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- INDIJOS SOSTINĖJE NUŠAUTAS SOVIETŲ 
.- DIPLOMATAS CHIRIČENKA

Afganistaniečiai suruošė milžiniškas demonstracijas
y

New Dehli, Ind. — Penkta
dienį rytą du nežinomi jauni 
vyrai paleido 4 kulka-į galvą so-
vyrai paleido 4 kulkas į galvą so nios sako, 
mušė. ’ ; •

Penktadienio rytą sovietų dip 
lomatas ir ambasadoriaus pata
rėjas Valentin. Chiričenko buvo 
nušautas visai netoli sovietų am 
hasados New Dehli mieste. 48 
metų Chiričenka automobiliu 
važiavo j darbą. Prie automobi
lio motociklu privažiavo du jau
ni vynai, vairuotojas turėjo .šal- j 
mą„ o antras paleido 4 šūvius į 
automobilio užpakalipį langą ir 
visos pataikė Chiričenkai į gąl- 
vą. i; '; : č ■

šovikas pajėgė nuvažiuoti

. Daugelis matė p^ikėsinimą 
prieš sovietų dipiomta Chiričen. 
ką. New Dehli gatvė didokas 
žmonių skaičius ęjo.j. abi kryp
tis šaligatviais.

Sovietų šofęris tuojau njiskų 
bėjo Į ambasadą,-'kirri buvo bc-. 
veik čia pat, o ppasikešintojas at
sisėdo, - pasiėmė už rankenos ir 
važiavd tolyn su vairuotoju.

Pradžioj^ ^jionės riesusiorieir 
+■__ ;_

tęsia tą žudymo darbą ir šian
dieną

Iš Afganistano ateinančios ži- 
kad paskutiniomis 

dienomis sovietų aviacija ir tan
kai apšaudo visus Kandackano 
kalnuose gyvenančius afganus. 
Helikopteriai apšaudo pašlaitė
se besiganančias avis.

Afganistaniečiai, indų pade
dami, suruošė demonstracijas 
prieš sovietų ambasadą ir rusų 
konsulatą.

Plakatai reikalavo, kad rusai 
atšauktų savo karo jėgas iš Af
ganistano ir baigtų beginklių 
žudymą.

tenths Ktunii. Čia matoma senąjį medini Aleksoto tiltą per Nemuną* Tai yra labai reta nu ©trauki

matė 
matė,

KORĖJOJE STIPRINA 
OPOZICIJOS PARTIJA

SEUL, P. Korėja.— Kim Doe 
Jung grįžo į Pietų Korėją vasa- 
pradžioje, prieš pačius rinki
mus. • L

•Gen. Chari Doo H wan, buvęs 
stabo vireininkas. tapęs _ prezi
dentu, pasveikino visas politi
nės partijas,, bet vėliau Įsitiki
no, kad demokratinė santvarka 
yra. stipresnė, kai yra opozici
ja-

KAZYS OŽELIS SUNKIAI SERGA, ATŠAUKTAS 
Iš ALTO

Į ALTo valdybą, vieton susir. kalbos į voniose vietose,ruošiant 
gūsio inž. Kazio Oželio,Lietuvių Vaasrio 16 nunėjimus. o Gr. 
Atgimimo Sąjūdis paskyrė Jo- Lazauskui ir J. iLlandžiui pade-
ną siaučiiiną. Apie tai ALTo 
pirm. Teodoras Blinstnibas pra 
nešė kovo 8 d., pradėdamas val
dybos posėdį. Pakvietė visus vai 
dybos-pariuš susikaupimo valan
dėle, pag^mf i” mirusį buvusį vai-

ojusj se-
■ įm^ę?’ -j■•lek
f šuviiįC j yiii^je C^ekfeusj ’ 

vyra, o . vėliau m atė jį sėdantį, ir 
nuvažiavusi 1 tolyn.

Paskutinėmis dienomis; New 
Dehli mieste būvo suruoštos ka
lios afganistaniečių ; demonstra
cijos prieš' sovietų karo jėgasy 
įsiveržusias į Afganisiana ir šim 
tais žudančius beginklius afga
niečius. ' -b...

žudo afganiečius be pertrau
kos

Ki^ę^g|^vieju^inetus( <jybos nmį dr. J. Jeronie. 
prairo?Prieš rinki-

2 mus jis;.nūtafė/grįžti, bet prisf* 
bijnjb,’ kad jo neriušautų, kaip 
.nušovė Aquino, Koręjon jis grį- bWiu Prekybos Rūmų (.hieagoj 
žo su dviem Amerikos Kongre^ 
'so atstovais. '

Prez. Hwan buvo prižadėjęs
■ pasiųsti porą policininkų Į To
kijo, kad nebijotų grįžti, nieko 
blogo neatsitiks, bet apsvarstė 
reikalą ir atstovų į Tokijo ne
siuntė. Nebuvo jokio reikalo. 
Vakar Kim Do? Jung įstojo į 
Kim Joung Sani vadovaujančią 
demokratų partiją.

' • • - • . • - • • .. ■ ' ■ X, • '

Toliau pirm. T. Blinstrubss 
papasakojo apie sėkmingą Lie-

naujinimui yra pavykę surinkti 
133,580 dol., darbas sėkmingai 
atliktas ir dar liko lėšų specia
liam leidiniui tuo reikalu.

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor. 
nnavo kaip nuoširdžioje dvasioje 
praėjo Vasario 16 minėjimas 
New Yorke, o D. Danilevičiūtė- 
Dumbrienė pranešė apie gerai 
pavykusį Vasario 16 minėjimą 
Gary, IN., kur Lietuvos
L.i buvo iškelti amerikiečių fa- 

išspausdintus jo pa—į <Ljo programoje ir kur jai teko 
reika.

Sovielų karo jėgos sausio mė
nesį pradėjusias naikinti afga
niečiu kaimus ir pakalnėse gy
venančius atskirus

— Irano radijas tvirtina, kad 
Irako’ lakūnai bombardavo 16 

ūkininkus, įmestų. , ’ «

pravestą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, kuriame pa- 

. grindinę.kalbą. pasakė pats AL
To pirmininkas T. Blinstrubas 
papasakojo apie pasitarimus su

■ VLIKo vicepirm. inž. L. Griniu
mi, su veikliu jaunimo tarpe dr.
V. Kisieliumi, su adv. P.žiiniba-j 
kili, su kuriuo ypač buvo aptar
tos bendros pastangos prieš lie
tuviams. keliamas bylas dėl na
cių nusikaltimų.

Ml

Padėkojo dr. L.Kriaučeiiūnui, 
inž. Gr. Lazauskui, D. Danilevi
čiūtei Dumbrienei už pasakytas;

CHINA

N. VIETNAM

South China 
Sea

/^^S. YIE'^W
gUiCAMeoDiA -s~~

GULfW ' - /?' -.~Sk.

kojo jų sklandžiai atliktų užda
vinį, vykstant į Washington^, į 
kada ten Atstovų Rūmuose bu
vo Vasario 16 minėjimas.

Kun. J.Prunskis painformavo 
2-pie “Sun-Times” ir "Chicago 
Tribune 
siųstus laiškus Lietuvos 
kalais,, pranešė apie gaunamus < 
šiltus atsiliepimus dėl ALTo vari 
du pravesto rašinių konkurso 
lituanistinėse mokyklose. Pain
formavo apie ryšius su sen. R. I 
G. Lugar Įstaiga dėl Vasario 16' 
minėjimo JAV Senate. .

Dr. J. Valaitis paminėjo, kadj 
Šveicarijon išvykę lietuviai gy-l 
dytojai dalyvavo Vasario .6 mi
nėjime. Painformavo apie Jungi 
linio Pabal liečiu Amerikiečių ' 
Komiteto Washingtone sėkmin! 
ga veiklą Lietuvos reikaluose. I

Inž. Gr. Lazauskas pranešė, | 
kad išspausdinta 5,000 egz. lei‘, 
dinėlio: ‘‘Gelbėjimas tremtinių 
iš Maskvos letenų”, kurio teks-i 
tą paruošė kun. J. Prunskis, o 
pirmu kartu išspausdino “Xau-j 
joji Viltis”. Gr. Lazauskas pa- ' 
pasakojo apie sėkmingai praė
jusį Vasario 16 minėjimą - Del-’ 
roite, kur jam teko pasakyti 
kalbą ir su vietos organizacijų 
vadovybės nariais aptarti Lietu-; 
vos laisvinimo reikalus, išgir-; 
stant iš jų gausiai naudingu pa-j 
siūlymų. Gr. Lazauskas taipgi 
pasidžiaugė, kad Lietuvos ats- į 
tovybės rūmų Washingtone at-1

OKUPUOTOS LIETUVOS KREPŠININKAI 
— RUSŲ IMPERIJOS čEMPIJONAI

Černenkos mirtis kovo 10 d. 
' okupuotoje Lietuvoje buvo nu. 
' stumia į šalį ir, vieton “liūdėti”, 
visas kraštas džiaugėsi, kad tą 
pačią kovo 10 d.“Žalgirio” krep 
šinio komanda nugalėjo Sovietų
CASK komandą už visos impe. ' du kr 
rijos vempi joną tą. Dvikova, ku
ri ivvko Kaune, buvo dramališ-,

Į ka, rezultatai buvo 77:75. j 
į “Žalgirio” komanda sudaryta 

iš sekančių: Valdemaras Cho.; 
micius, Mindaugas Arlauskas, 
Vi tekias Masalskis, Raimundas ! 
Valikonis, Algirdas Brazys, Ri
mas Kurtinaitis, Vytautas Ma-! 
Eras, Raimundas Civilis, Ginta. • 
ras Kraprkas, Virginijus Jau-j 
kauskas, Mindaugas Lekaraus-! 
kas, Sergėjus Jovaiša ir, žino-j 
ma, pasaulinio maštabo žvaigž
dė Alvydas Sabonis.

Maskoliai atvyko į Kauno 
rungtynes kaip lietuviai sako, su; 
C\lrel:|'>nciomis k i n komis”: iki 
šio finalinio susitikimo, žalgirie
čiai jau keturis kartus buvo nib 
galėję CASK krepšininkus, jų 
tarpe ir pirmosiose didžiojo fi
nalo runtynėse Maskvoje, porą 
dienų anksčiau.

Lietuvių sezonas baigėsi ko-
reika. vo 19 d. Grenoblyje Prancūzi

joje, kur jie žaidė Europos ša
lių Taurių laimėtojų turnyro kuris organizavo 
finalines rungtynes su Barcelo- 
nos FK komanda iš Lpanijos. 
Šių rungtvniu rezultatu (far ne
patyrėme.

įdomu, kad dvikovoje už Eu
ropos čem-pijonalą susitiko dv’ 
komandos, kurioms krepšinio 
išsivystymo sėklas padėjo Ame- !

J rikos lietuviai. Prieš karą, dar; 
’ Isisvoje Lietuvoje, jaunimą mo
kė Amerikos lietuviu krepšinin
kai Phil Krause-Kraučiūnas (mi 
ros prieš porą metų),Frank Lu
bin, Michael Ruzgys. Harry Pet 
raitis, Ko-stan la s S ; vic kas ir k i 
t’ Ši puikių mokytojų įkvėpti 

iai 1938 m. lai-
Po 

įimu, kebos Eu

’-susitikti su Irongresmenu V.
i Visclosky. St. Dubauskas papa-
j akojo apie Vaasfio 16 minėjimą

Cicero, kur buvo priimtos pla-, 
čiau paskleidžiamos rezoliuci
jos Lietuvos reikalu. 1

ALTo inf.,

IRAKAS NUMUŠĖ IRANO 
LĖKTUVĄ

BAGDATAS, Irakas. — Ofi
cialus Irako pranešimas sako, 
kad Irako karo jėgos puolė Ira
no karo jėgas, sumušė įsistipri
nusį priešą ir užėmė 2 pasienio 
kilometrus. Kovose dalyvavo 
dvi Irako pasienio brigados.

