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RTA IR CTA SUDARO VALSTIJAI

MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMA PLANUOJA
• /VEIKTI IKI BIRŽELIO PABAIGOS

CHICAGO, Ill: X Trečiadienį 
Illinois seimelis turėjo išspręsti 
RTA finansavimo problemas, 
tačiau joks nutarimas nebuvo 
priimtas ir problema neišspręs
ta. Tuo tarpu išryškėjo šie dą7 
lykai: ’ ’ ’ v ;

■ * CTA planuoja aptąrnauti 
miesto’ keleivius iki birželio pa
baigos. Birželio 6 d. sustabdo
mas Milwaukee Road susisieki
mas;

" Benzino bendrovės nutraukė 
degalų pristatymą kai kurioms 
RTA autobusų linijoms;
r Cook Apskrities teisėjas at
sisakė priversti RTA operuoti, 
bet Įspėjo seimelį’ ir gubernato
rių, kad rastų išeitį;

” Teismas leido dviem RTA 
autobusų bendrovėms sumažinti 
patarnavimus 25 %, tačiau tai tu- 

. ri' patvirtinti Illinois Komercijos 
komisija;'

Rock Island Lines patarnaus 
iki . sekančio trečiadienio, nes 
baigsis degalai;

t CTA kalbėtoja .loby Ber- 
< " hian pareiškė, kad :miešto: auto

busai veiks iki'biržėlio pabaigos, 
• jei’ degalų pristatytojai parodys 

kantiĄ'bę iT supratimą. Degalai 
per savaitę kainuoja .aįūe? 700 
tūksū dolerių;; .: -

^'Chicago ir Noū^NVestėrn 
geležinkelis veiks tik pagal kiek
vienos dienos-nuorimą;’ r"’

- GTA' tuo tarpu tvarkingai 
moka gąūnamų ■ degalų sąškai- 
tas. Vien iš Hafctney- Fuel- .Co'; 
CTA per savaitę perka 600,090 
galonų dyzelio,'- už kurį' Parkin
gai sumoka. Td negalimą pasa
kyti apie RTA, kuri perka .ijį-tos 
bendrovės 90 nuošimčių ^degalų. 
Bendrovė pagrasino nutraukti 
degalų pristatymą, jei negaus 
įtikinamų garantijų, kad bus su
mokėta. Teismo įsakymu, pir
moje eilėje turi būti apmokėta 
už darbą, o tik vėliau tiekėjams 
už pristatytas gėrybes..

PAGYVĖJO PREKYBA 
SU KINIJA

■■■ SAN FRANCISCO, Calif. — 
Praeitais metais žymiai pagyvė
jo prekyba su dabartine Kinijos 
vyriausybe. 1980 metais preky
ba su JAV padidėjo 44%, sako 
oficialus Kinijos pranešimas,

1979 metais Kinijos užsienio 
prekyba siekė $19.416 bilijonų, 
o praeitais metais ta prekyba 
jau padidėjo iki $19.782 bilijonų. 
Daugiausia laimėjo japonai. 
Prekyba, kuri oficialiai regist
ruojama iš Hong Konge, vyksta 
Taivano prekėmis. Kinija nieko 
neperka tiesiog iš. Taivano. Bet 
Kinijos pirkliai užsako didelius 
prekių kiekius iš Taivano salos. 
Tos prekės nuplukdomos į Hong 
Kongą,-|en sumokamos sutartos 
sumos ir baigiamos transak-.

Siena tarp Kinijos ir Taivano 
uždaryta. Pasienio vandenis te
besaugo Taivano ir Kinijos pa
sienio sargai. Neina joks susisie
kimas, bet nėra ir susišaudymų, 
kaip anksčiau būdavo. Kinija 
prižadėjo" nepulti Taivanpf-JAV 
galėjdąišaų^Į^^co karctįaivu&.

. R'—r---------' įry~įįi■ak’.—r- •’■■■

vasarą -«ąg.-ra£ir rasinių- nesusi
pratimų.• biudžeto'^ pkar- 
pymo.

— Vakartį Vokiėtij3š? kancle
ris Helmut / Schmidt pareiškė, 
kad prancūzų prezidentas Mit
terrand' pritaria-: Šiaurės Atlanto 
Sąjungos nutarimams.

■B1

lt r

Dr. Leonas Kriaučeliūnas (dešinėje) ir Valdas Adamkus (viduryje) gegužės 14 d. įteikia 
adresą senatoriui Charles Percy Senato rūmuose, kai. buvo minima Amerikos Lietuvių

. Balso 30 metų sukaktis.

SALVADORE VYRIAUSYBĖ PLANUOJA T 
RINKIMUS KOVO MĖNESI

PREZ. R RAGANAS T ARĖS 
SU ŠČARANSKIO ŽMONA

WASHINGTON, D.C. — Pra- 
r j eita ketvirtadieni prezidentas R. 

VYRJĄUSYBĖS PREMJERAS JOSE NAPOLEON DUARTE į Reaganas B’altuosa Rūmuose 
DARYTI BET KOKĮ KOMPIOMISĄ : priėmė Anatolijaus Ščaranskp- 

. žmoną Avitalę. Ji pasiekė Attfe- 
rjką prieš dvejus-pietus, matėsi 

, su prez. Carteriu,- het negalėjo 
‘kovotojai priešišlaisvinti savo vwd, nes Mask- 

iš užsienio at-'va H PaskelDė užsienio agentu, 
ga verčia vietos* *varanskis mokykloje buvo 

į jų gretas ro- komunistinis jaunuolis, bet vė

■įiŠA'N SALVADOR, Salvadoras, 
C— Krašto prez. Jose Napoleon 
Duarįą^ariškių įvestos chuntos 
pirmininkas, vakar pareiškė, 

j kad jis nesutinka daryti jokio 
I kompromiso su maištininkais.
Jis nesirengia daryti jokios nuo
laidos, nes tai būtų pirmas 
žingsnis užsienio intervencijai.

Prezidentas Duarte trečiadie
nį priėmė atvykusį delegatą. 
Jis buvo Edward Broadbent, 
Kanados Naujos Demokratų par
tijos pirmininkas ir Socialistų

kompromiso tedarys, nes tai 
būtu užsienio iįtsrvencija į Sal-: 
vadoro vidaus reikalus. ’

Dabartiniai 
vyriausybę yr 
siųstieji. Jie j . 
gyventojus eit
dyti jiems kairu kelius ir ardyti: I’au Įsitraukė j žydišką judėji

— Du Roosevelt ligoninės pa
reigūnai apgaudinėjo ligonius 
Medicare ir Medicaid mokes- Į Internacionalo vicepirmininkas, 
čiais; Duarte šiam atstovui, atsiųs

tam į Salvadorą, kad ieškotų
— Penktadienį aukso uncija būdų suderinti kariaujančias 

kainavo $472. puses, atsakė, kad jis jokio

— Aktorius B6b Hope penk
tadieni pradės 78-uosius metus.

— Ernest W. Lefever, Nestle 
korporacijos pareigūnas, pa
kviestas prez. Reagano patarėju 
žmogaus teisių reikalams, susi
laukė Senato opozicijos. Senato 
užsienio santykių komitetas jį 
pakvietė dar karta apklausinė
jimui. I Ui
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

vietinę tvarka Įsileidus užsie-, ,n4- norėdamas gauti leidimą iš- 
niečius į kabintą būtų priešin- .važiuoti su žydų grupe. Kurį lai- 
ga veikiantienį nuostatams, Jjs Ką jis bendradarbiavo su,Ąnd 
jokiu būdu rigali leisti užsie- rei Sąęharoyų,; bęt, vėliau tapo 
nieičams kištų į krašto vidaus veiklus Rusijos žydų atstovas.
reikalus.

RUOŠIASI

Į Jis buvo prisijungęs į sąjūdį, 
; sekantį kaip Sov. Sąjungoje vyk 
į domi Helsinkio aktai. Bet Sovie 
i tų policija ščaranskį suėmė, kai 

Juarte pareiškė, j>s išėjo iš Sacharovo buto. Jam 
jama vyriausybė, suruošė teismą ir padėjo j ka

li 1982 metų ko- Įėjimą. Jis ir dabar laikomas

ATEINANČIŲ

METŲ FNKIMAMS
Prezidentas 

kad jo vado'va 
ruošia rinkim 
vo mėnesį. Rinimuose galės da-,kalėjime netoli Maskvc's. 
lyvauti visi SUvadoro piliečiai Prez. Reaganas prižadėjo šča- 
ir Salvadoro elitinės partijos, ranskio žmonai daryti viską, kas 
Prez. Duarte ąreiškė, kad jis yra jo galioje, kad ščaranskL 
rengiasi dalyva

•rinkimuose. Jose galės daly- jam leista išvykti j užsienį, šią 
vauti kitų demkrarlinių partijų ; žinią paskelbė pati Avitalė šča 
kandidatai. Kan 
kimus. Jie neš

i ateinančiuose; būtų paleistas* iš kalėjimo ir

i nesikiš į riiv • ranskienė. 
nešins, kai w-! 

7 * I

I riausybė bus p duota daugiau- 
.1 šia balsų gavusį partijos kan- '

didatam

Visos demdl. 
ruošiasi dalyve 
ir valdyti kraštąbet jos nenori 
kad į Salvadoro 
užsieniečiai.

— I.enkijos parlamentas pri- 
£ partijds kan-; ėmė naują cenzūros įstatymą

• I
r* ; i —

. . ! dimo filmai, kuriuos turėjo sek-
atmes grupės.^ lėktuvnešio lakūnai ir Atlan- 
|ti rin imuose , laivyno viršininkas. Jie matė

I besileidžiantį lėktuvą. Nusileidi- 
1 mą diriguojąs jūreivis darė jam 
! pastabą, kad nepataikys tiksliai 
Į į nusileidimo vietą. Bet tada jau 
j buvo per vėlu. Lėktuvas nusi 
| leido tako krašte ir palietė Šalia

i-eikalus kištųsi
V

KALENDORĖLIS

Gegužės 30: Joana, Ferdinan
das, Imantė, Gelvainis.

Gegužės 31: Petronėlė, Kupo- 
lė, Gintautas, Milvydas.

Birželio 1: Justina, Juventas, 
Galinda, Anis, Žiedūnas.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:17.
Oras atvės, lis. •, . ;■

Inž. Raimondas R. Rimkus iš Western Springs, III.. Čikagos 
sanitarinio distrikto supervizorius, vadovaująs 1,500 tarnau
tojų, išrinktas Cook Apskrities Goodwill Industries Patikė
tinių tarybon. Paveiksle jį sveikina Goodwill pirmininkas 
John S. Newton (kairėje). Inž. R. R. Rimkus yra aktyvus 
lietuviškame gyvenime, jo žmona Genė yra veikli skautavime, 
jų sūnus Petras lanko parapijos mdkyklą. Goodwill Industries 
renka iš žmonių įvairius daiktus bei aprangą ir pataisę bei 
išvalę, parduoda, sudarydami lėšas virš 1,400 asmenų šalpai.

LAKŪNAS lEPAJfiGfi 
TIKSI J AI NSILEISTI

NORFOLK, V —“Nimitzo” | stovėjusius lėktuvus. Buvo' sti- 
kapitonas Jack atzer pareiškė \ daužytas ne tik nusileidęs lėktų 
laikraštininkams kad nelaimė kas, bet buvo sužaloti ir kiti pa- 
lėktuvnešyje įvyj dėl marinų Į statyti lėktuvai. Lakūnas Cra- 
lakūno laurenceJragun nepa-Įgun ir kiti du radariniame lėk 
jėgumo nutūpti įrodytoje vie- j tuve buvę kariai žuvo nela’mėje. 
toje. J Iš viso žuvo 14 jūreivių.

Lėktuvnešio kątonas Batzcrj Specialistai bandys nustatyti 
nelaimės metu kvd lėktuvne- kodėl lakūnas nepaklausė jsa- 
šyje it sekė lėktų) nusileidimą, kymo, nepakilo ir nebandė dar 
Buvo padaryti Imtuvo nusilei- kartą nutūpti ant lėktuvnešio.

■ Iš viso žuvo 14 jūreivių.
Specialistai bandys nustatyti

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio lėktuvai ketvirtadienį tik
rino Libano vakarų pakraščius, 
ar kartais ten nevyksta didesnis 
karių judėjimas. Judėjimo ne
pastebėjo, t bet
priešlėktuvinės Sirijos patran
kos paleido dvi raketas į pra
skrendančius Izraeliu lėktuvus.

