuris turėtų vardą ir pavardę.
Vitas Uznys pakritikavo di- 

rektoruis, kad jie, turėdami pi
nigų, nieko nepaoard lietuviš
kiems reikalams. Keli direkto
riai aiškinosi, kodėl jie niejw 
negali padaryti. Direktoriams 
buvo labai sunku aiškintis.

Susirinkimas nutarė įpareigo
ti direktorius ištirti kiek dides
nis paminklas kainuotų ir pa
rinktų vietą jam pastatyti. Ki
tais metais jie privalo infor
muoti sklypų savininkus, ką jie 
siūlo daryti. Turi nustatyti-kiek 
kainuos didesnis paminklas ir 
mažesnis, o ateinančių metų su
sirinkimas. nutars.

Susirinkimas pasibaigė 3:30 
vai. popiet. Reporteris

RONALD REAGAN 
IR J. ANDERSON

ar tai 
nuora- 
Reikia 
metais, 
papa-

MELBOURNE, Fla. — Ronald 
Reagan, nusinešęs daugiausia 
delegatų S. Carolina pirminiuo
se rinkimuose, sekmadienį- jau 
atvyko į Floridą, kad gilėtų 
vadovauti rinkiminei kamįiahi- 
jai. Reagan džiaugiasi, kad John 
Connally a tsisakė nuo kandida
tūros. Kiek anksčiau atsisakė ir 
Tennessee valstijos senatorius 
Howard Baker, tai Reaganui 
pasidaro daugiau galimybių su
stiprinti savo poziciją. .

' , Didžiausieji Reagano priešai 
dabar yra George Bush ir John 
Anderson. Reagan yra. įsitikinęs, 
kad jam pavyks nustumti į- šalį 
(jjęorgę Bu^u, Rąstarasiš mųka 
ląiiždgėrfeįft^ffTirOiųinękani- 
paniją, bet debatuose ‘daugiau
sia atsako neaiškiai, neparodo 
kur jis tikrai stovi daugumoje 
klausimų. Didžiausias. Reagano 
problemas todėl yra. Illinois, 
kongresmanas John Anderscfn, 
kuris ilgai tarnauja Atstovų Rū
muose ir nuodugniai susipažinęs 
su problemomis, kurios lieęia 
įvarius gyventojų sluoksnius.

Dabartiniu metu R. Ronald 
turi 42% atstovų^ George Bush 
turi 24%, John Anderson — 7% 
ir John Connally turėjo tik 3% 
atstovų. Iki respublikonų suva
žiavimo (konvencijos), tie nuo
šimčiai gali keistis, tačiau šio
mis dienomis paaiškės, kurie 
kandidatai atkris. Atrodo, kad

Eąstarasis mqka

k was bad enough we had to fight the British

surengs pasirodymą.
Dar programai neįvykus, jau 

seselės rūpinosi, kad viskas ge
rai pavyktų. Susitikusios rū'ie- 
tės tarp pamokų vis sušnabždė
davo: “Tik jūs žiūrėkite, gerai 
pasiruoškite, nes reikia padaryti 
gerą įspūdi! Jūs "turite tiek ga
bumų — jau seniai reikėjo" ką 
nors tokio sumanyti!”

Viena ukrainietė "universiteto 
profesorė programa buvo labai 
sužavėtą. Ji tvirtin,o kad lietu
vaitės, minėdamos savo krašto 
nepriklausomybės šventę, atsto
vavo visas pavergtąsias tautas 
ir jų kovą už laisvę.

Po programos. Rūtos ratelio 
valdyba visų narių vardu išsiun
tė prezidentui Caller laišką, ku
riame pasidžiaugė jo tvirta lai
kysena prieš komunistų invazi
ją Afganistanan ir išreiškė viltį, 
kad Juntginių Amerikos Valsty
bių pastangomis gal ir Lietuva 
turės galimybių atgauti nepri
klausomybe. Ramunė T.

ga-nda tapo pajuokos objektu. 
Bendruomenės ir Baltųjų Rūmų 
išjuokiančia retorika reikia lai
dyti ir V. Semaškos laiška, at- 
spausdintą “Tėviškės Žiburių” 
10 numeryje:

•-urtingi, nepaliko pinigų akme- vieninteKs Fordas galėtų kiek
lėliui iškalti prie kapo. Praėjus 
70 metų ir turint pinigų, jis siū-

rimčiau pasipriešinti Reaganui, 
bet iki šiol jis oficialiai dar ne-

lo pastatyti prie dviejų palaido- veda saV0 kampanijas.
Hi rrirmn rlirolrf nrin qVitt oraline '

Because winter M Valley Rxgr meant snow. tee, 
md freezing temperatures. All serious enemies to a 
wfeshift army without proper clothing, 
wot ©early enough food, and short on 
lomtinitiotk

k was an army long on courage, 
W short on money.

And then the money came.

Nowadays. people are still helping America 
moctg and self-sufficient. And they're heipir^; them* 
*4ve$ to safe, dependable savings. By taking stock h 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings Bead*

Mūsų spaudoje

EVr>A 
of 5 vevi (4H'

— Straipsnyje ‘ Lietuviai Bal 
(uosiuose Rūmuose’’ “Tž” 1980- 
1-31 autorius sako: “Su prezi
dento Carterio atėjūnu į Baltuo 
sius Rūmus lietuvių lankymasis, 
aky tumėm, toje ‘pasakų pily

je' pasidarė gana dažnas”. Ir to- 
•iau primenama, jog su mūsų 
tautiečiais “kalbasi augštieji 
šios šalies pareigūnai, kurie ir 
įtaigoja tolimesne Amerikos už
sienio politikos kryptį”.

— Visiškai sutinku su auto
riumi dėl los “pasakų pilies”, 
nes “pilyje” sekamos pasakos 
(mūsų nelaimei!) dažniausiai 
yra suprantamos kaip realybė. 
Tragiška lik, kad apverktina 
Amerikos užsienio politikes būk 
lė v’s dar yra įtaigojama tų pa- 
z ų pasakų sekėjų...

Dėl vizitų Baltuosiuose Rū
muose galiu šiai.ką parašyti:

Kiekvienais urėtais juos aplan
ko tūkstančiai turistų. Ten juosi 
nitinka specialūs tarnautojai ir 
asistentės, su kuriomis gaTima, 
jei bk yra noras, nusifotogra
fuoti, Jie turistams aprodo kai 
kuriuos kambarius. Prieš rinki- i 
mus nėra sunku patekti ir į spe- ■ 
dalių priėmimų eilutę ir pa-| 
spausti prezidentui ranką...

K. Petrokaitis

tų pirmų direktorių akmenėlius i
su vardu ir pavarde. — Geo'rge Bush- labai susirū-

Buvo pasiūlyta pastatyti pa- pjnęS ateitimi, nes jam, sunku 
minklą direktoriams, kurie in- j gautj daugiau pasekėjų. Jam. la- 
korporavo kapines. Direktoriai biausiai pakenkė Reaganas.

— Geo'rge Bush labai susirū-

“uo reikalu jau kalbėjosi, bet 
nieko aiškaus nenutarė. Pasiro
do', kad beveik visi Tautines ka
pines inkorporavusieji direkto
riai turi pasistatę gražius pa
minklus ir ten palaidoti su savo 
šeimomis. Buvo tiktai du nelai
mingi, kad patys inkorporavo

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egulariy! 

o/ ^<\

■^PaiJaai 
ConpcuaM

FIGHT HE/JPT DISEASE j

financing.
Kt OUR LOW U1B

WITH REPAYMFMT 
TO FIT YOUR INCCMt

Baliieji Rūmai (r bendruorne- 
nininkų propaganda

Jimmy Cart'eri išr nkus JAV 
prezidentu. Baltieji Rūmai tapo 
hendruonicnininkų prcpigaiulor 
dbjėklu. UI 'vtfdM vyko tTr 
grupėmis ir organizavo-masines

, ekskursijas, bet" prezntenlo nie- 
j kad rresut ko ir rtet ncniaiė. Tik
bendruomcninmkiii (Jočiui kaž
kokiu būdu pavyko priartėt; 
prie prezidento priėmimo eilėje.

Daugeliu atvejį ta LBTfupa 'turėsite. (Lotynų patarlė)
e Tikėkite, kad turite, Inj ii

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%
""" —^^UR į̂

Mutual; Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, TTTTWWC

Pma Kawucuui, Humaj VTryi.U 7.7747
HOURSt Mon.Tue.Frl.S-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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Detroito ' naujienos
1 1 L n »< . .u L h j ” * 1

... 2bdr<nto 'Lieti'iviii Neirtų *1;
WU1 įa valdyba 

bįejuviŲ draugijcslyaj
dyba Jcovc^ inėn.‘Ž d. ^lasjskir; 
stė pąriėi^OnUs šeldirtėiai? pfr- 
ii>inin^as 1*14 Jonas1 Gajžutis, 
vic^piiSii.. ir lininiui sekretorius 

, Mijlkauskas^ įproio. 
rėįtopns .šSasy^ Pelrau 
rįkl^ti&lti itU AVitanas

I to*' ' j f1 ,S" ’F:l- k ’’ i 
, BA^'o ,76 į skyriaus meknip 

atšilti jnirf Su&irinĄiril^s ! '

m \ ^sano ,U 4 | 1 n?-
įvyko B.ALFo metmišfiariljš su 
|i rįpkinpadl 'Ragą jjfįpąifcių;išeit? 
retpiįaųs , įęsip i §adefkio sir 

i iš, nariu ' niųkįssčius, 
skjViuj^ 'rianldaši 428. nariaiASu
T >• # * -

į:ių‘ |gau^ym.o

I, Susirinkimą pradėjo •sky
riaus pirm. Bernardas Briz- 
gys, kuris pasiūlė j darbo pre
zidiumą Albertą Misiūną —pi? 
Jh'injnke U^dą Stą^u^lu 
letonųm;- mgirttą&Ų Į I/phijsijort 

ne|ienę įr AntąnąĄVaitėną. BuJ 
v°į pągfj# 
prjsifiiinra ipernai mirusioji il
gametė ’BAI^I į ilįriėkjoįiĮlSj 
skyriau pirtn- • Elžbieta ’Ėsui' 
razine|iė ir kiti. ■: — | 't *

Ptanesfmus" padarė jjirin.'BJ 
Brizas,- - tiždihiiikas Viadaęi 
S^škėvičįuš Fir fįįą^siį j secret' 
Cf Šadęika.r’Revizijos' komiąi- 

'į^tęsĮkaite - Jurgis ■ Bąii-

Per: pereitus’ metus skyriaus 
Įįn^oi surengta; gegijžipėį ipapų 
nėtą ^yfcraus; š^ nfetų jii^itię^

.£a|
Sėkmėg naujai valdybia.