Be to, Irako aviacija puolė 
Trano miestus ir Hamedano sri
tyje numušė Irano lėktuvą.

Irano radijas pranešė, kad Ira 
no lėktuvai puolė pasieny 
čius Irako miestelius, 
užmušė 12-ka civilinių 
gyv?ntojus sužeidė.

KALENDORĖLIS

SIAM

PHILIPPINES

Ketvirtadienį Manilos teismo posėdyje buvo paro
dytas iš kiniečių lėktuvo padaryto japonų, kiniečių fil
mas apie 1982 m. atskridusio Aquino nužudymą. Filmą 
žiūrėjo prisiekusis teismas, giminės ir salėje buvusieji 
žurnalistai. Aquiną nužudė kariai.

Kovo 23 <1. šv. Domas, Akvilė. 
Galigintas. Vidmantė.

Kovo 21 <1. šv. Gabrielis. Ark.. 
Hilda, Daumantas, Niką.

Kovo 25 (i. šv. Heraldas, Liu-
Kantė.

Kovo 25 <i 
cija, Vaisvilk

Saulė tek; XI, leidžiasi 6 06.
Vėsus, gal

mokinti.. Matyt, kad kaip Lie
tuvoje, taip ir Ispanijoje Ame
rikos lietuviai buvo geri moky
tojai: abiejuose kraštuose krep
šinis pasidarė vienu svarbiausių 
sportų ir štai 1985 metaig tie 

tai susitiko dvikovon už
Europos čempijonatą.

T. Skinkys

FILMAS SUKĖLĖ PASIPIK- 
TINIMĄ MANILOJE

MANILA. Fil.—Praeitą penk
tadienį parodytas filipiniečio 
Benigno Aquino nužudymo tik 
slag, sukėlė didžiausio pasipikti
nimo filipiniečių tarpe.

Drugelis nežinojo, kad 1985 
m. rudenį, kai Aquino išlipo iš 
lėktuvo, tai kituose buvę Kinijos, 
Japonijos ir Hong Kongo žur
nalistai filmavo visą nužudymo 
eigą.

Aquino nufilmuotas, kaUjį 4 
Filipinų karo žvalgybos nariai 
išlydėjo iš lėktuvo, kai jam, be
lipant laiptais, buvo kario palei
sta kulka į pakaušį,užrekorduo- 
tas ir karių pasikalbėjimas.

Teisingumo mmisteris, pro
kuratūra žiūrėjo teisme rodoma 
lėktuve traukta kiniečiu filmą. 
Ją matė ir gen. Fabijonas Ve,, 

ikėsinimą
prieš Aquino.

— Penktadieni, aukso uncija 
kainavo $323.00.

— Už kiekvieną pasikėsinimą 
prieš Išvažiuojančius Izraelio ku 
rius, šie apsupa šijitų kaimelį,ir 
iškelia j padanges šijitų namus. 
Jie apsupo Tochtū kaimą ir nu.

esan-
kur

mėjo Europos cempiionatą. 
tų lietuvių lairru

; ropos š - lys k vie 
tuvius atvykti į 
jaunimą.

Chk^giotis Mi 
ėmė Ispanija s k 
vyko ir ėmės’

— Pietų Afrikos policija 
kar nušovė 17 n~grų.

Prezidentas yra įsitik 
kad susilikimas su . Gorb ir 
bus naudingas.nes rusai jau 
Prinokę pasitarimams.

ir mokyti j u

< pri- 
n nu- 
jAiniu

— 62 Chicagos ligoninės, per 
žiūrėjusios spaudoje k^liannis 
balsus, nutarė sumažinti mokes
čius ligoniams. Mokęstį sumaži
no šiaurinėj miesto dalyje ėsąri- 
čic> ligoninės.

— Prokuroras Richard M.Da
ley patraukė tesiman Kaliforni
jos statybos l>endroves už skel
bimą melagingu žinių apie 
duodamus kondominiumus.

par-

Pietų Afrikos policija 
truliuoja Sarpeville gatves, 
perėtais metais buvo didelės 
dvnės.

pa
kui* 
žu-

— Jeigu bus paleistas bent 
vienas šūvis Į išvažiuojančius iz
raelitus, tai Izraelio tankai grįž
tą Į Pietų Libaną ir apšaudo ši- 
jitu namus.

— Užpuolikai pataikė 1 šū
vius sovietų diplomatui, o šofe
rį sužeidė stiklo skeveldros. I>p 
loniatas Chiričenka važiavo į 
X( \v Ikhlį sovietų ambasadą, 
kur turėjo savo darbo kamba
rį.

AFGHAN.

•.NBWDliw

HAVE 
RIVER

Rawalpindi

Pradžioje rusai leido afganams Įžengti Į Pakista
ną, bet paskutiniu metu sienas uždarė ir pradėjo žudyti 
afganus. Šie Dehli gatvėje nušovė sovietų diplomatą 
Chiričenką.
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NEDARBINEI ASMENYS GALĖS NAUJAI 
PRAŠYTI IŠMOKŲ

,k3<i apie
l ūkstanči u 1 Hinuks darbininkų, 
kurių prašymai gauti nedarbin
gumu išmokas, atmesti, per pa
staruosius (i mėnesius, dabar tu
rės t-isę naujai prasyti nedar
bingumo išmokų iš Soc.Sec. ad
ministracijos. Tokį sprendimą 
pa>k:li>ė šiomis dienomis fed.tei 
sėjas. i

JAV distrikto teisėjas Nicolai 
L. Rua panaikino C. S. Sveika
tos ir (lerovės Tarnybos Depart
ment atidėjimo 
mokė Ii benefitus.
nusprendė, kad kiekvienas 
darbingas asmuo turi būti nau-

i ii lu j.
ančių

diia
II Įmuks

Sveikatos departa-
teisėją N. L. Bua,

nuosprendį.
Tas depdas 

ne-

Minėta 
men tas prašo 
kad nedarbingi asmenys apeluo 

j Circuit Court of Appeals.
Tačiau teisėjas B. L. Bua j»a- 

. _ j a 
mo-

tu

kė departamentui, kad tuojau 
nustatytų (identify), kam 
ketines nedarbingumo pašalpos.

Vad. Legal Assistant fundaci
ja apskaičiavo, kad nuo 50,000
—70,006 nedarbingieji asmenys 
gali būti kvalifikuoti gauti apie 
$400 per mėn. pašalpą; apie 20 
—30 tūkstančių gali būti kvali
fikuoti gauti $230 per mėnesį.

Federalinę valdžia planuoja
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i rej
< neteisingo žodžio nepataiso.
Į J. Klauseikis giliau pašiūrėje 

Rados “stilistiką” ir papras- 
3tįsiais faktais įrodė, kad gra 

žodžiais apibarstomas labai 
tvirtinimas. Tas tvir- 

as veik visuomet yra mela- 
s. O 
štili

i

azi

z

*2

*i

jai apklausinėtas, ar jis turi tei-j šį teisėjo N. L. Bua sprendimą
sę nedarbingumo išmokas gauti, apeliuoti.

Mano bausmė bus mano triumfas!
Nijolė Sadūnaitė

p. s.

J. Kuzmionis

IŠTREMTAI LIETUVAITEI
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Pavasario džiaugsmas

KĄ KITI RAŠO:
PALIKIMAI IR TESTAMENTAI

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos jau gerokai apkarpyto palikimo 
Fondas Amerikoje specialiu ap
linkraščiu kreipėsi į tautiečius 
palikimų apsaugos reikalu.

Pakartodami kai kurias jų 
mintis, norime ir Britanijos bei 
visos Europos lietuvius pragin
ti rimtai šituo reikalu susirū-

Minėtame

rubliais ar 
dolerinėse

lietuviškiems reikalams bei or
ganizacijoms. " .

Minėtas aplinkraštis siūlo J-| 
AV lietuviams palikimo reika
lus tvarkyti per Tautos Fondą, 
■kuris yra numatęs įsteigti' spe
cialią Teisės tainybą.Kartu kvie 
čiame testamentus sudarant ne 
pamiršti ir Lietuvos laisvinimo 
reikalus, kuriuos tas Fondas rė-Į

aplinkrašty,

melas, nors jį gražiam 
■tas” papuošia, vis lie- 

Kenksmingu pačiam

Trokštu pas tave nuskristi 
kurčią naktį 
ir U:; J .
meteoru taigon kristi 
ir liepsnodams ' 
tavo viltį atgaivinti.

2*

22

pinti
tie kita ko, rašoma:

Sovietų Sąjunga,j. okupavusi 
Lietuvą, savo ilga ranka sten
giasi užgrobti visas, Lietuvoje 
gyvenantiems ;įpėdinįains, pri-. 

•klausomas palikimų4'daHs. Tam 
reikalui Sovietų S-gos Teisingu 
mo komisariatas yra Įsteigęs Vii

”In jurko legi j os

Į stepes putota upė 
plaukiai, drumsčias
Kaip tos bangos alma, tvyska 
sunkios mintys. Neša, supa.
Tave veidas, 
tavo jėgos senka, vysta.

Ak, tave lemtis išsaugos 
laisvės džiaugsmui, 
nors vargus renki rieškutėm. 
Kai sutirps ten naktys baugios, 
skaisčią aušrą 
semsi rankom, gersi lūpom.

Upė šniokščia ir putoja 
karčią naktį.
Lauksmo rasos varva, vilgo, 
ilgesiu širdis liepsnoja.
Dienos, naktys 
pančiams žvangant taip prailgo.

''V

Muistos rožių pumpurėliai, 
saulės laukia.
Išsiskleidžia, ryto ilgis.
Plauks nuplauks juodi šešėliai, — 
laisvės alkį 
išsipildymas nutildys.

X

niuje •’Injurkolegijos” .įstaigų 
(Inoslranaja Juridičeskaja Ko- 
legija)—Užsienio reikalams tei
singumo kolegiją, kuri- dažnai 
klastingu ir-net apgaulės būdu 
t>asirūpina išgauti iš įpėdinių pa 
gal jų reikalavimus paruostus 
anglų ir rusų kalbomis įgalioji
mus (power of attorney).

Kiekvienas iš mūsų gerai

dalis, persiunčiama Injurkolegi- 
įos žinion. į Maskvą,kuri išmoka, 
jeigu kas pasiliko, 
certifikatais pirkti 
krautuvėse, esančiose Vilniuje
ir kituose Sovietų Sąjungos mie 
s tuose.

Taip į Sovietų Sąjungą pa
tenka visi lietuviams priklausą 
palikimai doleriais (ar ang. sva
rais). - ’G

Ypatingai daug. \ galios įgavo 
, Sovietų S-gos interesus atsto
vaujanti New Yorko advokatų 
įstaiga, kai 1968 m. Aukšč. teis
mą s,spręsdama s vieną pąlikųnų 
bylą, nutarime parašė:“JAV nė 
privalo įsiterpti į kurios .nors pa

mia.”