Iš Damour srities pakilusios 
priešlėktuvinės raketos pradėjo 
artėti prie praskrendančių Izrae 
lio lėktuvų. Tuo momentu Izrae- 
'lio lėktuvai staigiai pasuko skri
dimo kryptį ir numušė arte jau
čias Libano raketas/ ’Netrukus 
Damour srityje atsirado kita Iz 
raelio lėktuvų eskadrilė, kuri su
naikino ant žemės stovėjusius 
raketų lizdus.

Damour yra 16 mylių atstu 
moję į pietus nuo Beiruto. Da 
mour srityje žuvo 25 žmonės, 
aptarnavusieji p r i ešlėktuvines 
patrankas, o; trys buva sunkiai 
sužeisti/ r

Šio tikrinimo metu nustatyta 
kad vakarų Libano poizeijas gi 
na ne Sirijos, bet Libijos prieš 
lėktuvinės patrankc's. Libijo- 
raketas aptarnauja Libijos ka-

Izraelio karo pranešima 
konstatuoją jšį naują faktą, bet 
nedarą» išvadų. Šitą klausimą 
dar teks aptarti. Pats Begina, 
pranešė, Libijos karių buvim: 
vakarų Libane, bet taip pat at
sisakė daryti greitus nutarimus 
Tai naujas faktorius dabartinė 
je Artimųjų Rytų įtampoje, be 
jiš'^piiTna privalo būti gerai ap 
tartas. Sena patarlė sako. ka. 
reikia pirma- užmušti turką, o 
vėliau pasilsėti, 
novėje žmonės 
pasvarstyti.

Pranęšimai iš
kdd ketvirtadienį kariška

“Pasilsėti” se 
vietovartoje/

Beiruto sako 
Izrae 

lio ekspedicija išsikėlė Maameh 
pakraštyje. Izraelio smogiką.’ 
neilgai tebuvo Mainės srityje 
Jie išsprogdino vieną palestinie
čių karišką automobilį, ir iš 
sprogdino Damour srityje esan

Pr;z. Reaganas tiek sustiprė
jo, kad Baltuosiuose Rūmuose 
priima ne tik Kongreso komi 
sijas, bet ir Kongreso atstovus 
ir užsienio diplomatus. Jis rū
pinasi ir buvusiu savo spaudos 
sekretoriumi, kuris, būdamas 

ligoninėje, gayo plaučių 
uždegimą.

IZRAELIO ŪKININKAI UŽKA
RIAVO SINAJAUS DYKUMĄ

YAMIT. — Pagal taikos su
tartį su Egiptu, sekančių metų 
balandžio mėnesį paskutinė Iz
raelio kariuomenės bazė eva
kuojama iš Sinajaus srities, ku
rią perima egiptiečiai. Kores
pondentas Roger Simon lankėsi 

itoje srityje ir ją aprašė Chica
go Sun-Times dienraščio penk- 

; tadienio laidoje.

Sinajaus dykumą okupavo iz
raelitai 1967 metų kare. Tačiau. 
Izraelio ūkininkai pavertė to 
krašto smėlėtus plotus žydinčia 
i žaliuojančia žeme. Jų įkurtas 
Yamit miestas ir kolonijos vii 
siems kelia pasigėrėjimą. Ne 
veltui premjeras Menachem Be
ginąs griežtai pasipriešino tų 
ūkininkų evakuacijai. Jis ūki-
ninkams pareiškė, kad jei Camp 
David vpasRanrhai3 bus reika- 
laujama apleisti kolonijas, tai 
jis išeis iš pasitarimų.

į Tačiau tolimesnio gyvenimo 
i ir politikos sąlygos privertė pa- 
keisti šį nusistatymą: Izraelio 
armija ir. visi civiliai turi ap
leisti Sinajaus sęitį.,Srityje yra 
14 kolonijų, jose gyvena apie 
1,500 asmenų. Yamit mieste, 
esančiame pajūryje prie Gazos 
srities, gyvena apie 2,500 izrae
litų. Visi jie turės pasitraukti, 
bet dauguma nežino kur.

Dauguma ūkininkų jau dabar 
nustojo dirbti laukus, kiti dirba 
:ingėdami. Pamažu vėl derlin
gi ir drėkinami laukai tampa 
dykuma.

— Sekantį mėnesį Billy Car
ter parduos iš varžytinių savo 
nuosavybes Plains, Ga., ir kelsis 
į Haleyville, Alabamoje. Jis 
dirbs Tidwell Industries.

— Kanada šįmet parduos 
vietų Sąjungai 6 milijonus 
nu javų.

So- 
to-

?ių Įrengtų priešlėktuvinių pa
trankų atsargas.

Žinią apie ekspediciją j Ma- 
mę (Maameh) praneša tiktai Li
bano žinių stotys, tuo tarpu Iz
raelis nieko nesako. Ekspediciją 
i Libaną atvežė Izraelio karo 
laivas, ši ekspedicija tęsėsi tik
ai 20 minučių. Įvyko susišau- 
iymas pačiame pakraštyje, su
naikino palestiniečių karišką 
sunkvežimĮ, o vėliau pakėlė Į 
padanges raketų sandėlius. Po to 
•kspedicijos nariai nuskubėjo į 
laukusį laivą ir išplaukė. Ar eks
pedicijos vadovybė grįžo į Iz
raelį, ar ji tiktai pranešė apie 
atliktus veiksmus, o gal sąmo
ningai tyli, kad priešas paskelb
tų pirmas savo' pranešimą, tuo 
tarpu dar n'žinia.

Niekam ne paslaptis, kad Si
rijos ir Libijos raketos yra rusų' 
gamintos. Sovietų valdžia jas 
davė Sirijai ir Libijai. Bet kiek
vienai valstybei davė skirtingas. 
Izraelis dabar turi tikslias infor
macijas apie Libijos raketas va
karų Libane.



RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
DONELAITIS ęlSTY PRUDY, grįžo į Lietuvą ir priregistruo- Į 

tas apsigyveno Panevėžyje pas] 
seserį. Gavo darbą pašte sta
lium. Po dviejų savaičių milici
ja iškvietė jį į pasų skyrių ir pa
na kino registraciją, o saugume l 
buvo pranešta, kad uždėtas jam | 
namu areštas ir

NE TOLMINKIEMY

Prūsu žemėje, Tolminkiemy
je (dabartinis pavadinimas: Ka 
liningrado sritis, Čisty Prudy). 
ate”* ' apgyventame, “ru 
, p ų k'dtū’os draugystės į
dienomis”, kaip rašo‘"Tiesa”, be j 
kita ko, buvo atidalyta prūsų — , 
lietuvių klasiko poeto Kristi jo- į 
no Donelaičio muziejus. Tas mu 
zėjus įs kūręs dabar jau restau- ' 
ruotoje buvusioje Tolminkienio i 
bažnytėlėje, kurioje poeta> dir-1 
bo pastoracinį darbą.

Dar prieš restauravimą Tol- į 
minkiemyje diibo eilė Lietuvos 
mokslininkų ekspedicijų, vyko , 
archeologiniai kasinėjimai.* pa- i 
naudojus naujuosius tyrimų me- į 
todus. nustatyta, kad poetas bu j 
vo palaidotas Tolminkiemio baž- j 
rvčios požemiuose. Tuo metu bu į 
vo atkurtas ir autentiškas K. • 
Donelaičio skulptūrinis portre > 
tas. Tiems visiems darbams va j 
dovavo akademikas K. Korsakas, j

Dail. A. Garbauskas muziejui; 
yra sukūręs puikius, vaivorykš
tės varsomis spindinčius vitra
žus, kuriuose vaizduojami bū
ro gyvenimo vaizdai pagal ne-, 
mirtingąją K. Donelaičio poemą j 
“Metai"

Muziejaus stendų eksponatai 
pirmosios “Metų” leidinu faksi
milės. “Metų” vertimai į įvairias 
svetimas kalbas, poeto kūrinių 
iliustracijos, nuotraukos ar kū- į 
riniai. sukurti poeto garbei.
Antrame muziejaus, aukšte yra 

parodų salė, kurioje tuo metu 
vykusi lietuvių grafikų paroda.

Požemyje juodo marmuro ant 
kapis. kuriame įrašyta “Kristi
jonas Donelaitis 1714-1789 m. , 
o kriptoje jo skulptūrinis.

NELEIDŽIA GYVENTI 
GIMTAJAME KRAŠTE

V. Alksnys pogrindinėje “Aus 
roję” (Nr. 16 (56) rašo, kad 50 kėnų vestuves”. Tame pastaty 
metu amžiaus Jonas _ Matūzevr 
čius. atkalėjęs 25 m. Permėje,; namartės vaidmenį atliko taip

LIETUVIU OPERA ■ 25m. SUKAKTIS
PONCHIELLI OPERA

1981 m. birželio mėn.-13d.,8v.v.’14d..3v.p.p.«20d., 8v.v.

Kviečiame visus ir iš visur dalyvauti spektakliuose

Marijos mokyklos auditorijoje. 67 So. California Ave.,Chicago

Bilietai: Vazneliu prekyboje. 2501 W. 71s'St..Chicago,HL60629-471-1424

pareikalauta Į 
^er 10 parų išvykti iš L’etuvos. j 

ų amžiaus Bronius Pur- 
karo nuleistas mirties j 
bet perleistas iškalėjo!

55 me 
lys. po 
bausme,
25 metus Permės lageriuose, grį
žęs apsigyveno Panevėžyje pas 
liaudies meistrą J. šilinį, bet mi
licija atsisakė registruoti jį ir 
pareikalavo, kad jisai per 10 pa
rų išvyktų iš Lietuvos.

KAIŠIADORIEČll KLIJAI 
SAU'IR KITIEMS

- “Tiesa rašo, kad Kaišiadorių 
klijų fabrikas pagamino per tre
jus metus ir 10 mėn. 5.806 tonas 
klijų.

Tais klijais kaišiadoriečiai ap
rūpina ne tik L: et u vos baldų 
dirbtuve-, statybines organiza
cijas. bet ir Maskvos. Leningra
do, Baltarusijos, Latvijos ir Uk
rainos įmones.

UŽ GERĄ DARBĄ - 
ORDINAS

Vilkaviškio rajono “J- Jano
nio" kolūkis yra vienas pirmau
jančių rajone, kaip rašo “Tiesa".

Šiemet iš kiekvieno ha buvo i 
prikulta po 37 cnt grūdų, prikas
ta po 345 cnt cukrinių runkelių 
ir paruošta silosui 460 cnt žalio
sios kukurūzų masės. Už tokį 
gerą darbą Paviršupės brigados 
brigadininkei J. Labašauskienei 
padovanotas darbo raudonosios 
vėliavos ordinas?

JAUNAMARTEI 80 METŲ
i

Kupiškio kultūros namuose et 
nografinis liaudies teatras pas
tatė 413 kartą “Senovės kupiš- 

me Konstancija Jugulienė jau-

is Panemunes jiūnntTalžęs

pat 413 kartą, tuo metu atšvęs- -IR JIE, ŽILRĖKITE, ŽAVISI 
dama ir savo 80 metų jubiliejų.

Ta proga K. Jugulienei buvo 
įteiktas garbės raštas ir gauta 
daug sveikinimų, kaip rašo “Tie-

EILUTĖS Iš LAIŠKŲ •

Vieną dieną važiavau į Gervė- 
nupį. Panemunėje į mašiną įli
pęs jaunas vyras ėmė triukš
mauti. Kai triukšmadarys nerea 
gavo į keleivių pastabas, pakilo 
keli vyrai ir “narsuolį’' jėga iš
laipino iš mašinos.

Vis ciar pasitaiko kelyje pana
šių atvejų, taliau ne visad ke
leiviai patys imasi iniciatyvos 
padaryti tvarką. O reikėtų. 
Kaunas

V. 'Žvirblis į 
(Iš “Tiesos”)

“Komunisto” žurnalas lapkri
čio mėn. issispausdinb romantiš
ka antrašte “Spalio žarų atšvais 
tuose" vedamąjį, kuriame iške
liamas visoks Lietuvos ūkinis 
kilimas, politinis sąmonėjimas ir 
krašro gražėjimas.

Vedamajame yra šitokia pas- 
traipėlė ir apie užsienio lietu-

DR. V. SRUOGIENĖKUNIGAIKŠČIO KĘSTUČIO ŠEIMA i 
i 

kas, Dionizo Poškos ainis, vienas 
iš žymiausių ir objektingiausių 
mūsų praeities žinovų) pareiš
kimą gal ir turi pagrindo spėji-, 
mas, kad tai buvęs kunigaikštis 
Putvys (ar Putvietis), iš Putvių 
piliakalnio Žemaičiuose, mini
mas 14 a. kronikose. Jei tai kada 
pasitvirtintų, atpultų ginčai dėl 
vietos, iš kur kilęs Gediminas iri 
laimėtų teorija, kuri jį išveda iš 
Ariogalos, taigi iš Žemaičių.