Antano ^parapijos ve.kla
Parapijos komitetas vasa- 

^5 d.gįa'Įa toosė^jeį nutarė 
"išdažyti ąr i^dękorjioti f bažiAr 
■ČiošvA idų;: tai$ paį n<ii-i '«pe£ 
tvarkyti kayinės ir kito kani- 
batib|s|eii$f t|Ip^j(šdQ jį ||AitiĮ 
jp.dpi|i^ — ^daromd^ir btWa- 
UtjiąaE -j- rpatgal: minėtos pa
talpos naudojimą., Tai labai 

.gera biiatisj -j| į <s/. t j i’nhįj ;

irtipįj 4h_ iMtm 4iu!iHi

n f

Socialistai reikalauja atšaukti 
rusų jėgas iš Afganistano

I. «1

» p^gyvIjųĮr/.ą^nlcla^sięs^Lv^-žy- 
i t
I '^^inėjĮT InĮėęvėricija
J .Af^nĮštaųe. sul^ų^ė. tarptautinę 

teisę'ir taip pat-to fer;Š*b?suvėJ‘ 
ręhitetą /bei*.laisvo apsisprendi-

; nlo teisę.' ,f '
' -Socialistų I n t e r n a cidnalas

£ shiericia Sovietų ginkluotų pajė-

' WSa’ -fW^rl 
atitraukiu is to krašto!visą:savo 
kąriuomenę:. .

PaąlaĖuejųf. yat^’Įljįo;

ris* laiįąr gerai payy’lcįj.Pajamų. 
tupėtą^hŠ$,įądtt&ą

Ž>B90:90. doLjjqj į dabai

. 1980 metams j skyriaus vai 
dyi>ą2į|rinkt?:. Bernardas ■ Briz '■ 
gys; 0^:ĮŠą/i,eikięnė-Jj^a:AIin

• gętienė,Antanas, .Vąįtėnas. če- 
t šądei ka,į Wl'dd as; :tj Š tašii įife, 

Kazimieras Sragauskas ir Ro
lfas- ^laącįniĘ.yąidyba pareigo 
mfš'd^r. .nėpąąt4ęiĮ-st^ Į revisi- 
^p.-koilHsqą^4|rinM5į Jurgis 
Bąjtbl^J Roąė .Rąžąuskienė ir 
ĄifiąiisišįlŠu^aūsltišl ' - 

.pSuslninkimas: buvusiai vai-.

Atitaisau klaidą
i i‘d^i^nibip'iiiidtrūįio4e’’ ą^ra-

,šiaų>a.a._]3. Talalo laiiotuyių me- 
;tu *^abnėiii^'įiaisriekiesf. ^Jžu- 
Jtaįūbkąs^ n^yežpsJ. kapines, ^pa-’ ’

J. Brazaičiu? PMfeįor'ui pimi- iPmeS, T , Pusį Ro'
nęs, kad 1919 metais visi buvo ’•«?» >>aznyteĮe;.ąmoma

Wvo?^‘ikėišoj'ėIi't-i-dis.!įO’ Kasmet M aplanko
ir vėžys". Profesorius pasakė: ■turiSl« be! Respondentų kūne 

[“Prašau išsikinkyti". Aš aPrasuKia spaudoje. Ji_}-ra
pėjęs, kad pakeltu tonu buvo1' ... .

Sird|’. pašnekesys lw- [ įtį f, el Je 
yęš rabius." ’ ‘ "* 'J
Miidli jffeiitfiuiiti

fe

f-

VĮjįifl" " Į i F"/’ J JSĮ pj 1

Pasaulinio garso baby^feB^ ii
*rr

lijrią spręsti iš naujųjų planų 
branduolinio ginklavimosi sri
tyje. SALT II sutartis dar nera- 
Įųfikūota. Atrodo, kad pasauliui 
gresia apsiginklavimo mirčiai 
pavojus.
<l Drasi kova dėl žmogaus tei- ---£ - . . -

jungoje ryškiai rodo, kaip komu
nistiniuose kraštuose yra perse- 
kipiam|,tie, kurie pareiškia skir- 
tingis n uinii ones. / -

L.:: -! v >, Socialistų Internacionalas yra 
^Uiaf sulūž4pirię^ dėl'pavcljn di- 

taqrta utiniam I įtFnipuH pi 
bcj-lginklavimęsi varžyboms, ir 
dė| d^np jėgos naudpjinip’ |ąrp- 
tąutimūo^ė ^ahtyiliidse. e

I%ątarij-jų’ iaSų «jvykin.1 dari 
labiau |sustiprino ^ęmokr^tinių 
socialistų įsi tikinimą, kad ęleten- 
tės politikai nėra išmintingo pa
kaitalo. Ginklavimuisi, išvengti 
reikalingas įtejnp:mb mažini
mas, pasikeitimas informacijo
mis 'ię pažiūromis, taikingas 
tatįitautinių ginčų sppendimas.

,Soc:alistų - Internacionalo? pa
reiškime, be to, pasakyta, jog 
taikos labui yra būtina: .•

— kad-Sov. Sąjunga atitrauk 
,^i^ą,v4į^kariuomėnę iš Afganis- 
T’aiib, "

— kad būtų tęsiami pasinio
šiųiai .Madrido konferencijai 
kuli turi įvykti šį rudenį Helsin
kio sutarimų vykdymui patik
rinti. •
paikos’ISbn^Šėcfhlistųf- Inter- 

načioriąlas ‘ taip pat ^reikalauja 
paleisti įkaitus, laikomus JAV

Oras buvo vėsu§, bet žmonės 
atidžiai išklausė visų kalbėtojų, 
o vėliau muzikai pagrojo lietu
viškas melodijas.

Lithuanian Plaza Court ati
dengimo iškilmės pradėtos Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Mid- 
'and Savings bendrovė pavaiši
no sušalusius šilta kava.

v Reporteris

West,. Virginiąifryąl^fijbjė, įPo- 'maldos*’jijjte , būna Jati.tfnkąmp-'
ksta visuose k0ntinen-

^t€lėje’ Wse. Kliudymas ramiai gyven- f.
’ Xeaaug^«^-žihoy;kad’Šios baž^ tf Andriejui Sacharovui SoV. Są- ambasadoje Teherane.
;-t ;■ i.-ii.J- t'-.;' .■nytėlėš1 statytojai yra lietuvių;

Skaitytojų Balsai į
^h w ■ 1 1 Įjir-i 1 iiai.W 1 11>

Gerbiamieji* z. L . 
Džiaugiuosi Jūsų redaguoja

mo laikraščio užimta linija, ko
vojant su mūsų visuomenės 
skaldytojais, su Lietuvos paver
gėjo tarnais, kurie čia dėdamie
si dideliais veikėjais, bičiuliau
jasi su tais, kurie prisideda prie 
pavergimo stiprinimo ir okupa
cijos išlaikymo, negirdint brolių 
šauksmo ir nematant jų kančių, 
kenčiančius ir kankintojus lai- - 
kant lygiais broliais. .

Gėriuosi p. Svilonio kultūrin
ga ir taiklia kritika daktarų Dar- 
gio ir Plioplio raštais ir kitų pa
našiais rašiniais.

Siunčiu banko čekį $55 — 
$40 prenumeratos pratęsimui ir 

auka.

Su pagarba, 
Petras Tamulcnis 
Cleveland, Ohio

$15

1

Ie sįtų tiętųvojė, gafbėi;;T-fe Miįkin- 
- - - - . - .. , , . a :Wsi baigė'-stayR’ lU^OtmetAĄ
taip pat Paniinėta viename Rip-Ir jjyVQ( jgkjlBjitLga^;riletiikudtk 
ley’s leidinyje “Believe It or be? pašy^fa."’ 

’ To'; ™ ™ o-*o :ĄbiefeAIiIkintrenė, da%Jau

| Atidarė Lietuvių Aikštės kiemL.
j^ygiai 3:30 vai.- popiet sekmą? 
^įnį buvo atidengtas Lithiia- 
biąn Plazą , Court (kiemas) 

į.fj$k>je gatvėje, prie Washtenawii’ė Hi. tT .iin ; ^Tai yrKpajlma^ausiazba^iy-riV ^Mias^i&iškū klaidą'5e.^i^Jtėtė visame pasaulyje, jfyra tik f'7 §atyės-
prašau B. Žukauską už nekorek-115 dedu-ilgįo~ir-il\pėdų pločio,; 
tišką prasitarimą. turi maldininkams sėdimų vie

šia proga noriu priminti, kad tų, gj kita .tiek telpa -.sučflų šo-V . .. .. , 
B. Žukauskas mane,'dar jauną 1 nuošė bei aikštelėse. Gotiško sti- 
berniuką, įrašydino j ateitinin- į liaus langus puošia vitražai. Pa
kus. Aš jam nuoširdžiai dėkoju. | - ' : ■» 1

- . v — .-7- < .j Kai -vienas daktaras, prie pro-
d^baijuž atliktus , darbus pa- gos užsiminė apie vykstančius 

Pqkitipxus -mūsųi .orgąniząicifiįub^ 
praėjo geroje nuo- se sąjūdžiuose, aš atsakiau:‘"Aš 

•. f •'= V-rėiHii-.i? M npbtiyalti; ęktateitinin

tišką prasi tarimą.

r j Kai vienas daktaras, prie pro- 
s

įau Aš

Ė L

inGEKA PROGA NAUJIEMS SKAITY10JM1S į

ku”. Gan sunkiose gyvenimo, 
apystovpsėė.Įįęj mirties pavojuje? 
nepasimečiau; it t kaip pėstinin
kas keliu balsą ir; dabar prięši 
asmenis, pasinešusius į klystke
lius, kai mūsų tėvynainiai veda 
žūtbūtinę kovą su okupantu.

i„.7 A.:lC F,V-■ • ' -'i -' -■ .- -i

............... - - --------- r- f - .-- i ii-iivcb.
pą^ulinio^gąi-so<^žąyfėlę. Rei-[i^ithuanian Plaza. Cdurt ati- 
kia'nia^j4i^el :jį44?’M sen. Frank Savickas, pra-
.ten laikysr. -pamalus; Uątnvis k u- yędęg visas ceremonijas ir pa- 
.~ C“ . • • . ' i ;- įsakęs gražią kalbą. Gražiai pa-

.įąlbėjo aldermans Frank Bra-; 
! dy. ir miesto.'- merė jane Byrne, 
js Apiėna pasitaikė šalta, bet 

žmonių prisirinko pilnas kiemas.