»

h
F-s T

tavim U*.
Knyga, atspausdintą praeitais 

metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai tari ra
šyti K. Janutai, 2818 AvenąJ St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegult, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pąsįklau-

J. KLAUSEIKIS

I LOS ANGELES, calif.
į buvo trijų kepurių, todėl partijiK kontrolėje, kaip Ir LB- VIv INOS

i aukos (kuru jau buvo surinkta! nė. O kur tik reiškiasi asmtni
partinis dominavii as, 

teising- no 
... Tad šu

čius, A. Marma ir A. Repšienė) j yo įgaliojimo siuntimas LF va-

■• 1,422 dol.) atiteko tik A’LTui. Iš nis ar
' Chicagos R.L. B-nės nariai (J.; t^n objektyvumo, 
j Bagdžius, V. Pocius, J. Sakevi-I visuomet jau trūkst:

I

kovos mėnesio parengimų ir visuomeninių susirinkimų
“Onos Veidą”, A. Landsbergio privilegija rašyti, kaip jam ikvė 

2 jų veiksmų komediją. Los An- į oimas -padiktavo, šventosios ar 
kurio šventojo vardą turinčių t

• įmestų vadinamuosiuose Ameri-J 
lėje. Tai ketvirta tos ko k; s Vakaruose yra nemažai.Gal 

natys santamonikiečiai, spau-;

pamasino autorių čia ir pa-, 
r-Mlyti “tipelį’’, kurs ir girtas-

i I
< •

■ įteikė 35 dol. auką ALtui. Kaip: dovybės nariams,būtų tik vi nes 
I gražu, kad visų organizacijų at-’ partijos užntejų ir jų planų rė-j
' ..--------- • O..ii______ 1____ d t: į__:_____gries Dramos Sambūris kovo

d. vaidino šv. Kazimiero para-! 
bijos Si 1 J t 
medijas vaidinimas.

Premjera buvo Les
lapkričio *7 ,<L,o Padėkos savait 
r IĮ du kartu vaidinta Chicagos 
o. b!'
r. ektčklį, kurs buvo dieną ir 
t.akytas toliau gyvenantiems, 
kuriems vakariniai parengimą1 
s: daro nepatogumų tamsoje, iš 
toliau atkrauti bei grįžti, pub
likos su i rinko, kaip iš pačių 
rengėjų prasitarta, daugiau, ne
gu tikėtasi.

Vaidino tas pats premjeros 
s' Slatas: V. Jatulienė; V. Kiš- 
ytė, R. Vitkienė, S. Matas, A. 
iškis, E. Dcvyflaitienė, R. Ma

3
inkstų vadinamuosiuose Ameri- J

stovai (K. Rutkauskas, St Ti 
kuisis, A. Kapačinskas, P. Šer
nas, A. Pečius ir kili) prisidėjo 

pasisekimo.
Yp-dinga padėka priklauso iri

- mimas. ;
Visi LF-do nariai, siekia tie-*' 

ji demokratijos,tei'rin.gumo I V- 
do veikloje, ypač Ftmdo p InP

santamonikiečiai, . prie šio minėjimo?parašė studiją 
į atidžiai paskaityti 

kurie plunksną į

a u seiki s 
ui ety 
tuviai

kas ima ir nori pasakyti savo 
įmonę visuomeniniais ir poli
ais klausimais. Ją turėtų ęa- 

studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa-

IS

I

teisininkai, kurie

syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį.

Į rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne- 
< reikią rašyti ne tik paprastam 
j piliečiui, bet visąi nederą kelias 

knygas parašiusiam, aukštus 
ąielųptojui ir labai žalingu ąp- 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro- žiai gerai.

“Europos Lietuvis” , •

ir timpos žinios Į
—JAV vyresnio amžiaus žino 

nių skaičius padvigubėjo, negu 
kitos grupės. Šio krašto 7-oiose 
vaistijosęgyv^i^po Į mil. vi. vi 

ITS?

. 65 m_ žmonių, įskaitant Illinois,!

St. Stalioraitis

y

žmogui.

_ JJąslęvos vadų tarpe kyla 
nesusipratimų, kai skiriami 
aukštoms pareigoms jaunesni 
žmonės.

Tąi, kai nėra žuvų, tai ir vė

Angeles d >je savo milijonus bsskaičiuo- 
i

kurs ir 
kai.Į antrąjį- lo^angliečiams saukia, jog vertas du šimtus tūk

Staučių. Onos išvarymo pavyz
džių ragtųsi ir tikrajame dypu- 
kų. gyvenime, kai giminaitė per- 

reikšdama

! Lietuvių Klubo pirm. W. Bagdo ;i komisijoS skirstymo N
i . , . ' ' ° . ! loję, kviečiami savo įgalioji1 nui, kuris lemo naudotis sale ir Į . . .. 1 u s
! 
1

kc- 
B?si- i

-1

ROCKFORD, ILL cialiąją minėjimo dalį,ALTo sk • I

prisidėjo prie minėjimo išlaidų
Visi, pasigedo dau-i 

giau kaip prieš m?lus ainžiny-l 
bėn iškeliavusio a. a. dr. V.P’io-l 
plio Minėjime dalyvavo velio-1 
nio našlė p. Aldona ir du 
nūs.

Nuosirdži padėka priklauso

paedngimo.

SŪ-

i siusti partijos opozicijos i no- 
i nėms.
! liojimus mielai priimsiu,

LF-do suvažiavimo ‘4'1*

^t()* 
vausiu ir aš. Z* Južkeviecine.

ŪK> 

roi
Įgaliojimus siųsti man

! adresu: 1616 So. 49 Ct„ Ck 
ILL. 60650.

. pirm. St. Surentas vietoj pagkai ALTo skyriaus valdybai, o ypa
tus lietuviškai ir angliškai j)a_l tingai energingam ir darbščiam 

’ skaitė proklamaciją, raginančią ) pirm. St. Surentui. Ačiū pu-bli- 
visus vieningai dirbti, kovoti suj kai ir aukotojams.. Ačiū visoms 

A. Repšienė

Kokiąm suole sėdi, 
giesmę gidi.

tok:a ir

Jaug • simpatijos 
jponsoriui, jo žmonos buvo iš j 
namu keiksmais išvan-ta.

Save rikiuoju tų žiūrovų gre- 
ton, kuriems vaidinimas ir 
medijos turinys patiko,
džiaugdamas režisoriaus Petro 
Maželio ir visų vaidintojų me
nu, prisiminiau prieš daug me-j 
tų Chicagoje matytą, liet dar- 
neišdilusio įspūdžio, kanadiškių! nėjinuas įvyko vasario 24 d. Mi- 
vaidinimą. Tai buvo Balio Sruo-j riejimą rengė ALTO Rockfordo 
gos “Milžino paūksmė” Birutės- sk., kuriam sumaniai vadovauja 
Pu'kelevičiūtės scenai paruošta.? Stasys Purentas. Prie šio minė-' 
Gaila,, ši gabi režisierė Teatro jinio pasisekimo prisidėjo visos 
mene nebepasireiškia. Paguoda, 
jog Petras Maželis losangeliškiųĮ jos: Balfas, šauliai, R.L.Bnė ir 

r.

VASARIO 16-sics MINĖJIMAS Lygiai 2:20 v. p. p. Lietuvių 
Lietuvių klubo salėje ALTo sk. 
p:nn. S. Surentęs atidarė minė
jimą, kuriam pravesti pakvietė 
p. Milašienę. Tuojau į sceną bu 
ve įneštas vėliavos, sugiedoti A-

ir.

Kiškis, E. Dcvyflaitienė, R. Ma- 
l enė, V. Dovydaitis. Pagel'rinin- 
kai: V. Gilys — muzikes ir gar
sų efektai; dekoracijų ir baldų 
gamyboje — Rasa Matienė ir V. 
Dovydaitis, G. Vilčinskas ir A. 
KiŠkisj Kds&umuš siuvo Ema 
Dovydaitienė.

Režisavo.Petitas Mažeika. Jis 
padarė dekoracijų, baldų ir ko_ 
sriumų projektus, pats daug 
dirbdamas ir scenos butaforiją 
paruošdamas. Ypąč šį kartą rei-

klausom y bės 67- 
rių metų atkūrimo sukakties mi

Lietuvos Nąpr Lietuvos pavergėjais iki musų ir visiems!
MEET THE CHALLENGED ■• Tėvynė bus laisva ir nepriklau- 

I <oma.
į Išnešus vėliavas, po 15 min. 

menkos ir Lietuvos himnai. In-! Pertraukos, prasidėjo 
vbkaciją sukalbėjo Šv. Petro i., 
Povilo par. kleb. kun. \V. Col-

■e

BEVERLY HILLS FLORAL CO,

I

i

i

L

1
't

’ i
::

“Milžino paūksme” Birutė

ši gabi režisierė
veikiančios vietinės organizaci-

i meninė 
ir! dalis, kurią išpildė Vyčių cho

ras.
na

Siuskite Lietuviu Fondo įgalio
jimus Zuzanai Juškevičienei
Lietuvių Fondo metinis

riu suvažiavimas ivvks š.m. ko
vo mėn. 30 d.. Jaunimo centre.

. Išsiuntinėtas iri

vadovaujamas F.- Stroliog 
Vyčių 

1915
lins. Nepriklausomybės aktą lie tautinių šokių grupė, 
tuviškai skaitė pirm. Si. Suren- Į 
tss, angliškai — R. ] 
Minutės atsistojimu buvo pa
gerbti mirusieji kovoje dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės.

kyięslys į su vasusiorganizavęsli horas,
:ir čikagiečiu scenon išėjo ne su’ 1.1. Minėjimas pradėtas 11 v. 
paskutiniu spektakliu. Gero pa- pamaldomis šv. Petro ir Povilo 
siekimo režisieriui ir visam Dra bažnyčioj. Šv. Mišias, atnašavo

J : ■ ''i-—-- atvykęs jėzuitas 
Anicetas Tamošaitis, tal- 

kleb. kun. 
Reikia pasi

kart klebonas savo 
angliškai 

labai gražiai atsiliepė apie lietii-
1 vių tautą, siekiančią išsilaisvin

ki to I komunįstinės rusų vergijos. 
Kun. A. Tamošaitis pamokslą 

j pasakė ispaniškai- ir lietuviškai.
j Gaila, kad jo lietuviškas pamok- 
i slas neatatiko t 

mėms.

Pamaldų metu -pasigėrėtinai 
gražiai giedojo Vyčių choras. 
Fausto Strolio vadovaujamas. 
Ypatingą iškilmingumą suteikė 
Vytauto D. šaulių Rinktinė su 
vėliavomis: ir palyda, kuriai va_ 

Išganailis, o

knhiliūta ' metais, kuriam jau 25 metus va f žiavimą, kurnųo prašomi.. ną-._ .
1 vi L“., . ..... • y 1 t .risi, negalintieji asmeniškai da-, 

lyvauti suvažiavime, įgalioti ki
tus narius; įgaliojimus siųsti! 
LF,V-bos ar- Kont.komisijos na
riams. Pateiktos ir pavardės, 
visas sąrašas. Gi kaip jau žino
ma, LF.-. vadovybė veikia vienos

dovauja Faustas Strolia, pir
moje dalyje padainavo šias dai
nas: Narsuolių dainą, Augo kie
me klevelis, Parvesti, Viešpa
tie, Mano gimtinė, o tėvyne ma
noji — atliko solistė Marija Ju- 
zėnaitė. Toliau tautinių šokių 
grupė “Bijūnas” ir “Klumpė” 
(šokėjos iš Ivanų vietovių) pa
šoko 3 šokius: čigonėlį, Kepuri
nę ir Jaunystės šokį. Ginapės va

ic w Chicago^ 
kun.
kinant šios p&rap.