Pasklidę tvirtinimai, esą, Ge
dimino tėvas buvęs Didžiųjų

visu

Tartum jūra mėlyna
Buvo Lietuva tada.
Pasinėrusi miškuos,
Kaip jūrelė mėlynuos— 
Neaprėpiamai plati, 
Neapsakomai graži

Bdys Sruoga

Jeigu me; daugiausia iš o o
Lietuvos pneities didvyrių iš-j 
keliame Vytautą ir ne be pagrin j 
do juo didžiuojamės, tai, be abe • 
jonės. labiausiai mylime Kęstutį i 
ir Birutę. ■

Ej dysis Letuivos Kunigaikš- •
tis Kęstutis r jo žmona Birutė Į Lietuvos Kunigaikščių arklinin- 
virto mums simboliais: jis —! kas yra jau istorikų įrodytas kry 
taurumo, paiaukojimo tėvynei, žiuočių šmeižtas. Atrodo, galima 
riteriškumo, nes tai tikrai bu- jau tvirtinti, kad Būdvietis, Ge- 
vo riteris pina to žodžio pras- dimino tėvas, buvo kunigaikš- 
me. kaip kai -prancūzai sako: 
“Chevalier ^ans peur et sans

čio Traidenio sūnus, atseit Ge
diminas — Traidenio anūkas. Ar 

reproche” (iteris be baimės l faktinas dinastijos įkūrėjas 
ir dėmės). J — yra mums lygį turėjo kokių giminystės ryšių su 
šventosios aureole apsupta, mc Mindaugu — nenustatyta, 
teriškumo, notiniškumo. rūpes
tingos namų židinio saugotojos me tik tai, kas kartojama viso- 
sinonimas. r j

Apie Birutę ir jos kilmę žino-

KADIIETIS IR AVIS

se enciklopedijose ir vadovėliuo
se: ji buvo žemaičių kunigaikš
čio (atseit laisvo žemvaldžio) 
duktė, kilusi nuo Palangos, ku
rios tiktai dėdės Vidimanto var- 

’ dą išlaikė šaltiniai. Padava apie 
. . ^ ..... . . . ..i tai, kad ji — gražuolė — buvusinuo kūnų i augesnieji tvnneji-•< , . . .deive Praunmes vaidilute ir ku-

Tačiau kai* mes maža težino
me apie juo pačius, apie jų šei
mą ir vaiks? Pabandysiu čia i 
sutraukti bet svarbesnes žinias, 
kurias išsatgčįjt) senieji raštai 

mai nupurt amžių dulkes.
Vokiečiu zrdhikininkai vra iš

laikę aprašmą, kaip Kęstutis į 
atrodė senovėje. “Kęstutis 'bu
vo augšfaj liesas, išblyškusia-į 
me veide ege ugningos akys. ] 
reti plauka cterigė jo galvą, ži
la barzda - jo smarkrą. šykš
čios buvo > lūpos, bet kiekvie
nas ištarta žodis reikšmingas. 
Kai jis gisinp, gyslos kaktoje 
jam iššokūvo. Visa jo išvaizda 
kėlė bainV.

Kęstutis bu fa) Gedimino sū
nus. Jo bdiai — Manvydas. Na
rimantas, Jgirdas. jaunutis, Ka 
vijotas ir iu bartas, o seserys — 
Aigustė. Jdona. Anastacija. M a 
rija, Eufri/a. Danute Elzbieta 
ir Ofka I ar i ja. Pagal nelabai 
patikimu.’šaltinais jo motinos. 
Gredimirw znwwva. vardas buvęs 
Jauna (Jvna). O dėl Gedimine 
kilmės trime keletą hipoterų 
Dabar rmonia, kakK 14,— 13 a.
raštu osd va iria i vadinto Gtdi* 
mino tė> vardas (Lhstavetas.
PtrituvėK Butuve-

I ras ir to lietuviškai buvęs Bu- 
i dvietis. ac;au pagal žodinį prof. 
: H. Pašlvičiaus (lenkų istori-

lenusi šventąją ugnį kalnelyje, 
vėliau jos vardu vadinamame, 
kad Kęstutis ja susižavėjęs ir iš 
ten pagrobęs, atsirado tiktai 16 
amžiuje. Duomenų iš jos gy
venimo beveik visai neliko, net 
jos vardo nemini nė vienas am
žininkų raštas, neturime net tik 
ru žinių kada ir kuriomis aplin
kybėmis ji mirė. Pagal kuni
gaikščio Vytauto liudijimus — 
tai ją nužudė kryžiuočiai, tai vėl, 
kad ji ilgai pagarboje gyvenusi 
ir sulaukusi gilios senatvės. Jos 
kapo vietą Palangoje išlaikė tik 
tai žodinė tradicija. Betgi mūsų 
sąmonėje giliai įstrigo poetų su
kurtas Birutės vaizdas, ir mes 
tegalime pagal romantiką S. Va
lūną kartoti:
Ji savo darbo marškinius dėvė 

jo.
Trumpą rainuotą sijoną turėjo;

Ant plaukų pynės rūtų vainikė-

Ant balto kaklo gintaro varstelis.
Tačiau istorinėje tikrovėje 

daug romantikos neįžvelgiame: 
Kęstutis, (gimęs pačioje 14 am
žiaus pradžioje), vedė Birutę 
1349-50 metais, taigi, jau turė
damas apie 50 metų amžiaus, be 
to, Birutė nebuvusi jo pirmoji 
žmona ir ne visų Kęstučio vai
kų motina, o tiktai Vytauto, 

j Tautvilus, Žygimanto, Danutės 
I ir Ringaitės, gi Patirgas, Vaido- 
I tas ir Butautas, gal dar keletas 
Į dukterų, buvę nežinomo vardo 

pirmosios Kęstučio žmonos ‘vai- 
kai. ' *
Lenkų istorikas J. Puzyna spe 

ja, kad Alšėnų kunigaišcių šei
mos įkūrėjas Algimantas (jo su- 

I tapatinamas su kitu krikščionis- 
j ku Boriso vardu vadinamu aiš- 
* kiai nenustatytos kilmės Gedi- 
; minaičių) buvęs taip pat Kęstu- 
! čio sūnus. Jei taip buvo iš tikrų

jų, tai būtų suprantama kodėl 
Alšėnų kunigaikščiai taip buvo 
iškilę Vytauto laikais ir vėliau.

Gediminui mirus (1341 ar 
1342 m.) ir Algirdui su Kęstučiu 
1345 m. pašalinus nuo vyriausios 
valdžios mažiau gabų Jaunutį,

' | abu šie broliai gražiai sutardami
vįus: valdė Lietuvą per 32 metus iki

“Žavisi Lietuvos pasiekimais Į Algirdo mirties 1377 m. Algir- 
ir Valdas Adamkus, ir Vytautas { das titulavosi Didžiuoju Lietu- 

Mekas, I vos Kunigaikščiu, o Kęstutis, 
bet 

iš gilios pagarbos, kaimynų, net 
į vokiečių, buvo vadinomas Lie- 

Deja, jeigu koks Mekas žavi- j įuvos karaliumi. Įsitvirtino bū
si, tai, tur but, Jonas, ne Juo-" 
zas.

K- Jonynas, ir Juozas 
ir daugelis kitų. Tai supranta- nors to titulo ir neturėjo, 
ma”.

(Iš Eur. Lietuvio)

dingą Lietuvos viduramžiams 
dviejų valdymo forma, vadina
ma diarchija. Kaip žinome, AL 

į girdas valdė rytų pietų Lietuvos 
i dalį,- ir turėjo plačių santykių

Bruce Neberie-Komandierius
za š.m. gegužės 30 dieną iškil
mių metu sako' kalbą Lietuvių 

Tautinėse kapinėse. 

Kaimietis traukė i teismą avi
Ir visus parodymus teisėjui davė.
Lapė buvo teisėju.
Ir bylą tuoj svarstyti pradėjo.
Užklaustas atsakovas,
Klausinėtas ir ieškovas,
Kad pasakytų papunkčiui ir trumpai:
Koks Įrodymas, kad avi sugavai?
Kaimietis liudijo: “Vakar rytą nustebau, 
Kai dviejų vištų neradau;
Kaulai ir plunksnos vietoj jų gulėjo
Ir tik viena avis prie jų stovėjo”.
Avis gi sakė, kad visą naktį ji miegojo.
Visi kaimynai liudydami neabejojo,
Kad nieks jai vagystės negali primesti, 
0 be to ji mėsos negali pakęsti.
Lapė taip kalbėjo, skundą tŽ pasvarsčius
Ir visus bylos dokumentus pavarčius:
“Nereik avies kalbom tikėti,
Nes vagys moka Įtikinėti.
Nežiūrint jos kalbų, faktai mums nustatė.
Kad avis su vištoms buvo ten per visą naktį;
O vištos, kaip visi žino, sukelia apetitą;
Taikodėl nesuvalgyt jai vieną kitą?
Tad reikia avį mirion nuteisti,
Nes negalima prileisti,
Kad ji būt pagundai atsispyrus
Ir tokius gardžius pietus nuo savęs paspyrus,
Šiuo nutariu: kad padaryt nusikaltimams galą, 
Nubausti avį mirtimi už kriminalą,
Kailį-ieškovui atiduoti,
0 teisėjui mėsą, kad už darbą kompensuoti”.

Glass Block Panels
CALL FOR FREE ESTIMATE 

779-6600 
711 W. 103rd Street

(V. Petraitis, Pasakėčios, 317 ps1 kaina $3, 
gaunamos Naujienose.)
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su Rytais, o Kęstutis — Lietu
vos šiaurės vakarus ir gynė 
kraštą nuo kryžiuočių veržimosi-

Du valdovu buvo tada Lietu
voje, ir dvi sostines turėjo. Al
girdas sėdėjo Vilniuje, o Kęstu
čio būstinė buvo Trakai.

Trakai! Kiek jaudinančių vaiz 
dų ir didingų prisiminimų iške
lia tasai vardas... Nuostabaus 
gamtos grožio vietovė, banguo
jančių žalių girių ir kalvų kal
velių, mėlynų ežerų ir ežerėlių 
apylinkė.

Jau Gediminas valdė Senuo
sius Trakus, iš kurių gerokame 
atstume nuo dabartinio Trakų 
miestelio beliko nuogas piliakal 
nis ir senų žemės įtvirtinimų žy
mės. O Kęstutis gyveno jau Ge
dimino pastatytoje pilyje, ku
rios papėdėje augo Gedimino 
įkurtasis Trakų miestas, ilgame 
ir siaurame iškyšulyje tarp Gal- 

į vės, Akmenės, Gilužės ežerų ir 
vėliau savo dabartinius vardus 
gavusių Totoriškių, Bernardinų 
ir kt. mažesniu ežerėliu. Tai ne-*• 
paprastai tinkama apsigynimui 
vieta: aplink vanduo, o pačiame 
iškyšulio gale — sargybos kal
nelis. čia, stiprioje mūro pilyje 
buvo Kęstučio ir Birutės lizdas, 
čia jie senose tradicijose ir se
noje tėvų tikyboje augino savo 
gausią šeimą.

Jei pats Algirdas ir visi jo 
vaikai (išskyrus Jogailą) buvo 
susigiminiavę su slavais stačiati
kiais, tai Kęstučio šeimos gimi
nystės ryšiai ėjo į katalikiškuo- 
shis Vakarus.

Atrodo, kad pirmosios Kęstu
čio spėjamos žmonos sūnūs bu
vo daug vyresni už Birutės vai
kus. Jie ir žymiai anksčiau pa
sireiškė ir nuėjo savais keliais.

Vyriaušiasis - Kęstučio sūnus 
Patirgas ar Patrikas jau 1347 m., 
dalyvavo kautynėse prieš kry- 
žiuolius kartu su Algirdu ir Kęs
tučiu. Jis gyveno Gardine. 1361 
m. Patirgas ėjo į žygį prieš kry
žiuočius į Prūsus ir, kai Kęstu
tis pateko į nelaisvę, pats savie
siems padedant, pabėgo. Kry
žiuočių kronikininkas Vygandas 
iš Marburgo pasakoja:

“1363 m. kryžiuočiai Kūno 
von Hatttenstein vadovaujami 
užpuolė Gardino kraštą ir než
moniškai jį nusiaubė. Tada rex 
(karalius) Patricke tarėsi su 
maršalu ir, atsivedęs moterų 
bei vaikų, vaišino svečius midu-

I mi ir alumi.”
(Bus daugiau)



BATŪRŲ TRAGEDIJA
Stasys Batūra su savo žmona galvą drąsią moterį baile pada- 

karo melu pateko Vokietijon? rA Pagaliau, turėjo eiti į ligo- 
Jie matė raudonosios armijos nių prieglaudą. Ten ji ir šian- 
sąuvalę Lietuvoj, nutarė trauk-, dien yra.
tis į Vakarus, kaip traukėsi de
šimtys tūkstančių lietuvių.