1.

- .'u.-.-Visi lietuviai kviečiami -atkreipti -į Nkujieiias 
^^į^mešii^|:dėĮfiėsį gerai, su jomis 'susipa- I 

I

♦ E

UŽ 10 DOLERIU. I .

mino vajaus talką!
V', .. .. .. ....

j ■ Prenumeratos pratęsimo, .užsakymų, bei galimų skaitytojų 
rėlkaJais prašoma pasinaudoti žamiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS

♦

-1
ii

CHICAGO, IL 06OŠ"' '
y • it,j. "I r 5 J- t

© Iš anksto be raginimo pratęsiu savb prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _  dol.
Pavardė ir vardasf- i’ T- :- j ; r - y ' -, ' j ' f 
Adresas.į. - ----------—_____—-

J.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  —— doL 
Pavardė ir vardas — 
Adresas '• J |

knrifl

T-

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ——:— i- . 
i 1 i - J > » ^ * " . ’

** ■■-■ ............................................................. m II L. ■ m

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas.------------------------------------------- -----------------
Adresas   *—i .------ ------------------------------------ --------------
UI k- .' tU—U-—— —<— ■■ i------------------------

«

< Platiniiho vajaus Iiroga, prašau siuntinėti Naujienas Avi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ------------------------ ;-----------------------------------
Adresas _— -------------------------------------- - --------;-------------------

1 -. ’ u r..:' - — 1

■ -'-IV U-A’-A.- --z • 
ih^htant newsA’iJ ■ i

BACKACHE SUFFERERS' 
MOMENT^® Tablets,^??'.' 

50% stronger Ihan 0Wš? - 
Before you tskė' Doąn sŠli$ fc? ‘ t ■ 

nuscuiar -backache; fememteHfrs: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger ?- 
than Doans. That meansMOMEffTl'M r. 
gives y oir 50% iriofe'pain'rdieįsrpsr -: 
dose to repeye backache. k;

To reduce pain, soothe tnflafncation 
so muscles iposen-you can movė more' 
freely in Routes’ Thue’s no- stronger. < 
backache'medication you can Njy-with- 
out a prescription than MOMENTUM-. - 
Tablets. Take only as directed. i''

- • . —' - -H**1 --T' •

Jėzuitui Ątg. Keziui 
i; neduoda ramybė;

H. !*' • fc.x ■ .: , j• ----------------

■ A’Ježuitaš Alginvizifas Kežys pat- Tįes Midland Savings buvo at
rašė knygą apie Rietuvių kapus, -vežtas didokas šūnkytežinrisj iš 
pėpuošdamaš ją j'o paties trauk- kurio kalbėjo-.organizatoriai/'- 

, tąis’pa veikslai^.-jis. ruošią tą. pė“ ,,-f“ ’ 
čią. knygą, anjrlįškąi, pątąisyda- Bvme. Ji džiaugėsi- sen. Frank 
rnąšjlietyyiskąžt^^tą..' įfį ' fSiayickuJr. aid. Btady. Ji par^iš-

Siuto-’ t -. ->+■
rądiją ;tarė: --r j:<v ;

ifcfe ^’TBūiu ge^Lėiėfel

i is

piaeaųsiai kalbėjo merė Jane

Tkįė,į kad; • jiedu ’visuomet. seka, 
piešto tarybos' ir gyventoją-- rei-i 
įgilus? Kai pastebi,- Jęądi.kąs'nori.

kenkti gyventojų reikalams, tai 
jiedu stovi sargyboje- ir visus 
pakelia ant kojų;- " f -

Gražiausią kalbą pasakė kle
bonas A. Zakarauskas. Jis pasi
džiaugė, kad į Marquette Parką 
atvyko tiek daug aukštų parei
gūnų ir. -atidengė Lithuanlai 
Plaza Court.

V- Dabar,: kai žinote, kur yra 
mažoji Lietuva, tai prašome čia 
dažniau užeiti, — baigė savo 
kalbą klebonas. • ‘

Į Marquette Parko iškilmes 
turėjo atvykti ir seni Edward 
Kennedy, .bet jis negalėjęs tai 
padaryti," laikas jam neleidęs. 
Tai kartu su svečiais atvyko 
|4 mėtų . .'senatoriaus duktė. Ji 
pasakė trilHįpą kalbą apie Bos- 

>b?ną ir-iemgyvenančius lietu-

. . . G_,

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water i 
•nd electricity. ■ i -
Dont be a Bora Loeed j

r 5 
f J ;

No. 79 $
.. . 4

įmųStąš--;prie altprįaii^.j."
r^S^ykęs
įč^faip graž^F;šyamtęm. .kul _

jtunpnis. -.daly^y^įą.' turėję

& 1
] ’ 'Mirjas' tuojau‘uždarė' paklaus 
| ^s^q>jeiefoną»^1 ■. Klo-u-'ytojos <

V ' J ' ' - . *
': 1 ruošiamas Amerikos

i gyventojų suraš&iėjimas visa- 
rrdį krašte. VĮsE^etuvių • kilmes

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IU. A

• ECPEtfriNGAi igpinxMr rjbcpTat sal.
- DUMYNAI -• KOSMETIKOS MJKMBNYB

Atdara šiokiadieniais mo .
S vai. ryto fld 10 tfld.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 yaL vak,

D. KUHLMAN, B.S, RegistrubtM vafetinlakH I 
TeL 476-2206 : V ; * 

fr

■ ■ i «l '

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIINOM OALIKA GAUTI MBPAPaASTAI PPWW f^UTTt>

X>, VTSUOM1HM VIIKtJO It AAiYTOJO ATBUMtMMr*

EMali rWtaHaia. vtoteja <UMr tik —
MlnkMate rirMlaii «k ... ..........   -

Dr. A. X — AUKŠTA KIA.TOIA — tlAUtOt
UimA* yw .Voram IrpMBal Dabar tik -----------

«.MI|Įuu.u!i,.we»

s

110.00

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

w * »

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
/ ■ Minkšti viršeliai, 410 psl.__________|10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I ir II dalis.

.ė-u - i Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai _ X. 115.00 į

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri pal*" ’Gaidom*.

.....

110.00

11

AUkIa
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viešai «a«- •

Ch c:

$40.00

A.al Povilas ,Puznia$ ’ Skurdi bakūžė (aliejus) .

$15.00
| 4.00

Vie:xL-; . *

Kitose ’AV 
metams

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

metams .
pusei metų ____
vienam mėnesiui

pusei metų ____ _
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

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

Užsieniuose: 
metams — 
pusei metų

$48.00
$26.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, ■ 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL
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As of January 1, 19W 
Subscription Ratos:

Chicago S45.00 per year, $24.00 per
months. $12 00 per 3 months. In KanaHni*- 

other USA localities $40.00 per year, J 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year;
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos
Di-snraščto kainos:

i e-čiiiose
$45.00
$24.00

" $12.00
. .„ $5.00

Teisininkai kalinių nematė
Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim tre

čiadienį ir sekmadienį tvirtino, kad penki Jungtinių 
Tautų teisininkai, 7 dienas išklausę dabartinės Irano 
vyriausybės patiektus specialistų kaltinimus, primeta
mus buvusiam Irano šachui Rėza Pahlevi, turėjo dar 
pasimatyti su JAV diplomatais, laikomais Amerikos am
basadoje, bet nepavyko jų pamatyti.

Irano Revoliucinė taryba, išklausiusi vadinamos 
studentų grupės reikalavimus, įsakė perleisti dabarti
nės Irano vyriausybės užsienio ministeriui Sadegui 
Gotdzadei, bet, studentai jau-antrą kartą atkreipė viso 
pasaulio dėmesį jį Amerikos ambasadoje laikomus suim- 
tūs t amerikiečius, bet jie nutarė neklausyti dobartinės 
vyriausybės įsakymo ir paties; mulos Chomeinio įsaky- 

. mo. Užsienio ministėris, išaiškinęs, kad atiduotų Revo
liucinei tarybai visus 50 amerikiečių iki pirmadienio vi- 
duckenio, bet studentai atsisakė vyriausybės klausyti. 
Studentams atrodo, kad jie gali nepildyti vyriausybės 
įsakymų. Kada atėjo laikas perduoti visus amerikie
čius Irano vvriausybei, tai studentai atsisakė tai daryti 
Jeigu Revoliucinė taryba būtų klausiusi vyriausybės 
nutarimo ir pavartojus jėgą prieš komunistus studen
tus, tai studentai būtų pradėję šaudyti amerikiečius.

Praėjo Irano vyriausybės ultimatumo laikas, o ko
munistuojantieji studentai nekreipė jokio dėmesio į 
Trano vyriausybę. Praėjo pirmadienio terminas, kai ame 
mkiečiai privalėjo būti perduoti Revoliucinei ta
rybai, bet studentai amerikiečių jiems neperdavė. 
Svarbią kalbą pasakė Irano užsienio reikalų ministėris 
Gotbzadė, bet ir jo nurodytas laikas praėjo, o studentai 
nesistengė vyriausybei suimtų amerikiečių perduoti

Visiems buvo aišku, kad Teherane, be Revoliucinės 
islamo tarybos, yra dar kita vyriausybė, kuri neklauso 
Irano Revoliucinės islamo tarybos, neklauso krašto pre
zidento ir džiaugiasi, kad jie gali neklausyti pačių galin
giausių dabartinės vyriausybės viršininkų.

