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NELEIDŽIV ANGLIAKASIAM

LONDONAS, Anglij 
kad Anglijos anglLk. 
nebuvo tokios nesant

arpe

Kancleris Kohl ragino prezidentą 
Reaganą pasimatyti su Černenka 
1IOENECKER SUSITIKS SU KANCLERIU KOHL 

SAAR SRITYJE AR Till EB MIESTE
Kia ya šiandien. Idauguma ang
liakasių nutarė nestre kuoti, b r! 
Yo»-ifcsb:rę- angliakasiai nutarė 

v
po kasyklas m kirviai? 
s! - r i k u ot i^neno r i n ėi us

r. vei su ■n .kuo

ir put

BONA. V. Vokietija. -- Visi im 
žino, kad Vak. Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl, Bakuose Rū
muose sutikęs prezidentą I’ua- 
ganą. ragino jį ai dėti į šalį vi
sus projektus ir galima; greičiau

uli 
pa

12g®3

Lietuvos Nepriklausomybe minint JAV Senate 19*81 metų vasario 21 dieną. Iš kairės: Amer. Balso vadovas Alfonsas 
Petrulis, dr. Kostas Jurgėla, Gražina Krivickienė, ALTo valei, narys Mykolas Pranevičius Lietuvos Diplomatijos šefas 
dr. Stasys Bačkis. senatorius Charles H. Percy, dr. Domas -Krivickas, ALTo vald. narys Petras Bučas, YI.IKo reikaių 

"ledėja Margarita Samatienė, ALTo įgaliotiwĮVąšingtone dr. Jonas Genys ir Juozas Laučka.

B i Ir 
svarstė

aukščiausias teismas 
oikalą ir r atarė už- 
irl: s h ire a n gi: a kas i a m.s 

k*tas kasvklas, ar-

susitikti su Konsianli 
ka. Jis tv;rtinęs, kad 
metu esančios gūros 
susitarimui, bet vėi

da- ai

SKoią v 
tikisi n 
joje e’ 
rias !ab 
ne tik 
klCms

e k I ron inei pre ky b:> 
urų Vo 
n ašlnu.mimu ku

si galės pardueti 
Sąjungai b?t ir 
pavergtoms vals-

■revker nranešė kanc- ▲
. k id rugsėjo ar spa-

Iš 172 kasyklų 132‘jau nebe
drįs. o k;tų kasyklų darbinin
kai nesiruošia .mesti darbo.

MIRĖ PROFESORIUS
JUOZAS ERETAS

Prezidentas pareiškė, kad jis 
a pasiruošęs susitik ’/ su čer- 
nka. bet jis nori žinoti, ką jie 

s tartis. Preziden- 
kad Amerikos at- 

pradėti pautąrmus 
rytoj. Kai tik ką apčiuopiamo 
sutars, lai prezidentas susitiks 
su Černenka susitarimui patv:r- 

prez.tinti. Kancler ko su

no ine
karų Vokietiją ir sus likn su 
kancleriu. Bonoj I locneckerls 
nenori susitikti, nes Rv*u \ ckic- 
tija Bonos vyriausybės o’ rikliai 
nepripažįsta, bet jis mielu noru 
susitik’ų kurioje ners viduje 
Saaros dilyje, kur jis pats yra 
gimęs, o jeigu tas būtų nepato
gu. tai jis susitiktų Thier mies
te. kur Karolis Marksas yra gi
męs. Kancleris Kohl pareiškė, 
kad jam susitikimo vieta ne
svarbu Ji> galįs susitikti bet ku
rioje Rytų Vokietijos vieloje.

Iš Vakarų Vokietijos ateinan
čius žinios sako, kad Rylų V - 
’kfenįa* stato naują gtdos sieną. 
iLbart nė siena nesant’ pakan
kamai saiųi 
renka laba 
čių minios 
roii siena.

Antras svarbus klausimai i 
kurį kancleris Kohl kėlė sbie Į 
jų Vokietijų suartėjimo klausi
mas. šitas klausimas Valstybės 
departamente nebuvo aptartas, 
tai prezidentas. Reaganas anų! 
greitųjm neturėjo Ranėlervi at- ■ 
sakympkbct jis prižadėjoęnetru- ; 
kus atsakyti. Kancleriui H. Kohl! 
prezidento pozicija nepalikusiu Į 
užtat jis primyg’inai prašęs šitą i 
klausimą spręsti. į

Kancleris Kohl bijojo, kad į

’auniinąi/T'- pietus nuo Maskvos- 
-Šlapino miestelis, kuria- 

gyveno Andropovas. Jo var- 
dabar pavadinta vidurmies-

„o aikštė.
.Įvairiose Rusijos vielose dirb

tuvės ir gatvės pavadintos And
ropovo vardu. Muzdoko mieste
lyje Andropovas mokėsi, kaip 
filmus rodyti gyventojams. Ta
me miestelyje mokykla pava- 

Be - Ptybinsko, aukščiausioji I dinta Andropovo vardu.
taryba, politinis biuras ir minis
terial įsakė Andropovo vardu 
pavadinti šiaurės Kaukaze, Sta
vropolio provincijoj esantį mies1. 
telį. kuriame Andropovas gimė. 
Bet aukščiausioji taryba ir mi
nisterial to miestelio nepaminė
jo, kad vietos gjsventojai te 
miestelio nesudegintu. Sakoma.c.
kad to bijojo ir Andropovas, dai 
gyvas būdamas, ši Andropove 
baimė
dams, kad Andropovas kitur gi
mė ir kitaip vadinosi.

Be to, Maskva pavadino Jaro^ 
slavlį ir Petrozavodską Andro
povo vardu. Ten jaunas komu
nistas pradėjo organizuoti kom

# N ETUR I KĄ VEIKTI
ANDROPOVO VARTODAVĘ RfB^^^^^OVRO- 

. POLIO MIEkSTEĖIOl, JAROSLAWilO"GATVEI

MASKVA, Rusija. — ‘Tass’’ Patys rusai pasakoja, kad 
agentūra ir sovietinė spauda dar didesnis džiaugsmas, 
vakar paskelbė anksčiausiai ta- patys gyventojai nuplėš Andro

bu.
1

rybos, politinio biuro, ministe-! povo vardą ir vėl grąžins seną į 
rių kabineto, Sovietų valdžios .ir j Rybinsko vardą, 
komunistų partijos Centro ko-’ 
miteto nutarimą Rvbinsko mies
tą pavadinti Andropovo miestu. 
Šį nutarimą pasirašė visų viršu
je suminėtų įstaigų atsakingi 
pareigūnai.

“Ryba” rusiškai vadinasi žu
vis. O Rybinskas reiškia miestą, 
stovintį ant Volgos kranto. Pir- 

. moji pašiūrė buvo pastatyta 
Petro Didžiojo laikais, o dabar 
mieste gyvena apie ketvirtadalis 
milijono gyventojų. 

j

. 1946 metais Stalinas įsakė 
miestą pavadinti Ščerbakovu. 
Tuometinis valdovas norėjo pa
gerbti ištikimą savo draugą 
Aleksandrą S. Ščerbakovą, Bet 
kai Stalinas mirė, tai Chruščio-' 
vas, ilgai nelaukdamas, įsakė 
nuplėšti ir sudaužyti visas plokš
tes, turinčias Ščerbakovo vardą. 
Sovietų spauda pasakoja, kad 
mieste buvo didžiausias džiaugs
mas, kai buvo grąžintas Ry
binsko vardas. . Žmųnės šoko 
ir dainavo aikštėse ir gatvėse

buvo pagrindas gan-

u W

KALENDORELIS

Kovo 16: Vilija, Vaidotas, 
Austrą, šiurpa, Galininas.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:58.

Oras debesuotas, pūs Siaurės 
vėjas, snigs.

Jordanijos karalius Huseji- 
nas labai nepatenkintas , 
JAV politika Artimuose 

Rytuose.

BULGARAS VĖL EIS 
Į KALĖJIMĄ

ROMA, Italija. — Bulgaras 
Sergei Ivanov Antonov buvo pa
leistas iš kalėjimo, kad galėtų 
aptvarkyti bulgarų transporto 
bendrovės, vežusios bulgarus iš 
Romos ir į Romą, reikalus.

Teisėjas pats važinėjo į Bul
gariją ir norėjo patirti ar jis bu
vo įveltas į pasikėsinimą prieš 
popiežių. Grįžęs iš Bulgarijos 
teisėjas priėjo išvados, kad iro-j 
dymų nėra. Jis paskyrė užstatą • 
ir Sergejų I. Antonovą išleido. ’ 

Bet teisėjas 20,060 puslapių 
bylą padavė kitam teisėjui. Pas
kutinis peržiūrėjo turimus do
kumentus, įsakė tuojau suimti 
Antonovą ir paskyrė dieną by
lai nagrinėti. Tuo tarpu proku
ratūra gavo daugiau duomenų 

vo KGB Centrui. KGB įrengta ’ apie 36 melų S. Antonovo veik-’ 
Lubiankoj. bet dabar, kai sta-, lą Italijoje. Dabar užstatas jam } 
tys naujus namus KGB įstaigai, 
tai galės pavadinti Andropovo 
vardu. Aukščiausiosios tarybos 
vadovybė ištisą savaitę dirbo, 
kol paruošė įstatymą Andropo
vui pagerbti.

Pačioje Maskvoje prie KGB 
centro bus prikalta plokštė su . 
Andropovo vardu, jo gimimo ii 
mirimo datomis.

O ant Kremliaus sienos bus 
nukaltas Andropovo biustas. } 
Biustas bus iškeltas, kad vaikai 
nerašinėtų, nebraižytų ir nesu
gadintų.

Andropovas 15 metų vadova-į

BRITAI IŠSIUNČIA 
DEŠIMT LIBIJIEČIŲ

LONDONAS. Anglija. —

TIK iibdvt:

Prof. Juozas Eretas

. VLIKo raštinės vedėja p. Sa- 
matiene gavo iš Šveicarijos to
kią telegramą:

— Pranešame,
kovo 9 dieną po

mirėBazelyje 
Eretas.

kad š'ų melu 
trumpos ligos 
prof. Juozas

Juozas. Laisvė, 
Birutė ir Julija.

J. Eretas gimė švei- 
Bazelyje, 1896 metais 

spalio 18 dieną. Mirė sulaukęs 
87 metų.

Juozas
i carijoje,

— Ketvirtadienį aukso uncija melu 
kainavo 8396.

— Edwin Meese III nenori 
daugiau liudyti Senato pakomi- Friburge 
tėčiui, nes jam nepatinka įtari- viais studentais, 
nėjimai.

BriA i
ų vyriausybė šiandien nutarė 

išsiųsti iš Anglijos penkis Libi
jos piliečius, suimtus ryšium su 
bombų sprogdinimais Londone 
ir Mandiesteryje.

Britai nesirengia ruošti jiems 
jokio teismo. Teismas ilgai už
truktų, o vėliau nuteistuosius • 
dar reikėtų laikyti kalėjime. I
Britams neapsimoka leisti laiko į remia'jo'kanGidatūį''

1 n?ti ius ’vn<i susi- 
didelės ry!ų \i>kie- 
XI c n / L q U o n Į -

kepu

nacia <! džiaia banga* •- A A » A

pats Berlynas. bet ir kitos 
sienio vietovės amerikiečių 
ginamos. Kancleris nenori, 
amerikiečiai kištųsi i Vokif

Nespėjo kancleris grįžti į Bo
ną, tuojau užėjo JAV atstovas i 
kanceliariją ir

t riui Kohl, kad 
‘ ja gali daryti 
sus;tarimus su

Rytų Vokie
Erik Hoeneckc
ŠOVOS pakto v:iKtyb:ų pa 
mo, paskutiniu metu pa. 
energingas ir sava rank 
71 metų valdovas yra pas 
bcndradnrb auii su. Vakar

' kielija Jis yr i F tix;nęs, 
U abieįi valstvlrų bendruti

pranešė kan 
Vakarų Voki 
kokius tik r 
Rylų Vokiet

u Vokietija

laika^-

at duoti ši trikampį 
i žemės plota.