Lietuvoj teko palikti viską, 
ką per tris dešimtmečius buvo visos santaupos ir nepaprastai 
sutaupę. Iš Lietuvos išvyko' su ' daug darbo. Kol parduos, nutarė

Vienas likęs Stasys, prižiūrė 
jo namą. Negi paliksi vieną na 
mą juodynėje? Į namą sudėtos

tuo, ką galėjo apsivilkti ir į kup
rinę susidėti.

Vokietijoje gyveno stovyklose, 
dirbo prievartos darbus, kol 
Amerikos Lietuvių Tarybos bu
vo pralaužti imigracijos varžtai 
ir leista be kvotos atvykti į šį 
tvarkos ir darbo kraštą. Atvyko 
be kalbos, be profesijos, be ama
to. Tokių buvo tūkstančiai.

Dalis moterų, nemokėjusių 
angliškai, nuėjo ofisų valyti, 
tuo tarpu Batūrienė buvo lai
mingesnė. Ji pateko j vieną dirb
tuvę, buvo stipri, pramoko ma
šinas prižiūrėti ir jomis dirbti. 
Darbo' nebijojo. Važiavo labai 
anksti, grįždavo vėlai, bet užsi
dirbdavo duonai. Galėdavo ir 
atidėti kelis dolerius sunkiai 
dienai.

Josios vyras nebuvo toks lai
mingas. Bet jis, būdamas nagin
gas, pradėjo dirbti apie namus. 
Vienur žolę; nupjaudavo, kitur 
kelius sutaisydavo, trečiur du
ris patvirtindavo... Vieną pava
sarį nusipirko apleistą namą 
prie ,58-tos gatvės.1 JĮ aptaisė, 
nudažė, o'vėliau ir išnuomavo. 
Žinoma, turėjo morgičių paimti, 
pasitaikiusprogai pardavė ir di 
Žesnį namą nusipirko. Ir vėl 
^lorsiėių...

y Namą jiedu su žmona išmo
kėjo, bet nepajuto, kaip buvo 
juodžių apsupti. Pigiau namą 
nusipirko, nes turtingesnieji jau 
bėgo, todėl pigiau ir pardavė. 
Kol galėjo, butus nudmavo bal
tiems, o kai labai ilgai stovėjo 
tušti, turėjo išnuomoti ir juo
diesiems. Jauni jie žmonės, gal
vojo, supras, kad reikia už šilu- 
iną ir šviesą mokėti. .
| Taip inane, bet taip nebuvo. 
■Ne visi dirbo, kaip Batūrai dirbo. 
§ Vieną vakarą, Batūrienei grįž
tant namo, du kaimynai pasiti
kėt, kietu Įrankiu kirto į galvą, 
rankinuką su dviejų savaičių al
ga išplėšė ir dingo. Dviejų sa
vaičių užmokesčio buvo gaila, 
bet tai buvo ne pats didžiausias 
blogis. Smūgis į galvą buvo 
daug pavojingesnis. Pradžioje 
pradėjo užmiršinėti, turėjo mes
ti darbą, tapti didžiausia našta. 
Nuo vyro nesitraukė. Smūgis į

Jvaukęganas

gyventi tame pačiame name.
Praeitą savaitę įsiveržė du juo^ 

džiai, sumušė Stasį ir paliko. Jį 
paliko, bet viską, ką pajėgė iš
nešti, išsinešė. Sudaužė šonus, 
rankas, kojas... ajjtino akys, 
išdaužyti dantys, neteko sąmo
nės. Batūra ištisą dieną korido
riuje pragulėjo be-sąmonės, kol 
kaimynai rado ir pranešė pcli- į 
cijai. Ta atvyko, sumuštąjį išve * 
žė į artimiausią ligoninę. Ten j 
ir šiandien tebeguli.

Mušeikos ir vagys jį užmuštu i 
paliko, bet jis pamažu pradeda; 
atsigauti, nors netaip lengvai! 
einasi. Daugiau į savo namą ne j ŠILEIKIS 
sirengia grįžti. Užtenka, kad j ______________
vieną karta mirusiu paliko. Jei-1 
gu eis dar kartą ir atpažins iš i JURG MEISTER 
mirusių prisikėlusį, tai gali darj TT^rFYTTT A O
smarkiau pulti. J LIETUVOS LAIVYNAS.

Į

Batūrai džiaugėsi Amerika. 
Jie nežinojo, kad čia dar yra la
bai piktų žmonių. Stasys tikisi 
atsigauti ir vėl pradėti iš naujo’. 
Prieš pradėdamas iš naujo, jis 
dar rengiasi 1 
Niekas neturi teisės su juo pa
daryti tai, ką padarė. Amerika 
negali būti prievartos ir sauva
lės kraštas, kur nors turi būti 
vieta ir teisingumui.

Reporteris

imas is naujo, jis r
. - v> nenaudinteisybes paieškoti. Į

Panevežiečiu klube ! Į
Kai senosios lietuvių organi-j 

zacijos, išgyvenusios 60 ir dau-1 
giau metų, likviduojasi, naujųjų i 
ateivių Įkurtos vis dar gyvai} *’ 
reiškiasi. Vienas tokių yra Pa
nevėžiečių Klubas, kurs šįmet 
atšventė 25 metų gyvavimo suj 
kaktą. . '

Pirmiausia sukaktis buvo pa
minėta narių susirinkime ir iš
leista klubo 25 metų veiklai pa
minėti knygutė, o gegužės 23 d. 
buvo suruoštas balius visuome
nei.

Klubo pirmininkas prof. dr;: 
Balys Paliokas apibūdino šio 
klubo darbus ir pakvietė pedago 
gą Masilionį aptarti klubo isto
riją.

Meninę dalį puikiai atliko Ra
cines moterų kvartetas ir due
tas. Joms karštai ir ilgai plo- 
jom, kol išėjo bisui. Visoms bu
vo prisegta gyvų gėlių. -

Po gardžios vakarienės, muzi
ko Balio Pakšto 5 asmenų orkes
tras ėmė šokdinti susirinkusius. 
Buvo paskirstyta ir vertingų do-

(Tęsiu

Lietuvos laivynas niekuomet 
neišlipo iš vaikiškų batelių. To 
priežastis buvo, iš vienos pusės, 

įga geografinė-hidzegra- 
finė padėtis, kai iš pradžių bu
vo turėta tik mažas, smėlio už
neštas uostas ant nepatogaus, 
trumpo ir plokštaus, kranto, iš 
antros, visos viltys, visa ener7 
gija ir visos ribotos priemonės 

J ir ištekliai buvo koncentruojami 
• išvystyti Klaipėdos uostą, nežiū- 
i rint, kad politinės sąlygos ten 

- j buvo labai nepatogios. Atrodo, 
i būtu geriau, 

panaudojusi 
kurie buvo

Klaipėdos uostą, 
Šventosios uostą/ kurio nuosa
vybės teisės Lietuvai niekas ne
galėjo paneigti. Visai supranta-

jei Lietuva būtų 
tuos 30 milijonų 

investuoti į 
patobulinti

ma, kad Lietuvos laivynas-turė
jo būti mažas ir tas planuotas 
šešių povandeninių laivų užpir
kimas. vargu ar galėjo tilpti 
Lietuvės finansinių^ personali- 

; T nių ir strateginių galimybių rė
muose, neš visa laiką reikėjo 
skaitytis su galimybe, kad karo 
atvejų,, labai greitai ir lengvai 
galima buvo nustati savo vienin
telio uosto priešui puolant sau
sumą. £ r •’

Svarbiausias, ’tačiau, buvo fak 
tas, kad Lietuvos karinė-politį- 
nė'padėtis 1939-1940 buvo be
viltiška, kadangi nepasisekė ap
jungti tris Pabaltijo valstybes į 
vieną stprią karinę sąjungą ir 
be to, Lietuva įsigijo sau prie
šus — Vokietiją ir Lenkiją, dėl 
Klaipėdos ir Vilniaus. Mažos vals 
tybės tokiose sąlygose gali išsi
laikyti, tik jei jos .susijungia į 
stiprius'Vienetus ir apsiginkluo
ja iki dantų, arba, jei turi stip-

vanų: tautiniais -motyvais lėlė, 
paduškėlė ir kitų rankų, darbe
lių bei tauriųjų gėrimų. Įėjimas Į rius/ patikimus' draugus didžių- 
kainavo tik 10 dol.

Daugiausia net 60, kvietimų
išplatino Janina Skama. Garbė 
jai už tokį pasišventimą klubo 
labui! . ’•

Klubo narių sąrašuose dar yra 
apie 200, bet aktingų tik 50.

S. P-1

jų valstybių tarpe, kurių lokali
niai interesu yra tiek svarbūs, 
kad jos bet kokiojęipadėtyje bū 
tų pasirengę intervenuoti ir jei 
jos turi tam tinkamas priemo
nes. Nei viena iš tų galimybių 
1939 metais, Vakarų . valstybių 
atžvilgiu, nebeegzistavo.

SS Trakai (buv. Denny) —??, 
tai vienintelis Lietu

vos laivas, kuris 1939-1940 me
tais buvo už Baltijos jūros ribų 
ir karo metu tarnavo -sąjungi
ninkų veikimo sferoje. 1940 me
tais Trakai atsirado USA, Ne- 
warke ir vėliau buvo užregis
truotas Panarnėję, kad išvengtų 
būti perduotas sovietams. Vė
liau laivas buvo nupirktas U.S. 
Maritime Commission.

SS PALANGA (buv. Bugsse) 
— 1912, 837 BRT, prieš tai bu
vęs vokiečių laivas, Lietuvos 
pirktas, parduotas prieš 1939 
metus.

SS KLAIPĖDA — 1890, 1293 
BRT, buvęs vokiečių laivas, 1929 
metais Lietuvos pirktas, vėliau 
parduotas, dar prieš 1939 metus. 

(Pabaiga)

sų perimtas ir pavadintas Ot- 
Lčnik ir vėliau, kaip atrodo, var L.L. Ine. 
das pakeistas į Korall; manomą, 
kad paskendo 1040 m. Suomių 
įlankoje.

; LIETUVOS PREKYBINIŲ 
LAIVŲ 1923-1940 SĄRAŠAS:

SS NIDA — 1898, 945 BRT, 
Sandėlis Co., paskendo nelai
mingo atsitikimo metu 1939 m. 
lapkričio mėn. Baltijos jūroje. 

; SS VENTA — 1908, 1266, 
BRT, Sandėlis Co., pateko į vo
kiečių rankas ir dar 1945 metais 
gegužės mėn. buvo tarnyboje 
Alice Freimann vardu. t 

Į SS FRIESLAND — 1924, 1029 
BRT, Schwedersky ir Co., pate
ko į vokiečių rankas, susprog
dintas minos kaip vokiečių blo
kados laužytojas. 1-63, 1944 m. 
kovo 20 dieną, 54*N, 8 O.

SS GOTLAND — 191,3, 990 
BRT, Schwedersky ir Co., pa
teko į vokiečių rankas, išsilaikė 
visą karo metą, 1945 m. rugpjū
čio mėn- perduotas rusams Orę- 
andra vardu.

SS HOLLAD — 1891, 991 
BRT, Schwedersky ir Co., pate
ko i vokiečių rankas, susprog
dintas minos 1941 m. rugsėjo 8

• dieną, kaip vokiečių laivas Ma-, 
riane, 54°mN/15°29£k-

SS KAUNAS — 193i 
BRT,

r 1939, lapkričio 11 dieną torpe
duotas U-57,-6,5 jūrinių mylių, 
WNW North Light Vessel, vie
nas žmogus žuvo.

SS KRETINGA — 1920, 542 
BRT, Lithuanian Lloyd'-Ine., 
pateko į vokiečių rankas, pas-, 
kendo 1941 metais rugpiūčio 15*
dieną, 56° 46N N/25°30’O Mėmei / 
Hand vardu.

SS MARIJAMPOLĖ — 1919, 
941 BRT, L.L.' Ine., pateko į vo
kiečių rankas, paskandintas Įgu
los 1941 metais birželio 6. die
ną kaip blokadinis laivas 'Due- 
namuende, atrodo, vėliau vokie
čių iškeltas ir panaikintas.