(LorJins.

atvvkes 'SERVE WITH PRIDE Ifv 
THE NATIONAL GUARD

Pa
garbiai prisiminti ir savanoriai- 
kūrėjai, kurių viena dalis amži
nai užmerkė akis, neišvydę lais
vės ryto, kiti iškeliavę j Amži- 

-nybę, treti— tebešautieji gyvų
jų tarpe ir esantys gyvi Nepri
klausomybės kčrs’ų a^jįįlįdytojai. 
Gaila, Rockfordo 'apylinklje ne-

kėjo daug padirbėti nedidelę pa 
rspijos salės sceną padidinant, 
padarant tinkamą vaidinimui.

Vienas čikagiškis korespon- 
tas apie “Onos veido” vaidinimą 
rašydamas labai “salamoniškai” 
ji aptaria: vieniems patiko, ki
tiems nepatiko.Toks: vertinimas 
visada bus -teisingas,nes nėra vie 
node skonio žmonių, kurie vie
nodai meną vertintų. Po vaidi-- 
mo mėginau ir aš paieškoti žiū
rovų ir išgirsti.jų nuomonę:kaip 
patiko? . ■ :

Pasitaikė prakalbinti daugiau 
lokių, kuriems vaidyba ir reži
sūra labiau patiko, negu pati ko 
inedija.kaip scenos kūrinys.Esą. 
perdaug neigiamai pavaizduota 
lietuviška Amerika, kodėl gi 
veiksmas atkeltas į Kalifornijos 
šventos Monikos (Santa Moni
ca) miestą ir'kt.

Temajikjū i|T v 
yra aūtdrišųs I^fĮdsbergio pa: 
si rinkimas,- autoriaus dįišvė ir

skaučių ir 
buvo

mos sambūrio kolektyvui.

Kaziuko mugė, 
skautų metinė prekyba, 
kovo 10 d. šv. Kazimiero para
pijos sodyboje. Oro pranašai ne 
linksmino, vis vis nepalankų orą 
pranašaudami, tačiau neatspė-j

NViiliam
’džiaugti, 
trumpame pamoksle ex=^

■Ijo, nes gamta debesis išklaidė. į 
Rankdarbiai, kepsniai ir " 
kies prekės didžiausia pasiūlai 
pirkėjams. Užkandinė ir valgyk-J 
la sotino išalkusius. Pilnas pa_) . . . , . irapijos kiemas pirkėjų ar siarp 
po turgelį bevaikštinėjančių los- 
angeliškių ir iš kitur atvažiavu
sių skautų rėmėjų. Buvo skel
biama, jog pelnas skiriamas 
naujų palapinių ir kitų stovyk
lavimo reikmenų pirkimui.

(Bus daugiau)

H
i 

■
I

Gaila, Rockfordo 'apyl’nk^ LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU csu 1,331,000. Kitos šešios ...vai-1
__L n _ į

Pennsylvania, Texas ir Ohio. 
* • * *

— AE L — CIO unija sako, į
“gal būt reikią užšaldyti kari-!

stijos yra California, New York, I 

šaulio valstybės, vidaus reikalų!

likę nė vieno savanoriu- gurėjo (^°vas Stasys Milašius.

patvarkymą”, šiuo sprendimu 
varlovaujama^j visuose JAV-bių 
tekinuose.

Po tos bylos buvo pasiteirau- i
■ nes išlaidas, vietoj to,kad Reaga ,j 

Į no administracija projektuojąs-, ’ 
ta Valstybės Departamente, ar y padidinti mokesčius, idant pa; . 

tiesiogi- tenkintų kariškus
I
? būtu galima susisiekti
! niai su įpėdiniais Lietuvoje per

no administracija projektuojau* '
1- l-J"— f 1 Y * J A *

I

GENE ir BARB DRISH
4306 W. 63rd St. Tel. 582-8055 į

I I 
į

s

tos dienos iškil-

—............. ■ - —

kurių paskutinieji dtf?pareitais M 
f
I

i

i.

Antroje dalyje Vyčių choras 
padainavo šias dairias: šiltas, 
gražus rudenėlis, Nįan liūdna.
Vai ir prijojo, Oi kada, Susi

kalbėjo, Žiema bėga, Mylėjau 
mergelę ir Ramovėhai žengia.

“God S?

II
metais iškeliavo ten, iš kur jau 
niekas nebegrįžta... Gėlytės pri- 
segimu buvo' pagerbtas šavano- 
ris-kūrėjas V. Avižius,/ atvykęs 
iš Chicagos. / ■ ' 'T

Šaulys A. Pocius-į sceną iš
kvietė Bubeįienę, Remęikienę ir 
P. šerną,' kuriems Vytauto D.

Pabaigai visi sugiedojo:
Bless America!”

(Meninei programai pasibai- treikalavi
mus; geriau sumažintų taksus,' 

; sveikatingu-1

7
su

pranta, kad žmonės neturi kito j ^.y
tokius įpėdinius ir išmokant be-| mui...”, Tokias pažiūras pareiš-

. -
pasirinkimo, bet tiktai pasirašy
ti jiems .patiektus įgaliojimus

Tokie įgaliojimai iš Vilniaus 
įstaigos yra persiunčiami į New 

>cs intere- 
stipriai įsi 

į įstaigai

Yorką Sovietų Sąjunę 
gus atstovaujančiai ir 
galėjusiai advokatų 
(Mūsų turimomis žiniomis. An
glijoje jie persiunčiami i Sovie
tų S-gos konsulatą, kuris turi In. 
jurkolegijos įstaigos 
Red.).

Vietos teismuose 
legijos agentų 
riais būdais siekia 
liktus lietuvių tesi-mentus, 
tęsia pavelde į mo 
reikalus ilgiems melams, parei
kalauja didelių 
apkaitomos iš 
klausomų paveldėjimo 
“už darbą“ 35', nuo 
mo bendros sumog, 

advokatu ištaiga. 4 i v*

skvriu.

a
Inlerjurko- 

i ioiimai ivai- 
sugriauti pa_ 

nu.
išmokėjimo

išlaidu, kurios
lietuviams

35 \

pri- 
dalių, 

p: liki-

o

ambasadą, pasikviečiant Į specialiai skirtus
l

priklausančias, kų minėtų unijų ekzekutyvinetarpiškai jiems
palikimo dalis?.

Atsakyta, kad JAV ambasada1 tykite “The Christian
'taryba. Tuo reikalu plačiau skai

Science. į LVIVILV, A 11C. k>lll lOtldll CL1C11AC

sutiktų leisti Lietuvos piliečiams Į Monitos, 11. 21, 85, leidžiamas 
kreiptis betarpiai, bet tai vistiek{ Bostone, Mass.
sudarytų daug sunkumų, nes ne 
daug tokių įpėdinių sutinka' va
žiuoti i Maskvą, o tiems, 
atvyksta, sunku palėkti į vidų, 
nes ambasada yra apsaugojamaj 
karinės apsaugos, ... /

Savaime suprantama, kad ly
giai tas pats atsitinka ir su ki-

kurie

tuose kraštuose gyvenančiųjų
lietuvių palikimų- paveldėtojais 
Todėl yra atėjęs laikas, kad mes 
palys pasirūpintume ap>saugoti 
ir apsisaugoti nuo tolimesnių 
paveldėjimų pasisavinimų 
pražuvimo. J

ir

p. š.
T

* T-VWW

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

tad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais melais, kai J. Klausei-1 
ris pasijuto be pagrindo įžeistas 

panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi jžei-

I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COMPANY.

į
I

Temąlikfij i|:
-A

eilsn^Q vferdve<
: i

i rinkimas,: autoriaus ; l$i$yė

41#

j ūžiančiais žodžiais.
Mūsų pačių pareiga išsaugoti J

paminėtoji sunkiai uždirbtas, santaupas,tuo 
pasilikusi pačiu pagelbstint saviesiems ar

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ii be jo-

Quality Photo, Engraving 
Same Day Service

- dovauja Vladas
x i moterų—M. Dapkienė.

P. šerną,' kuriems Vytauto D. 
šaulių Rinktinės. vadajAM. Dap
kienė ir VI. Išgansitfe. įtejkė gar 
. i - --—- - -- Baidant of i-

‘ . į
bės pažymėjimus.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
>j- LTTlTlATCltA, Dėtuvių Dieratūroa,

M**

JAY DRUGS VAISTINĖ ;
2759 W. 71st St., Chicago, DL

• HCTESTINGA’ iSPILDOMI RECEPTAI 
DUX YNAI

gus, ALTo sk. pirm. St. Suren-
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COGNAC

* | kio reikalo. Trenkė kaip perkū- 
| uas giedrą dieną ir nu tratėjo
! Kai Januta bandė reikalą ižais
1 1-^TW»Vr ♦'w4 4 1 n L 1 c , ■» fr-i w.nv-kx*kinti, tai Raila ir klausyti nenc

517 S. Jefferson 
Chicago, Illinois 60607

v 461-9055

a

1
■į-

IdTJSRATuKA. Detuvfų Dtentūroa, meno tr moliu 
m. metrašti*. J&me yra verUngt, niekuomet netenrtą, Vim s 

Krtvta, Igno fitapeho, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkca 
1. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat SL Matusevičiau* Ir V 
Meilau* atraipsnfai bei rtudfjog, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio, M. iflelldo, V. Kašube*, 
rlryboi yoveikiiaj*. 865 pu*L knyga kainuoja tik ĮJ.

t DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, r*lytojo* Ir kr»- 
Anlij lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Jvente* bei jų Irt ori  ją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar 
tiems, gėrintii autorė* puikiu rtiliuml ir jurinktaia duomenim.-. 
5ti ūškuliaiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja SZ

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu 
iz* Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožų aprašytos*, bet tiksli to laikotarpio buities Kt» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 200 puslapių knys

Rūkitelėf Ir Virsi

Dėdės šerno gyvenimas Tai ne saus*

S I

« FANNIE MAY SAL-
» KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
y ai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak<
D. £T HLMAN, B.S., Registruotaj nistininkxj

TeL 476-2206

A

■I=

tas nuoširdžiu žodžiu padėkojo ©k’ • g
R
1

visiems: kunigams, .choristams, 
šauliams, tautinių šokių šokė
jams, publikai ir šeimininkėms. 
Visi vadovai ir vadovės .buvo ap 
dovanoti gražia raudona rožy
te. Ypatinga padėka priklauso ' J IR PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMA JIEMS DAUG

SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, BIČIULIUS

n a
I

programos pranešėjai G. Milą. 
šienei, kuri taip gražiai, suge- 
bančiai abiem kalbom: lietuvis-

DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG 
LAIMĖS, VELYKŲ SULAUKUS. B

>3
s=£

1 mą.
kai ir angliškai pravedė progra-

Po to sekė darbščių šeimi- 
ninkių pagaminti pietūs . M

Reikia konstatuoti, kad minė-
j imas tikrai gerai pa vyko. Ne-^^įj

Jozefina Kriščiūniene
Miami Beach, Florida a

■ š

jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu 
turtingu, Švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina.
lūs žinote, k<id (ai yra lalidi gera.

įveiks.

80 pro^

^5^37

i 
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Nuo 1914 metu
utdi^xd federal sav
ings aptarnauja taupymo ir 
'Yarnu paskolų reikalus viso® 
mūsų apylinkės. Dėkoj apae 
tams ui mums parodyta pa- 

Mes norėtum bu- 
• teitoje.ti Jums naudingi

Sfsk ritei tpdrrcst 
rtri siee.eco.