Blogiausia, kad pats mula Chomeini, praėjus visai 
valandai nuo užsienio ministerio Gotbzadės ultimatumo, 
įteikto saugojantiems studentams, pasakė
lah“’ “ : kulba. Visi mane, kad mula Chomeini,! 
įsa .- 1 Revoliucinei tarybai amerikiečius, ne-

krepe dėmesio į šį savo įsakymą, dar karta 
merkė amerikieč’us. Mula per radiją pakartoto, k^d 
JAV padarė Iranui labai daug žalos. Amerika, bendra
darbiaudama su šachu,, pardavė labai daug ginklu Tra- 
nui ir tiems ginklams davė didelius kiekius amunicijos. 
Mula tvirtina, kad amerikiečiai privalo būti Irane, kol 
parlamentas, renkamas balandžio mėnesį, padarys nu
tarimus.

Jis tvirtino, kad tiktai Irano naujas n?rlamen*as 
spręs amerikiečių likimą. Jis kelis kartus Ameriką že
mino, ir niekino, tvirtindamas, kad Amerka yra di
džiausioji Irano nelaimė.?

Pabaigus Irano radijui paskelbti mulos Chomeini 
kalbą, Jungtinių Tautų atsiųsti te;sininkai tuojau krei-. 
pėsi į Irano vyriausybe, prašydami išleisti iš Irano vi
sus tuos Ac;?:n:rk' . J’c t 
rikos ambass: 7 ’ 7 r* 
nį, mulai Chmeini paskeF 
čiams, teisininkams buvo 
su suimtais amerikiečiais.
pasimatyti: su visais amerikieciaisj d vėliau manė, kad 
gT11------ 1
pirmadienį po piet jie įsitikino, kad vyriausybė nepa
jėgs suorganizuoti pasimatymo, nes pačiame Irane yra 
kitos politinės grupės 
tokią turi

vi’ti pasimatyti su Ame- 
bet pirmadie- 

’“apykantą amer’kie 
Jrku, kad jie nepasimatys 
Pradžioj^, jią. turėjo;’ vinies 

’k J 
alės pasikeisti keliais sakiniais 'su rinktai? atstovais,

Revoliu:
vvricu”

važ’uct’ :: re: 
nės tr.rvr .' ats 
jo leisti ūt/vkus 
tais amerlkiečk

tečios tekios pačios galios, 
m t taryba.
77 d ėjo leisti teisininkams iš-

■ :s ir valandos. Revoliuci-
i apgailestavo,-.kad ji negalė-
Lrinkams pasimatyti su įkalin- 

isininkai griežtai ~ atsisakė il-

1

F—

> A

j- M

PETRAS TARl’LISŽIRGELI AI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

. Tuojau akiniuotasis ponas pradėjo kalbinti visus 
keleivius nuosaikiai juos klausinėdamas, kur jie 
važiuoja ir net kokiu reikalu. Tuuo būdu ir . aš, 

* atsidėjęs klausydamasis, tų kalbų, turėjau pro
gos visus keleivius ir jų reikalus pažinti.

Gelsvais ūsais, juodu kaspinu apvedžiota 
miline apsivilkęs plačiaburnis ūkininkas, pasi 
rodo, važiavo į teismą. Turėjo, anot jo, bylą. 0 
kai pradėjo pasakoti apie savo bylą, tai greit už
sidegė, matyt, buvo įjunkęs apie tą savo bylą ka. 
bėti.Ir mes sužinojomejead jis teisėsi su “starov 
rais’ — sentikiais dėl žemės sklypo ir dėl eže
riuko, kurį šie atėjūnai jam nori atimti. Ir jis 
niekaip negalįs rsati teisybės. Kiek jau kartų jis 
važinėjęs į teismus ir vis ... Bet akiniuotasis 
ponas jo jau nebeklausė. Jis maloniai nusišypso
jo šilkais šnarančiai panai, ir ji mielai išpasako
jo viską. Pirmiausia jos sesuo gyvenanti mieste, 
ti esanti ištekėjusi už vaistininko ir labai gerai, 
labai gerai gyvenanti. Ir jos abi net penketą me
tų nesimačiusios. Ji taip pasiilgusi. Na, be to, 
dar kaip tik dabar pas ją krikštynos. Ir pana, už
miršusi padaryti mažas lūpytes, jau visai plačiai

VL. BAKCNAS .

Pastabos tolc
šias mano pastabas reikėtų rengėjas daug metų, kada nors, 

kur nors būtų neardavusi °u 
kas, jei tokios būtų buvę skiria
mos kam kitam negu ALT*1 i 
Kam dabar toks grubus A LTc- 
žeminimas, kad jau rė kia ar 
kas tikrinti net ir L. B-nės a’ 
stdvui? Gerai tiek, k=d L. B’-n’ 
parodė kur kas daugiau pasiti
kėjimo ALTai negu buvo gali 
ma laukti, nes. B-nė ne, tik ne 
dalyvavo aukas renkant prie 
•ėjimo, bet ten surinktas auk's 
i- suskaičiuojant.

Darg .vasario 9 u. per radii? 
kalbėdamas ^.nierikos Lietūvir 
Bendromsnės. Vakarų. Ap^gąt 

.dos pirmininkas R’mt?uta D"b 
sys,. užsiminęs apie Vasario 

’ įprasta ALTos skyriaus pirmi- 16-osios aukas, niripiausia ragi. 
•’’■riyo kriba *“er radra i’ rex. aukoti.Amerikos Lietuvių 
spausdintu ■at' n-s'“’-' f7' *
(i3siun|lhė?3ine pašta ‘. ar .• Lipiayię'B^adruoĮnę- 
g"s Lietuviai”, kurį pasirašė, uei. . .- Jei seka: cjame ^ALTds 
ALTos L.A. Skyriaus, pirminių- !^JįT*Tąus; susirinkime R. Dabšy- 
kas F. Mašaitiš, L.B. Vak. Auyg. - pąsirbdyš, i. siūlysiu . jį rinkt' 
pirmininkas R. ’ Dabšy--ir Tau ALTos valdybbhl ' 
tos Fondo jgaliotinis A- Skirius.

. pradėti pastebint naujausius vė
jus Los Angeles lietuviškame 
gyvenime: Vasario 16-osios mi-

organizacijoms.- Kodėl tad nepa
sidalinti aukomis ir kitomis pro
gomis, net didesniam skaičiui 
lietuviškų' organizacijų, kai, pa
vyzdžiui, aukos renkamos Bend
ruomenės ir kitose “Lietuviu 
Dienose”?

giau laukti, nes jie gana daug laiko Irane praleidę. Jie nėjimą be Lietuvos trispalvės 
nesitiki, kad netolimoje ateityje jie turės progos pa- prie miesto rotušės ir... ta pro- 
klausyti suimtųjų pasakojimų. j ga renginį be ALTos vardo, ne-

Prezidentas Carteris, patyręs apie susidariusią' žlūnnt> • ' . . -
padėtį Irane, labai apgailestauja, kad Jungtinių Tautų. ^LTa’ Kai S1°s mand eilutes ,pa’ 
teisininkai neturėję progos pasimatyti su amerikiečiais 
ir negalėjo sudaryti sąlygų jiems išvaduoti iš Irano.

Baltieji Rūmai patyrė, kad Revoliucinė tarybą leis 
balandžio mėnesį išrinktas Irano parlamentas, ____
spręs suimtųjų diplomatų likimą.

■Diplomatai sprendžia,. ar mula Chomeini bendra-
darb’auja su Revoliucine islamo taryba, ar 
biauja su Sovietų valdžia?'Mažiausiai ’aukt 
Sovietų karo .jėgos gak įsiveržti i Trana.

gus ’gbiį^ 
Pe *

kad minėjimą rengė 

sirodys “Naujienų” puslapiuose, 
apie tą minėjimą jau daug kas 
(ir įvairiai) bus rašęs ne tik 

; “Nau^enose”, bei ir kituose 
kuris /laikraščiuose. Vis tiek, i<eHs žo 

džius noriujpasakytC# ‘Š savo 
pastabose. •' '->.7

r?rar-[ Minėjimas, kaip įr jau dau^ 
,7.pUiėtų čia ALTos rengiam''s.'->ra 
** J t ėjo gerai, tik su keistokai ne

•Nežinau kieno, bet;man atro 
do nelabai vykusiai, šįmet buvo, 
čia suorganizuota labai aktyvi 
kalbėtoju (per radiją) grupė. 
Vasario . 9 d. kalbėjo, kaip jau 
anksčiau minėjau, ALTos Los 
Angeles- skyriaus . pirmininkas 
F. Macaitis ,ir Amerkos Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų Apygar
dos pirmininkas Rimtautas Dab- 
šys..’ Tai visiškai tvarkoje r— 
prie ju kalbos.- ęęprtdčjau jokio 
komentaro {įaip tos .valandėlės

. nors, ^tlėjauj (kai' £as 
kad ir .hi^ėjau). paklausti 

kas Vakario IS-psios minėjimą 
rengia, bet iaikydamari'Sfrtrięžto

į

f

mulos Ch“rr: 
kų, jis pasakė

— Mes kovosime prieš amerikiečius arba mirsime. 
Mes nenustosime, kol nepadėsime amerikiečių i savo 
vietą, nukirsime jų rankas šioje srityje...

Prezidentas Bani Sadr ir užsienio reikalų ministe- 
ris, užgirdę šiuos ir kitus žodžius, pasikeitė nuomo
nėmis su kitais ministeriais.

Studentų ir mulos elgesys privertė Revoliucinę ta
rybą pagalvoti, ar kartais mula Chomeini nelinksta Ma
skvos .pusėn. Kad studentams daro įtakos gudrūs Mas
kvos agentai, daugeliui valdžios žmonių žinoma. Bet pa
ties Chomeini elgesys jau aiškėja daugeliu Revoliucinės 
tarybos narių.

Kada dauguma įsitikins, kad Chomeini dirba Mas
kvai, ne Iranui, tai vieningai pasipriešins ir ■ mulai 
Chomeiniui. •

OOOOOOOOCO" OCOQOC<<<CO ?

■Kažkaip, turbūt nelydi“, lie
Nei tame spausdintame atsišau- tuviškosios parapijos “Lietuvių 
kime, nei ALTos sk. pirmininko

Masaičio k^lbo^e nėr -radiją
(vasario-9 -4.) -nei- žodžiu neužsi
minta, kad Vasario 16-osios ini-
nėjimą rengia Amerikos Lietu-

žinių” paskutiniuose numeriuo
se apie Vasario 16-osios minėji
mą, ALTos, kaip ręngėjp,. varde, 
jau irgi nėra.