Į — Puuz. R. Reaganas reik; 
:huj.. kad 1 id. Meese III būt 
patvirtinta'* prokuroro pare 

ei:s užsispvr1 (. * D 2 ix **"* IT) 
gauti \xi< 
i statomus

era’o kumite. ’.s
Si’.vadonii prezidtefito

i suma. ManomM Jfįd

Besimokvdamas susipažino su I 
• r 

studijavusiais lietu- • 
pamokė juos

i kaip prieiti prie vokiečių span-•
'dos, susipažino su Letuvos islo-

Alan Dixon neleido Sena- rija, padėjo paruošti žinias vic- f 
tui pravesti leidimą melstis 
mokyklose, nes projektas yra 
priešingas Konstitucijai.

tuvių kovą už nepriklausomybę 
' ir savo krašto laisvę.

1919 metų paKugoje atvyko
— Lenkijos kardinolas Juzef į Kauną, pramoko lietuviškai, 

Glemp reikalauja palikti kry- įsitraukė į Lietuvos gyvenimą, 
žius mokyklose. i dėstė literatūrą. įstojo į Lietuvos

------------- ---------- I kariuomene, tapo Lietuvos pi-;
— Jesse Jackson skundžiasi, liečiu ir drbc visuomeninį lietu- ; 

kad juodaodžiai vadai mažai vių darbą. Vedu lietuvaitę ir su- 
j kūrė lietuvišką šeimą.

■ ------ - .. Telegramą pasirašė prof. Ere
to vaikai:

Ministeris, peržiūrėjęs turi- j
‘ l įsitikinęs, I Praeitais melais buvo išleista 

kuriuos lankė iš Libijos pabė-lkad išsiunčiami žmonės buvo paskutinė jo knyga “Apie rusų, 
gusieji tremtiniai. Britai nenori, įsivėlę į libijiečių kovas. Panau- imperializmą ir mesianizmą”, j 
kad užsieniečiai Londone varto- dosim pirmą progą jiems iš- Knyga jau išversta 
tų tuos pačius kovos metodus siųsti namo, 
vieni prieš kitus. t

ir laikyti tokius žmones kalėji
me.

Libijoj gamintos bombos bu
vo padėtos prieš restoranus.' m as informacijas, yra

FRANCE y

DEN

LUX.
•Stuttgort

Munich
AUSTRIA

HUNG
SWITZ.

ITALY MUYUGO.

EAST 
GERMANY

Dresden .

SWEDEN//

Frahkfurt
Numberg

FOiAND

> 50

‘ > pareiškė vidaus kalbą. Netrukus “Lietuvių
reikalų ministeris. tos Fondas” ją išleis.

į lietuvių
Tau-’

Rytų Vokietijai rusų primestas prezidentas Eric 
Iloeneckcr nori tartis su Vakarų Vokietija 

finansiniais ir prekybos reikalais. v
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VI metai

JŪS KLAUSIATE
BIAMIEJI.

POPIEŽIAUS TURTUS DALIJA ^TURTINGIEMS
1Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas-paveikslas-

pildžiau. 
□983 m. 
qįens tax 
paklausta.

anketų nerei-
■u pas kita h* V
pat atsakyme

KL. Pasakykite koks yra ga- 
federalinis nuostatas, i

Suplemental Seen 
ritv income (SSI) programą, pa
gal kuri aš galėčiau gauti pašal
pa.

užpilžiu> senior ci- 
relief claim, buvau I 
ar pildžiau income!

.Klausimus ir medžiaga slysti: 4436 So. W*sht«n«w, Chicago. IL 6063’*

VU

!
^r.kiu įsakymu remdamasis, per | 
koji< metus takx’u anketą ne-i

Kovo 16. 1984 Nr.12 (279)

'* -■ -i ’a/uinu. Prieš kelis 
metu- nuėjus užpildyti income 

' man buvo 
man income tax 
kin pildyti. Nuėj 
tgn gavau tokį

privalėtumete pildyti.
ia nepamiršti, kad jūs tu- » i 

teisę nuo namo pajamų I 
($3,600) nurašyti to buto rernon- į 
o (žinoma, jei tas remontas rei-j 
kė o daryti) išlaidais bei tuos] 
mokesčius, kiniuos už namą, 
eikėio miestui sumokėti. Jei to
riu išlaJdų per metus suskiary-j 
?tų apie S1.100 (4.400—l,10(k Į 
$3,300); tai už nepildymą mo-| 
kesčių anketų mokesčių rinki-} 
mo inspektoriai prie jūsų gal; 
perdaug nesikabinėtų. žinoma, j 
reik visada turėti padarytų iš-į 
laidu, pateisinamus <lokumentus.l

J. iemaitis\

|gj

tuo: padcnriu- ivimub n 
iriemcnes po tu, kai jūs etsako’ 
e $75 atimtos sumu>. Paprastai, 
ta? tie patarnavimai ir priemo
nės yra atlikti ligoninėje, pa- 

setnelių įstaigų,uostu 
1U

ar na- 
s\reikatcs agentūros, jie įtei- 
sąskaitą medicinos apdrau- 
apmokėjimui. Kitu atveju, 

ar priemonių patiekėjas įtei- 
sąskaitą.Kia

Nepriklausomos laboratorijos
patarnavimai

v -užduokite mos kalįonus ar 
r augiau formų laiškų, kurie ko- 
mnterizuojami IRS įstaigų. įsi
vaizduokite, kad paprastai 1% 
kompiuterių klaidos, ir pridė
kite 4% pąštu siunčiant prapuo
limą. Daugelis garbingų, sumi
šę, suklaidinti, išvarginti taksų 
mokėtojai bus prikalti prie tak
sų kryžiaus”.

fhx už 1982 m. Pranešiau, kadį 
rė. sį kartą gavau čekį (senior 
erizens tax releff) didesnį. kaipJ 
visada.

Dabar pradėjau galvoti, kad.
rribūt, aš turiu tą pajamų anke- liejantis

’ užpildyti. Nuo tų metų, kai j liečiąs vad. 
income tax’ū anketų nepildžiau.
vėlinu man nebuvo tos anketos 
siunčiamos.
^rMano pajamos tokios: social
čekis *474 mėn., už išnuomota

per mėnesi gaunu $300: tu-
rim S300 kitokiu metinių pajamų

*;Jei man pajamų
snketas reikia pildyt

i

mokesčiu ;

j€
va] s b’bei. a: gali nr 

tu- mokėti
* ‘Nežinau, ar riščiąt'čekis 
mok esč i a i > a u <11 n k i nam a s ?

e.-i 
bū.

>TgJ

1

Kybartu Obk :s

ATS. Jūs gal galite gauti pa- 
šalną pag'd SSI programą, kuri1 
moka kas mėnesi čekiais vyr. 
■mž:au.s nerėkiamas ir nedčir- 
bingier?^ žmonėms, jei yra ne- 

pajamų. 
^oc. See. 
jūs t u li
kai o na-

įsidėmėtina lengvata vyr 
amžiaus ir nedarbingie

siems asmenims

Įmonės perkėlimas tęsL šešis 
mėnesius. Keliamasi į kitą vie- 

i tą dėlto, kad tikimasi ten apsi- | 
i eiti su mažesnėmis išlaidomis. 1

Medicinoj
tėti už diagnostikos testus atlie
kamus nepriklausomų laborato
rijų. Laboratorija turi būti pri- 
nažūita Medicares ir kai kurios 
laboratorijos yra pripažintos 
tikrai dėl nustatytų rūšių testų.!

Jūsų gydytojas gali paprastai 
pasakyti jums kurios laborato- ■ 
rijos yra pripažintos ir kurios j 

• estai prirašyti padengti medici
nos apdraudos.

A mb ui uis u trbiu.po^ t.zcija

Medicinos apdrauda gali pa- 
lėti apmokėti už med. būtiną 
am^ulansu transjjortaciją, bet 
tiktai jei: 1) ambulansas, prie
monė, ir personalas atitinka Me
dicare reikalavimams, ir 2) tranV 
portacija su kita priemone, ga- 

pakenkti ligonio- sveikatai.
• Pr. Šulas

(Bus daugiau)

I

KLAUSIMAS

Laikraštį pavarčius, 
Pasvarstyki, įį paskaičius. 
Ą.r ne tamstai atžymėti 
Šie posmeliai čia įdėti?...

Plunksnelė

ii

12;

EKSPONATAS

(Pagal Narūne) 

sugrįšim, steigsim sodą

ž pat
lėtu užpndyti 
anksto. ’Cm.

Seniorė

I

Atsakymas.

S Jūsų Social Securi leS-^e apmokestinamu pa.
> ri sk ’ r i n m n s. Kekv 1 en 
mb

Sikoj dirbantysis, jei jis per me- 
£u^ neuždirba 32,300( arba už a *"

čeki?

Arne-

'SI D^ogrc mą v\ k00 
Kin'pi n s ira oi i a. J oi gu

Įiiok’ą nuo-avvbę 
nįt?s, s? k v s m — a u tomobi 1 į. ka ~ j 
niniiy sklvoą. palaidojimui fon- 
3a l’.s'i $1.500 ar mažiau, nėgių 
■<334 per mene d paįamų iš į vai-: 
ių šakiirų (vedęs ir gyvenąs] 

ai žmona — 492): ar esate JAVr 
čilietis, tai jeigu jūsų atsakymai 
riuos klausimus bus 
:ūs galbūt galėsite

a lygiai S2.300). jokių pa 
mokesčių nemoka: 

gere i kia jam 
Si užp'ldyti.

reiškia
ir mokesčiu anke-

pensininkas, ne- 
invalidns, jei jis 

amu 
Soc. Security če- 

fio) $3.300. neprivalo pajamų 
jmoke.-čių anketų pildyti. Be; 

jo pajamos viršija virš’ mi- 
Žėtą sumą, tai jis tekių lengva-

Sa^bingas ar 
iri per metus pasalinių j);

£ Jūsų atveju, kadangi jūs turi- 
Š namus, ir už tų namų patalpų 
g;nuomavimą nėr metiu gauna- 

(300x12)—3.600. bei >800 ki-
fcjciu pajamų •/3.6'X!-t.8UŪ.-- 
?į.400). tai paramų mi.kc'č ų an-

ytumėte ne į visus

Pagal vadinamą Senior Citi
zen and Disabled Pei.-ons ak- 
4a. kuris ž’nomas- kaip Circuit 
Breaker Law. pensininkai inva
lidai ir nedarbingi'asmenys ga
li gautais k?prmgfieldo specialią 
piniginę paramą. Informacijų ir 
pagalbą anketų užpildymui gau
ti. skambinkite tel. 744-4016 ar 
744-6777. Norint daugiau infor
macijų gauti, šeštadieniais kreip 
kitės i Pietvakarių vadinamą 
South Center for the Elderly ir 
HaU:5ycaped įstaigą 6117 South 
Kedzie Ave., tel. 476-8700. 
lietuviams mielai patari 
p4ėLikanderytė.

?rezidenty, diktatorių 
karalių padaryti 

testamentui

Pr. Fabius

“taip ’, tai j 
gauti SSL 
jeigu atsa-j 
klausimus į 

■‘taip’b tai visdėlto, yra galimy--
bių į SSL pašalpą.. Jeigu jūs ma-d 
note, kari galite gauti SSI pa-T 
šaipą (ar esate nevisiškai tik-' 
*?as), packambmk;te ar apsilan*? 
kykite į bet kurią Soc. See. įstai
gą.