2657 W. 6W» STR 
L 80b 
-7400
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t Lūki u v jAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmalrttJ 
T3omlxl parašyt* rtudija tple Rytprūsius, remianti* Pakalnfc i 
Ltbguvo* apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs klekvfeBan 
detuviuL Leidinys Biurtruotu nootmnkocnt*, pabaigoj* duodame 
Titorardiių pavadinimai*!! jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labs 
landūngoje 335 pnaL knygoje yra R.ytprū<tų Icmėtapl*. Kaina P

1 K A CAUMtą L IMI, rašytojo* Petronė^* Orintaftėa «ti 
mlntaial Ir mintys apie tamenia Ir vietas neprft EJetovoje Ir pb 
maldai* bolševikų okupicijo* metai*. Knyga tori 234 ptuflapiu/ 
bet kainuoja tik ISL

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ne»rrpr» 
Ui Ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik * 
1vįk> Jalinsko knygoje <pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc« 
riją. Dabar būtų JI galimi pavadinti kovotoju aš žmogau* teta* 
Knyga y~a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja M.

y (ATT11N1S NOVTLtS, ML loečenko ttryba, J. VaHfČh 
|M H, Knygoj* m M Rmojlno Bovallą. Kaina g?

fruygae ganamM Naifteao**, ITW 5*. KaiHod 8L,Tmo* X 
Man MMnr-

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural

You’ll like the relief in the morning.

*‘The Overnight Wonder

Read label and follow
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2

C

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. '

Chocolated or pills, Ex-Lax is

NAUJIENOSE GALUJA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
iii tomą*__________________ ____________110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
II dalis, 229 psl.__ ____

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL __________ $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA, Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________________

6. J. Venclavoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL _....

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St, Chicago. III. 60608 
kite čekį h* prtdėkke vieną dolerį peraiuntimo ll’aidotnl.

i

$6.00
$6.00

F4.00

12.00
1^
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Ini LICDAS MIKŠYS, 
50 mehj studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT] IDS ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

F&rxSe 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet ka3a Ir 
Set kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. E. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kalaa Kieti virinti Faitu U.

V
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VASARIO 16-TOS D. GIMNAZIJOS PROBLEMA

(Tęsinys

Jis (Šrailab) gimė ir itžmgn 
Vokietioj, mokėsi ir užbaigė fą 
pačią Vasario iii gimnaziją. Dar 
mokiniu būdamas, dalyvavo iiv 
tuviškoje veikloje. Gavęs bran
dos atestatą, atitarnavo Vak. 
Vokietijos kariuomenėje t !L:r.-

deswehr’s). Po to Bonoj baigė 
pedagogiką, istoriją ir teologiją 
stmi juoli. Kaip pedagogas, dir-1 
bo I leppenbehne ir Manheime; ’ 
be to, dar buvo ir Vasario 16 į 
gimnazijos vice direktorius.

1
Jis ja d nuo jauny diezų yra 

veiklus lie tuvi škuosK* darbuose, j
WOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 

Postmaster: Send address changes to Naujienos 
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60600

metams - - _ $40.0U
pusei metų . y?^QQ
rrims  $12.00
▼lenam mėnesini $4,00

As of January ), IfSO 
Subscription Rates:

vhicagu $45-00 per year, $24.00 per 
jt months, $12.00 per 3 months. In, 

>ther USA localities $40.00 per year,| 
j22.00 per six months, $12.00 per 
xree months. Canada $45.00 per year; 
ther countries $48-00 ner year.

Kanadoje;
metams  $45.00 
pusei metų  $24.00 
vienam mėnesiui$5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kilnos:

Chicago  j e ir priemiesčiuose:

metams___________________
pusei metų ________________
trim? mėnesiams 

▼lenam mėnesiui 
Kitose JAV vietose

$15.00
$24.00
$15.00

________ _______________i
Užsienįy rm:

metami _______ ;_________ $48.00
pusei metu ________________  $28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmiru ir aven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Ealsted Street, Chicago. 
LL 60608. Telet 421-6100.

voje ir laikraščiui spausdinti mašiną. Ji Naujienas 
spausdina jau 70 metų, bet ji penkis metus dirbo Ilgau- 
dui, kuris tapęs Naujienų organizatorius ir direktorius, 
ją perleido Naujienų bendrovei už sutartą sumą. Maši
na turi 75 metus. Ji visą laiką dirbo. Ji spausdino ne 
vien Naujienas, bet Sandarą ir visą eilę kitų kalbų laik
raščių. Vyrai turėjo dirbti kelias pamainas, o mašinai 
visą laiką reikėjo suktis. Laimė, jeigu ją prižiūrėdavo 
švarus ir tvarkingas spausdintojas, tai jis visus jos 
krumplius paaliejuodavo, bet kartais užsimiršdavo ar
ba neapsižiūrėdavo, tai krumpliai ir ratų bukos nusi
nešiodavo. Reikėjo dėti naujus. Laikraštį spausdinti ma
šinoj jau nėra nė vieno rato ar volo, kuris nebūtų nu
dilęs. Visi turi naujas buksas ir ašis.

A. RŪKšTELe Rugiu gubos (lapybaj-

atskiroje grupėje rePinigus reikia siųsti paste Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrų sekmadienius.

NAUJIENOMS REIKALINGA PARAMA
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Goss Co. šias mašinas pagamino. Tai buvo didelis 
dalykas. Inžinieriams teko tiksliausius apskaičiavimus 
padalyti, kad amerikiečiai galėtų laikraščius spausdin
ti. Amerika be laikraščių būtų tokios pažangos nepada
riusi, jeigu ne Goss mašinos., Amerikon atvažiavusieji 
lietuviai taip pat padarė didelę pažangą. Lietuviai iš 
amerikiečių labai daug pramoko. Pirmon eilėn, jie pąr 
tyrė žymiai daugiau žinių. Patyrę tas, kurių anksčiau 

. s va jote nesvajojo. Be to pramoko: pakąntos, tolesnei-- 

.jos. Išmoko pažiūrėti ų klausimą iš kitpįs pusės. .Dažnai 
ir. problema ič' kitos pusės visai ’kitaip atrodo. Kas-pra
moko. iš kitpSįpusės pažiūrėti, tas pakeitė savo nuomonę 
apie visa problemą. Kas klausimo nesuprato ir neišmo
ko iš kitos pusės pažiūrėti, tai atsiliko. , ,

Naujienos atliko didelį auklėjimo darbą per 70 me
tų. Bet per tą laiką pasikeitė ir pats laikraščių spaūsdi-, 
rūmo darbas. Jie pritaikė elektr oninį procesą spaudos 
darbams. Amerikiečiai dabar laikraščius spausdina ne 
senomis Goss mašinomis, bet ofsetų. Kaip tas naujas 
būdas vadinasi, lietuviai tikslaus žodžio dar neturi. Lie
tuvių kalba labai žodingą. Yra ii' lietuviškas žodis mo
derniškam laikraščių spausdinimui, bet mes toiieįuviš- 
ko žodžio dar nežinome. Tą naują mes vadiname off-se-’ 
tu arba ofsetu. Daugelis jį vadina elektroniniu spausdi-, 
nimo būdu. , . ’ ’ L

Didieji Amerikos laikraščiai vartoja abu būdu laik
raščiams spausdinti. Jie vartoja geras ir naujas maši
nas. Spausdina laikraštį elektroniniu , būdu, o renka se
nom ir naujom mašinm. ... . .

Iš Goss mašinos pereiti į elektroninį spausdinimo 
būdą gana brangu. Reikia įsigyti kelias paruošiaihąs 
mašinas. Be raidžių rinkimo, reikia -turėti modernius 
fotografijos įrengimus, kad galėtų pritaikyti gaunamas, 
fotografijas laikraščio puslapiui. Skaitytojam fotogra
fija daugiau pasako, negu ilgas raštas. Žmonėms leng
viau į fotografijas pažiūrėti, negu ilgą kelių skilčių 
straipsnį skaityti.

Naujienos planuoja pereiti Į ofsetą. Pirmuosius 
žingsnius jau padarė. Prašome turėti, kantrybės ir pra-

Praeitą savaitė Naujienoms buvo pati sunkiausioji. 
Dienraštis liko tiktai su vienu rinkėju, bet ir tą jau ; 
spaudžia 75 metų našta, dažnai jam pradeda skaudėti 
smilkiniai. Kartą į savaitę turi užsukti pas gydytoją.: 
kad natikrintų (kyaujo spaudimą 

■ ‘•'Pi^š'tpdrą metų skelbėme, kad būtinai reikalinga5 
raidžių’ rinkėjas, mokąs valdyti renkamąją mašiną, ir 
pataisyti ją, kai viena kita raidė sukliūva ir Į savo vieta 
nebegrįžta. Žinančiam sukliuvimą. išlyginti labai leng
va, bet patyrimo neturinčiam dar lengviau sukliuvimą 
suprasti. Kantrybės neturinčiam rinkėjui tada reikia 
tiktai spustelti ir raidė, nukrinta arba pusiau perkirsta, 
iškrinta po mašina ir išsitiesia. Jos nereikia kalti,’ nes 
niekas jos nepataisys. Išsitiesus raidžių dalims — nie- 
niekais nueina ir $4.00 Anksčiau raide galėjai už kelis 
centus nupirkti, bet šiandien, apskaičiavus, toliau pa- 
šaukino telefoną,važiavimą ir kainą reikia išmesti S4.00, 
o gal dar negrįžtamai daugiau.

Šios dienos biznio tikrovė yra gerokai kitokia, ne
gu buvo iki šio meto. Ausčiau galėjai raidžių arba ma
šinų dalių galėjai užsakyti už S4.00, S5.00 ar S10.00, bet 
didesnės bendrovės užsakymo nepriima, jeigu jis nesie 
kia $35.00. Jeigu reikia mažos mašinos sagutės ar de
šimties raidžių, tai yisvien turėsi mokėti $35.00, nes šios 
sumos reikalauja net ir tuo atveju, jeigu užsakymas ne
siekia $10.00. Modernuse apskaičiavimas bendrovės sa
ko, kad mažesnis apskaičiavimas iai neapsimoka, todėl 
ji ir rašo $35.00 sąskaitą. Čia aišku, įeina ir elektrinė 
mašina apskaičiavimus paruošti. Negi žmogus sėdės ir 
paišeliu, teisingiau — rotaline plunksna skaičiuos, kiek 
sraigtas kainuoja? Tai didelis darbas, o elektrinė ma
šina apskaičiavimus atlieka Į sekundę, jeigu vartotojas nešti kuo galėtumėte prie šio darbo prisidėti. Reikalinga 
turi mašinai paruoštą programą . pinigų ir didelė talka. Juo daugiau pečių priremsime,

Be raidžių renkamosios mašinos, reikia turėti gal- tuo greičiau darbą atliksime.

J. KLAUSEIKIS

LIKLM0 KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(Tęsinys)

“įeina garbingas ir išdidus vadas, drausmin
gu karišku žingsniu, nepažvelgdamas nei į kairę, 
nei į dešinę į išsirikiavusius karininkus, nueina 
prie stalo ir atsisėda. Po gen. Musteikio įveda
mosios kalbos garbingas generolas supažindina 
mus su dabartine padėtimi Lietuvoje ir kalba apie 
tėvynės meilę ir karininko pareigas. Pakalbėjęs 
vėl iškilmingai, generoliškai išeina”.

Mūsų vadas nerado reikalo su mumis nei pasi
sveikinti. nei sužinoti kas mes tokie esame. O 
mūsų nedaug, tik 42 karininkai ir daugiausia tik 
leitenantai, o mes jo taip laukėme...”