Nežinau kodėl nepaminėti AL- 
vių Taryba ir kad vi’os aukos, Tą kaip rengėją Vasario 16-ąją 

minint, nes jei pavz. Bendruo
menė, rengdama Lietuvių Die
ną, visur skelbia, kad tai ren
giama Bendruomenės, lygiai, 
kaip, pavyzdžiui, parapijos Lie
tuvių Diena taip skelbiama, kaip 
parapijos renginys. Dabar, kai 
ALTa surengia tokį reikšmingą 
minėjimą, nėra rengėjo vardo... 
Be to, dar ta proga surinktos 
aukos dalinamos net kelioms

ta proga, turi eiti ALT-bai.
Jeigu jau dabar sutarta ki-i 

taip, tai kodėl nepaskelbti, kaip 
ir su kuo susitarta?

Keistą įspūdį sudarė toks, ta
me atsišaukime, pareiškimas: 
“... visos aukds bus patikrintos

' ALTos ir L. B-nės atstovu ir
'LEKIA J įteiktos kam priklauso”. Nieka- 

„ -y . da neteko girdėti, kad ALTa, 
-? 1 JN V o 1 kaip Vasario 16-osios minėjimo

-r-iį Hfc tu ‘itulus.. k~’’ ėmėjus 
orisbUąnt. GaTėiau neda-vti ir 
to. Betgi sekantį šeštadienį (va
sario 16 d.) pristatomi dar kiti 
kalbe‘oi°i (Vasario 16 pro?a) ir 
nuo pat lietuviško kalno viršū
nės: VLIKo vardu — X Katra, 
kuris negalėdamas atvykti kal
bą užrekorduoti, ją atsiuntė raš
tu, kurią tos valandėlės vedėja 
D. Kaškelienė (ji yra ir Kalifor
nijos Radijo klubo pirmininkė) 
tą kalbą perskaityti perdavė tos 
valandėlės garso technikui VI. 
Giliui (jis yra ir programų ko
ordinatorius). Kažkodėl ir kaž
kieno per radiją kalbėti VLIKo----
vardu buvo pakviestas pašalinis 
asmuo, kaip lietuvis ir labai čia 
respektuojamas, kai Los Ange
les yra VLIKo atstovas — Tary
bos narys A. Skirtus?

(Bus daugiau)

i

ta!

1 j 
ap;

nusišypsojo. _ . I kaip iš knygos paskaitęs, pasakė ponas.
Kaimo moterėlė buvo klusni. Jeigu jau toks ■ — Kunigas bus-, — pro gelsvus ūsus šyptelė- 

ponas ir dar taip maloniai klausia, tai reikia vis- :ęs pridėjo ūkininkas, tuo metu sukdamas pa
ką išdėstyti. v pirosėlį.

— Kapitan-ispravniko taip pat nebloga vie- 
— įsiterpė žydas pirklys. — Visi pas jį. O žy-

ichnijo, maniau delis taip tuščias neina...
-v. lino vi??s vei-Į Paskui prasidėjo ilga kalba tarp aukštojo 

oono ir žvdo pirklio, kurs maloniai naudojosi 
proga šitaip gražiai pasikalbėti.
—vT-i—o vielmožnas ponas, labai atsiprašau, 

— šauniai mandagus ir lipšnus išdrįso paklausti 
žydas pirklys, — kur turit noro važiuoti?

— Dešimts metų buvau čia nebuvęs! — kal
bėjo ponas akiniais blizgėdamas ir, matyt, pats 
jausdamas malonumą apie tai kalbūtų-aplankiau 
saviškius, seseris, brolius, tetas, ir dėdes. Gyve
nu tarp svetimų, tai nusibosta. Ot, pagalvoji, 
trūksta kažin ko ir tiek... Na?... Išgėriau na
minio alaus, pasikalbėjau, apsidairiau;. ..'Gyve
na žmonės, bet sunkiai. Supratimo dar. maža. 
Daug reikia padaryti, tik nėra kas dirba . ...Na? 
Dabar vėl grįžtu į tarnybos vietą. Ar žinot tokį 
miestą — Kostroma ?

— Labai poną atsiprašau. Ne! Orel — Minsk 
nežinau,—at-

Kostroma, deja, nepažįsta.
Paskui pirklys rado naują sau malomą ka1 

bą. Jis ėmė teirautis:
— Ar ponas, labai atsiprašau, nepažįstat po 

no Pšezdzieckio? Ne? — nepaprastai nustem’ 
jis. — Labai gaila. Tai geras ponas.

Paskui, jis vis patylėdamas ir pagalvojęs 
klausdavo: •

— 0.^ ponas, labai atsiprašau, ar pono Pc- 
memackio nepažįstat? Irgi ne? Labatgeras po
nas. Duoda, žydeliui uždirbti. Nu. o pono Balse- 
vič’ausZ O... pono Daunoravičiaus? 0... pono, 
Aalaukit. nnno... .kain iis?.. A’ Pn-n^
čiaus? Nepažįstat? Labai gaila. Geras-ponas! ...

Ir žydui-pirkliui visi ponai buvo Qger po
nai”... O kuriais jis ypatingai buvo patenkintas, 
Jai. dar pridėdavo:.- ^‘Labai geras Donas Thind* 
žydeliui uždirbti”,-.----  ---------- -------------------
• r Tokiū ’ būdu buvo išskaičiuoti visi didelės 
apylinkės dvarininkai. '■ •: / ’ . >

■ — Pasidarė--ikru.....Keleiviai sėdėio-’ ons’bl*ut5A
Jankelis jau arklius kartą, -iš pakelės up^io Įg 
biru vandenį atnešdamas, girdė. Mes * g'rdė-i^m■- 
kaip jis Švilpavo, kad arkliai geriau <rėrtų “ Ke 
leiviai nepatenkinti rangėsi, o tos kelionė dr 
neįpusėjo. -Bent tap pasakė žydas ni*v? ' 
pravažiuosim Šnnelgą, tai bus pusė k-*’’ ”

- J - - (Bus daugiau)

E

t

— Vaikai, štai jos sūnui išmušė bežaDdcm' 
akį. O tų kaimynų vaikų ‘čd7■■■lav’mM! — aiški
no ji. — Pradžioje akis ril 
praeis. Bet pas’ is : 
das. Vaikas, ka’;7 
mis bliauna, negak
tekės akis ir tiek!... ’ j ;au pas felčerį 
Numojo ranka. Liepė į m estą važiuoti, į ligoni, 
nę. Vargas su tais vaikais... — baigė moterėlė 
atsidusdama ir lyg atsiprašydama, kad be rei
kalo su tais savo mažmožiais tik painiojasi 
į akis.

— Kaip gi tamsta, taip ?... — Taip negerai 
Reikėjo tuojau daktaro šauktis. Matot, mūsų 
žmonės, — kreipėsi jis į visus keleivius. Ponas 
reikšmingai čioptelėjo lūpomis, parodydamas, 
kad nepagiria šitokio “mūsų žmonių” apsi
leidimo.

— Na, o tamsta?
Ne iš karto supratau, kad taip iškilmingai Tr ■ 

^neįprastai jau į mane pati kreipiamasi. Minutėm i 
dėl tos priežasties susglūinij?? ir greitomis Pinrk— žinau. O Kostroma? Ne, 
lių kamuolį nurijęs, keliu s žodž ; : > 7akė žydas pirklys, du pirštu sudėjęs ir jais savo
savo kelionės tikslą. kalbos takhan modamas. Jis saldžiai šypsojos ir

— Gerai! Mokslo žmonių mums reikia, — tarytum atsiprašinėjo, kad tokio-miesto, kaip

4 Naujienos, Chicago, 8, Ui. Thurs-Jav
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

“Viešpaties paslaptis tiems, kurie jo bijo ir jo sandora 
paskirta jiems pamokyti.” — Psal. 25: 14.

Jo sandora užtikrina mus, kad mūsų brangusis Atpirkėjas 
pasižemino ir atėjo išgelbėti mus ir visą pasaulį- Taip buvo pa
rodyta didelė dangiškojo Tėvo išmintis, sumanumas, teisingu
mas, meilė ir galybė. Yra parodyta, kad Dievas, rodydamas sa
vo giliausią ir širdingiausią meilę, siuntė į pasaulį savo mylimą
jį viengimusį, Sūnų, mūsų Atpirkėją. Todėl mes turime būti dė
kingi ir garbinti mūsų dangiškąjį Tėvą, o taip pat ir jo Sūnų, 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kurį Dievas įstatė v.sų dalykų pa
veldėtoju ir visų žemės giminių laimintoju.

»v. RASTO 1 y>i«f
J. MuzikanL 195 Van Pelt Avenue, Staten Island V

Sembritzki --r Lietuviški vais
tų vardai

Bezzepbergtr, Jur kschat, Wol 
terš ir kiti — Įnašai j lietuvišką 
dialektologiją.

Gaigalai —. Darbai, išplaukę

nepriklausomybės laikais nebu
vo pralenktas.

2. Taip pat Draugijos paves
tas, kun- Hoffheinz iš Tilžės su
rinko 115 svarbiausių giesmių, 
kurios, taip pat su gaidomis,

iš Wolfenbuettelyje (netoli Ham 1 1894 m. buvo išleistos 109 pus- 
burgo) rastos Lietuviškos Pos- lapių “Giesmių Balsų “pavadi- 
tilės rankraščio iš 1573 metų. Į nimu.