SS PANEVĖŽYS —: 1874, 
1607 BRT, L.L. Ine., 1939 me
tais lapkričio 11 dieną išmestas 
sugrinautas.Ws9i ū j-
prie Klaipėdos į krantą-ir visai

Taš.au, jei Lietuvos laivynas, 
1939 metais ir būtų buvęs di
desnis, nebūtų buvę jokio skir
tumo po to, kai Lietuvos vyriau
sybė nusprendė nesipriešinti. 
Būiu buvęs tik didesnis Lietu
vos karo laivų ska čius, kuris bū 
tų patekęs i Sov. Svjungos ran
kas. Kaip ankštai Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga bendradarbia
vo 1939 metais, rodo faktas, kad 
Vokietija 1940 metais biržei’© 
16 dieną atsisakė internuoti Lie
tuvos 9 pė*tininkų pulką. Tuo 
prasidėjo Fabalijo tragedija, 
kuri ir iki 'š'ol dar r.ė;a užsibai
gusi.
LIETUVOS LAIVU, PRIRLĄU 
SIUSIU 1921-1940 METAIS PA
KRANČIŲ APSAUGAI. ARBA 
KARO LAIVYNUI SĄRAŠAS:

SAVANORIS — buvęs vo- 
kieč u motorinis barkasas. pirk
tas 1923 metais. 16 tonų, 16 maz- 

■ gų, 2 — 37 m. artilerijos pabūk
lai, 1 kulkosvaidis; seniau, atro
do, tik 1 — 37-m. art. pabūklas.

LIETUVAITĖ — pirktas 1923 
m. ginkluotas 1 kulkosvaidžįu. 
~ ŠAULYS''^4 apie 11 m ilgio, 
12 mazgų, i — 3T?inm art. pa
būklas, 2 kulkosvaidžiai, pirktas 

-1924 m, ' a

ŽAIBAS' — pirktas 1932 
12 mazgų,-1 — 37 mm art. 
būklas,- 2 kulkosvaidžiai. 
, AITVARAS — pirktas 1932 
m., 1 — 37 mm art; pabūklas, 2 
kulkosvaidžiai.
'PARTIZANAS — pastatytas 

1932 . m., 24X4.8 XI.8 metrų, 18 
mazgų, 1 — 57 mm ir 1 — 37 
mm art. pabūklai;' 2 kulkosvai
džiai... •

PRASCHAMA — neišaiškin
tas, galėjo "būti policijos tarny
boje, arba tarnyboje tik trum
pą laiką.

AUDRA—- tas pat.
ŠAULYS •— 1938 m. nupirkta 

.motorinė jachta, 14 miegamųjų 
vietų,' mokomasis laivas Šaulių 
Sąjungos, jūrų skautų.

PREZIDENTAS. SMETONA 
buv. ANTANAS SMETONA — 
prieš tai vokiečių minų ieškoto
jas M-59, pastatytas 1917 metais 
G. Seebeck Gestemuende. 2 ga
ro mašinos, 1850 PS, 16 mazgų, r sugriautas- 
160 įtpnų anglies, radio iki 2000 j SS ŠIAULIAI — 1920, 939

2— BRT, L. L. -Ine., likimas nežino-

m., 
pa-

I

1566
Lithuanian Lloyd Ine.,

jūros mylių. Ginklavimas: 
105 mm art. pabūklai, 4 kulkos
vaidžiai. Pirktas 1927 m-, buvo 
vartotas i&f 1935 . metų pakran
čių apsaugai, po to, laivyno vie
nintelis mokomasis laivas. 1940
įgulos pavadintas Pirmūnu, ru-

s*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, III. 60629 * Tel. 925-2737

' GET INSTANT CASH’’ 
WE BUY: • GOLD

• SILVER COINS • DIAMONDS 

Call 344-8284

404 puslapių. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

į SIUNTINIAI I LIETUVA 
t MARIJA NOREIKIENi

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

f 
g

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, BL

4 BUTEfTlNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN. B-S-, Reglatruotai vatatininka*

Sovi'etų Rusijos daromas lietu
vių tautos naikinimas Ciceroje, 
šv. Antano parapijos salėje, 1500 
So. 49 Court, \ bus paminėtas 
birželio mėn. 14 d. 12 vai.

Dalyvaus Amerikos .Karo Ve
teranų — VFW Cicero 9115 pos
tas ir šauliai su vėliavomis.

Kalbės prof. dr. Balys Palio
kas. Meninėje dalyje'akademike 
Jūratė Tautvilaitė ir mokytojos 
Sofijos Palionienės paruoštas 
jaunimas. / :-

Visus tkviečia dalyvauti Cice
ro -ALTo; skyrius. ' ’

Po minėj imo; bus laisvi pašne
kesiai, užkandžiai ir kavutė, va
dovaujant Irenai Prariskevičie- 
nei ir kitoms ponioms. / * •

•z S.. Paulauskas.

mas, atrodo, paskendo Baltijos 
jūroje. . •

SS UTENA -f->20, 542 BRT, 
L.L. Ine., pateko į vokiečių ran
kas, 1941 metais rugpiūcio 15 
dieną užplaukė ant minos, 59° 
46’N/25°30’O, atrodo, drauge sų 
Memellandu.

WISE

: Ur£ tm o( dswastw '

txcesslv® us® oi wutor.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ' LITERATŪRA, lietuvių literatūros} meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V, Štankos, 
J. Raukčio, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

į Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
t M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubo?, A. Rūkštelės ir A. Varno 
I kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

venimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LILI O VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygoe gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perafnnHmo fBiMnm*

3 — Naujianos, Chicago, UI., Sat-Motoday, May 3O-Junė 1. 19tt
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Nerimtas jaunuolių išsišokimas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, vedanti PLB 

prieglobstyje, paruošė peticiją, reikalaudami atšaukti 
Molotovo-Ribbentropo paktą. PLJS nepasitenkino vien 
savo reikalavimais, bet kreipiasi Į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius savo parašais paremti jų žygį. Patiektas peti
cijos tekstas skamba sekančiai:

“Kol Vokietija nepasmerks 1939 m. rugpiūčio 23 
ir rugsėjo 28 d. Molotovo-Ribbentropo pakto, ji ne
šios Hitlerio kaltę už Europos padalinimą su Stalinu, 
kuriuo prasidėjo Antrasis, pasaulinis karas ir netei
sėtai buvo pavergta Estija, Latvija ir Lietuva iki 
šios dienos. Mes, pasirašiusieji, taipgi pageidaujame, 
kad Federalinės : Vokietijos Respublikaviešai -pa 
smerktų Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo slaptuo
sius sandėrius”? (Pasaulio Lietuvis, 1981 m. balandis)

Patiektame “Atsišaukime” peticijos tekstą PLJS val
dyba ragina išversti Į savo gyvenamo krašto kalbą, tary
tum laisvojo pasaulio lietuviai jau būtų pamiršę savo gim
tąją kalbą, ir pavesti PLJS skyriams rinkti parašus. Kaip 
matome iš peticijos teksto, pats turinys yra suredaguo
tas griozdiškame stiliuje ir arogantiškame tone, iš anksto 
apkaltinant Vokietijos Federalinės Respublikos (visai 
neminint Rytų Vokietijos) kanclerį Helmut Schmidt nusi
kaltėliu, jei nepasmerktų Molotovo-Ribbentropo pakto.

Keista, kad bent iki šiolei mūsų veiksniai, ypačiai 
Diplomatinė Tarnyba ir VLIKas, nereagavo Į ši, švelniai 
tariant, jaunuolišką išsišokimą, kuris gali turėti labai 
laūdnas pasekmes Lietuvos laisvės bylai ir bendrai Lie
tuvos politinei ateičiai.

Visų pirma, pagal tarptautinę teisę Molotovo-Rib
bentropo slaptoji sutartis nebuvo pasaulinėse instituci
jose registruota ir tūo pačiu teisiniu požiūriu skaitoma 
neteisėta. Antra, Hitleris, pradėjęs karą prieš Sovietų 
Sąjungą, pats sulaužė minėtą sutarti, kuri tapo negalio
janti net tarp pasirašiusiųjų valstybių. Po karo buvo su
ruoštas Nurnbergo karo nusikaltėlių teismas, kuriame 
nacių Vokietijos užs. reik. min. Joachim von Ribbentrop 
buvo rastas kaltu, nuteistas mirtimi ir pakartas teismo! 
sprendimu. Kokio didesnio pasmerkimo norėtų PLJS val

dyba pritaikinti Ribbentropui ir jo sėbrams?
Atsistačiusi demokratinė Vak. Vokietija likvidavo 

visą nacistinės Vokietijos palikimą, uždarė visas jų orgą-1 
nizacijas ir karo nusikaltėlius dar dabar teisia Vakarų1 
Vokietijos teismai, bet ne Rytų Vokietijos. Reikia neuž
miršti, kad per 12 Hitlerio siautėjimo metų vien Vakarų 
Europoje kacetuose buvo sunaikinta, virš 12 milijonų ka
linių. Jų tarpe žuvo keli milijonai socialdemokratų ir libe
ralų, kurių vienminčiai šiandieną sudaro Vokietijos Fe-1 
bėralinės Respublikos vyriausybę su kancleriu Helmut 
Schmidt priešakyje, kuriam PLJS valdyba numato pa
siųsti savo peticiją su surinktais parašais “globaliniu” 
mastu.

Šioji Vokietijos vyriausybė, kaip ir ankstyvesnės, 
globojo lietuvius tremtinius ir pabėgėlius, sudarė gali
mumus klaipėdiečiams išvykti iš okup. Lietuvos, remia 
egzilines institucijas ir išlaiko Vasario 16 gimnaziją. 
Ir štai atsirado mūsų padangėje jaunuoliški politikieriai, . 
kurie išdrįso Vakarų Vokietijos demokratijai drėbti į 
akis Hitlerio nusikaltimus ir traukti atsakomybėn kanc
lerį Schmidtą, jei nepripažintų PLJS išgalvotų kaltinimų.

Kyla klausimas, kodėl reikėjo laukti net 40 metų, 
kad pareiškus protestą prieš seniai negaliojančią Molo
tovo-Ribbentropo sutartį? Jei tas klausimas buvo iškel
tas okupuotame Pabaltyje, tai tokiam reikalavimui yra 
bent dalinas pagrindas. Kuomet J. Ribbentrop už savo 
nusikaltimus buvo nuteistas ir pakartas, tai jo sandėri- 
ninkas V. Molotov leidžia ramias pensininko dienas, kuo
met turėtų būti patrauktas Į tarptautinį teismą ir atsa
kyti už savo suokalbį su nacių Vokietija tikslu pasidalinti 
pasauliu. Bet gi mūsų jauni politikieriai paliko Brežnevą, 
Molotovą ir Rytų Vokietijos viršūnes ramybėje, o visą 
savo įniršį nukreipė prieš Vak. Vokietijos demokratinę 
vyriausybę.

Šioje vietoje verta priminti, kad žydai, žiauriausiai 
nukentėję nuo Hitlerio siautėjimo, nei praeityje, nei da
bartyje nereikalavo iš Vak. Vokietijos vyriausybių at
šaukti Nurnbergo rasinių įstatymų, nes šie, kaip ir visi 
kiti Hitlerio laikų įstatymai ar sutartys buvo panaikin
tos drauge su nacių valdžios likvidavimu.

Dabar pastatykime klausimą. Kaip į šią^PLJS val
dybos mestą akibrokštą gali reaguoti kancleris Helmut 
Schmidt, kuriam numatoma įteikti peticiją su surinktais 
parašais “globaliniu” mastu? Čia tektų spėlioti. Galėtų 
visą peticiją išmesti į šiukšlių krepšį ir visai nekreipti 
dėmesio į jaunuolių išdaigas. Tai būtų labai laimingas 
atvejis. Bet gi kitu atveju gali pamokyti jaunuosius išsi
šokėlius, kuriuos masiniai paremtų vyresnieji savo pa
rašais. Pradžiai nutrauktų pašalpą Vasario 16 gimnazijos 
išlaikymui, vėliau pristabdytų egzilinių veiksnių rėmi
mą ir 1.1.