SSI išmokos — pašalpos gali 
būt pradėtos mokėti tiktai nuo 
tes dienos, kai užpildote anketą,- 
ar nuo tos dienos.'kai ;ūs atitik
site visiems reikalavimams. 
Socc'al Security tarnautojai vi
sados pasakys jums kaip užp;l- 
dvti anketa. O jeigu jūs turė
site kokių neaiškumų, paskam
binkite vakarais po 6 vai. vak. ‘Chroniškas smegenų 
tel. CL 4-7965 šių eilučių auto- mas”, kuris tęsėsi per 
riui. Fr. N. nesiūs. Testamentas palvi

bei

B”vos Jugoslav!j/»s • karalių^ 
Petro II — Peter Karageorge- 
vich pagal "’New York Times’’ 
žinias, ir?dė i savo testamenta to 
kius juokingus nurodymus, kad 
kai kūne jo šeimos nariai gal
voja, jį buvus nesąmoningam 
stovye. Tas jo testamentas bu
vo pradėtas vykdyti keturiais 
menesiais prieš jo mriri. iškom- 
bmuojant li?ą, įskaitant, kad mir 
4ies pažvmė.inie patašyta, kai]) 

sužeidi- 
lri> mė- 

in_

tas anksčiau, kaip savaitė prieš 
karaliaus Petro mirtį, o mirties 
cerrif katas buvo išduotas trims 
dienomis anksčiau prieš mirtį,,
paskirtas :o žmonai Aleksandrai J L " » oct palikimo testamente jo pa-: 
raša< beveik neįskaitomas.

Prie misteriškų testamento ap
linkybių. mirties cexlificate yra 
keletas netikslumu. Dokumen
te jis vadinamas "Peter Petrol 
vich’’ ir pažymėta, kad jis “nie
kad nevedęs” ir neturįs pasili-. 
kasios žmonos. Dar daugiau, ten > 
parašyta, kad jo motinos mer-! 
tautinės vardas buvo nežinomas. ' 
Iš tik'uju, faktiškai, ji buvo Ru-5 
manijos princesė Mane, kara-’ 
Menės Viktorijos senelė. Gyve
nime Peter, tapo karalium vie 
nuolikos metų<iamžiaus, kai jo 
tėvas Aleksandras I buvo nužu-! 
dvtas. Tačiau princas Paulius, 

j r Aleksandro jHisbrolis.- • valde i
: valstybę su patarėjų taryba iki ' 
karaliaus Petro remiančios pajė
gos paėmė kontrolę 1941 metais.: 
Tiktai dvi savaites vėliau, nau- • 
ja> karalius buvo priverstas iš ' 
valstybes pabėgti, kai nacių Vo
kietija okupavo Jugoslavijos di- • 
□esnę dalį.

Pėda tarpduryje

ekonomistai teigia.
darbdaviai stengia-
didehus uždarbius j

darbininkų skaičių.

GETTING PREPARED IF rr HAPPENS
M Cooperate with tew enforcerient and 
disaster service officiate. Check your locaJ 
pew* teėdė for instrucSone and Information on 
emergency services arafebte.

Tornados resoect nė ceograpNc boundaries. Over 
The test bve years 4.245 tornados have touched down in 
46 different stales. Whfte they can occur anytime. March 

fvough August are considered the “danger" months. State 
Fane Fre wto Casualty, a major home insurer, offers the 

Mowing suggestions to. help you get ready for the coming 
tonhedo ftBflftonz

n one struck, would you 
know what to do?

fl Know bow Io tewftrg<ncy weather 
iitrnwifoR in your eewRy md brow what 
ft meant.

'-wr- of ft tomwto

g in your 
away treyn

■ Keep receipts lor y repairs and addRdnd 
tenng expenses Mdkf NynenWnen irąFftnce 
contract w# re^pwsp Fwree regts: aMuffty 
to sees ftMceeOnc 5 MO r^af van l raoupursad 
are ganen% tax deducUPte. -• <

■ Notify yotr taurance agent of your loss aft 
>oon as possibte. Ke can advise you whal Io

• Stay with your property to guard aga^st 
or tooting yntH law enforcement 

gp6hdes organize Jr oteetton
Protect agar®! additional damage, board up 
broken windows or hotel m the wafts cr 
roof, cover or otherwtee protect furnishings 
from further damage by fam or wmd. If 
necessary, have ubMes turned off to pre
vent damage from ejętoeton or fra.

■ Don’t be rushed Into a»gr«ng repair con
tacts Ry by-n»ght repairmen often prey on 
torno^o vebms Be sura you know with whom 
you re dealing Your insurance agent ar ach -» 
/Uster should be sbte to halo: * ask yow 
Better Business Bureau or trends or Natives 
to reconvnend soneone.

kad įmonių
’ si sumažinti
1 uždirbančiu
• Ir kai kada atrodo, kad pėda jau j
• įremta tarpduryje, kas paliečia ■
- di lelius uždarbius uždirbančių ;■ 

darbi ninku skaičiaus sumažini- į 
mą.

Jau nuo 1980 m. United Food i
• I’ and Comercial Workers unijos 

local 29. priėmė su mažesniu1 
uždarbiu nau:u darbininku sam- 
ivma Krcgeric kiautinėse. Vie- , 
nas didelis Micjwestem pramo-|

, nininkas pasakė, kad jis algas 
uimažines 60'/4. Nauja sekrete- į

• ė dabar gaus per mėnesi SI,200, I
; vietoj $1.505. *

Dabar daugelis kompanijų 
numažino sveikatos apsaugą. Pi
nigine paramą bei kitus algų 
priedus darbininkams, prieš 
jiems tampant unijos nariais.

i
į Iš Ca] fornijos įmonę
! perkelia į Alabama

PPG Industrijos Ink. pranešė, i 
ka<į ji >avę lėktuvų dalių įmo-j 
nę Vaiencijoj, Calif., perkelia į 
Huntsville. Alabamą $is PeT^š“ į Medicinos 
limas palies 156 dnrtr^nrnkn. procentų

Kalbos patalogijcs bei ate 
. nančiu ligoniu terapijos 

tarnybžf. |
1

Jūs gal galite gauti fizinės te-.I 
rapijos ar kalbosjįgtąlogijos pa-1 
tarnavimus kaip jūsų gydymą | 
gydytojo ofise. Tuo atveju, gy-i 
dytojas turi įskaityti ;honorarą 
už tą patarnavimą sąskaitom 
Medicinos apdrauda sumokės 80 
procentų patvirtintų kainų pm 
^75 atimto kiekio. Bet kuris, jūs I 
ar gydytojas gali patiekti preten-1 
ziją. !

Jūs galite gauti patarnavimą! 
tiesiai iš nepriklausomo ^rakti-• 
kuoja.nčio. Medicare atžymėto — 
certified' fisital. terapisto jc ar 
jos ofise ar jūsų bute, jei toks 
gydymas yra paskirtas gydytojo. 
Bet maksimalinę sumą medici
nos apdrauda gali mokėti už to
kį patarnavimą yra $400 per me
tus. Medicinos apdraudos išmo
ka bus mažesnė negu S400, jei 
atimto kiekio už tuos patarna
vimus yra panaudota atitikti da
liai ar visai jūsų S75 atimto kie
kio.

Jūs galite gauti fizinę terapi
ją ir kalbos patalogijos patarna
vimą kaip ateinantis ligonis pri
klausančiose ligoninėje ar pa
ruostų seneliu namuose ar da
rnu agentūrų klinikos, rehabili 
tacijos agentūros viešos sveika
tos agentūros. Medicare patvir
tintos. Patarnavimai turi būti 
paskirti — patvirtinti pagal pla
ną. kuri jūsų gydytojas nustatė 
ir peržiūri. Ateinančio ligonio 
kalbos patalogijos patarnavimas. ! 
kdbos patalogijas gali nustatyti 
gydymo planą. Organizacija ski 
rhnti patarnavimus visada pa
lekia pretenziją ir gali reika- j 
Jauti iš jūsų už bet kurią dalį 
>75 atimtos kainos, kurios jūs 
neatitinkate, 20 procentu pasi
likusios patvrirtintos sumos, ir 
?et kurines nepadengtus patar
navimus.

e Dr. Gudrun Klauser, iš Kas_ 
’elrūth. bei Bozen Fest, Vokie
tijos paskelbė, kad' reikia sau
gotis akapulktūros — adatos dū- 
io, kas gali sergantiems širdies 

ligomis išsaukti — sukelti ataką. 
Tsą pasklidus mintis: '‘Nesinau
dokite akupunktūra, tada nie
kas jums nepakenks”, — paste
bėjo df. Klauser.

a Elektros viela padėjo, 43 
m. amž.' statybos darbininkui, 
nusileisti iš savo 10to aukšto 
•ango i saugią vietą.. Bet anksti 
ryta ugnis nužudė, 70 m. amž., 
kaimyną Frank Jean Bartą, ku- 
~is su 50 pėdų viela per virtuvės 
langą išlipęs leidosi žemyn iš 
1.2 aukšto namo, 5050 N. Sheri
dan Road. “Jis nusileido tik iki 
9-to aukšto”. — pasakė namų 
-aviniukas Brigitt Seninta. Bet 
Barto sekančių durų kaimynė, 
Freda Ferguson, mirė nuo dū
mu. nuo užsidegusios sofos, e^m- 
žios namo koridoriuje; ji (Fre
da) ugniageshi rasta netoli de
gančio lango.

The Wall Street Joumale 
skaitytojas Pvudc.lph A. Turren- 
line savo laiške redakcijai tei
gia, kad įsivaizduokite milijonus 
garbingų taksų mokėtojų, gau
nančių daugybę SF W-9 formas 
su tūkstančiais interestų ir di- 
mdendų mokėtojų, vėliau, Įsi-

Kai
Gyvulėlių ir gėlių, 
Užauginsim ten rasodą. 
Užsieninių augalų.

Parsivešim mės' žvėrelių 
Negirdėtų dar kraštų, 
Užrašysim ant narvelių 
Pavadinimus raštu.

1
Gausim liūtą. nosiarari. 
Tik beždžionėj 
Mūsų misis, iš’Čikagoj 
Jos narvely pasėdės.

T. Aškas

TAUPUS ŠKOTAS

Škotas su savo žmona sėdėjo 
vakare ant “porčiaus”. Staiga už
eina audra. Abu jie bėga i vidų 
ir tuom tarpu žmona pameta žir
klutes. Ji bando uždegti degtu
ką, bet vyras sugriebia už ran- 
kos: ’ • b

<i

— Palauk! Neužilgo sužaibuos 
ir apšvies "penčių.’. Degtukai 
Kainuoja pinigu.

4
I 
f

FOR THE SMILE 
OF HEALTH.
^ALL NATURAL...

EXTRA GE NILE ANO 
PREDICTABLE LAXATIVE

& Sal Hepatitą

Nosis

Laukiniams žmonėms nosis 
reikalinga, kad1 žinotų ką val
go, civilizuoti ką perka tą val
go. nosis prie valgio neturi dar
bo, dėl to pasauly supuvimas 
siaučia, kad žmogus pats savo 
smarvės nejaučia. Jei vienas sa
vo nosį aukštyn kelia, tai kitam 
iš pavydo širdis gelia. Pagal sa
vo nosį žmonės madas varinėja, 
pagal nosį savo charakterį suda
rinėja. Kojos pirmyn veda, akys 
kelią šviečia pasiekęs savo tiks
lą žmogus nosį riečia, o kad žino 
gus girtuoklis sužinosim, stebė
dami jo veidą su mėlyna nosim.

Patarmas: jei nori pasiekti 
turto ir garbės, tai feigyk kiau
lės akis, auksinį liežuvį ir ak
meninę širdį. B. b.

♦ * * f
€ Gražus pažiūrėt, mielas na* 

kalbėt, tik prie darbo nėr.£■ 1983 Oailem. Ine.

system's own natural

norm ng.