Gauthiot — Apie lietuvių e — 3. Trečias Draugijos leidinys,
balsį. paruoštas mokyt Jurkschat,

Džiuginantis yra skaičius pas- buvo “Pasakos Galbrastų tar- 
kelbtų paąakų ir padavimų, šio mėje”, kurios 1898 m. išėjo į 
i e srityje ypatingai pasireiškė vięsumą.
Koncewicz’ius. Įdomūs yra Bas- i 4. Ir galiausiai tenka minėti 
sanowicz’iaus Fragmentą Myt-j prof. Dr. €. Cąpeller iš Jenos 
1-ologiae. Dainų su melodijomis! užrašus iš Stalupėnų apskrities,

3. Trečias Draugijos leidinys,

4. Ir galiausiai tenka minėti

Mažeika & Evans

DR. K. G. BATUKAS 
<KUtBRMA ir motbrų ligos 

ginekologini chirurgija
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Mwtical Building) Tol. LU 5^444 
Priiioa ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeaMuatar Community klinika.
. - Medicinos direktorių* 

iW* S. Monheim Rd., Wastcheefer, IL 
VALANDOS: 3 * darbo dienomis

Tok: 542*2727 iriu 542-2725

DR. A. B. GLEVECKAs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALY8t AKIŲ LIGOS 
3907 WMt 103rd StrM* 

Valandos pasai suatarima

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. TeL 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko °kinins 
“contact lensea”

VaL acai furitarime. Uždaryta trei

Ir

DR.LEONAS SEIBUTU’ 
INKSTU. PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «rd STREET 
VaĮ. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 
Ofiso talaf.: 776 "MO 

Razidancljo* taJaf.: *41-5541

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tMKfra praktika, opa*. MOTERŲ Hgr 
OfUaa 2652 WEST 5Wa STRSE7 

Tel. PR **1221
OFISO VAL.: pina., antrai, trečia 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaJ ’ak. fifcjtid' 
liaii 2-4 vaL popiet ir kita Lafr 

oagal suritarim*.

P ŠILEIKIS. O. P.
. ORTOOPKDA^PBOTEZISTA

\ Aparatai - Protezai. Med. bar Mį dažai. Speciali papaiba krMe» 
15* vArch Suppom) ir t t

te ^8. JWHadiemaii a 
tiso Westward $U Chicape. Mt 45**

Tolc^.j PRetpect 4-5*4FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

, Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33711* 

TeL (813) 321-4200

r PF8KRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA <
R. JI E R t N A S__ 
TeL WA 5-9063

' MOVING
Apdraustas perkrauatvmai 

> Ii Įvairi v aM*vmo.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1992 arba 376-5W6

pAts skaityk ir Dar ki
tus, paragink SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

M. GEL21N1SLIETUVIU L1TERAFJNĖ DRAU- ■ GIJA TILŽĖJE
1879 - 1925

sutrumpinimą — Pranešimai. 
Iki 1904 m. jų buvo išleisti 28 
sąsiuviniai. Pirmieji trys neišė
jo savistoviai, atskirai, bet buvo 
1379 ir 1880 m. padėti Dr. Ru
dolf Reikės leidžiamame žuma-

■ le “Altpreussische Monatss- 
chrift”. Pranešimų ’ apimtis bu
vo pristatoma kaipo “Hefte”, t. 
y. sąsiuviniai. Bet tikrumoje tai 
buvo' gana stori, kai kurie net 
kelių šimtų puslapių, daugiau 
i knygas panašūs leidiniai. Juo
se buvo padėta įvairių kūrėju— 
pi-ofesorių, tyrinėtojų, moksli
ninkų įvairiausios lituanistikos.

(Tęsinys)

Mūsų Draugija turėjo sutik
ti, kad ji negalės pasiekti užsi
brėžtų tikslų tokiame trumpame 
laikotarpyje. Gyva tauta yra. 
tekanti srovė; kas galėtų pasi-į 
rįžti jos išsemti? Jei Draugijai 
būtų pasinešusi surinkti visų 
lietuviškų žodžių rinkinį, tuo-i 
met ir toks užsimojimas būtų 
pareikalavęs daugiau negu vie
no mokslininko pastangų... Lie
tuvių Literarinės Draugijos stei 
giamame atsišaukime buvo pa
reikšta nuomonė, kad lietuvių 
kalba jau mirštanti. Septintame 
dešimtmetyje dažnasis manė, ■ 
kad apie 1900 m. lietuvių kalba 
būsinti Prūsuose išnykusi. Bet 
ji išsilaikė ir dar ilgai išsilaikys, 
nors laiko srovė nenustojamai 
ją graužia. Kieti kaip mūsų me
džių mediena yra lietuviškieji Bezzenberger 
gyventojai. Dar yra daug kai- nlaį Įvairumai ir tarmiški teks- 
mų šioje ir dar daugiau anoje 
sienos pusėje, kuriuose lietuviš
kumas išsilaiko kaimiškoje ap
linkumoje. šitas faktas yra Lie
tuvių Literarinės Draugijos eg
zistencijos laidas ateičiai...”

Tiek tai iš Kuršaičio kalbos.

13. IKI 1904 M- DRAUGIJOS
ATLIKTI DARBAI

Vienas iš svarbiausių Draugi
jos darbų buvo jos sąsiuviniais 
leidžiami “Mitteilungen der Li- 
taunichen Literarischen Gesells
chaft” (Lietuvių Literarinės 
Draugijos Pranešimai). Mes nau 
dojame, kur tik gahma, titulo

užrašė Bezzenberger, Konce- 
w.:cz, Janulaitis ir kiti.

įnašu į lietuvių etnografiją 
straipsniais pateikė Albert Hof- 
fheinz (iš Piktupėnų) — “Apie 
lietuvių papročius ir gyvenimo 
būdą”. Froehlich — “Apie Klai
pėdos apskrities lietuvininkų 
papročius ir apeigas”, Gaigalat 
— “Iš Rusnės kaimo ir bažny
čios kronikos”, Elisabeth Lem-

•i- “Kaip senėj i Letuvininkai 
gyveno”, kurie 1904 m. išėjo = 
atskiru leidiniu. - p

Bibliografija visų lituanisti
nių straipsnių ir leidinių buvo 
stropiai vykdoma. Kur jie pa- : 
šaulyje ir nepasirodė, bevek be 
išimties jie buvo minimi “Pra
nešimuose”. Ten surašyti ir ap
tarti visi laikraščiai taikomi

visi Kalendoriai, visa spauda 
ruošiąma- Did. Lietuvai, visi

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
TeL 422-2000

EUDEIKIS

čių apeigas. . .i.
Šalia kalbos, Lietuvos jsteri-" 

ja buvo antroji lituanistų, dirva: 
Prof. Dr, Lohmeyer skelbė apie 
Did. Lietuvos kunigaikštį Vy
tautą ir apie .“Žodis “baudė” 
Mariemburgo Tresslerio i>(-Ordi-: 
no Finansų Valdytojo)' knygo
je, jo. kilmė, ir riksme”. ' " t . . •

Voėlkel ir Kuršaitis.skelbė po 
kelis, straipsnius apie lietuvių 
paplitimą Did. ir Maž. Lietuvo-

E. Wolter skelbė ‘.‘Rusiškai- 
To’iau Kuršaitis ypatingai iš- lietuviškai - parašytą dokumentą 

kėlė tokius autorius ir jų dar- iš 1650-51 metų”/ “Vakarų Ru
sijos Įtaką Lietuvai prieš 12-ą 
šimtmetį”, apie “Lietuvos san
tykius su Rusija ir Lenkija po 
1863 metų”, “Dėl Lietuvos- vi-- 
suomenės ūkio statistikos”, “Ina 
šus į Lietuvos teisės istoriją” ir

giją”, Koncewicz L- “Apie'Cze-
ril, žaidimą stiebeliais" ir Dem- Amerikos lietuvių leidiniai, vi- 
bowski — “Apie lietuviškų, šven ši straipsniąi padėti Rusijos ar

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vokietijos ąr kituose Europos

’ t iškąj į. surašymo darbą atliko toą 
'atities1 žinovai . vyr. bibliote- 
tkininkas Dr.^Reike, Dr,K Gaiga
lai, Universiteto ■ biblįotejąnin- 
J A. - . *. - • i.- ‘ j •

<605-07 SO. HERMITAGE AVT5NIHE
Td. 927.-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
; v Telefonas 523-0440

MODERSIšĖOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

bus, padėtus Pranešimuose:
Ziegler (iš Ragainės) — Lie

tuviški žodžiai, kurių neranda
me Nesselmano žodyne.

etimologi-

tai.
Kunigas Jacoby (iš KLaipe- 

^7os\ — “Lesefruechte”, jnasai 
i klaioėdiškių lietuvišką tarmę, 
lietuviški augalu pavadinimai ir 
“Dėl Liuterio Mažojo Kategiz- 
rro vertimo istorijos”.

Xoncewicz — žodžiai ir po
sakiai sėdu vi ecių tarmėje ir dau 
^elis nosakių šeduviecių ir ki
tuose Rusijos lietuvių dialektuo 
se.

Prellwitz — Įvairūs įnašai į 
lietuvišką etimologiją.

Tamm — Žemutinės Vokieti
jos tarmės žodžiai lietuvių kal
boje.

Mold With A Dual Personality

-x8x.-. x>. '■

Many people think of Creai^ C , nd Pineapple Mold at 
deaaert — particularly after a hei 
lemon flavor or lime flavor Jell-O 
«-eam cheese and chopped wall.. and garnished with 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as mnny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce.and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, * 
basket of rolls and your favorite beverage. -

Cream Cheese and Pineapple Mold ,
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (3 oz. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring' mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

al. Made with either 
m, crushed pineapple,

2
2
2

1/2

cups boiling trater 
tablespoon* lemon juice 
packages (3 ox. each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts

Preuss rašė apie “Lietuvių 
tautą pelitinės nepriklausomy
bės laikuose” ir “Nemuno, žemu-- 
mos vandens keliiį-ištoriją”-

Knaake- — “Rytprūsių ir-: Lie-, 
tuvos ekonominė padetę- šio 
šimtmečio pradžioje”. .

Kunigas Stein- Ątsjmihimai 
iš Lietuvos, Prūsijos, y nelaimės 
laikotarpyje,- paremti' bažnyčių 
užrašais^. J 7

Bezzerfbergery —^Lietuvos
priešistorine kultūra”.

Apie priėšisforinius laikus ir 
tų laikų monetų, ginklų ir puo
dų radinius ■ rašė ‘‘Pranešimuo
se” tų- rinkinių konservatorius 
vyr. Mokytojas Dr, Simmering.

Šalia . • Pranešimų, Draugija 
ėmėsi_ afckini leidinių leidimu^.