MARIUS TYTUVĖNUS APIE 
GEN. KAZĮ MUSTEK^

Rašęs apie Raštikį Tytuvėnis tame pat “Ka
lyje” apie gen. Kazį Musteikį pasakoja šitaip:

Taip pat kiekvieną sekmadienį sutikdavo
me ir “žmogeliuką”, generolą Musteikį. Jam šį 
varr\ da eme dar būdami kariūnais, kuomet jis 
buvo Karo Mokyklos viršininku. “Žmogeliukas” 
buvo daugiau pagarbu> vardas dėl jo humaniš
ku elgelio ir aukštus erudicijos. Jis buvo lietuvių 
naujosios dvasios karininkas. Mokymo pagrin- 
G" b'ivo . idiii' iė karioomenės drausmė, ne iš

orinė, perimta iš rusų ir dar vyravusi Lietuvos 
kariuomenėje.(Šio sakinio pabaigoje “Karo" re
dakcija yra pridėjusi, klausimo ženklą). Toliau 
Tytuvėnio rašoma:

“Dažnai šeštadieniais aplankydavau ęen. 
Musteikį. Jo durys buvo visuomet ir visiems ka- 

• rininkams atviios. Mane jis supažindino su pas- 
kurinėmis nepriklausomos Lietuvos dienomis 
prezidento Semtonos ir Ministerių Kabineto pa
sitarimais ir nuomonėmis. Gen. Musteikis vie
nintelis pritarė prezidentui Smetonai ultimatu
mo dienomis pasipriešinti rusams. Kitiems ge
nerolams ir patriotams supasavus, protesto var
dan. kartu su prezidentu pasitraukė Į Vokie
tiją”.

“Jo draugystėje niekuomet nesijaučiaujrad 
jis yra generolas, o aš tik leitenantas. Jaučiattfi 
Lietuvos karininkas, lygus jam. Jis visuomet 
su kiekvienu pasisveikindavo. Įsikalbėdavo jr vi- 

tsą laiką būdavo mūsų tarpe. Niekuomet n- nie
kam nepademonstravo, kad jis yra generolas. 
Jam mano didžiausia pagarba.”

KALBOS DALYKAI ŠLUBI BUVO. šH BI 
IR DABAR TEBERA

1973 m. rašinyje pažymėjau, jog ne 
gausių spaudos triktų. Raštikio trečioj 
kalbos dalykai kai kur labai šlubi. G 
ketvirtame tome, nepatenkintas, kad ti 
klaidos pavyzdį tenurodžiau, o nurodvti

s ritant 
i" tomo 
(•nerolas 
ik vieną 
"ji buvo

sumanus, energingas..!am įsijuh: Juos vėl 
gus į"šios'gimnazijos, vadovavi-i kią mokyti lietuviškai,aiškinant, 
nią. dąųį* kas pagerėjo. Patirta, : vokiškai.Kai kurie vaikai iš Pie-į 
k.'d jL'yra dar numatęs daug [ tų Amerikos irgi nekalba arba 
pagerinimų pądary/U ir ateityje. J 
Svarbu, kąri, turėdamas : 
išsilavinimą, mokėdamas lais
vai vokiečių kalbą ir būdamas 
vok. piliečiui -kalbasi ir derasi su 
ąukščiąusraiš yoįieęių .pareigū
nais kaip- ‘‘lygusjsų Jygiąis’’;

Patirta netnuomonių: 
l>uok Dieve, kad ta Vasario 

Ęri gimnaziją-parupštų ir . išleis-

gus

Emilas. Baigiant/ su f gaitesčiu 
tenka paminę ii, kad yra? Sir to
kiu iiiokytoj^/ ’kūne inekain ne' 
tinka, kurieį.kaip manoina, arti
moje ^teįtjgV bus pakeisti.-

Mokiniail Jie yra dar įvairės-

darni -vokiškojo pasaulio apsu-p* 
ii, turi. ĮHogos išmokti vokiečių 
kalbą"; Kadangi .gimnazijos ap
linka daro..daūig Įtakos į alvyku 
šio. mokinio - būdo ir elgesio ug
dymą, apžvelkime Į kokią 
ką patenka naujai atvykęs 

‘bet$ kinys.
Kas lankėsi dabartinėje

s susigraibo lietuviškai, o vo- 
aiik&tą j kiškai ar angliškai visai nieko,

kari vėl n- juos atskirose grųpė-
' sė reikia mokyti tu kalbu
jiems: reikia aiškinti
kai. . - ! kietijoje, dauguma nii.stcb-i

Iš JAV, Kanados, Australijc? Į kia ji dabar yra skirtinga 
Ąn^ijos (rš kur .buvo anksčiau) ; prieškarinės Vokiptijosš 
ydldečių ir beturiu kdbos rei-p viešpatavo-jdr^jsuię, tvarka, šva 

. kią rnokyti ir aiškiirti/angliškąf.^ ra: apgintą moralė. Dabartinėj
Yra vsrią, ganą mąloni ir dąfhš^Lyo&ėtijoj ary palankios sąlygoj 
t ^jųothrkė iš Afrikos (j^s-mpti; palaidumui,-seksui, • išgėrimants' 
na esanti lietuvaitė, ištekėjusi! ir narkotikams.
už juodžio) kuri Fabąi ^ražĮai
pasireiškia lietuviškumo

'trie- ' . t- 'y

Ihrgal '‘Pasaulio He tuvį"

kią aplin 
mo-

ispani

X

T

nuo
kur

yra
ant

nuo-
ir

1

šf-f-i viešai ir laišyrir isdėsfvta 
prekyštšlių, o lytinių aktų 
iraukos, nęt įvairiose pozose 
net speciaiai stambiai padi. 
les; matosi Viešai ir kuo mato
miausioje vietoje išlipytos ant 

i -gatvių- sienų; ■
S/o'r/s Lauz bhaūis 

(Bus- tlaugiau)

ni. nesyi’a suvažiavę-ž ąvairiąj7 informaciją), skel
biama, kad“ "Yra čia ir keletas 
nuoiatbiių mokinių iš Izraelio" • 
į tokią making riąišrainę,su skiri 
tingais ' namuosęj auklėjimais, | 
skij-tingais papročiais, gabumais 
ir žiniomis bei poHnkiais, su
prantama, sudaro daug rūpes
čio gimnazijos vadovybei, mo- 
kylcjams ir pagelbiniam perso
nalui. Nepas|ąptis, kad kai ku-i jo admirolą,.norėjo, kad jis d 
rie tėvai čia snuivia savo vaikus , pasiliktų,, bėt edm. White pr 
dėl to. kad sa<o namuose ar mo nęšė, kad luic. gegužės 1 dienu 
kyklose yra tapę' r nesuvaldom:, 
tikėdami, kad juos gal kiek pa
taisys. , .

Gimnazijos aplinka, pasireiški
mai, sąlygų negerovės.

Savo straipsnyje p. Nainys tei 
gia. kari gimnaziją “supa vien

, kraštų: iš pačios Vokiętijeį ir 20 
mokinių iš- užjūrių — JAV, Ka- 
naflos,.. Ausū-alijos^ ArgerdUnęs,, 
Brazilijos, Kofinųbijos,.’ Veię.-

nėL Afrikos — taigi is ‘ 
viso šš’Jf. kraštų, jų a-nižius labai 
skh'tiifgaš --nuo' keliolikos.me-. 
u ikl io ąu virs, kurių daugelis 1 

kalba ' tik' savo kilimo . kraš
to gimtą kalbą. Vokietijos mo
kiniai; Tai ilaaigiąusiai vokiečių 

’repatriantų vaikai (ir vaikaičiai 
senųjųjrėpatriantų.). Daug iš jų 
su tėvais atvyko dar visai nese
niai iš okup. Lietuvos. Kadangi 
ji? ten gimę ir augę, o taip pat, 
mokyklas, lankę, jie visi kalba I 
gerai lietuviškai, bet kartais ne 1 
moka Vokiškai, todėl tokią grii-| 
pę reikia dar atskirai mokyti Į 
vokiškai, jei. norima, kad jie 
baigtų šią gimnaziją.

WASHINGTON, D. C. - .'>6 
mętų.ądm. Steven A. \\ hite at- 
oistątydinp iš Savo pareigi

Laivyno vadovybė alk > n

ne ilgiau.
Adin. While supirkinėjo lai

vynui ginklus ir kitokias melžia 
gas, reikaPngas laivynui ir avia
cijai. Jam'nepatiko snaudei ne
sirodžiusi aštri kritika, ga. Bu
vo nupirkta plastinė išeinam »- 
stos sėdynė. Ji rinkoje kainavusi

tik lietuviška aplinka. <kurrosĮ apie dešimt dolerių, 
in«s niekur išeivijoje negalime! kupčiams

Kiti vokiškai repatriantų vai-l surasti, o jo ‘‘talkininkas’' p.Mil
kai ir vaikaičiai senųjų repat.j kovaitis savo straipsnyje rašo 
riantų, gimę Vokietijoje, nekal- priešingai: “taip pat svarbu fa
ba. ir nesupranta lietuviškai, brėžti, kad moksleiviai,

pati pavyzdingiausia klaidos kalba: “Su visuo
mene pas jį nebuvo beveik jokių santykių”.

Taip, aš tenurodžiau tą vieną baisią klaidą, 
bet kodėl Raštikis nė vienos klaidos nenurodęs 
rašo, kad J. Matulionio “Neramių dienų” kny
goje korektūros klaidų labai nedaug, pasitaiko 
tik vienas kitas kalbinis netikslumas. (Bendrai, 

•‘as raštas nėra originalas, buvo spausdintas 
' ‘Tėviškės žiburiuose”).

Apie K. Škirpos kęygą rašydamas Raštikis 
taipgi nė vienos klaidos nenurodęs, vėl panašiai 
rašo: “beveik nėra korektūros klaidų, pasitaiko 
tik kai kurių kalbinių netikslumų.”

Kodėl generolas taip daro: rašo apie Mątu- 
ionio ir Škirpos kalbinius netikslumus, pavyz
džio nenurodydamas, o nepatenkintas, kad aš 
3ors vieną jo kalbinį ^tikslumą nurodžiau? 
Gal dėl to, kad generolas. tebesi j aute besąs dide
lis ponas ir jam viskas galima?

Ir ketvirtame tome apstu kalbos, rašybos 
ir korektūros klaidų. “Kario” redakcija 1983 m. 
5 nr., vertindama Raštikio "Lietuvos likimo ke- 
'iais”, straipenį šitaip baigia > “Knyga išleista 
sp-ažiai, tik jos koVektSra galėjo būti rūpestin- 

i jeanė ir į jos kalbą turėjo būti atkreiptas dides
nis dėmesys”. ‘‘^^ijjs^msiaSrinėj^ ne vienos 

I daidos, bet aš keleli jiį čia išrašau.
Pavartoja RaĄįkis vėl tą patį “pas”, rašy

damas “pas mane nebuvo nei diktavimo valdžiai 
nei atsakomybės baimės”.- Vartoja seniai kalbi

c la v' " s 
sumokėjo sf,00.0).

Ksi laikraštininkai įsikando i ą 
sumą, tai kelias savaites ;a ks.-- 
tojo. Jam tiek įgriso įvairiais a."

gyven. I vėjais kartojama žinia.

ninkų uitus “to pasėkoje”, “to išvadoje”. Rašo 
jis,, jog “įvairiausių sumanymų rezultate., pasi
rašė karinę ir politinę sutarti”. Juk sutartis ne 
rezultate, bet popieriuje pasirašyta. Vartoja 
“neužilgo”, rašo “kur .ją laukė”, vietoj, kur ios 
laukė. Yra du kai-tu ir toks išsireiškimas: “pri
mina man ir Lietuvos žemę”. Kartais žmogus 
netyčia ar tyčia primina katės uodegą, bet Raš
tikis turėjo rašyti — primena. “Aukavosi”. vie
toj aukojosi. “Pasirodžiančias”, vietoj pasiro
dančias... Toliau panašių kalbos klaidų nebesu
rasimu, nes jos tuzinais skaičiuojamos.

jau Jonas Augustaitis Raštikiui taip į 
širdį įsmigęs, kad net jį (698 puslapyje) į Autj- 
stauską perkrikštijo. Knygoje yra raštas ‘Divi
zijos generolas Stasys Raštikis”. Paraše pe;s 
generolas, tad tai ne biografija, bet auTobin- 
grafija.