ReW label a 
directions,

80
UŽ

UN ASSOCIATION 

t AVENUE 
IL 60632 
54-44

K/tz patarnavim ii ir priemonės 
medicinos apdraudos padengti

Medicare medicinos apdrauda 
aip pat padeda apmokėti už ki
lis patarnavimus ii priemones, 
curie išvardinti kit.m skyriuje.

apdrauda apmoka 
aprotatų išlaidų

For constipation relief tomorrow 
reach for EXrLAX tonight «

Ex-Lax help* restore
rhythm overnight. Gently. I>ependably Try it tonight.
You’ll like the relief in tt
Chocolated or pills. Ex-l 
*‘The Overnight U

Nuo 1914 metų
VTBJ.AND FED ERAI. S A V- 
INGS aptarnauja taupvmn ir 
namų paskolų reikalus visos 
mfisų apylinkes. Tykoja me 
fums už mums parodyta pa
sitikėjimų. Mes norėtum bū 
d Jums na««<ingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki IlOOjOOO.

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 60629 

Tai. 925-7400

!929 SO HARLEM *VE 
Bridgeview. IL 60455

JIDLAND
FEDERAL



RAKETOS PRIE BALTIJOS \
SS-20 VIDUTINIO NUOTOLIO RAKETOS t 

PABALTIJO RESPUBLIKOSE
radijas I tuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra 

’ Lū/i ill <7 m A i n
išdėstomi atominiai ginklai. Bal
tų Konferencija nutarė, toliau 

Jos’ sako laikraštis, pateikti Stock- 
holmo 35 Tanių konferencijai 
dėl nusiginklavimo Europoje de- 
labą informaciją kaip apie šiai 
raketas, laip ir apie didžiausiai 
Europoje atominę elektrinę Ig- 

rajone, Dūkšto miesle-

Anglų televizija ir 
dažnai rodo ir pasakoja, kaip1 Labai sunerimę, kad jų žcznėje 
moterys — taikos gynėjos stoja Į 
prieš atominių ginklų išdėsty 
mą Anglijos teritorijoje, 
turi demokratinę teisę nesutikti 
su vyriausybės nuomone, jos 
turi teisę viešai tą nuomonę pa
reikšti. Sovietų televizija, nau-J 
dadamasi Vakarų televizijos me
džiaga, dažnai komentuoja jr.nalinos 
rudo kaip policija žiauriai susi- Lio apylinkėse, kuri gali tapti 
doroja su taikos gynėjomis. Bet1 Baltijos jūros radioaktyvaus už

teršimo priežastimi.
žinodami, kaip Sovietai viską 

“kokybiškai” gamina ir ‘'kaip 
jie blogai laikosi saugumo tech
nikos taisyklių su branduolinėm ? 
medžiagom", parieškė Pasaulio į 
Estų organizacijos vicepreziden- i 

Į tas A. Kriisa, “ir tas fakats, kad! 
čia atominiai ginklai išdėstomi ne-j 

nieko nėra ypating<\ tik reikia1 toli Estijos miestų Tapa ir Kop- ■ 
pu, kelia didelį nerimą”.

Lietuvos mokslininkai^ toliau j 
rašo “D.T.”, labai rezervuotai! 
pasisako apie tai, kokią grėsmę» 

' sudaro Lietuvos ežerams iš 
elektrinės varomas karštas van-Į 
duo į netoliese esanti Druskių ' 
ežerą, nes nelaimės atveju, pra- j 
siveržus radioaktyviomos ine-j 

' džiagoms, jos nutekėtų net iki • 
Baltijos jūros.

Druskių ežeras, į kurį vai'o-i 
mas iš elektrinės karštas van-Į 
įuo, kaip ir visi kili Ignalinos ■ 
rajono ežerai, tarpusavy’ susi
sieja mažais upeliais ar požemi
niais ryšiais. Visi upeliai sute
ka į iLskajos arba Žeimenos 
upes, o Žeimena įteka į Nerį, o j 
Neris plukdo savo vandenis į į 
Nemuną, o Nemunas, mūsų upių 
tėvelis, visą tą radioakty’vų van
denį paslaugiai nuplukdys to
liau į Baltijos jūrą. Jei prie Bal-j 
tijos gyventų tik lietuviai, lat
viai ir estai, tai maža bėda, tegu 
jie nuodijasi, bet .Suomija, Šve
dija, Danija ir kitos valstybės 
savo gyventojų nuodyti nenori. -

Tiesos jie nepasakys viešai 
apie šito vandens radioaktyvu
mą, nes jie ne Vakaruose vei
kianti Žalioji Partija, kurTriiria 
gamtos (aplinkos) užteršimą sa-t 
varankiškai ir, nieko nepaisyda-Į 
ma, tyrimo rezultatus skelbia 
viešai. Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje tai liks “valstybinė pa
slaptis”. Na, o kaip žmonės? 
Ką gi, mirti vieną sykį reikės, 
o koks skirtumas nuo. ko, tik 
visa bėda tame, kad Vakaru!

1 i

kelintas Vakarų pasaulio žiūro
vas žino, kas atsitiktu šimtams ’ 
ir 1 ūks Laučiams lietuviu, latviu 
ir estų moterų, jeigu jos painė-' 
gintų padaryti tai, ką daro mo
terys Greenham Common. Jų 
neliktų nei pėdsako, jos dingtų 
be žinios, nei šuo nesulotų.

O sovietiškai galvojant,

priimli šitokią nesąmonę: ko-i 
munistų partija yra liaudies šie-j 
kiu ir troškimų vykdytoja. Ką 
daro partija — to nori liaudis, j 
ir tai turi būti įsikalta į galvą’ 
ant visados. Liaudies noras —1 
partijai įstatymas ir ji neleis, jei 
"saujelė” (nors jų būtų ir astro
nominis skaičius, nesvarbu) j 
drįsta galvoti kitaip ir; kas įžū- ‘ 
liausią, dar ir garsiai galvoti. Jie 
nusižengia liaudies įstatymams, 
o kas nusižengia įstatymams, 
visame pasaulyje tas pats — 
sėdi kalėjime.

Anglijos dienraštis “The Dai
ly Telegraph” š.m. sausio 17 d. 
savo straipsnyje “Rusai išdėsto 
SS-20 Pabaltijy” rašo, kad So
vietų valdžia pakeičia trumpo 
atstumo raketas SS-5 į vidutinio 
atstumo raketas SS-20, ir kad 
šios raketos yra išdėstomos Pa
baltijo respublikose. Laikraštis 
remiasi Pasaulio Baltų konfe
rencijos paskelbtu komunikatu. 
Laikraštis pažymi, kad Sovietų 
vyriausybė tuo pat metu siūlo 
sukurti šiaurinę zoną be atomi
niu ginklų. Mums netenka ste
bėtis, visiems jau seniai nenau- 
jiena, kad Sovietai sako vieną, 
o daro kitą — tai jų politikos 
pagrindas.

“The Daily Telegraph” rašo 
toliau, kad Julius Kadelis, Pa- , 
šaulio Laisvųjų Latvių Federa
cijos informacijos skyriaus di
rektorius, pareiškė spaudos kom 
ferencijoje Stockholnie, kur 
vyksta Pasaulio Bailų konferen
cija- kad kovotojai už taiką Lie-

.molą

\ ysnios pavasarįMikas Šilcik

DAUGTĖ BINDOKIENĖ

; MYLĖSI LIETUVĄ Iš TOLO
(Tęsinys)

Algis: Atsimenu ir kaip jis 
atrodo: su akiniais, su barzda...

Kompiuterio ekrane pasirodo 
barzdotas., su akiniais vyras.

Kompiuteri: Daktaras Jonas 
Basanaviekus.

Rūta- Ne. ne! Tai ne daktaras 
Basanavičius. Algi, su kompiu
teriu reikia labai atsargiai. Jis 
priima viską, ką sakai.

Kompiuteris panaikina vaiz
dą.

Kompiuteris*: Galvok apie dr.
Basanavičiaus išvaizdą. Koncen- 
truokis!

Algis: Galvoju, galvoju.
Ekrane sušvinta tikras dr. Ba

sanavičiaus vaizdas.
Vvtas: Dabar gerai. Tai Basa-

eilutė “Mylėsi Liet&vą iš tolo”? 
Man atrodo, kari poetas gyvena 
šiuo metu Kalifornijoje. Jo 
eilėrašio posmelis ’yra ant visų 
mūsų mokyklos leidinių, kaip

Algis; žinau, žinau. Jis daug 
eilėraščių apie Lietuvą parašė.

Rūta: Taigi, jis myli Lietuvą, 
net ir toli nuo jos gyvendamas...

Algis ir Vytas: Brazdžionis. 
Bernardas Brazdžionis.

Kompiuteris. Bernardas Braz
džionis. Poetas. • Gyvena Kali- 
lornijoje. Jo didžiausias poezi- 

■ jos rinkinys vadinasi “Poezijos 
1 pilnatis”.

Ekrane Brazdžionio atvaizdas.
Algis: Mano senelis myli Lie

tuvą iš tolo. Jis skaito lietuviš
kus laikraščius ir knygas. Daž
nai Lietuvą prisimena ir man 
papasakoja.

Rūta: Mano tėtis ir mama my
li Lietuvą iš tolo. Jie stengiasi, 
kad mes, vaikai, nepamiištume 
lietuviškų tradicijų ir papročių.

Vytas: Tai turbūt per tą mei
lę Lietuvai ir mus į lituanistinę 
mokyklą veža...

Algis: Mano seneliai gimė 
Lietuvoje ir ją atsimena. Jiems 
lengva Lietuvą mylėti. Aš 
žai anie ia žinau.

Rūta: Dėl to ir žaisime šį 
dimą.

Kompiuteris: Pradedame 
dimą. Pavadinimas: “Mylėsi Lie
tuvą iš tolo”. Tikslas — įrodyti, 
kad Lietuvą mylėti verta. Jau 
turiu visas informacijas.

Vytas: This I have to see!
Kompiuteris: Turi kalbėti be- 

tuviškai.
i pasaulio gyventojai- nenori su Vytas: Tu kaip mano mama: 

tuo sutikti. E. L. šnekėk lietuviškai, šnekėk lie

Kom pi ūterL: Ž inoma.
Rūta: Aš orisiminiau Dariu ir 

Girėną. Jie gyveno Amerikoje 
ir mylėjo Lietuvą. Jie savo lėk
tuvu Lituanica skrido į Lietuvą, 
kad tuo žygiu suteiktų jai garbę.

Kompiuteris: Stepas Darius 
ir Stasys Girėnas.

Ekrane matyti Darias ir Girė
nas.

Algis: Jie žuvo netoli Lietu- 
vos sienų Vokietioje.

Kompiuteris: Reikia dar vie
no pavyzdžio.

Vytas: Aš nieko daugiau ne-
nau.
Algis: Čia blogiau, kaip isto- 
jos rašto darbas.
Rūta: Vytai, Algi, kas para

kė tą eilėrašti, iš kurio paimta

T

ma-

žai-

MiškaL. lyg rūta, kalnai žaliuoja^ linuikdi. ją tyrinėdami, gali 
O po tuos kJnus sesutėm viso> žinoti, kaip prieš daug tūkstan-ni 
Graudžiai malonins dainas ;iu metų buvo kalbama beveik|J 

[ringuoja.: visą e Europoje ir Azijoje. • !
Iš kompiuterio išeina try'il 

mokslininkai (^u akiniais, 
xnygomis, senoviškai apsirengę)^

I mokslininkas: Gerbiamieji 
koleges, mes galime atkurti se
nąją indoeuropiečių prokalbę, 
kuria kalbėjo beveik visas pasag£ 
lis prieš daugelį tūkstančiu me
tu.

II mokslininkas: Mes turime 
daug išlikusių tos prokalbėm pa
minklu iš senovės Indijos šven
tųjų raštų, vadinamų snnskritu 
ir iš vedu giesmių.

I mokslininkas: Raštų žodžiai 
yra labai vertingi lyginamajam 
kalbų mokslui, bet jie taip pat 

Mes nežinome,
tie žodžiai skambėjo, kat 
vartojo tikri, gyvi žmonės 
kasdieniniame gyvenime.

mokslininkas: Ponai, jeigu 
ČE-

tuviškai!
Kompiuteris: Pradedame žai

dimą.' Pirmas klaiisimas: su ku- 
ia kategorija norite pradėti?