1. Draugijos pavestas, mokyt. 
Bartscfr surinko kiek jis galėjo, 
dairiu.' ir ju melodijų, išvertė 
tokstuš į'vokiečių kalbą, padėjo 
savo paaiškinimus-ir-1887 m. 
Draugija išleido 2 tomu “Dainų 
Balsų” Pirmasis tomas 248 ir 
antrasis 304 puslapių. Tai mo
numentalus veikalas, kuris ir

£ir. Wolter, -(kurisį, nepriklauso- = 
mybės taikais prbfesoridvo- Kau 

• no universitete).- ' ■’ ;?f . , j.'

į , Kai kuriuose- . Pranešimuose, ‘ 
šalia bibliografijos, • yra ^padėti 

■ sąrašai tų spausdinių, - kuriais 
, Draugija -padidino isaVO; Istam- \ 
bią- biblioteką. Taipt 29-e jsąsiu- ’ 
vinyje, išleistame .1907 metais, 
padėtas “šeštasis Lietuvių Li
terarinės Draugijos knygyno ka 
talogo papildymas”, kuriame yra 
surašyti nuo. 1903.— Xl-7, d_iki 
1907 — V — 14. d: naujai aptu- ; 
rėti spausdiniai. Papildymas api 
ma 14 puslapių ir jame yra .ap- 

1 tarti, apie 324-^spausdiniai iš
įvairiausių .. Europos ir USA

• ' ’ . • ' W V € r-

biąis 'lituanistikos šaltiniais, .ku- 
rn| negali aplenkti nė-vienas į 
Lietuvos, ir ;letuvinįnkų' praeitį 
-bėšigilinąs '■ tyrinėto jas. . .
? /: (Bus daugiau) f

• . Raganosiai Ugandoje už
auga iki 6,5 pėdos aukščio' ir sve
ria virš 6,000 svarų.

. SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Našliu Masllukiu ir Pavieniu įdu
bas, kovo -14. d. 6 vaL popiet turės na
rių susirinkimą Vyčių salėje, 2455 W. 
47th. 'Street. Visi. nariai kviečiami at4- 
silankyti aptarimui klubo einamųjų 
reikalų. Po susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką, rast. ~

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks š.m. kovo 18 d., antradienį, 
6* vai. vak. Joanos salėje* 4256 S. Ma
plewood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičirn, sekr.

I SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSMty DWWG
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 7
THAT ARE ALLOWING- SAFE 4 
following distances...

youruu Run into rftOuSce if 
THERE'S A SUDDEN STOP VYHiuff 
YOU'RE POLL OWING TOO CLOSELY.

KA DIJO 11 IMO S VALAM DO* 

vUe» ereeramet || WON

t 71 St MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 40629

Lkhnrtv kalba: "kandlec mid pir
madienio iki penktadienio 41)0 
4:30 vaL- vak.' Šeštadieniais W 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

IF YOU DRIVE AT THE 
A/Z/V/Ą/Z/Af SPEED

TĖVAS IR SŪNUS .
VIARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Aye.,'< kero

Tęlef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■' CMc«ga* :

Lietuvių' j

Laidotuvių

Direktorių i

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUR1ME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Phillips - Labanauskas
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL TeL: OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

8424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill., IB. 974-44K.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET ‘ TeL YArds 7-1911

■ __

ti-itcti 

without atį Rx!

VW4jt AkUna Owktrt

Stop itching fastįof external 
• vaginai.Toctak-arKį ether skin 

conditions. Doctons|find even 
severe itching can be treated 
with a specia ‘ 
now get this

severe itching can tx 
with a special drug! You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prpscnption 
in BiOOZENEs. Use onty as 
directed The medically proven 
creme for I 
itching. e I

v Ihur?d4y. Mdrt h H, 14W



Tel. Virginia 7-774?

jM. ŠILEIKIS Waukeganas^

aidutęs, Brad. J. Govedo Notary Public

Juozo šmotelio
of Astro

NUOLAJ
SKELBI

I,kilmę ir di 
praeitį.

back 
radius.

jiasj 'sp, 4^ 
lietuviškos
nūsų
iur Idar

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878: 
■'"839-1784 arba 839-5568.

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4CS9 Arsher Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5S80

ELEKTROS IR VANDEN 
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite: 

434-6828

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. Republic 7-1941

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

F. Zspolis, Agent 
3298’/j W. 95 th St 
Everg. Perk, III. 
6C642, - 424-8654

YOUNG WOMAN
to train in Supervisory position. 

Will train. Good benefits, paid hos 
pitalization and life insurance.

Applyk4447-W. Cortland 
or call 772-0400

kurios: ŠjįaddoJdJįhVbtyč^ khitoty- 
tqs; -VisiųįlĮdcĮ- 
mų ' pranešimą.' j upžtu d£-

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
t IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

— Ppįįia. įAn-ą^į Hpt
Spring's" Ark^ kįekvįeria'proga 
parejiniajNėuj'ienųS lending. De-

Dicįžifib’jamėsjdrlf *I:*Aįioma 
Įiąus: ye3 
užmojį^.

ušlįę-
šeimipin^e Bosienė DĖMESIO

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

IŠNUOMOJAMAS naujai išdekoruotas 
4 kambarių butas su šiluma Gagi* 
Park*' Skambinti po 6 vai. vak.

’4342151$.

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica 
ma Naujienų administracijoje 
go, ILL. 60608. Kaina S3.00.

— 4*Neprikiausoxncs Lietuvos’’; 
savaitraštis Monlrealyje -filcš'aj 
^Spatidas balių šv. -r Kazimiero’

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Mature Woman
For light cooking in Day Care
Center. 4 to 5 hours a day.

. Will teach.
Call 247-1961

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

/ Ilgam etis patyri mas: — sąžiningas darbas
/ Jei ruošiatės keliaūtr-— kreipkitės j Lietuvių įstaigą: 

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

~ -* 7 Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu. traukinių. laivu kelio

Jų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas.: Parduoda 
•ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus k.-aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir telkiame infer 
nacijas vjsais kelionių reikalais. . .

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
i anksto — prieš 45 - dienų.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su degališkomis 
formomis.

2608 W«at 69th St, CMcago, HL 60621 • TeL WA 6-2787 
Didelis pasdrlnkima* gero* rūžtea {vairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ .

14k Gold Earings — 30% off 
14k & 7 8k Religious Medals — 30% off

— A.a. Petras Kalvynas*, njirė 
Worčėst'eryje!hvasąiio 3 dl, su- 
auk.ėh 73-mėtų amžiaus. Liūdėt: 
liko žmona Elzbieta ir pussese
rė Anna Stonie. Lietuvoje liko 
dvi seserys ir brolis su šeimo
mis. Velionis buvo Karo mokyk- 
o's ūkvedžiu. Nuoširdžiai ūžjau- 
ęiąrrve žinoiią Elzbietą < ir ^pus
seserę Arina Stome. t. J

Melanijai Kluczynski, d'e-
Tle šrąm.a’' rh okratų kandidatė 5-me dis- 

triklę j JAV Kongresą, kalbės

• ’ l^^Tąi^Wsr::vaIstybęs, žemė 
papyje.' parodyta’ t^iĮtcurij 
pysnps-Nesvyžiatts■, rytnose, 
pk^rosįupes — Baltvyžiu Girios 
si Prūsijos pietines sielius -iki; 
n/y^tis upes ir Baltijos jūros va- 
karuose. 'Šia'irrjr-1,k tV’ ?, ribr-

Amerikos gazolino cister
nos yra pilnos. Manoma, kad 
vasarai ir žemės ūkiui bus pa
kankamas gazolino kiekis.

f S.;n?. kovo T 'L 7-vąl. v akai o 
jvyko Spaudu klubo 
iniii’Lfetuxiu sodybos paUdpos*, 
B515 So: *V ę* y -
! Del blogo ‘įfo p:fm. A. Pics- 
tysįldėk ^vėluotai pradėjo, su’- 

.žlvciaų ,g\y 
y en3jieiu žnarii j b ųi^lis, u P

Lietuvos valstybė šiame žemė- 
Įlapyje, kaip ir kituose to patiem 
jautoriaus išleistuose žęmėlapiuo- 
Ise, parodyta suverenines vals- 
itybės abišalėmis sutartimis nu
statytose sienose. Tos sienos9 
i mūsų istorikų siūlymu, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko- 
įmitete*' nutarimu, rodytinos vj- 
Isuose pelitines reikšmės turin- 
jciuose žemėlapiuose, , kuriuose 
įrodoma buvusios nepriklauso
mos Lietuvos valstybė. Šiame 
žemėlapyje jos parodytos stam
bia, /raudonos spalvoj su švie- 
[sesniyį atspalviu, 
fdint^s ^ut^rt ą _ ženklui j^itęlėj e.

’paženklintos dapartinėą^f oku;j

eeliūr^^.marfe siuntė apžiūrėt“ 
to namo- Apžiūrėjau* ir padariau 
buvusiems savininkams pasiūly
sią. Biznis neįvyko.^/- *.

Nupirko čtr. J. Adomavičius. 
Ten 23 butai buvo viršuje ir du 
beismonte (rūsyje). Kiek; vėliau 
kairnynj Steje nupirko ^itą 10 
butų namą. "Visiku%?^pgyven
diniu Ne tik senesnes kartos 
nuomininkai ten gv-vėiia,T>et eg
zistuoja kultūrinis veikimas.

^Darželis dekoruotas /kryžiais, 
pakeliamos vėliavos 
skendi jvairiojV^nginenijoj

REIKALINGA KOMPANIJONĖ ser- 
ganciai, bet ne invalidei vidutinio 
arnbaus moteriai, gyv. netoli Mar
quette Parko, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, 8 vai. rvto __5 30 vai
popiet. Tel. 735-9066 ’

a • palodytos

istorinėmis vietovėmis, 
tebespindi lietuviškų 

7alų žiburėliai, kur lietuviški 
Vie'ofaiįlži&ilbei vandenvardžiai 
tebebylojj apie \ 
dingą mūsų' taūli

—''Pranas’finelis^
III., keisdamas butu adresą, at
siuntė. $5. auką. Kuru A Saba
liauskas grižo į Cedar Lake, ind 

‘Adolfas Baiiūnast atostogavęs 
^įpridpj^ gr^.į^ferguęUe Par- 
,ką/‘ Jp. ^ask^įų^s ' is Green
wich išvykų į Steutoford?UonMį

Juozas “Račius
■Anz., liesen iat- atvykęs iš Los 
Angeles, atskiru lą'išku atsiuntė 

: $7 kaleiidonul, O penkinę pa
aukojo Te v J. -žįąiijiems batams ; 
Dėkui už laišku ’irjiž ą ūkas;

— Dėkui C. Hihlįevičiui iš Jer
sey City, N ..f.ųž. ankįtvSrą pre- 
numeraLos pratesimą, ir pž. 10- 
doleriu auka, .' .