Rašo generolas 1929 m. baigę* Kuune Vy
tauto Didžiojo universitetą ir įgavęs diploma.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 1
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:. _ svarbių reikalų aptarti. Bus rin-
Service 461-8200, Page 06058 I kimfii Bus ir vaišės.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WestchesUr Community klinika*

M*didno» direktorius

1928 $. Mohelm RdL Wtstch*»f*r, HL I Lietuvių Žagarės Klubo me* 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis tinis narių susirinkimas įvyks 
ir kas antr* šeštadieni 8—3 vaL šeštadienį, kovo 23 dieną, 1 vai. 
TeL: 562-2727 arba 562-2728 po pietų Anelės Kojak salėje, 

----------------------------------------- 4500 S. Talman avė. Nariai pra-

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dnl. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui 

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

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
/ Valandos pagal susitarimą

V. Sirvydai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Įsirašė keturi kiti nauji na- 
rįsi, jų tarpe Domininkąs Kelei- 
nikas (1866*1347), vėliau Ame-' 

i rikes lietuviams gėriau, žinomas
Rože Didžgalvis, rašt savo vargia pakaitalu kaip Jūo-

ųkin’piųį kooiniją.- Thorps, Wis., 
teg. ąųte$Kląinas apie 30 šeimų. 
Mirė 1933 ui. Jis, buvo vienas 
dešįinties lietuvių jaunuoliu, 
įstpjusri in- į brolio Augus
tina Zeytzp. Pulaski, Wis. įkur
tą. mokyklą. ,

laikraščių leidėju- redaktorium, j. - 'it ■■■ ' ■ -----------------

Plymoulieciai nepritarė leisti 
anglų kalba “Bestiality”. Spalio 
susirinkime išrinko Juozą Paukš
tį ir Juozą Andziulaitį delega
tais į Susivienijimo ir Mokslo 
draugijos seimus, įsakydami 
įtaigoti steigimą vakarinių mo
kyklų jaunimui. Lapkričio susi
rinkimas buvo priverstas iš
braukti aštuonis narius už duok
lių nemokėjimą.

(Bus daugiau)

ZARASIŠKĮŲ KLUBO narių 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 24 d., 2:00 v. po
piet. Vyčių salėje. Nariai pra- 
sami gausiai dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap- 

Vidąns ir kraujo ligos. Nechirui" Į tarti. Po susirinkimo — vaišes, 
ginis venų išsiplėtimo hemo. S. Rudokas, sekr.

Dr. ĄLG. KAVALIŪNAS

5540 Š. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL: 585-2802

QPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W, 71st St] TeL 73^5149

ir “contact lenses”.

. INKSTŲ, PŪSLiS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

ketvirtai 5—7 vaL vai.
Ofise telefonas: 776-233C, 

isxidencijet telef.: 44S-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 —1742

.skrityję ir Lietuveje*. i&ųoAetu- 
rias- progimnazijos ‘kkts3s. Ame 
.rikcHi atvyko 1889 Si k Reęiaga-, -s 
yo ar . leido, šiuos < latkraščibs; ' 
Kardas (Baltimoreje,< 1896-.97)i,- 
Amėi’ikos:L;etuvis. (su Jonu. Gri- įSif 

nis apyskaitinis pranešimas kkniuLCŲjca^oje.iišleKio 'S hinrie-ĮO’
■ <ų$ 1897 m.), Anarchistąs. (Chi-. 
. eagpį 1899).,. Kūrėjąs. (Chiėagp^ 
je 1900 m. išleido 19 hūmėrių) r 
Ateitis (I^ttsburghe, -1900 ' in. h= 
rugsėjo iki 1901 m.: gegužės- — UI 
buvo. Lietuvių laisvamanių susi- ||| 
vienijimo organas) y- Darbiniu- 
kas '(leido su Antanu Laliu, žo- = 
dynų autoriumi, Chicagoj 1902 
netais išėjo du nunieriuĮ., Dar- 
liniukų Balsas (BaitimOrėje,.
914 m. gegužės iki 191& pi. -— == 

“aidoblistų”. krypties j,' Proleta- ||| 
ras (Cincagoje, 1919-1923, mė-» O 
nesinis), Telegramas’ (CIucagey ils 
1923 m., tautinės krypties),1 šs : 
Varpas (Ehicagojį 1923,m. grub? = 
džio 15 iki 1925 m. gruodžio!^ 
rriėn., tautinės krypties).’ Juozas 
Laukys - Keleinikas perėjo visus

j Amerikos lie’.uvių visuomeninio == 
gyvenimo ideologinius sąjū-' s 
džius: . laisvrmanybę, soeializ- 
mą, anarchizmą, aidcblizmą ir, = 
galiausia, spsislojo nuosaikiu š 
rautininku d'inokratu. U ’

Rugsėjo Plymoųtho kuopos == 
n-sirinkiniui atėjo laiškas ' iŠ pš 
Eel’kso Mikclaiuio, Mcnonimee, = 
Mieli., kuris vėliau visą gyveni- . 
mą buvo uolus Susivienijimo na- = 
rys ir įkūrė 1896 m. lietuvių =

■- ' j ■* ? V * i

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
narių metinis susirinkimas Įvyks 
kovo 20 d.,, trečiadienį, 1 vai. po 
pietų, šaulių Namuose, 2417 W.

pasikalbėjimai su svečiais įvai? 
riais vyresnio amžiaus asmenų 
rupimais klausimais. Vaidyba

Jį “Lietuvos Aidai’'

JCAZ2 BRAZOtlONYTk

nuo pmaadianAa m 
udieuio 8:30 rxL rates

Visos Uidos Ii WCj£V
banga 1«Q

St Petersburg, JIa, 1240 TBt ».
ii WTIS stoties, UW AM bsjir?

P-bie&S*, lihnea HfM
77K-1574

sore Sw

ino Astrainskb SLAi.Istorijos

lių' laiškams rašyti, anglį• kal
bos. ' ‘'Orakulo”.- anie magi ja ir

-J .ft

' A; Ą.; MICHALINA BARONIENĖ

3t. Petersburg, Fla. 33710 
' TeL (813) 321-4200

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PAULINA ŠILEIKIENĖ

Pagal tėvus JATULEVICIŪTĖ

Z

SOPHIE BARČUS
1ADU0 niMOl Y A LAMDO

UlCMf KCA9V ASt

*«**•!• — AJcUoa
T»W.i 77i-154;

PERKRAUSTYMAI

7159 !«. MAPLKWOOO A¥>.
CHICAGO. IL

Leidimai — Pilna apdrik 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNASu T«L ?25-&064

Apdr»u*t*3 perkraustymtt 
k įvairiu atstumu- 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5995 
... ... ...........

HEART 
FUND

1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė ma
no mylimoi žmona Paulina.

Gimė Lietuvoj, Biržų apskr., Vabalninko mieste.
Paliko dideliame liūdesyje vyras Mikas, Lie

tuvoj liko brolio duktė Paulina Vareikiene, jos vy
ras ir jos brolis Povilas bei jų šeimos. Liko Įpano- 
giminės: sesuo Elena Juškėnienė ir jos šeima; miru
sio brolio Juozo šileikio ir mirusios sesers Anelės 
Mieželienės vaikai bei mirusios sesers Uršulės Miš
kinienės duktė ir anūkė ir kiti giminės. , • ' -v

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus nesugriši, bet mes pas 
Tave anksčiau ar vėliau ateisime.

Ilsėkis ramybėj,mano rpylimoji gyvenimo palydove!

Liūdintis vyras MIKAS ir giminės

MudienL&Li Ir
duo 8:30 Iki 9:33 vaL rjrta

WOPA • 1493 AM

MafqwH* Parte,

(Umbrazaitė) 

’ 1892—1985

Mūsų mylima motina ir močiutė. Michalina Ba 
ronienė mirė 1985 m. vasario 18 d., McLean, Virgi 
nijoje, kur ji gyveno nuo 1976 mėtų; prieš tai, nuo 
1913 m., ji gyveno Chicagoje, Ji. buvo palaidotą va
sario 22 d., Lietuvių Tautinėse Kapinėse, greta sa
vo vyro Kazio, mirusio 1949 m. lapkričio 30 d.

Velionės paskutiniai pageidavimai buvo du: ne
akcentuoti mirtį, reiškiant jai užuojautą gėlėmis, o 
remti ir ugdyti aukomis tai, kas gyva, pirmoj vie-=( 
toj .lietuviškąjį gyvenimą; antra, ji norėjo rasti po-S 
Tįsį?amžinybei savo buvusių lietuviškų kolegų tar-g 
pe, jai mieloj ir artimoj Chicagos lietuviškoj žemėj, g į

Visiems velionės draugams ir veiklos kolegoms,§Į 
artimiesiems ir pažįstamiems, kurie atėjo į talką. &■ 
ir nei-išlaidų, nei dienų neskaitė pagelbėdami mums S: 
išpildyti velionės troškimus, dėkojam iš širdžių gi-1| 
lumos. Jos paskutinės valandos Chicagos prieglob-ll 
styje negalėjo būti gražesnės. g

Širdingai dėkojam:
už atsisveikinimo žodžius SLA 134-tos Moterų S 

Kuopos pirmininkei Elenei Čižąuskienei, “Apšvie-S 
tos” atstovei. Rožei Didžgalvienei, Chicagos Lietu-B 
vių Tarybos pirmininkui Edmundui Jasiūnui ir g 
“Naujienų” redaktoriui- Martynui Gudeliui, taipgi g; 
ankščiau užuojautą pareiškusiems kun. J. Pruns-H 
■kiui, ir M. Pranevičiui, Amerikos Lietuvių Social-B i 
demokratų Sąjungos pirmininkui; |[

už jaudinančią vargonų muziką ir giesmes Geno- = ■ 
vaitei Giedraitienei; g

karsto nešėjams, ypatingai Elenai Buchinskie-g 
nei, Jūratei Jasiūnienei ir Filomenai Neverai, ku-B 
rios su p. Čižauskiene. sudarė SLA Moterų kuopos ■ 
jausmus veikiančią garbės karsto nešėjų sargybą;

už pranešimų paskelbmią “Naujienų”, “Tėvy-g 
nes” “Vienybės”, ir Chicagos Tribune redakcijoms,'|| 
ir “Vienybės-” redaktoriui Jonui Valaičiui, taipgi E.g! 
Šulaičrui, kurie išrūpino skubius žinių pranešimus H 
per “Margučio” ir Dr. J. Stuko New Yorko radijo B 
valandėles; ; ĮĮ

visiems mūsų draugams ir artimiesiems už gėles, g; 
ąu^ąs lietuviškiems reikalams, užuojautas mūsų B j 
Šeimoms laiškais, per spaudą ir gyvu žodžiu, ir įvai-g' 
pjausią pagalbą ir paramą šermenyse, kapinėse ir g' 
pe laidotuvių; |g:

už jaut ų sutvarkymą velionės paskutinės kelio-|B 
hės Chkagoj ir atsisveikinimo žodžius laidotuvių^ 
vedėjui p. Povilui J. Ridikui, mūsų šeimų ilgame-g 
čiam draugui,_ . m

Ačiū visiems! H

y

- ■ A-. ...---------  Į

-

I
*
I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

__ _

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. Vist Street
1410 So. 50th Ave.? Cicero

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJBIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

Dukterys: MILDA VAIVADIENE ir

ŠEIMOMIS

i

>

I

——
1

--— - ---------------------- ---- -—1 14 - •

VASAITIS-BUTKUS
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

i
1 1446 South 50th Avenue j

Cicero, Illinois
1

Telefonas — 6 5 2- 1 003
11

Marelišešlad;enis.pnn1adien



Mažasis erelis rėksnys

sparc ai

ir Lietu 
rudeni.