Algis: Aš nežinau, Kis tau 
Įdomu, Vytai?

Vytas: Man nesvarbu.
Rūta: Jūs ne taip supratote 

klausimą.
Vyrias: Tai tu atsakyk, kad 

tokia gudri.
Rūta: Kompiuteri, iš kurių ka- 

tegorių galime rinktis?
Kompiuteris: Istorija, žmonės, 

vaizdai, kalba. įvykiai.
Algis: Tik jau ne senovės 

istoriją! Mes žinome 
niRaikščius ir karus.

Rūta: Aš norėčiau Lietuvos 
vaizdų. Mokytojai ii tėvai v»s 
kalba, kad Lietuva labai graži. 
Aš niekad nebuvau, nemačiau. 
Kompiuteri, parodyk, kaip at
rodo Lietuva. .

Kompiuteris: Gerai. Pažiūrė
kite Lietuvos vaidų.

pie ku-

Ten su<;n ąstęs tamsus Nevėžis, 
Kaip juosta juosia žaliąsias

I pievas, 
Banguoja vagą giliai įrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas.

Graži tu. mano brangi tėvyne, 
šalis, kui miega kapuos

Į didvyriai. 
Ne veltui bočiai tave, taip gynė,

• ve’tui dainiai plačiai išgyrė.

Kai deklamuotojas pabaigia 
Ii choras vėl sudai- 
pai 4-tąjį. Viskam 
pabaigiami ir vaiz

dai. Vėl girdėt- kompiuterio 
muzika, o choras ir deklamuoto
jas grįžt: į “kompiuteri” (bet 
pradeda nuo paskutiniųjų iki 
pirmųjų, kad būtų kuo mažiau 
vaikščiojimo).

Kompiuteris. Lietuvą verta 
mylėti, nes ji yra graži.

Vyrias: To man neužtenka.
Algis: Yra daug gražių kraštų. 

Ar juos vi>us turime mylėti?
Kompiuteris: Rinkitės kitą ka

tegoriją.
Vytas: As noriu apie kalbą. 

Mama ir tėtis vis sako: kalbėk 
lietuviškai. Mokytojai sako: lie
tuviu kalba sena, lietuviu kal
ba graži. O aš sakau, kad lie
tuvių kalba per sunki.

Rūta: Pasakyk apie Lietuvos 
žmones. .Aš noriu apie žmones.

labai negyvi.
kaip
juos
savo

Sako, kad jie savo tėvynę ir sa- į 
vo kalbą labai mylėjo ir tebe
myli. Sako, kad jie didžiuo
jasi būdami lietuviais. Ar tiesa?

Kompiuteris: Pasakysiu apie 
kalbą ir žmones. Lietuviu kalba 
yra seniausia gyvoji indoeuro
piečių kalba pasaulyje. Moks- bo našumą.

III 
norite, tuos žodžius gyvus g 
dėti, tai nuvažiuokite Į mažą, 
beveik nežinomą šalį prie Bal
tijos jūros. Ji vadinasi Letuva. 
Nuvažiuokite j Lietuvos kaimą 
ir pasiklausykite, kaip tenžmo- 
nės kalba. Taip skambėjo in
doeuropiečių prokalbė prieš U 
tūkstančių metų! Be lietuvių 
kalbos mes to negalėtume pasa
kyti.

Mokslininkai išeina. Girdėti 
trumpa kompiuterinė muzika ir 
pasikeičia šviesos (pašviesėjai. 

(Bus daugiau)

— Lenkijos seimas priėmė 
istalvma, kuriuo darbininku al
gų nustatymą spręs ne centro 
planuotojai, bet įmonių vedėjai. 
Tuo būdu manoma pakelti dar-

Pasigirsta kompiuteriniai gar
sai. kurie pereina į maršą. Rųta, 
Algis ir Vytas.atsisėda nuošaliai. 
Iš abią:ų kompiuterio ekrano 
šonų išeina Choras '(bent po. 7 
iš kiekvienos pusės). Jie tauti-i 
niais drabužiais ir sustojo vė
duoklės pavidalu, kad neuždeng
tų ekrano. Išeina deklamuoto ja 
arba deklamuotojas. Atsistoja 
visai arti scenos krašto prie pu
blikos. Choras dainuoja pirmąjį 
posmelį “Lietuva brangi”, tuo 
metu ekrane rodomi vaizdai. Po 
pirmojo posmelio pereinama į

Į

niūniavimą, o Deklamuotojas 
kalba. Per visą eilėrašti rodomi 
vaizdai. WHHi

Deklamuotojas:
Graži tu mane, brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos

[didvyriai;
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi: tiek vargo, kančių 

[prityrei.

Kaip puikūs slėniai sriaunios 
[Dubysos, J

i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratęrnalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metūS.

SLA — atlieka kultūrinius".darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ?

SA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. r j

•’ y**

SLA — apdraudžia, pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvefiimo pradžiai..

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ai 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. * -/’f*; 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų .veikėjui, - 
jie Jums mielai naselbės ; SLA įsirašyti.

■ - Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą; _ .

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMFKICA 
. t • k - 

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Tel- (212) 563-2210

I

^jMiiiiiiiiiiiiiiiiiiicniii'E 11111111 ii 11111 n 11111 u i muiliniu iiiiiiiuiiiiiiimiiiimiimh

»

A SYS

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, TIL 60629 Tel 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENE

t — Nanjlenoc, Chicago, 8, TH. Friday, March 16, 1

• LTTERATORA, lietuvių Literatūros, meno Ir moEzt 
1954 m. metriiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine. 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sttnkoi 
X. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitdėi ir JL Van. 
Mryboa >oveikriaia. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo® ir txv 
Hnlų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atiminimai apie dairu 
brentes bei jįj-irioriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojar. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du<jm*nhul 
bei užkulisiais. Studija yr* 151 pusi., kainuoja 12.

i ■

9 V TENISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Ktt 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny^ 
parduodama tikužU ' *Wi* i

> LLeTU VišKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalasit. 
Įdomiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekrienao 
UetuviuL Leidinys ffinstraotaa nuotran komis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadlnlmaJatr jų vertiniai | vokiečių kalbų. Laba 
aandlngoje S36 puri, knygoje yra Ryt>rūafų tamėlapla. Kaina |S

M K4 CAUM1S LBMB. valytojo* Petronėlė* Orlntaitės ai* 
mfnSnal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprtk. Lietuvoje ir pb 
mairials bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 pualapim 
bet kainuoja tik IK <,»

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nestrpna 
tas !r klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik B> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poa 
rijų. Dabar būtų j] galima pavadinti kovotoju už žmogaus teiaa 
Knyga y-a didelio formato, 265 puslapių, katnuola

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St- Chicago, HL 60629 ♦ Tri. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DI.

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R1

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada fr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviui 
Ir Beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininku*, padarė 
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimos 

ir patarė mums toliau studijuoti.

PaitM n.
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vbi buvo jhlLų paguoda. Be 
jie buvo, anot poeto. 

.)e vairo ir be irklo jie buvo: da- 
ijom/s tuo. ka> kam rūpėjo, ką 
'kdyje turėjome. Lankė juQ$ 
Uktara^ vedė Liandsbergis, 
►eųiaus as mūsų tarpe. Kuki! 
ubetėlė su citrina ir sakhnuy 
na puošė mūsų stalu.

• lą 
arp a p 
a . da
> m* no. T c

Sunku 
Uemties laikc- 
ncga;lestinga$ 

užmarštin pa 
vien inetrne-

c,

1 *r . <lž a r. darė p-! j B azdyt . 
kalba ir ne be hunio-

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Portugalija gaus Amerikos paramą
Portugalijos premjeras Mario Soares, praleidęs 

Washingtone veik visą savaitę, trečiadienio vakare baigė 
pasitarimus Baltuose Rūmuose ir, atsisveikindamas, per
skaitė savo pareiškimą. Kad ir laikraštininkai girdėtu, 
prezidentas Reaganąs paskutinio pasitarimo dalyvius iš
kvietė į kiemą, kur' tuo momentu pasirodė šviesi saulė 
: C* Mario Soares, Portugalijos socialistų demokratų pir
mininkas, prieš mėnesį buvę, atvykęs; su Portugalijos pre 
zidentu Antonio R^malHo Eaiies. Tada pasimatė su pre
zidentu Reaganu, Valstybės sekretoriumi George Shultz 
ir krašto apsaugos sekretoriumi Caspar Weinberger, c 
dabar Baltuosiuose Rūmuose, be čia suminėtų asmenų 
pasitarime dar dalyvavo Robert C. MacFarlane, saugume 
tarybos patarėjas ir valstybės bei krašto apsaugos de
partamentų atsakingi pareigūnai. Prezidentas Reaganas 
prižadėjo teikti Portugalijai reikalingą ekonominę para
mą Portuogalijos ginkluotoms pajėgoms modernizuoti.

Visi žino, kad pačioje Portugalijoje’ demokratinei 
santvarkai negresia joks pavojus. Kada diktatorius Sa 
lazar įsitikino, kad kraštui reikia grįžti prie demokrati
nės santvarkos, kuri laiką Portugalijoje buvo tam tikra 
suirutė. Dalis buvusių kolonijų skubėjo pasiskelbti nepri
klausomomis valstybėmis, o pačioje Portugalijoje galvą 
pradėjo kelti komunistiniai elementai. Keli portugalų ka
riuomenės vadai, susiuostę su Maskvos agentais, valsty
bės priešakiu kėlė komunistinius elementus. Komunistai 
atsistojo priešakiu ne tik Angoloj, bet ir Pietų Azijos 
salose. Angoloj komunistų nebuvo, bet įsakymas iš Lisa
bonos liepė padėti Maskvos politikai pritariantiems ele
mentams. Šių kariuomenės vadų neapsižiūrėjimas dar ir 
šiandien sudaro rūpesčių pietinei vakarų Afrikai.

Panašių rūpesčių sukėlė ir Timoro saloje. Komunis
tuojantieji elementai, gavę iš Portugalijos kariuomenės 
vadovybės ginklų, pajėgė įsistiprinti pietinėje Timoro sa-

DR. PRANAS SKARDŽIUS .

LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI- j 
DARYMAS IR RAIDA I

(Tęsinys) |
Galima manyti, kad šitie mūsų priebalsiai yra i 

pagrindo manyti, kad šitie mūsų priebalsiai yra | 
net senesni už sen. prūsų bei slavų atitikmenis; ; 
tuo būdu, pvz., prūsų šerno “žiema” ir slav. žinia 
turime kildinti ne iš - zeima:, bet veikiau iš *žei- 
ma:. Todėl šitais ir dar kai kuriais kitais atvejais Į 
mūsų kalba yra senesnė už kuršių, latvių, žiem- ' 
galių bei sėlių kalbas ir daugiau sutinka su prū- ! 
sų kalba.

Bet yra taip pat ir tokių atsitikimų, kur mūsų 
kalba iš dalies sutinka su latvių kalba ir skiriasi 
nuo prūsų kalbos, arba visai nesutinka nei su i 
prūsų, nei su latvių, nei su kitomis baltų kalbomis. 
Pvz., prūsai savo kalboje nebeskiria ilgo ide. a: 
ir o, o lietuviai su latviais juos jau skirtingai žy
mi, pig. pr. postal “werden”, lat sta;t, liet, stoti 
ir pr. dart, lat. duot, liet, duoti. Visai kitaip yra | 
su tj ir dj; tam tikra lietuvių Halis, augštaičiai, i 
juos yra pavertę Į afrikatas č, dž (pvz., jaučias, 
trečias, medžias, valdžia iš *jautjas, *tretjas, 
’ medjas, *valdja:) ie latviai iš jų turi pučiamuo
sius priebalsius ž. z tpvz., svešs ‘‘svečias”, mežs I 
“miškas” iš s\etjas, *medjas), bet prūsai, kaip . 
jau minėta, čia isur tebėra išlaikę senovę.