Gerų santykių išlaikymas su Vak. Vokietijos vyriau
sybėmis yra labai svarbus reikalas tiek dabarties lietu
vių tautos kovoje už laisvę, tiek atstatant nepriklauso
mybę, žinant savo kaimynų ateities užmačias. Gerų ir 
patikimų santykių sudarymas-tarp tautų ar valstybių 
trunka dešimtmečiais, o kartais net šimtmečiais, bet jų 
sugriovimui užtenka vienos kitos provokacijos ar gru
baus išsišokimo

Išeinant iš šių samprotavimų, negalima leisti neatsa
kingiems jaunuoliams žaisti su ugnimi. Turime Diploma
tinę Tarybą ir VLIKą, kuriems krenta atsakomybė už 
Lietuvos dabartięs ir ateities politiką. Šie organai pri
valėtų iškeltą klausimą persvarstyti ir padaryti galimai 
artimiausiu laiku savo sprendimą, kurį turėtų paskelbti 
išeivijos spaudoje. Kol tokio nutarimo nesama, tol Įie-

Dvikalbiškumas - priedanga rusifikacijai
“Bilin^vizmo” arba lietuvių 

dvikalb'škumo tema dominuoja 
per visą 1979-ais metais išleistą 
19-tą “Lietuvių kalbotyros klau
simų” tomą, paskirtą socialinės 
lingvistikos problemoms. Įva
diniame straipsnyje akademikas 
Deširijevas užtikrina skaityto
jus, kad “priešingai įvairių so- 
vietologų ir klastotojų teigi
mams”, TSRS tautų kalbos ir 
kultūros neasimiliuojasi. Beveik 
tuo pačiu atsikvėpimu jis pridu
ria, kad “plačiai plinta rusų kal
ba... kuriant ir visur skleidžiant 
v:eningą socialistinę tarybinės 
liaudies kultūrą”. Ir galiausiai 
jis paskelbia, kad nuolatinis 
“nacionalinio — rusų bilingviz- 
mo”‘augimas yra viena iš “ta
rybinės nacionalinės politikos 
demokratinės prigimties apraiš
kų”.

Deširijevo idėjas toliau rutu
lioja filologė Michalšena, tvir- 
tvirtinanti, kad “savanoriškas, 
masinis ir spartus” rusų kalbos 
plitimas paaiškinamas jos — 
“socialistinių nacijų vienybės ir 
susitelkimo kalbos” — reikšmin 
gurnu Dvikalbiškumo formavi
mas rašo ji, pirmiausia susijęs 
su mokykla, kuri esanti “pagrin-
dinis jo plitimo šaltinis”.- Prie 
šio “tarybinės lingvistikos” cho 
ro pareigingai prisideda ir kelių 
lietuviu kalbininku balsai:, rašo 
Merkienė, Savickienė, Korsakas. 
Pastarasis informuoja, kad “mo
ksleivių lietuvių teminė repro
dukcinė leksika yra ryškaus ru
su šnekamosios kalbos pobū
džio”.

Taip “bilingvizmas” atrodo 
iš oficialiosios akademinės plat-

fotmos. Lie tu v ų visuomenė, ku 
riai uždara oficialioji spauda, 
apie “bilingvizmą” turi skirtin
gą nuomonę. 1979 metais 1310" 
lietuvių išreiškė protestą sovie
tinės kompartijos Centro Komi
tetui prieš rekomendacijas, siū
lančias pradėti rusų kalbos mo
kymą ikimokyklinėse įstaigose 
nuo penkerių metų amžiaus: 
“Kadangi vaiko mąstymas gim
tąja kalba susiformuoja tik pra
dinėse klasėse, pradėjus moky
ti antrosios kalbos anksčiau, 
vaikas blogiau išmoksta ir gim
tąją ir antrąją kalbą”“, tvirtino 
pasirašiusieji protestą. Savilai- 
dinė spauda taip pat pranešė 
apie protestus dėl lietuvių kal
ba dėstomų dalykų pakeitimo 
aukštosiose mokyklosep rusų 
kalba dėstomus dalykus; buvo 
nurodyta į Baltarusiją ir Uk
rainą, kur gimtoji mūsų kalba 
jau baigia išnykti, nes ir ten 
mokyklose daugiausia dalykų 
dėstoma rusų kalba. Į šiuos pro
testus ir kritiką veltui ieškotų 
atsakymų “bilingvizmą” nagri- 
nėjančiame “Lietuvių kalboty
ros klausimų” tome. Ir dėl to iš 
tikrųjų nereikėtų nustebti. Ka
daise SSRS Mokslių Akademija
ir jos lingvvistai entuziastingai 
sutiko su Stalino tvirtinimu, 
kad jis esąs didžiausias lingvis 
tas pasaulyje. O kiek Akademi
jos narių protestavo prieš Sa
charovo ištrėmimą?

Jau pasirodžius tomui apie 
“bilingvizmą”, 1979 m. spalio 31 
d. Lietuvių kalbos gynimo ini
ciatyvinė grupė pasiuntė raštą 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
sekretoriui Waldheimui, pain-

tuviai turėtų susilaikyti nuo savo parašų po PLJS peti
cijos skleidžiamais lakštais. V. K.

formuodama jį apie Taškento 
konferencijos patvirtintą “nau
jąją rusinimo programą", kuri 
jau įgyvendinama- Jos tikslas 
esąs “išstumti lietuvių kalbą... 
ir kitų SSRS pavergtųjų tautų 
kalbas iš valstybinio ir viešojo 
gyvenimo, galutinai sunaikinti 
siu tautu nacionalines kultūras”.

1930 metais naciai slėpė savo 
ekspansinius kėslus po “geopo
litikos” terminologija. Šiandien 
rusinimo vykdytojai slapstosi už 
kalbotyros studijų ir “bilingviz- 
mo” formulių. Vilkai mėgsta 
paraduoti apsisiautę avių kai
liais, o imperialistai ir nutautin- 
tojai dangstytis moksliniais ter
minais. (Elta)

DIDMIESČIŲ iTRlNSPORTA- 
W.: GIJOS PROBLEMOS

Ne vien Čikaga ir Illinois turi 
problemų su RTA ir CTA finan
savimu. Jų turi visi didžiausi 
JAV miestai bei priemiesčiai. 
Keleiviai, pirkdami bilietus, 
sumoka tik 45% RTA išlaidų, 
gi CTA sumoka 44%. St. Louis 
miesto keleiviai sumoka tik 16% 
išlaidų, Detroito — 21%, Cleve- 
lando — 23%, Bostono — 21 
nuoš.. Los Angeles — 35%, ir 
Wasliingtono — 39%..

— Anglijos premjerė Marga
ret Thatcher buvo nuvykusi į 
Šiaurės Airiją ir ragino vietos 
gyventojus turėti kantrybės, nes 
daromi žygiai jų krizei taikin- 
kai išspręsti

— Izraelis skelbia, kad jo lėk
tuvai vakarų Libane sunaikino 
16 Libijos priešlėktuvinių ra
ketų.

— Prez. Reaganas pareiškė, 
kad jis niekad negaudavo garo 
patarimo iš Wall Streeto.

LIETUVOS RYTU IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

Kodėl taip sumaišytos religijos pietinėse Už
nemunės srityse? Mūsų nuomone, todėl, kad prieš 
Lietuvos valstybės sukūrimą šios sritys pergyve
no daug audrų. Didesnioji jų dalis buvo okupuota 
Kijevo ir Haličo kunigaikščių. Šie buvo čia įkūrę 
savo pilis. Pavyzdžiui', Naugardukas Kijevo oku
pacijoje išbuvo nuo 1041 m. iki Mindaugo, t.y. per 
200 metų, o Gardinas bei Volkoviskas — apie 100 
metų. Išeina, kad sritys, kuriose stovėjo okupan
tų pilys ir sritys, kurios išbuvo ilgėliau okupuo
tos, labiau supravoslavėjo, o tolimesnės nuo piJSų 
ir viso buvusios trumpesnį laiką okupuotos — 
mažiau, šią prielaidą patvirtina ir pravoslaviš
koji Maladečinos sritis. Ji, kaip matėme, giliai 
įsibrauna į katalikiškus plotus. Tačiau žinome, 
kad toji sritis prieš susikuriant Lietuvos valsty
bei buvo okupuota Polocko kunigaikščių ir joje 
stovėjo jų pilis (Grodeke). Taigi sprendžiant Lie
tuvos žemių ribas pagal religinį motyvą, daugu
moje vietų, ypač pietuose už Nemuno, tų ribų ten
ka ieškoti už religijų ribų.

Iki pa* Diepio ir Sožės upių rytuose sutinka
me lietuviškų vietovardžių. Tačiau jų ten nėra 
daug. Tų. toli Gilmių jų sričių lietuviški vietovar
džiai, be abejone.- , yra paminklai lietuvių giminių, 

gyvenusių ten prieš užplūstant slavams. Masinis 
lietuviškųjų vietovardžių kiekis rytuose nesiekia 
toliau buvusios Sovietų-lenkų sienos, o pietuose 
eina iki pat Pripetės bei Narevo balų. Tai gyvi 
ženklai, kurie rodo, kad. tose vietose dar neseniai 
lietuviškai kalbėta. Nuodugniau patyrinėjus vie
tovardžius, matyti, kad einant į rytus nuo Šven
čionių, Ašmenos ir Lydos, lietuviškų vietovardžių 
tirštumas vis retėja, kol ties buvusia Sovietų-lenkų 
siena visai išretėja. Tą patį pastebime eidami nuo 
Nemuno aukštupio į pietus. Tik Maladečinos sri
tis rytuose, nors ir daug labiau supravoslavėjusi 
už savo kaimynines sritis, pasižymi lietuviškų 
vietovardžių gausumu. Be to, šios srities lietuvišr 
ki vietovardžiai yra gražūs ir skambūs. Tarp jų 
nemaža sutinkame ir tokių pavadinimų, kaip an
tai, Gudai, Gudeliai, Gudynė. Tas tik rodo, kad 
tose vietose nelietuviai gyventojai buvo dar sve
čiai tuo metu, kai buvo sukurti jų gyvenamųjų 
vietovių pavadinimai Tų nelietuvių gyventojų 
apgyvendintos vietovės buvo pramintos jų kai
mynų lietuvių. Jie jas, kaip matėme, pavadino tais 
vardais, kokiais lietuviai vadindavo slavus. Pana
šiai, kaip apie Maladečiną rytuose, taip ir apie 
Sokolką ar Balstogę pietuose pastebimas didesnis 
lietuviškų vietovardžių kiekis,-negu jų kaimyni
nėse srityse, nors Balstogės sritis buvo ilgai te- 
riojama ne tik Haličo. bet ir lenkų.

Lietuviškų vietovardžių tirštumas rytų ir pie
tų srityse taip atrodo: Breslaujos apskrityje jų 

priskaitoma per 60% visų vietovardžių, Pastovių 
apskrityje per 40%, Dysnos apie 20%, Vileikos per 
30%, Maladečinos apie 40%, Valažino apie 60%, 
Stolpcų, Naugarduko, Baranovičių, Slonimo ir 
Nesvyžiaus apskrityse 20-30% ; Volkovisko, Bals
togės ir Sokolkos apskrityse per 30% ; Augustavo 
ir Suvalkų apskrityse apie .

Netenka abejoti, kad lietuviški vietovardžiai 
ten yra praminti tik vietinių gyventojų, kadangi 
tiek istorinės Lietuvos administracija, tiek ir vė
liau rusų okupacinė valdžia Lietuvoje vartojo tik 
slavų kalbas. Negalėjo būti ir kitų kelių, ku
riais tenai būtų nuėję lietuviški vietovardžiai. 
Atviskščiai, ten gali būti nemaža svetimų atneš
tinių vietovardžių, kaip nemaža yra Lietuvoje 
lietuviškai kalbančių gyventojų tarpe atneštinių 
slaviškų pavardžių. Be to, gyventojų skaičiui au
gant, augo ir vietovardžių skaičius. Tuo būdu 
daug naujų nelietuviškų vietovardžių atsirado ky
lant Lietuvos gyventojų skaičiui — ypač XIX am
žiuje, kai nemaži Lietuvos rytų ir pietų plotai 
lietuviškai jau nekalbėjo. Taigi 20-30% lietuviškų 
vietovardžių tenka laikyti dideliu procentu. Ir 
todėl vietos, kur iki šiol išliko dar toks procentas 
lietuviškų vietovardžių, yra dar palyginti nese
niai nutautusios.