JEI GALVOJ ATI
PIRKTI AR PARDUOTI, 

uuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
i“depe~dently owned and operated

? ? / ’'A-V ;'■ įįl■-
—- 'Aleksas Staras, Gulfport, 

Fla., pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė $5 už kalendorių. Po $2 
atsiuntė Walter Manaika iš Či
kagos pietvakariu ir ponia Eliza
beth Jodihskas iš' Detroito. 
Po $3 atsiuntė ponia Bronė Škir
pa iš Washington, Jonas Grigola 
is Marquette Parko ir V. V. Jac
kūnas iš Clearwater, Fla. Dėkui 
visoms ir- visiems.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
1.1 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
\merican Federation 
'dgers. (Pr.)

• SPECIALI 207o 
DA PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuožalai 
PERKAME sidabrines ir suksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas., PATRIA, 4207 So. Sąc 
ramento > prie Archer.

Tel. 247-5081* (Pr.)
• 1980 m. kovo 16 d., sekiha- 

dienį, 2 vai. popiet Jaunimo 
Centro apatinėje salėje LKDS 
Chicagos skyrius ruošia visuo
menei Algirdo Kasulaičio pa
skaitą. Tema: Pasisakymai ak
tualiais šių dienų mūsų gyveni
mo reikalais. Po paskaitos •i— 
diskusijos ir kavutė. Malonėki
te atsivesti savo draugus ir arti
muosius į šią paskaitą.

. - ” Skyriaus Valdyba (Pr.)

— Rita Rudaitj’tė išrinkta To
ronto universiteto Lietuvių Stu-i 
dėnlų klubo pirmininke, Aud 
"ius Stundžia —- viospirm., Ra
są (Vaidilaitė: —< sel^r., Ričardas 
Drėšeriš — socialjpįam^ reika-' 
'dihš, • Renata Dūdaiiė ‘-i— ižd.,!j 
Nijolė MockęvičiūtęG—** valdy-j 
bos nare. ; . i H i I

kcjoinenr dr.,J. Adihpaticnii ut 
heihokairnii fgąu liaiąEjs^pdltįfajas 
Spaudos/ kįubni! ;dąjj-Įįi sijsį^i^-

Viši! buvome;!
Į j binti/Į^ąi' 

! vaĮšino. kO] 
j nais ,su p ..............
| kad ' norithe Ui'atait^i^i^J^ 
Į klos kalboj Dėkjįūgj <^;jJJAdo- 
i* nj.ayiči.įti ųž šaunias vaišės.

seniai buvau trumpai ffife 
Datar" valgdmlsis - kam- 
puikiai dekoruotas pa- 

5į>tl^i veikslais, gėlėmis. Ten Amerikos 
■ herbas ir vėliavos dideliame pa- 
I sėiksle. Kitame — valstybės vy- 

liąHgybes- posėdis, puošni Lietu- 
vc^c^J^špbarius it Girėnas, 
geni kodšiflė J. Daužvardienė, S. 
Kudirka' ir daugelis istorinės 
vertės paveikslų, kurių nebuvo 
progos paLikiinti. Ne be ko, dr. 
J. Adomavičius — augmenijos 
mėgėjas! Yra ir gėlių..'.

Vadinamas valgomasis apsta
tytas baldais ir daro hialonų 
jspūdį.' Ten' sekmadieniais vyks-' 
ta ivairks sueigoj s^programė- 
lėmis. , . w

,, , PETRAS KAZANAUSKAS, teridentas
» T « i t "’į.

2212 W. Cermak Road Chicago, lit

' PcALTVGSOLP
U.S.A.“.

We’ll help you make the right move.

everyone has cWvFever and we’ve 
pot the selection and prices to prove it.

All styles. . ail widths and 
lengths.. an grept value and alt 

in gold AoovJflfy.

40% off

nešiu ą. rąfjpąhaas f»iii^nsaijąisj 
Gue šųilitk ųū£ iiiškĄŽ xiĮ. CĮ j ^Ltip a-j 
sai< < >y > ’
į Ąi g» nistar^iir: uS’
Įliaiiusį
phcfcasą;, P^hąręjo

• : '--S?' - L
■

fr'nttJKsi:;:nt»swTUffumiK:nmauK»3nsuii.»iUuSK»«ss:jmu»

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.1’ 1 

MAR QU ET it GIFT PARCELS SERVICE ' 
2501 W4 69th St, Chicago, EL 60629___ Tel WA b-2737

j ’ Ve VAL ANTINAS f

puošia iieiųvispc 
ringių (vikingę> 
kic’a J 
uŽalčiai
dinėdavo .Lietuvą 
iš Skandiną vi jos^

Žemėlapio viršutiniame deši
niajame kampe nubrėžtas kom
pasas, kurio viduryje įdėtas-Ne
priklausomos Lietuvos geodezi
ninkų ženklas, o apatiniame 

Į kairiajame kampe telpa sutartų 
ženklų lentele ir žemėlapio met- 

I riką, gi dešiniajame kampe — 
kilometrų'ir statutinių mylių li
nijiniai masteliai. Skaitlinis mas
telis apytikriai;-JŽemė
lapis neatrodo perkrautas para-! 
šais del pavartcraino aiškaus ir 

flengvai išskaitomo šrifto. (J vic- 
] nok jame sudėta 2230 vietų pčfl- 
i vadiiaimji, iš kurių — vanden

vardžių 336, miestų 203, mieste^- ( 
■ iu 505 ir mažesniu vietovių llo6. 
Čia jeina jwu ^.kųjįe^^ųytkar 
miai, kaimai, dvarai^almrkai Į 
bei viens^žiaj^Pto’u^noje tai] 
-viėthy^^ąžr^JMiE^n^ ,^us4

Phoenix,-Į ar kitokį nejudomą turtą arbc 
juos parduodantiems. Į jį gali
ma kreiptis darbo valandomis 
tel. (813) 384-34M arba po dar 
bo valandų 548-1487. Daugelis 
lietuvių pasinaudojo, jo paslau
gomis ir vertingais patarimais 
Naujasis įstaigos adresas: 3O0C 
66 St. North, St. Petersburg. 

FL 33710. _____ _

Saulius A; Rūkštęlė, St. Pe- j 
tersburg; Ma., dirba, Tou> tie
lot Brothers Real Estate Įstai
goje Associate Realtor titulu 
Jis mielai patarnauja-savo tau
tiečiams, perkantiems nanfus 
kondoininium butus, sklypus

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

su rinkėjais Vuzniako banketų 
salėjeį ^530 S. Blue .Island Ave.,1 
kovo 13 d. 7-9 vai. vak. §večiai‘ 
bus vMšinaiini užkandžiais, taip 
pat''Yyton i;ir Iltimi.1 f- Nentokami; 
bilietai gaunami nuo 11 yaL rytoj 
iki 9 vai. vak. nųkiininėje Uūs-j 
tinėjef 4,‘J45 So. TYby SL

—iwI*ąul ęrižas, WauKęgan,j 
Ill-t prausdamas prenuhiaratą; 
savo' gečus linkėjimus atlydėjo! 
£5?3uka. .Dėkui: . ?

Kluczynski i& 
Brighton Parko, demokratų kan! 
didatė į JAV koh^rssą 5-rne dis ] 
triktę, parętšjkė, kad ji yra prie-l 
šinga apkrbVimui dįdesihais mo
kesčiais dirbančių pensininkų] 
Pirminiai rinkimai bus kovoj 
18 dieną.

t » “ 1 f J

:— Sabina Klatt, Lietuvos Vy-j 
cių veikėja ir Seselių pranciš-i 
kiekių’-rėmėjų pirmininkė, pra-! 
nešą; kad. metinis banketas su] 
programą sęsęįių paramai ,busĮ 
kovo 30 dtėhą 3:3(j valJ<pupiet 
Prightort; Parko Lietuvių' para-] 
pi jos salėje. ;Visi kviečiami .lpri-j 
sįdėti prie pajamos. įėjimo’au-ji 
kai $3.50.’ •; ‘ i

M. i I M K U 3
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2*4-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir k’toki blankai..

•Siek tiek daomeny-apie žemėlapį Lietuva
. Drvcnij Kultųrcg Fęndo. 
leistas žemėlapis ųĖ'lVVA, pa 
jraš ėję ,pfidėtjs <kir ^r-^»glska 
pavad nim is 1J riR ĄNU.. Ta 
Aienintelis žodis svetima kilbe 
šiame žemėlapyje* Jis jy<a jie 
perdidelis, tik 35x25 ebl. <lydžidi 
trispalvis sų atspalviais Lietu
vos žemėlapis, skirtas šeimom^ 
įstaigoms bei jaunimui * geriau 
pąžinti savo tėvų ir. proteinų 
kilmės kraštą. Atspaustas .mr 
gerot patvaraus, gelsvė pop^ 
riaus. Paruoštas kartografo Ju >-

Amdriaus, spausdintas pnty 
rūsio šioje srityje .spaustuvinin
ko Juozo Kapočiaus Bostone,- iš
leistas Devenių Kultūros Fondo 
lėšomis, Dalios Bobelienes rū
pesčiu. i . > A

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
■vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

I «--«v- X-• -L^- ... .gelis'
jpanto išsivestoj ždmųnrr^^ j 'žemėĮapBjŽ^ 

pardąyiitao ' Kaj^e^ 
Gaunanikš-.-^^^L^,^.^ .

iuč:- ..Pg'
' Foiiciu - ,AdHimišjtFatbnų^
Eagdmią, adresų^ ,
Lane Su., .Št . 1
v.rar .-pi-i. s
: .v ’

HOMEOWN ERSPOįlCYj

į&ate f arm and* Casualty pa ny
— ------------------- -------- ;— . ... ;• 1- ___ —

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darto valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TcL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

PERSONAL 
Asmeny leiko