(Bus tęsiama už kelių dienų)

ro, nc-ria: K aurcm '< v s apzva - 
‘jcs. A!sipra>au, sa' o ji, jei aš 

i nebusiu ‘:m cn\s nei įdemi, ne* 
[ Uirin nga. Publika, ma.au, čia 
į rinkt nu, v's kukius nors įžymy 
i bės. Aš gi toli, toli nuo įžymy
bių. Aš nesu nė poetas, kaip mū 

į sų Augustinas, nors tai senos 
datos poetas, dar “Aušros” lai
kų, bei vis dėlto giesmininkas 

nelengva, Šiaulių. Mūsų knygos, spektak 
Užimti dienos lUaį, visas mūsų sąjūdis mažas.

Žcd s po žodžio. įvyko did Us 
turgus. Ir pakėlė kolega tokį 
triukšmą, kad beliko ar tuščiom 
grjzii, ar šilą pasiimti. Minu ę 
patylėjęs, daktaras baigė: j

V is d« Ho ima tolti nuo sa-f 
viskių. Kada su ir Petras, būda'; 
mas J. Šliūpo ir kitų grute e. ra
šė ML ciuvių Balsui**, jautrus 
bu\o v suonienes reikalu i. Nl 
gL- nuo savųjų, žmonės rumba, 

d ngs!a savo tautai. j

Mūsų pobūviai !

Gal daktaro
žiūrėk, mū.sų patricijai, 
rai R..dzviekas ir Kairiukš-

:s, nu C;o : vengia mūsų — nei i 
as save jie kviečia, nei pas ki-! 
us nueina. Dingo ir interesas 

vieno fronto žmonių, veikusiu 
dėl kuitūros. laisvės savo tauta:. 
Jie buvo patricijai, o mes — * 
plebėjai.

’ Plebėjams visur 
ypač tremtyje.
.rūpesčiais (o kuriam jų nebu-j Tikiuosi, dar viena dainę jis pa- 
vo?), ieškojome progos pabuvo-; skaitys čia mums iš tų savų bū 
i, atsilsėti, pasimatyti, savo tųjų laikų, trk’ų artimų munr 
tarpe pasikalbėti. Mūsų pobū- Nesu aš nė publicistas, kaif

Reaganas patenkintas, kad Portugalijos vyriausybė ne
bijo prisilaikyti demokratinės santvarkos.

Caspar Weinberger taip pat patenkintas stabilizuota 
Portugalijos padėtimi. Į Portugaliją grįžo didoka dalis 
portugalų, gimusių ir augusių Goa, Angolos,^Tbusfo'-tf 
kitose srityse. Dalis grįžusių jau vėl grįžta į buvusias 
savo sritis. Portugalai tebevaldo Macao salą, Hong 
Kongo papėdėje, ir kelias kitas Pacifiko bei Indijos van
denynuose. Portugalijos vyriausybė leido Amerikai mau
do t i Azorų salų aerodromus*. Dabartiniu metu Amerikos 
transporto lėktuvai jau pajėgia pasiekti Egiptą, niekur 
nenusileisdami, bet amerikiečiai dar naudojasi Azorų salų 
aerodromais. Kartais atramos punktas labai reikalingas 
viduryje yandenyno.

Amerikai svarbu ne tik Atlanto viduryje, bet ir 
vakariniame Europos pakraštyje. Lėktuvai arba laivai 
gali perplaukti vandenyną, bet reikalingas atramos taš
kas, kai jie pasiekia Vakarų Europos pakraščius.

Šia proga verta prisiminti dar vieną dalyką, būtent 
—Berlyną. Kada buvo susidaręs rimtas pavojus Ber
lynui, Willy Brandt ėmėsi organizuoti jo gynybą. Kovos 
buvo k ra vinos, bet Vokietijos socialistas pastojo kelią 
komunistams, apgynė Zehlendorfą ir greta esantį aero
dromą. Amerikiečiai maitino kovojančius berlyniečius, 
kurie pastojo kelią komunistams.

Suomijoj socialisto Taimerio vadovaujama vyriau
sybė pastojo kelią Sovietų karo jėgoms užimti visą Suo
miją. Maskvai pasipriešino ir socialistų vadovaujamos 
Švedija bei Norvegija. Naciams pasipriešino ir austras 
Bruno Kreisky.

Šiandien prezidentas Reaganas susitarė su socialistų
tvarkai artėja naujas pavojus, bet laisvoji spauda, tiks- partijos vadu Portugalijai sustiprinti ir kartu gintis, 
liai aiškindama galimą pavojų, jį pašalina' 'Prezidentas Ginti ne tik Portugaliją, bet ir visą laisvąjį pasauli.

Vytautas Ignas

los dalyje. Ten kovos eina iki šios diėrięs.
Komunistai buvo beruošią perversni^ kočioję Por

tugalijoje. Jie jau buvo pasiruošę nųginkluąti. kelis ka
riuomenės vadus ir paimti vyriausybe į .savo rankas. 
Laimė, kad tuometinis Portugalijos štabo viršininkas įsa-’ 
kė Lisabonos priemiestyje esančiam Portugalijos tankų 
batalionui apsupti maištaujančius pęstinirikUs,. atimti 
iš jų ginklus ir maištininkus uždaryti į. liaĮėjijhą ir ati
duoti teisman. Sukilusiems pulkininkamsė^uvo^ atimti 
laipsniai ir jie buvo pašalinti iš kariuomen^rWonietinis 
Portugalijos štabo viršininkas yra dabartinis Portugali
jos prezidentas gen. Antonio Ramalho Eąhes. :

Prezidentas Reaganas pareiškė savo pasitenkinimą, t 
kad dabartinė Portugalijos vyriausybė; vą^S ’̂iijama ad
vokato Mario Soares, prisilaiko pagnndini^'žmogaus tei-; 
šių, sąžinės ir spaudos laisvės. Prezidentas ^Sąnes ir bu-: 
vusies vyriausybės prižiūrėjo, kad krašt'eėbųtų pilna są-- 
žinės laisvė ir kad spauda, prisilaikydaina^faktų, laisvai 
juos komentuotų.. Niekad k rašto gyvento ją>: nebuvo taip] 
tiksliai informuoti apie svarbesnius krašto- įyykius, kaip 
jie yra informuoti šiandien. Ne vieną kartą buvo kelia
mas susirūpinimas, kad Portugalijos demokratinei san-

JAV Lietuviu Bendruomenės ? 
santykiai su ALTu ir VLIKu '

■A '
Antanas Pleškys surinka pag-iųh^^is 

JAV LB ir ALTo dokumentus, i-odąifči^K^į 
dviejų organizacijų n esu tarimus. Amerikos 
lietuviai, perskaitę tik JAV LP?‘^LTo ir 
VLIKo informacines žinias*, nežinos kode!1 
šios dvi organizacijos nepajėgė suderinti savo . 
veiklos. A. Pleškys, kruopščiai surinkęs .Hd . 
spausdinamą medžiagą, būtų padėjęs sti^f-': 
vokti nesutarimų priežastis. Bet LĘ. papil
dymo redaktorius nenorėjo Pleškio datribo 
dėti į L. Enciklopediją.

Redaktorius pasiūlė A. Pleškiui spaus- ■ 
dinti dokumentus kuriame nors žurnale arba 
lietuviškuose dienraščiuose. Draugas ne
spausdintų Pleškio darbo dėl tų pačių prie- 
žasčių, dėl kurių nespausdino ir L.Ė. redak
torius. Naujienos mielu noru spausdiniež- 
Naujienų skaitytojai yra infprmuoti apie ne
sutarimų priežastis, nes Naujienos ši<w«- 
dokumentus spausdino, kai jie buvo parūošži,, 
ir juos komentavo. Manome, kad skaityto- • 
jams buvo įdomu prisiminti. Kam ateityj^ 
rūpės patirti nesutarimų priežastis. ttiVės 
atidžiai perskaityti čia skelbiamus dokiwheo- 
tus ir dienraštyje pasirodžiusius rašinius.

Naujienų Rėd “į
♦ e ♦

^1.5, . 1984 m. vasario 17 d.
’Lietuvių Enciklopedija

P.O. Box 95
Šb. Boston, MA 02127

♦ - ' - *
*” * - i * ’ '

Gerbiamoji L. E. Redakcija,
Šįmet sueina 15 m. (nuo 1969), kai prasidėjo 

nesantaika tarp JAV LB-ės ir laisvinimo veiks
nių: iš pradžios tarp ALTo, vėliau ir VLIKo. 
T^iyra gėdingas išeivijos lietuvių gyvenimo laiko
tarpis. Jo iš išeivijos istorijos lapų neištrinsime 
Ir nenuslėpsime. Jau perdaug išpopuliarinta mūsų 
periodinėje spaudoje.

Mano mąnymu, jį reikėtų paminėti ir Lie
tuvių Enciklopedijoje, kaip ta nesantaika prasi
dėjo ir kaip ji eina į pabaigą. I papildomajame 
KE. XXXVI tome apie tai negalėjo būti rašoma, 

įlies šis tomas pasirodė kaip tik 1969 m., kada tas 
ginčas arba kova kaip tik tebuvo prasidėję ir 
d^r nebuvo pilnai išryškėję.

i Tuos per 15 m. vykusius gana aštrius ginčus 
j tarp JAV LB ir laisvinimo veiksni^ — ALTo ir 
į.VUKo, remdamasis spaudos duomenimis, apra-

ir juos Jums atsiunčia Malonėkite juos 
)$^aiisdinti L.Ę. II papildomajame tome.

Jei dėl kokių nor§ priežasčių nespausdintu- 
Imėte, prašau malonėti man grąžinti.
’ G Be to. pridedu Birutės kalno, buvusiame K re 
ftigaiėe vula., Klaipėdos apskr. aprašymą, kuris 
iLĘ: iš viso nėra.pažymėtas.
•yA?'-’ > * : Antanas Pleškys

mmų senjoras Liandsbergis — 
j žiliagalvis, prieš jį lenkiu savo 
galvą už jo drąsį^ ątakas “Var- 

! pe” ant bajorų sukempėjusių 
lizdų, sukurtų pagal Varšuvos 
paskutinį modelį, bet bijau, ar 
aesurūdys ju plunksna, belauk- 

; daina naujų žygių- Gyvenimas 
■bėga, mainosi, ie&odamas sau 

patogesnės vietos, o Liandsber- 
}o bajorai sėdi, nejutia. kaip 
kulniai nudegusiuose plotuose.

Šiuo melu inū^ų daktaras var
to profesorių Vipperj, jo vadi
namąją istoriją. Laimingos jam 
sėkmės baigti tą vargą. Bet mes 
pasiilgome savo istorijos. Norim 
iš jos ką nors išgirsti. Ž nau, 
daktaras kietas, bet maloniai 
nuotaikai sudaryti, kad ir iš se
nų laikų, tikimės, jis nepašykš- 
ės mums savo žinių, žmonės 

pasakoja, kad tai savo mcd.ia- 
<»ai papildyti daktaias net viena 
Smolensko istorijos archyvą iš
vartos. Ar tiesa? Daktaras, ma
tau, nekrato galvos — a'šku, tie
sa. Lauksime, daktare!

Ne be pašaipos pasirodė ir po
nas Augustinas (Baranauskas). 
Panelė Brazdylė, sako jis, ma
ne pavadino poetu. Kad ir senos 
datos, sako ji, bet vis dėlto poe
tas. Ar ne teisingiau būtų buvę 
pasakyti: šioks toks poetas. 
Toks, kai]) šipylių ubagai gies
mininkai Gruzdžiuose prie baž
nyčios. Tamstos šypsotės? Aš 
tiesą sakau. Pažiūrėkite ‘"Auš
roje”, ""žvaigždėje” mano poe
ziją. Paskaitęs ją. aš pasakiau 
sau: ar ne geriau tau, Augusli- 
nai, knygas gabenti, o ne rašy
ti? Nelengva buvo lai sau pa
sakyti. Tikėjausi to iš mūsų kri
tikos. Deja, neišgirdau žodžio. 
Nesulaukiau vertingos ^rilikos. 
feišgijdau pasaka. Tu "giedi, sa
kė jie, tai gerai, ir toliau giedok 
— tavo giesmės mums malo
nios. Kai tu giedi apie savo kal
bos meilę, juo kilnesnė tavo gies
mė. Sunku visus suprasti ir įver
tinti. Neturėdamas tos šviesos 
xš rasių, ieškojau iš savęs.