K i I n iau siu plėšru j ų paukšt i > i 
grupė yra ereliai Š:u paukščių! 
atvazdas yra re vienos vaLty-l 
bės heibe. jų išvaizda didinga. 
Anot prof. T Iv?n .usko. e e- 
liuost- spindi jėga, narsumasš iš 
mintis ir, sakvtum, ^upiatima-, 
kad jie vra pranašesni uz dau
geli gvvu padaru V<us laikais) 
ii visos tautas reikšdavo ere-j 
liams ypatingą pagarbą. Deja, j 
nūdien šie pav.kšėia 
nvkda.

Maža beliko epelių 
\oje. Tik p’va-an -r
paukščių traukimo metu, mūsų 

•kraštą aplanko Kilnusis ereli-, 
pajūrio apylinkėse pasirodė vie
nas kitas jūrinis erelis, nuo 1950 
m. nebeperi didysis erelis rėks
nys. niekas tikrai nežino, ar pe
ri erelis žuvininkas. Ir tik vie
nas. mažasis erebs rėksnys, ats
tovai'/a š’ai garbingai giminei, 
^ių paukščių nedaug, gal ke
liolika porų, dar peta Lietuvoje 
Gudų. Rūdninkų. Labanoro gi- 
rio<e ir Tauragės miškuose- Tai 
gvvi gamtos paminklai, lyg tes

t.‘S 
ko?

T. Ivanausko apr 
drevėtos 
baubliai

Puntuko akmuo.,
erelis rėksn

>usys 'v<j D Peš 
Stelmužės ąžuo jaut Gudų gina

rr j - 
žiaušLi erelių rūšis. Tai tikra; 
m skini> paukštis- Mėgsta nuo- 

; drėgnesiiius mišku 
rauna dažniausiai egh 
arnieno. Pore1 ė viename j 

/L. it.*, h v*-,t 111 i

Lizd
ie :il'

pa.si- 
bak.ndzic mėnesiai-. 

Bėrė’i pradeda gegužije pade
da 1-2 kiaušinius bet užauga tik

gicdromfs dienomis iškyla pla
čiai išskleidę sparnus virš miš
ko, suka ratus- Ši epelių rūšis 
nėra labai baikšti. Kaną, kėliau-

pilei Katros
i up?, matėme net 11 trelių. Vie-; 
j rask tas, matyt. IrąuausLts, nu-! 

si leisdavo per keliolika metrų!
i nuo mū<u gaivu. Gal dėlto siu 
j paukščių daug krito nuo 

džietoju r .nkos.
Mažasis erelis rėksnys yra 

dingas, saugomas įstatymu 
gamtos paminklas. Tod 
retu k irs*, i medžiu si
lizdais, o paerts paukščius rei
kėtų visokeriopai globoti f

A. LeruVus, M ir G.’,‘

me-

nail
kaip 

nede- 
erelų

Marquette Parko Bendruome
nės susirinkimas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams
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K 
it 
g 
K 
8 n 
K 
g 
K

Jauniklis gražus paukštis, pil
kos spalvos, kojos ik: pat nagų, 
lyg batais būtu apautos, apau
gusios pūkais, vėliau plunksno
mis Gerai tėvų maitinamas greit 
auga, pasidengia gražiomis ru
domis plunksnomis ir jau liepos 
pabngieje miklina sparnus, lengi 
vai perskrįsdamas nuo šakos ant
šakes- Rėksniais šie ereliai na-! . . .. . .., ‘ I JAV R.Lietuviu Bendruomenesvadinti del <avotiskc balso ir oa-. „ . , _ .. , . . ... "i i\Iar(iuette Parko apymkes trumna truksmingo budo. i 1. p . . . . . ._i * k ; pas informacinis susirinkimas JPavasari ir rudeni s e ereliai .Į įvyks 198a m. kovo 24 d., 11:30 

---------j val. tuojau po sumos, Šv.
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje.

Po susirinkimo dr. Jono Ado
mavičiaus paskaita sveikatos 
reikalais. Po paskaitos p-lė Ane- J 
lė Kirvaitytė padainuos keletą] 
patriotinių dainelių. Pabaigai— 
kavutė.

Nariai, svečiai ir prijaučian-
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i? 
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8 
K 
U 
s 
a

NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 
ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav. 

bei sūnus JERRY'

Ž
S 
g g 
įį tieji kviečiami kuo skaitlingiau 
K šiai dalyvauti. j

Kviečia: Apylinkės valdyba |

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629
Tel.: 436-6888

8 
K 
71 
r 
a 
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į
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£

L. K. V. S-gos Ramovės Chi
cagos skyriaus narių susirinki
mas bus kovo mėn. 24 d., 12 v., 
Jaunimo centre. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
SAVININKAI GAUS SŪRIO

Brighton Parko Lietuvių Na-J

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE delicatessen ,
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
. Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, Ill.
Tel.: PRospect 6-2717

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Likt) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

TESTAMENTAI

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruoiiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 238-t787
> WcmokAMAt pauraarUGJU užariant lėktuvu, traukiniu. UTnj keūo- 

all (eruisei), vieibučią ir lUtomobiUų nuomavimo rezervacius; Parduodi- 
oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą Ir kitus k/ritus; 

irome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame inw- 
macijas vįsais teuoniu reikalai>-

• Taupykite skrisdami Chartered Uktuvala. tik seboa reserrsou rietas 
S anksto — prieš 45-60 dienu- ♦

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

n

PASSBOOK ••e us for
SAVINGS... financing.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
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 60629,

AT OUS LOW UTB

Wlf

Tel.: 847-7747k .3

2212 WEST Ct• ms < ‘

Skautai pasitinka pavasarį.

BUTŲ NUOMAVIMAS
El MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI. - ‘ '

JOBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTC3LŽ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MQKEJ1MAIB.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

BBAL KSTATB FOK SALI | tRAL MTAT1 ŽALS 
RnaneL Imm- — PartSavlmvl . v i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

ĮE212 W. Cermak Road Chicago, DL Tai. 847-774^
■ ......... —  ------------------------- -- --- - "" —*

mų S:vininkų Draugiojs valdy
ba praneša ,kad š. m. kovo 25 
d., 7 v. v. lietuvių bažnyčios sa
lėje, 4100 S. Ferfield gatvėje, 
Chicago j e, senesnio amžiaus su 
laukusiems lietuviams ir Gal nei 
turtingiems, Chicagos miesto! 
atstovai, nemokamai dalins svie; 
stų, sū4 ir kitką.

Nepraleiskite progos, atsilan
kykite. Ta proga atsilankys ir 
mūsų rajono aldermanas — A. 
Majerčik ir kili maišų miesto at
stovai.

Kviečia Draugijos Valdyba

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas, 
Įvyks pirmadienį, kovo 25 d., 
6-30 v. v., švč.M.Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje, 
(2745 W 44th St., Brighton 
Parke), šv. Antano ligoninė 
praves sveikatos patikrinimų 
pradedant 6:30 v.v. Dalyvaujan-

lOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) n <0-8700

lys pensininkai galės gauti s<:rio 
ir sviesto veltui.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
Anton. R. Valukas, kuris yra pa- ! 
skirtas JAV prokuroru Illino-J 
jaus valstijos šiauriniam distrik' LA|KYKIMĖS MARQUETTE PARKE, i • rr» j i 1 1 •

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave., — 778^2233

tui. Taip pat dalyvaus kongres- j 
manas William O. Lipinski ir^ 
Dsma Galinaitytė, vyriausioji di 
rektorė Brighton etniniu senjo-j... " |9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,rų tarnyDOje. | piiejjs butas savininkui Geras inves-

Brighton Parko lietuvių na- tavimas.
mų savininkai Įsisteigė savo or- 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
ganizaciją 19G0 m. Namų savi-Į Pakinys.
niūkų organizacija šiais metais 
švęs sidabrinį jubiliejų.

(Platesnėm informacijom pra
šom skambinti Viktorui Utarai, 
organizacijos pirmininkui, tel. 
847-0664.

t ’

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO PENSININKAMS

Turiu šunų, mažos rūšies, lie
tuviškai supranta, veltui. Skam
binti 652-4980. (Sk.) :

—Dovanu mokesčiai nuo 10% , Į 
:ki 75 % bus pradedama imti i 
dar šiais metais, jei vyriausybe 
Anglijoje nepasikeis.

— Danijoje kilo triukšmas,' 
kai dr. B. Ibscn prsiipažino pa
greitinęs mirti nepagydoman 
ligoniui Kopenhragos ligoninėj.

Liberty Federal /avinas
ANOlTAN ASSCCIATCN

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrove

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSLPHIL.

Mūsų, akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

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

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

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

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

GK3SC ace:

SAVININKAS PARDUODA
CICERO, BOULEVARD 

MANOR
G kambarių mūrinis, iškelti pa
matai, 3 miegamieji, kabinetinė 
virtuvė, plati erdvė valgomaja
me, puikiai įrengtas rūgis, vieta 
atsigaivinimui. Platus įvažiavi
mo takas, 21/0 automobilių ply
tų ir raudonmedžio garažas.

Patogiausias namas šeimai; 
Tik pamatę įsitikinsite. Apžiū-
rėjimui angliškai telefonuokite 

> j 863-0069 arba 656*3339.

RENTING IN GENERAL "
• ■ į •.

N u o pi o i
si

Išnuomuojamas miegamasis 
kambarys, privati vonia, senes
nio amž. švariam vyrui. Skam
binti 737-0617.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tei. 585-6624

INCOME TAX SERVICE 
Pajamp mokesčiai

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

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

Namų — 636-5347

MISCELLANEOUS 
fvalrOe Catvkel

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805-687-6000

Exl. GH-6917 
for information.

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI . ?

Turiv Chicagos mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, greH, 

^rentuotąi ir- sąžirdnįeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

l S. Tilman Avė. 
T»L 927-3559 ■

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui. automobilio 
liability draudimas pensininkama.

Kreiptis: A. LAURAITIS ■
4651 S. Ashland Av*„

Chicago, ill. <
Tel. 523-8775 arba 523-9191 r

Dengiame ir taisome visu ri^ 
šių stogus. Už darbą garai-7 
tuojame ir esame apdrausti;?

ARVYDAS KIELA ]
6557 S. Talmar- Avenue i

Chicago, IL 60629 U _ 
434-9655 ar 737-1711

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TaL 254-745?

Taip .pat daromi vertimai, giminh, 
iškvietimai,. pildomi pilietybės pra-

Homeowners insurance
F. Zapolis. Agent 

320816 W. 95th St
Everg. Pirk, liL ■ 

40642 - 424-8654
M Fgr« FH M Camft*

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: dtk 
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai i. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
»43 West 63rd Strwl 

Chicago, HL 60621

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

(606 S. Kedtle Avė. 
C h kepo. 111 60629

Tek: 778-8000

world on fire

šeitadienis-pirmndienis—Saturday-Monday, March 23*25 1983'
J ->