Lietuviai ir gudai rasiškai yra labai pana
šūs: neįmanoma nustatyti, iki kurių vietų gyve
no lietuvių dauguma, ir Kur prasideda gudų dau
guma. Betgi arčiau pasižiūrėjus į gyvenimo bū

dą, trobesių ir kaimų statybą, papročius bei ki
tus bruožus, visdėlto galima atskirti lietuvį nuo 
gudo. Gudai savo papročius ir kitus gyvenimo 
bruožus yra pasisavinę iš kitų slavų. Lietuviai 
turi savitus. Pavyzdžiui, XVI amžiuje pravedant 
pagrindinę Lietuvos žemės reformą, vienaip ją 
sutiko lietuviai, kitaip —gudai. Guduose ji labai 
sunkiai prigijo. Tačiau tų sričių gyventojai, ku
riuos mes paminėjome kalbėdami apie lietuviškus 
vietovardžius, didžiąja dalimi reformą priėmė 
taip, kaip ją priėmė lietuviai. Slavuose yra gana 
ilgai išsilaikę vadinamieji didelių šeimų ūkiai. 
Minėtai XVI amžiaus žemės reformai prigyti 
kaip tik ir buvo didžiausia kliūtimi tokia ūkinin
kavimo forma. Ten tėvai jokiu būdu nenorėjo skir
tis su savo vedusiais vaikais ir žentais ir imtis ūki
ninkauti atskiruose ūkiuose. Tuo taiku lietuvių gy
venamose srityse, jų tarpe ir minėtuose tolimes
niuose plotuose (už 1920 m. sienos rytuose ir už 
Nemuno pietuose), tokių didelių šeimų ūkių jau 
nebūta, arba retai tebūta. Be to, sakoma, kad jau 
,iš senovės lietuviai gyvenę mažais kaimeliais, o 
slavai dideliais kaimais, šis bruožas esąs palikęs 
iki pat šių dienų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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HR. PATIL V. DARGls 
GYDYTOJAS: IR CHIRURGAS 

Ce**nwni*v klinlto. 
M*dlcln»s direktorių*

•M « Rd„ *WvW.*r, tt.
VALANDOS: 3—3 darbo dienomb 

ha# antra feitadieni 8—3 v.) 
Tai.: 542-2727 562-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

• 3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.
M. ŠILEIKIS

s
1
1 
i

Reikalui esant, kreip^ites. į vamybą 
— pirm Paul Masilion.s, tei. 535 ob_l. 
Po susirinkimo bus vaišes.

Rczė Drdzgafvis, rast.

Lietuvųj Žagarės klubo pusmeiinri 
nariu susirinkamas įvyks se^mad eni, 
gegužės 31 d., 1 vai. popiet Anelės 
j&ojak saleje, 4500 So. i aiman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, n. s yra 
svaibių- reikalų aptaiti ir bus p oga 
uzsimoKėti nario duokles, kad nei k- į 
tumėt suspenduota, ro šio susiru ki
mo prasidės 3 mėn. klubo atostjg .

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais Įrištų knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kr eiptis j:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60032

SUSIRlNKiMI

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, HŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Mirusiųjų 
pagerbimas z 

i

Į Pagerbimas įvyko Švento Ka 
; zimiero lietuvių kapinėse gegu 
, žės mėn. 25 d- Pamaldose be šau 
litį dalyvavo uniformuoti Lietu-

* vos Vyčiai ir keli Amerikos Ka-1
* ro Veteranų — VFW postai su 
vėliavomis.

Nesimatė nei vieno unifor 
muoto skauto nei ateitininko su | 
vėliava. Į

Pamaldosse-dalyvavo keli tūkr S 
tančiai* tautiečių. Gerai? kad ka į 
pinių administracija uniformuo j 
tiems buvo parūpinusi kėdas at- į 

] sisėsti, o kunigams palapines nuc I 
_ Į saulės ar lietaus pasislėpti.

aAtmink, Viešpatie, visus žu- j 
vusius dėl mūsų tėvvnės Lietu
vos laisvės ir nuvesk juos į^sa

- vają šviesos karalystę” — didin 
gai skambėjo kunigo balsas. Pe 
pamaldas labai daug tautiečiu

I ėjo prie š. Komunijos. Po pama1 j

Pergyvename laikus kada mo- los viršūnes d«ug vėliau. Pirmo- 
terys baigia išsikovoti lygias su ji pasiekusi ministrės pirminin- 
vyrais teises visose gyvenimo kės vietą buvo ponia Goldą Me- 
srityse- Politinė vaikla yra be-: ir Izraelyje, o antroji — ponia 
ne paskutinė sritis, į kurią jos1 Margaret Thatcher D. Britani- 
;žengė šiame šimtmetyje ir kai
kuriuose kraštuose jos jau pasie jos Respublikos prezidente bu- 
kė aukščiausią politinės karje-j vo išrinkta p-lė Vigdis Finnbo- 
os pakopą. Neskaitant monar-j gadottir,' Norvegijos min. pir- 

chinių valstybių,, kur moterys! mininke tapo poma Harlem 
i sostą įžengdavo ir anksčiau,} Brrnidtland; rir Europos parla- 
lėmokratiškai valdomuose kraš-j men to prezidente — ponia Ši
uose valdžios viršūnę jos pasie-] mene Veil, pranlūzė.
kė -tuz šiame šimtmetyje. j Lietuvos moterys neatsilieka 

Neprudausoma Lietuva buvo ! ir Lietuvai nustojus nepriklau- 
.iena ’š pirmųjų valstybių, kur ^mybės. Lietuvoje kiek vyres- 
noierys gavo lygias teises nuoĮnio amziaus 1110teris Ona Lu' 

valstybės atkūrimo. Jau 19191 ;įa^nė^škjene, ;^abŪ?° 
Steigiamojo Seimo prezidiu-l 

aan, sekretorės pareigoms bu-i 
vo išr.nkta rašytoja Gabrielė 

dų dauguma dalyvių nužygiavo j Petkevičaitė (1861--1943). Vė-. 
me prie kapinių steigėju pamini i 
lo. Čia kalbėjo Cicero šv. Anta
no parapijos klebonas kun. J 
Stankevičius ir kapinių nuo sve
timųjų apgynėjas Algis Regis 
Dar pasimelsta ir sugiedotas Lie 

| tu vos himnas. Garsiakalbius 
tvarkė ponai Siutai.

Šauliai dar nuvyko prie Ro 
mo Kalantos paminklo ir atida
vė jam pagarbą, o paskui lank/ 
savo artimųjų kapus. Šaulių 
pirm. Vladas Išganaitis visus pa-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

C

i

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

<C-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rozidenciios teleL: 448-5545

I 
I

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

*au demokratiniuose Seimuose 
ktyvfai pasireiškė kita mote- 

•is — advokatė Liuda Purėnienė 
1834-1972), ir kitos. Tačiau mi-

‘a moteris nepasiekė.
Kituose Europos kraštuose 

noterys iškilo į politines veik-

’rietė j Šaulių Namus pėetų.Į 
:urie buvo patiekti tikrai geri] 
: visiems nemokamai.

S. Paulauskas

I

3354 bo. HAJL-STED STREET ITeL XArdi 7-1311

» <♦>

TeL: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572

Kęstučiui Petrauskui,

i
*

ii

-

TUR1M8.
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago. Dlinois 60629 
Telef. 778-5374

Primary reason; 
FORIHE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE. 
EMPHASIS IT PLACES ’ 
OH TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. .< Y

AM8ULANSC
PATARNAVIMAS

t -Ij®, ‘‘Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRA2D2I0NYTĖ 
Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla_ 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ' 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill,, I1L »74-441t

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1138

BUTKUS - VASAITIS
1446 8o. 50th Ave^ Cicero, HL

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 IciL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekina 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vedėja — Aldona Daukut 
Telef.: HEmlock 4-2413

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245 •

' KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

Tragiškai žuvus lakūnui

PAI’S SKAITYK IR DAP KI 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
IHENHAŠTI -NAUJIENOS”

Cva Juozą ir motiną Salomėją širdingai $
.. .• iužjaučiame. t

ir VALYS KUTKCNAS > I i i f I

■
’ -i

MOTERYS POLITIKOJE
Prof. Adomo Varno portretas

į oje. Po to sekė kitos: Islandi-

įsijungti į Žmogaus teisėms ginti 
Helsinkio grupę. Visa eilė jau
nesnių dirbo ir dar tebedirba 
pavojingą patriotinį darbą po
grindyje. Jų pavardes tesužino- 
me kai okupanto teismas nutei
sia kai kurias iš jų sunkiomis 
bausmėmis.

Iš Amerikos leidžiamos lietu
vių spaudos žinome, kad ir išei
vijoje esančios lietuvės nuo se
niau dirba politinį darbą. Prie 
jų dabar prisideda jaunosios kar 
Los lietuvaitės. Aktyviau jos pa
sireiškė Los Angeles mieste, kur 
pradeda organizuoti naują Lie
tuvių informacijos centrą.

Tos jaunos veikėjos sausio 17- 
? dd. posėdyje paaiškino moty- 
us, kurie atvedė jas į aktyvią 
oi i tinę veiklą. Kaip praneša 
Draugas" (1981.III.12), Daina 

Gudauskaitė sakė, kad ji susi- 
emėjo savo kilmės šaknimis 
?r jaunimo kultūringus pasi- 
riškimus, o po to kartu sukito-
- pr brendo politinei veiklai.
— ISurs poetiškai Kalifornijos 
urimas pradėjo re;kšt;s nese
ni, — kalbėjo Gudauskaitė, — 
ūmasis egzaminas buvo sek
intas. Tai jaunimo iniciatyva 

suorganizuotos ir pravestos de- 
^onsfraciios prie sovietų miši
os San Francisco mieste. Įdo- 

sutapimu, tuo pačiu metu, 
nesusitarus, panašias demons
tracijas suorgan žavo ir rytinio 
Amerikos pakraščio jaunimas.

— Pclit nis klimatas stipriai 
keičiasi palankia Lietuvai kryp
tini. ir mes tai turime išnaudoti. 
Sovietų agresija Afganistane ir 
sukurta grėsmė Lenkijai atsklei
džia pasauliui tikruosius sovie
tų tikslus. Viešosios opmijos dė
mėsi į Lietuvos padėlį atkreipia 
patvari antisovietmė rezistenci
ja Lietuvoje, čia patenkanti po
grindžio spauda, Šakalio pabėgi
mas, žmogaus teisių pažeidimai 
ir t. t. Politinei jaunimo veiklai' 
ateities dirva gan derlinga, — 
dėstė Gudauskaitė.

Danutė Barauskaitė, rūpestį 
Sovietų Sąjungoje įkalinta Lie
tuva irgi laikė pagrindiniu jau-; 
nos^os kartos akcijos motyvu. Į 
Savo pranešime vystydama tą 
mintį, ji palietė ir santykių su j 
Lietuvos lietuviais klausimą. La 
bai įdomu, kad jaunoji kultūri
ninkė, “Viva Europos” progra
mos organizatorė, į šią politinę 
problemą įstengė pažvelgti pri
tyrusio rezistento akimis. Lie
tuvos laisvės rūpestis turi vesti 
išeiviją į galimai artimesnį ben
dravimą su Lietuvos lietuviais, 
bet, iš antros pusės, bend rauda
mi, turime būti budrūs, nes “ir 
velniui smuiku grojant, galima 
Imksmai pasišodkti, bet ateis 
laikas, kai jis paprašys atlygini- 
mo .

— Sovietų Sąjunga būti labai 
patenkinta, — kalbėjo Baraus
kaitė, — jeigu nekreiptume dė
mesio į Lietuvą, • užmirštume 
vykdomą priespaudą ir kalinius. 
Tybai trintų iš džiaugsmo ran
kas, jei nedemonstruotume prie 
jų ambasadų ir konsulatų, nesus 
tabdytume prie jų pastatų judė
jimo, neprisirakintume grandi
nėmis ir didžiuliais plakatais 
nereikalautume Lietuvai laisvės.

(Nukelta į šeštą puslapi)

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC Z&EDICINE/
CTORS OF OSTEOPATHY 

P.O.'5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

V), o.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
THERAPY.

THOUGH 0NVY FIVE j 
fERCE NT OF TXE PHY- 
SICIAN POPUtYSfION, 

, P.O.'S PROVIDE TOTALI 
.J4ĖALTH CAPE FOR MORff ' 
i THAN TEN PERCENT OF ( 

/THE PUBLIC, SOME 201 
[ MILLION AMERICANS/ k

CHARLES STASUKAlTIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME —

1

i i i 
1 s

i

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika U' Evans

2

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
VtARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieagot

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

f 
I t

X f

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ. ITeL: YArd» 7-3401

- Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, May 30-June 1. 1981
i



AUTO REPAIR
Masinę remontai

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

AMERI-JAM LANDSCAPING 
AND CLEAN-UPS.

TREE REMOVAL AND 
JUNK REMOVAL.

Call 869-3310
— ■■■■■ ---- - - >

EMERALD CEMENT
STEPS • FOUNDATION 
DRIVES • BASEMENT 
AND GARAG1 FLOORS 

BRICKWORKS
FREE ESTIMATES 

636-0894

f aOKWWK----------- ------------------------ .

IDEAL ALTO PARTS
AUTO ELECTRICAL

SERVICE
STARTERS & ALTER?.aTORS

1639 S. California 523-5277 Nwnal, Žeme — Pardavimui 
R SAL ESTATE FOR SALI

Namai, — Pardatlm&l
REAL E STAT 3 FOR SALI

■ 11 < ■! ifi t — ■ ■ «ir ai m A

AUTO BODY 
FENDER
e Estimates
Towing
W. Armitage |

8 am — 7 pin. Open Sat.
235-2086 or 235-2087 I

Fre

3061

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747
LAWN MOWERS

REPAIRED
Reas. Rates. Sen. Citz. Disc.