— O kas su poezija? — ne- 
. kantriai pertraukė daktaras kal
bėtoją.

Ji liko, bet jai reikėjo kilo 
turinio. Ašaras, dūsavimus ir 
aimanas, kuriu tiek daug mūsų 
poezijoje, pakeitė bėgamojo gy
venimo motyvai — darbo ir ko
vos aidai; juos nugirdau '"škap
lieriais” užsiėmęs. Nėra to tek > 
lio į Prūsus, kuriuo aš, kad ir 
luošas, nebūčiau ėjęs į ten per 
sieną. Nėra-los knygelės ir laik
raščio, kurių aš nebūčiau gabe
nęs Lietuvon. Ėjo ta literatūra 
i Gruzdžius. Šiaulius ir Liepoja.

(Bus daugiau)

— Sovietų valdžiai nepatinka, 
kad JAV bando* tolimo skridi
mo raketas Kanados šiaurėje.

'Priedai: 13 lapų LB teksto,
1 lapas Birutės kalnas ir 
apmokėtas vokas.

* * *

1984 kovo 6
i Didžiai Gerbiamasis,

Ačiū už prisiųstą voką ir pašto ženklus. Iš to 
supratau, kad turite teisingą nuomonę apie en
ciklopediją. šios rūšies informaciniai veiklai 
nesidomi polemika. Jų tikslas duoti tikslias ob
jektyvias žinias apie asmenis ir organizacijas — 
jų kilmę, sudėtį, paskirtį ir atliktus darbus. Lie
tuvių enciklopedijos II papildymams yra jau pa
rašę Altos, Bendruomenės ir Vilko vadovaujan
tieji asmens. Tuose straipsniuose nekliudomi 
tarpusavio kivirčai. Jūsų straipsnis gerai tiktų 

I kuriam nors žurnalui ar laikraščiui.
Su nuoširdžia pagarba, . » 

(parašas)
LE redakcijos vardu 

(Bus daugiau)
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R. VILIAUS

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

tokiu auresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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ir “contact lenses”.

* I
Marquette Parko Lietuviu Namų I 

SavinxuKU oxgdiiizaci|os vatoyoa Kvie
čia visus naikus ir norinčiu p>ioti 
UarnuS Į nepaprastu piiesiiiiKirnmj I 
I Vd.mZj.0o Puolus &auj>u susiruiKiuuI, 
Kuris ivyiks xxuvo uicu. io a., peoKta- 
u^exiu, t ;ou vai. varxcuc poi'apxjus sve- , 
minėje — oodU čkj. WdsiueiidW Ave. !

nuo aptaria namų savniuiKų bėga- 
nuėji lepūnai ir au>aK^ucjama j. Kian- 
simas, statytus ponuiKiergams.

| susifuiKinia yra pas-zaneję atvyk
ti šie pareigūnai: ouvęs meras Mi- 
cnaei ruiaumc, . Illinois sena tonus 
rmiup xtocK, btate repres. Andy Mc
Gann, State repres. Micnaei Mauigan, 
aiaerman Ed. burke, aiuerman Ed. 
Vraoiyak ir sen. Frank Sav.ckas.

Kviečiami gausiai dalyvauti visi 
namų savininkai.

Juozas Skeivys

EN1AUSLA ffi DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAlGi*

Funeral Home and Cremation Service
< barite Stasukaith 
FD. LE.

312) 226-13-M

(729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

HOI SPRINGS. AKhMbto kad sukilo Vakarų Vokietijos 
xariuomene.

Lietuviu Pensininkų Sąjungos val
dyba kviečia sąjungos narius ir no
rinčius įstoti nariais į metini susi
rinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 21 d., 
trečiadienį, 1 vai. popiet, šaulių Na
muose, 2417 W. 43rd Street.

Susirinkime bus aptarta bėgamieji 
reikalai ir renkama valdyba bei revi
zijos komisija.

Visi pensininkai kviečiami daly
vauti. Po susirinkimo bus ir vaišės.

Juozas Skeivys
Dr, A^uuixzio o-Cj-Uju Ho

INKSTŲ, PUSuES 1R 
Pkv^iaiq4 umikuk^iJA

Zuab Yrest baxd street
Vaxcuiao^; anuao. 1—* popiet, 

KetvxrvaO. □—7 van vaK.
Unso reieionas; 77fc-24fo0,.

Rezidencijos relef.; 444-5545

Lietuvių Žagarės klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 24 d./ l vaL popiet, Aneies Ko- 
jak salėje, 4500 S.1 Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti,^nes 
svarbiu, reikalų, aptarti Bus vaisęs.

Rožė Didžgafvls, rast

Florida
ik ŪMBlULdLf

3 u*», liksiu »i ilapiu>
?.hjrurgjji

k- -EMBJLL AVk :
■ “ter&burg. Fix 33/ * 

-IV C»Y 420-

• **■ •

MOVING
— Pilsi* 

ŽEMA KAINA
4-i th t w Master 

ir VISA kortelei
Tai

------------ : ........ ■ ------------

Žemaičių Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalu aptorti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis. rast.

šimtamečiai

Kelmės rajone 1984 metus su
tiko astuoni šimtamečiai: tarp 
jų šešios moterys. Vyriausia 
Zosė Kraujutienė — gimusi 
1880 metais.

• Radijo valandėlė
1

Hot Springs radijo valandėlė 
“Leiskit į Tėvynę” girdima sek
madienio rytais per KNOW sto
ti, AM banga 1420. Kovo 4-tos 
transliacija buvo išimtinai skir
ta Lietuvos globėjui šv. Kazimie
rui, jo mirties 500 metų sukak
čiai paminėti. Pagrindinis kal
bėtojas buvo kanauninkas Vac
lovas Zakarauskas, gyvenąs Chi- 
cagoje. Angliškai apie šv. Ka
zimierą komentavo inž. Eduar
das Meilus, Jr., iš Worcester, 
Mass. — JAV L. Bendniomenės 
visuomeninių reikalų tarybos 
naYys. Buvo perduotą (žalis pa
mokslo'Jo Šventenybės Jono 
Pauliaus II, sakyto lietuviškai, 
švenčiant Romoje šv. Kazimie
ro kolegijos 35 metų sukaktį. Re
liginė muzika užpildė likusią 
programos dalį

A. A. Antanas Kruklys

Vėl paviliojo auką kapai... Die 
na Į dieną tiekjų atranda. (Mai
ronis). Mirtis yra neišvengia
ma žmogiško- gyvenimo būtiny
bė. Vasario 27 dieną ligoninėje, 
praėjus keletai dienų po ope
racijos, mirė Antanas Kruklys, 
palikes liūdesy seseria Oną Gu-' 
dor.ienę ir draugus. Lietuvoje 
buvo Kauno policijos orkestro 
muzikantas. Anksčiau gyveno. 
Chicagoje, o savo gyvenimo 
saulėlydį praleido Hot Springs, 
kuriame išgyveno apie 12 metų.

Čia aktyviai buvo įsijungęs į Į 
,xLTo ir Lietuvos Atgimimo Są- 

% ecdžio veiklą, dalyvaudamas val
dybose. Buvo niibširdus lietuvis j 
patriotas, Lietuvių Fondo narys, 
dosnus aukomis Lietuvos lais
vinimo reikalams. Vienas iš 
steigėjų radijo valandėlės “Leis
kit į Tėvynę”, kurią stambia au
ka yra parėmęs ir penkerius me.
us sąžiningai ėjo kas’ninko pa_ 
eigas. Šermenyse ir laidotuvė- 

~e dalyvavo gausus būrys tautie- Į 
čių. Religines apeigas atliko 
ir šv. mišias atnašavo kųn. Pet
ras PatĮaba, lektc-riavo Justinas 
Stasiūneitis. Kaistą nešė drau
gai: Osvaldas Nagelė, Alfonsas 
Piežini^į-Juozas Grigaitis, Alfori 
sas Cibulskis, Vacys Artmonas 
ir Pranas Švilpa. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Antanas Kruklys mirė tik po
ra savaičiiĮ prieš savo 80-tąjį 
gimtadienį. Buvo gimęs Panevė-1 
žio apskrityje.

Salomėja Šmaižienė

— Lordas Kagahas, kuris 
prieš kiek laiko turėjo jv^irių 
nemalonumų ir net atliko .trum- 

i pą kalėjimo bausmę, dabar savo 
j “Gannex” fabrike įsivedė naują 
tvarką: visi darbininkai, tar
nautojai ir direktoriai privalo 
kartu pietauti toje pačioje val
gyklos salęje, be jokių patarna
vimo skirtumų. Kaip žinome, 
o.das Raganas, 68 m., j Angli- 

„ą atvyko iš Lietuvos.

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 - 1742

330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

TEISME I
I 

’■ i 
kaa 
tai 11

Teisėjas: — Tu žinojai, 
neturi pinigų užsimokėti, 
-kam tiek daug gėriai? <

Kaitinamasis: — Iš nusimini
mo, ponas teisėjau, kad neturiu 
pinigu.

Ii įvairių tfstvmų
ANTANAI VILIMA8 

•L 374-1 UI arfe NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO SE OBSERVED VUNL 1-7j ISBGB^AUSE^

— Lenkijoj beveik 21 milijo
nas žmonių jau /mate diskusinį , 
filmą ‘The Day After”. Su ame- Į 
rikiečių filmų gamintojais buvo 
susitarta nieko nekeisti ir teisin
gai išversti į lenkų kalbą, tačiau 
cenzūra užtepė tą dialogą, ku- • 
riame kalbama apie Rytų Vokie-. 
tijos kariuomenės sukikmą prieš 
sovietinius valdovus. Kai kūrei 
Jano žiūrovai susidarė vaizdą,

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SOPHIE BABCIIS 
tAOUO iEIMOS VALANDOS 

teiUdienlii* tr setaulieaUl« 
nuo 8:30 iki 0:30 rah ryto. 
Stotie WOPA - 14M AM 

miuliu*|ainM ii
Parks,

“<Ma — Aldona Davk* 
77M549

<« S». MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO. U. Ut»

............................ ............... ...  I ........  ' _ ... ,jT

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION STUDY 
W PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
profession during

THE 1980‘S.^.----------

BIELIŪNAS
- , -MUHtTI VH KUl’l Hi,.

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

| ■■ ■ ■ ■ to..; a ,

CM*CAGO MOTOR CJ-UB CSW

DON’T CUT l*i BETWEEN CAOS Vj 
THAT ARE AUJOWTNG- SAP? J 

FOLLOWING DtSTAMCE®— < " -

-W-

!D. TietuvosAidai
. mi 1B' ■>NJL

14AH1PUUAT1VE

KAZĮ IRAZDŽIOHYTt 
veM|a

ycv*-u- F

tadieoio 830 vaL vakar

banga 1450 AM.
M. retanbozg. Fla^ 12 JO vaL » 

H TBS stoties. 1110 AM bsao.

tC44 W. 71st ftEMt
Ckic^ga, nttoob
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PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENBAžTI “NAUJIENOS”

• i B H Is SKį. S g
? i i W

TĖVAS IR SŪNUS
H ARQUETTE FUNERAL HOME

. 2533 W. 71st Street
' K - 1410 So. 50th Ave., Cicero
# Telef. 476-2345

» TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

Mję KOPLYČIŲ LA1LXJJ1M.U ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

iEAl\ VAA'CE ir GEORGE ŠOKINI

■uJLstes automobiliams pastatyta

WK —--------------------__2.T............................................................ '" - r*.-. - -------- i.

Ki \ i?--- Ai^Į-ž- ■ ~ - i-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Teh RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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> — Kazys Keblys, iš Tucson, suoti už 10 los apylin
I mr.ną Edward Vzdolv

ai dėkojame v cms.

Vytautas Kaltūnas, iš Fast
Ind., pratęsė prenum '- 

ratą vieneriems metams ir pri
dėjo $(7> Naujienoms paremti.

Širdingai dėkojame.
Jonas Jokubenis, iš Marquette 

Parko, senas Naujienų skaityte
ps, rašytojas ir l>cndradarbis. 
pratęsė prenumeratą ir pridėjo 
$55 Naujienų paramai.

Dėkui už šią ir sudalinę pa 
varna.

Amerikos Lietuviu Socialde
mokratu Sąjunga atsiuntė są
skaitos mokestį ir pridėjo 
$1)5.32 Naujienų paramai. Ačiū.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas ir pridėjo Naujie
noms paremti:
: po $25 — J. CesnaiCs, iš East 
Wenatchee. Wash., J. Liutkenis, 
ts Chicago, Ill., ir T.B., iš Chi- 
ėagos;

po 820 — B. Draugelis, iš Fall
brook, Calif., Edmund Jasiūnas, 
iš Marquette Parko. J. Petkū- 
nas, iš Racine, Wis.. V. Pocius, 
is Brighton Parko. A. Andru- 
šaitis, iš Geneva, Ohio, ir A. 
Matuliokas, iš Chicago, Ill.;

po $15 — Joseph Budrelka, iš 
'SI. Petersburg, Fla., ir Antanas 
-Kuras, iš Marquette Parko;

po $10 — Kleopą G rinkus, iš 
Lioren- 

, Petras 
iš Waukegan, Ii 11., 
iš St. Petersburg, 

, iš Lake Zurich, 
iš Chicago, Iii.,

o priešai nepasakė, 
jie balsuos, toJ.ėl ky

— LB (K) Cicero apyl. nanų l klausiuos,.ar .kartai* Majeuz 
metinis susirinkimas i vyk 
kovo 18 d 11:15 vai. ryt 
Antano [ 
Bus renk

ko priešai, laimėję rinkimus, n
I baLuos už merą Harold Wash- 

ar ipijos salėj, Ciceroj. ingioną.
mas nario mokestis. j Net jeigu j’e ir nebabuolų už 

Valdyba Į mero Washing'.ono kandidalū- 
yra daugelis manančių, kaJ

I m
BALEu' pa tško Bronisla- 

Fahijonavičiūtės, artimųjų70S 
ir pažįstamų, kuri yra gimusi- 
1911 m. Philadelphijoje, Pa., ir* 
ten kartu su tėvais Juozu ir1 
Adolfina (Drundzevičiūte) Fa-!

je. Turintieji žinių prašomi pra- Į 
nešti BALFo Centrui—2558 \V 
69111 Street, Chicago, 1L <)(K>2(.

— L. K. V. S-gos Ramovės 
Chicagos Skyriaus narių susi
rinkimas įvyks kovo mėn. ,18 d. 
12 vai. šaulių Namuose, 2117 W. 
13rd Street. Nariai kviečiami 
sus:rinkime dalyvauti. Valdyba

suoti už

suos. Būk l-kr
lyako 29, baisi
Aloyzą Majerczyką 
linkės komiteto nario

ienas atsimena, kas al
kai mero rinkimų metu 
d’daui suskaldo bdtųjų 
tai Washing’.onas la mi.

atsiras trečias Kandidatas De
mokratų partijas pirmininko 
pareigoms.

Ma

Išspausk Nr. 267.

no-
rn i sodybų, nei pilių,

tai, Kad būtų p: 
d Vrdo\vak. J 
kė, už ką jie bal
as, paremk Vrdo- 
uok už aldermana 

12-tos apy- 
parei-

tam4 — 
RIAL 8STAT1 K>ft tALfi 
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJU 
Gt URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

S4įiiW<,

UAL £ STATM FOR SALI

PETRAS KAZANAUSKAS, Prėzidentu
TeL 847-7742 ;2212 W. Cermak Road

fc MAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS * VALDYMAI 

t NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

MajerczykAiderman Alovzius

Los Angeles, Calif., V. 
tas. iš Marquette Parko 
Markūnas, 

:Š. Markus, 
•Fla., V. Mičiulis. 
Hl., J. Palšis, 

įtštasys Skorupskas. iš W. Bloom
field, Mich., ir Z. Stankus, iš 
’Hammond, Ind.;
L po $6 — Valentina Sandau, iš 
Brighton Parko, ir A. Jakscht, r
Įiš Marquette Parko;

' po $5 — C. Beinoras, iš Clear
ing, 111., T. Briskaitis, iš Mel
rose Park, Ill.. Jonas Dobro
volskis, iš Clearing, Ill., Emilija 
Gaška, iš Brighton Parko, Ida 
Pihnonas, iš Marquette Parko, 
Jonas Plienaitis, iš Brighton 
Parko, Mykolas Trumpickas, iš 
Hamilton, Ont., ir V. Zeberta- vienintelis 12-tor apylinkės 
Vičius, iš Detroit, Mich.; miteto narys, pasižadėjęs bal

— Kanadoje vieno namo 
stogėje rasta 3,000 Hitlerio 
meniškų nuotraukų ir įvairių J 
slaptų dokumentų. Ją rinkinį 1 
paliko dabar miręs šveicaras F. 
Schiesse, kuris karo "‘metu dirbo 
Kanados karinėj žvalgyboj, 
žmona pasakė, kad tas visas 
kinys dėžėje buvo užkaltas 
veik 10 metų.

pa- 
as-

10 |

kronikoje paminimi 1480 me
tais. Vėlesniu laiku platelių 
dvarui p’klausę 52 valakai. 1710 
mcta:s čia buvo atplukdę švedai, 
gyveno čia jų generolas Gardi, 
kuris vėliau, berods, ir sudegi-! 
no karalienės Bonos pili, buvu- j 
-.ią ežc'o salo’e, prie Platelių.: 
Paskutiniu laikotarpiu Plateliai 
su plačiomis apylinkėmis pri
klausė grafui šuazeliui Pirmo
ji Platelių bažnyčia, kaip paduo
da vysk. Valančius, buvusi pa
statyta 1564 metais.

Plateliai žavus ne tik deširn-

mo 
pasigailėjimo les kultūros 
mes, teigdami, jog vergams 
įei’kalin
nei nuosavų papločių, nei rašto, ’ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

i

INCOME TAX SERVICE
3529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
-------  ■ - T- . "" ------ " ■

ne i .meno.
to tai 
iiiien

anoji aukšta kultū- 
be pėdsako yra n 
žlugusi

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

aldermanas 
yra kandi- 

Demo-

12-tos apylinkės 
Aloyzius Majerczyk 
datas 12-tos apylinkės 
kratų komiteto nario parei
goms. Pirminiai rinkimai įvyks 
antradienį, 1981 m. kovo 20 d.

Svarbiausias klausimas — už 
kurį kandidatų Cock apskrities 
Demokratų partijos pirminin
ko pareigoms balsuos naujai iš
rinktas komiteto narys.

Aldermanas Majerczyk yra
ko-

Į čia salų, didžiuoju Platelių eže- 
i ru, kuris tUri’10 km. ilgio ii plo

čio ir užima 1218 ha., bet dar 
šalia jų yra dideli Beržoro ir 
Vikšto ežerai. Mažesnių ežerė
lių čia priskaityti gal kokią de
šimtį ir daugiau.

Tad Kretingos apskrities savi
valdybė įvykdė garbingą suma
nymą. kurdama čia naują kurer-

— Vyrauja įsitikinimas, kad j 
senatorius John Glenn pasi 
trauks iš kovos demokratų par- Į 
tijos nominacijai gauti. Jis ne-j 
turi pinigų ir energijos.

PLATELIŲ EŽERAS

Tas tylusis žemaičių kampas 
kituomet turėjo savo didelę »r 
gražią praeitį. Ji valdė žemai
čiu seniūnai Kės^ailos, išdidi i v 1karalienė Bona turėjo čia ežero: 
saloje savo vasarnamį, Lietuvon] 
Lenkijos karalius Augustas Pla
telių miškuose medžiojo, vėliau 
juos valdė didikai Oginskai in 
dar kiti galiūnai. i

Tų senovės paminklų čia dar 
šiandien vra užsilikę. Yra kele
tas piliakalnių, ar septynios alk-j 
vietės ir penkiolika maro ir mil
žinkapių kapinynų. Jau 1253 
metais minimos Platelių apylin- kultūra, kurią kryžiuočiai, o pas

APIE IŠNAIKINTĄ SENŲJŲ 
PRŪSŲ.. KULTŪRĄ

Karaliaučiaus universiteto pro 
fesoritis F.- Engelis yra pareiš-

Senųjų prūsų ir žemaičių

1

Organlzo car pods fe? 
gasoline,

Dart fe© & Bcm

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

• tavimas.

• 3 butų mūrinis su. garažu. Pelningas 
pirkinys.

! Didelis, gražiai įrengtas bungalow.'
" | Nebrangus. ;

1
ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

GARFIELD - RIDGE,
Archer ir ITarlem apyl.

; SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų 
< medinę rezidenciją su atskiru 4 kam- 
; barių butu — tėvams ar uošviams. 
Kambariuose kilimai. 2 židiniai. Kabo.

j pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas 
su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti, 
galima tik susitarus.’

Skambinti 5S6-2362
po 7:30 vai. vak. kasdien.

kės, kaip Notėnai, Būtingė ir ki~, kiau ir lenkai išnaikino, buvo !
tos. Patys Plateliai kryžiuočių! turtinga ir prabangi. Kai 13-me 

šimtmetyje kryžiuočiai pradėjo 
nukariauti prūsus ir prievarta

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto IcWIm^.
Dirbu ir užmiesčiuose, $relts 

^auntuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava*
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui aUtomobilic 
liability draudimas pensininkams. 

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

. Chicago, III.-
Tel. 523-8775 arba 523-919,1

M. ŠIMKUS
.. Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
naruos ta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

=
i

s§e us for

JUtt

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

u

Knyga su formomis gauna- 
! ma Naujienų administracijoje.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui - -

P. NEDAS, 4059 Archer Avenoe,
Chicago, III. 60631. TtL YA 7-59M

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
i

iFSLICF 
r *!>■«Si '01 V Car.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

0 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, March 16, 1984 j >

Interest Compounded
D*4y and Paid Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD = CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
3208’A W. 95th St.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas \ 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
i į ysL ryto iki 6 vaL vakaro. 
Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d.

& pagal susitarimą.
TeL 776-5162

1849 West 8 3rd Street
Chicago, HL 60621

J

Naujai pasirodžiusi
dr. Antano rukšos PASSBOOK

SAVINGS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

v- ■—4
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i Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

IT OUI 10W UTB

InterMt Relei 
pi>d on Srvtngs

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL G0629.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 015.

Persiuntimas — 0L
1907 metais išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima rauti nepaprastai {domina gydy

tojo, Ytouomeoėę veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

A. Gvmob — MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia 1905 
metų frykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
•uairupininu-----------------------------------

Dr. A. J. Guaaen — DANTYS, jtj priežiūra, rvetkata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

MinHtaia viršeliais, tik_______ _______

Dr. A. J. Gmmb — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik____

Gaflma taip pąt užsakyti paštu, ataiuntua čekĮ arba 
nooej orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4edaat BĮ peniuntirao URaidoma.

ENERGY
WISE »

advokatų DRAUGIJA 
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoK

04.00
08.00

02.00
■Iter* every 3,0001* 
6,000 mile* to avoM 
wasting gasoline.
Don't he a Bom Lotari

6606 S. Av». 
Chte*«o, IH. 60629

Tel: 778-8000