631-0785 5015 N. Natoma
ASK FOR RICK

TOP DOLLAR PAID
FOR JUNK CARS

BILL’S TOWING SERVICE 
389-9446

A '**-
į ' -

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA i

MINI-BLINDS and 
WINDOWS CLEANED 

1 DAY SERVICE ON BLINDS.
PICK-UP — DELIVERY 

REAS. RATES. FREE EST.
885-0604 Evenings

BIONIC AUTO PARTS
& SALES, INC.

! All types of used parts available. 
We buy junk cars ’71 and up.

11591 N. Kilpatrick 489-6020

• CHICAGO CUSTOM ALUMINUM I
' No Job Too Small į

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS į 
SOFFIT, FASCIA, SIDING

Gutters Cleaned
With This Ad $21.95

CALL 236-0412 I

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos

leMMMBMMBnnMCTJMDKrr .w~ »

CARPET 
FURNITURE CLEANING 

AT ITS BEST
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE 
348-3770

[ Underwood Resort
I Modern 1, 2, 3 bdrm- fully lurn.' 
| hskp. cottages. All cottages come

wl th kit., bthrni., linens, boat, & 
T.V. hook-up. Loc. on Lake Shore 
w/sand beach and shallow swim-' 
ming. Laundry facilities, with 
freezer storage. Playgrounds, mo-‘ 

tor rentals. $175 wk/up. i
10% disc. May. |

Rt 2, Birchwood, WI 54817 
(715) 354-3550 j

— Dėkui Kay ir Juozui Sau
siams iš South Holland, Ill., už 
ankstybą prenumeratos pratesi-' 
mą ir už $15 auką.

tas kan. .Vaclovo Zakarausko 
50 metų kunigystės sukakčiai 
paminėti, praneša, kad jau yra 
parduoti visi bilietai parengimo, 
ruošiamo didžiojoje parapijos 
salėje. Kas iš anksto neįsigijo 
bilieto, negalės tame parengime 
dalyvauti .

MIESTO VAIKAS

— Ponia Julija Sačauskas —! 
Ramanauskienė, visuomenės vei: 
kėja iš Marquette Parko, pratęs- 
dama prenumeratą,, savo gerus- 
linkėjimus atlydėjo 10 dolerių: 

■auka. Dėkui. ;

— Šakių apskrities klubo pik
nikas įvyks gegužės mėn. 31 d. 
Lietuvos Vyčių salėje ir sc’dely. 
Pradžia 1 vai. popiet. Gros Ewal- 
do Knoll orkestras.

į A&M FLEA MARKET [
INDOOR/OUTDOOR FLEA

Į MARKET EVERY SATURDAY 
AND SUNDAY — 8-4

i 900 W. IRVING PARK
I . ITASCA

885-9094 or 773-0277
| FREE OUTDOOR SPACE FOR 

Ist-TIME SELLERS W/TH1S AD

i

WATERFRONT SITES AVAIL-.
ABLE — Beaut, wooded 1g. priv. J 
campsite lots, only 45-min. W. of 
Chgo. Lk. & river access for fish
ing, swimming, boating, Compl.

hook-ups. From $420/yr.

553-6323 — Mr. Hopkins

CONSTRUCTION & REMODELING 
Statyba ir remontai

Štrubelis iš Mar- 
prie ankstybos; 

pridėjo S5 auką:

SUNDANCE LINOLEUM
- NO WAX — NO BURN

$6.43 Yd. Not Installed
$9.98 Yd. Installed

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL 

ON YOU WITH SAMPLESL u ■

JIM’S PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR 

Pressure Washing 
Free Estimates 

JIM WITTENKELLER 
(815) 838-3948

H & L DECORATING
Our Specialty 

WALLPAPER REMOVAL 
276-7250

r’ — Antanas 
■ quette Parko 
prenūmeratos 
kalendoriui. Dėkui.

— Standard Federal Savings 
& Loan Azs*n. pardavinės mies 
to lipinukus-stikerius automobi
liams nuo birželio pirmos iki lie
pos 31 visose trijose Chicagos 

: įstaigose.: 4192 ir 6141 Archer 
Avė, taip pat 2555 ^-W. ’47^51. 
Vairuotojai atsineša užpildytą 
pareiškimą, kurie gali būti jiems 
prisiųsti. ' Lipinukai asmeniš
koms mašinoms kainuoja S40. 
pensininkams $20. Imamas .vie
no dolerio mokestis.'

— Marquette Parko lietuviškų 
organizacijų sudarytas komite-

— Buv. Lietuvos Valstybinės 
Operos solistės Izabelės Mote- 
kaitienės Dainavimo Studijos 
tradicinis koncertas įvyks š.m. 
gegužės 31 d., sekmadieni, 3 vai. 
popiet, Jaunimo Centro didžio
joj salėj. Akompanuos Manigir- 
das Motekaitis. Po programos — 
kavutė. Visi maloniai kviečia
mi. (Pr.)

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis^ 216 
psl.: kaina $7, gaunamas Nau
jienose. '' (Pr.)

JONO KREIVĖNO KNYGOS 
PRISTATYMAS

Aštuonerių metų Juozukas gi
mė* ir augo New Yorko didmies-

. tyje. Keletą kartų jis su tėvais 
^buvo apsilankęs zoologijos so
pe, kur matė liūtus, beždžiones, i 
gžįrafas ir kitus laukinius ir na- mį vienetai. Didelis garažas. Nur- 
jminius gyvulius.
4 Vieną savaitgalį jis su tėvais 
išvažiavo pasivažinėti Long 
Island keliais. Važiuojant, vai
ruojančiam tėvui vaikas pasa
kojo apie pravažiuojančias ar 
pralenkiamas mašinas: Buick 
1973; Pontiac 1975; Cadillac 
1980; Peugeot 1979, Citroen. 
1980; Toyota 1979 ir 1.1. j

Kiek vėliau jie išsuko į nuo. j 
salų kelią ir važiavo pro far- 
mą, kurios laukuose ganėsi kar
vės, o vienas veršis šokinėjo'ne
toli kelio.

— Žiūrėk, žiūrėk, bakste-j ® 2 bUĮų mūrinis namas, naujas 
Įėjo jis vairuojančiam tėvui 1 SfOgas ir porčiai. Modernūs ra- 
alkūnę, žiūrėk koks di e 16, (ĮįaįOriaj; gazo šildymas. Mar- 
šuo laksto! j-jiette Parke. Sena kaina $52,000

1 9 4 butų mūrinis, apie ?9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

'JIS METĖ RŪKYMĄ

Tūlas gydytojas įspėja savo

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildu-

quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.

i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income T.

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-556S

Pirkite senoviškai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

’■ —
DĖMESIO

62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJA
Tiktai $120 pusmečiui aufomobtlic 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVE. 

Tel. 523-8775

j GENERAL REMODELING 
j • Alumin, langai, durys, medži< 
’ apmušimai. • Staliaus darbai, ce 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

Free! Free! Free!
WE CLEAN OUT 

ATTICS, APARTMENTS, 
HOUSES.

SAME DAY SERVICE
WE SPECIALIZE IN EVICTIONS

262-7676

JLLn—i

BUILDING REPAIRS
Low prices on any types of repairs.
Carpentry, elec., plumb., roof, etc.

Free Estimates.
' 236-6770; 995-8197

• PAINTING :
• WALLPAPERING
• ANTIQUING

WOODWORK & FURNITURE
Call Don 274-4784

RESTAURANTS & TAKE-OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

AUTHENTIC MANDARIN ' 
& SZECHWAN CUISINE 

Hours (Closed Monday): 
Tues., Wed.. Thursday 

11:30 to 10 p.m.:
Fri. & Sat. 11:30 to 11 p.m.; 

Sun. 11:30 to 10 p.m.
Bank Americard 

Master Charge Accepted
Tel. 929-3969 
3805 N. Clark

AMERICAN HOMES INC.
DIRECT WITH OWNER

Horne Imprvmts. Plumbint
Pcintg., Dec. Kits. & Bath:

Floors & Ceramic Tile
Free Estimates — 622-5172

DAN SHANAHAN
ADDITIONS - EXPOSURES 

KITCHENS - BATHS
General Carpentry & Repairs

366-5973
INSURED AND REFERENCES

INFLATION FIGHTER
Any work special on 100AM 
electrical service. S200+mate
rial. Licensed. Call Anytime: 

442-5987. Ask for Fred

Sergeants
SENTRY'S 

Flea & Tick Collar

ALL TYPES 
CARPENTRY-REMODELING 

CONSTRUCTION 
424-0843 — Anv Time

KJK Feas •

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkite J Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau
»7Z7 S. West^m^Ave^ Chicago, FU. 60643

Tekt 312 238->787
• Nemota'iiiM patMHKvtaAs ofenktmt lėktuvą, traukintą, laivą kello- 

nlą (crulse«), viešbučių a automobilių nuomavimo rezervaciiaa; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organteuojame keliones i Uetuvą ir kitus kLaMus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame tutor 
uncijai visais keiionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik revervoou vietas 
B inksto — prieš 43-60 dieną.

/ ■" ““““““ ““ ■
| California Colors
! PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES
FREE ESTIMATES

Call Wayne — 425-9677
b - —

11 —— "
UNIVERSAL CONSTRUC

TION COMPANY 
ALUMINUM SIDING

SOFFIT, FASCIA, GUTTERS, 
ROOFING, CONCRETE WORK 

COMPLETE REMODELING
Bathrooms, Kitchens, Basements

Low Prices Free Estimates 
CALL PAUL

745-8733 — 237-6348
t

PAINTING i 
INTERIOR — EXTERIOR 

QUALITY WORK AND PAINT 
PATCH PLASTERING 

SMALL PORCH REPAIRS 
Excel. References. Free Estimates. 

235-2338

REX’S MECHANICAL
CONTRACTORS -

SALES-SERVICF-INSULATION 
HEATING & COOLING

599-8477
8640 S. Roberts Rd., Justice, III.

R.S. WALLWASHING
IMPROVED MACHINE CLEAN

ING. 1 DAY SERVICE.
FREE ESTIMATES

CALL 
841-4692 or 868-2566

QUALITY PAINTING
Reasonable

Free Estimates • — 
Call: RICK — 969-3755

TIM — 759-1355 Į

Buv. Sibiro kalinio Jono Krei
vėno atsiminimų knygos “Mir
ties Lageriuose ir Tremtyje“ 
pristatymas visuomenei įvyks 
š. m. birželio 6 ' d., šeštadieni, 
Lietuviu Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. Pradžia 5 vai. popiet. 
Programoje trumpos kalbos, iš 
traukų skaitymas, meninė dalis 
ir kavutė.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komitetas

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, f’i- 
kakčių ir' kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
134-6155.

MOTERYS POLITIKOJE

(Atkelta iš 5-to psl.)

džiaugtųsi, jei pasaulio spau
da ir vyriausybės Lietuvos bylą 
pamirštų- Tada su Lietuva ji ga
lėtų elgtis, kaip brutalus sargy
binis su visų užmirštu kaliniu.
- — Sovietams yra malonu, kai 
mes tampame pasyvūs, pra
dedame nekoordinuotai veikti 
ir vieni kitiems kliudyti. Prie 
šas yra gudrus ir kaip gyvatė 
moka savo nuodais mūsų veiki
mą sustabdyti. Būkime atsar
gūs, perspėjo D. Barauskaitė.

(Iš Eur. Lietuvio)

Ji

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lak«)

Skambinti YA 7-9107

pacientą, kad jis privalo mesti 2 sklypai. 2 garažai, 
rūkęs. Esą, blogiausiu atveju Brighton Parke. $57,700. 
gali surūky ti nedaugiau kaip vie- --------
na cigaretę po kiekvieno valgio. • Statybai gražus sklypas

Po keliolikos savaičių šis pa
cientas vėl atsilanko pas gydy 
toją

— Na; prašau, — nudžiugo gy- į 
dytojas. — Matai, dabar tamsta 
visai kitaip atrodai. Puikiai. Pa
sitaisei.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų per dieną.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. • 
(312) 776-8700

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

T&F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

FOR SALE: PORTABLE SINGER 
“Golden Touch & Sew”. Deluxe Zig 
Zag machine, model 620. Completely 
automatic with Fashion Discs. S75. 
• 30 gal. hot water tank in working 
condition. $75.

Call 247-4434

MOTERIS IEŠKO nuomoti 
pirkti ĖJlKLt (walker).

Skambinti 225-5529

ar

DENTAL OFFICE & LABORA
TORY PLUS BUILDING 
Established 40 years — 
Marquette Park area.

Call Mr. Jags or Mr. Sweet 
735-2200

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS ke
turių kamb. butas su šildymu ir karš
tu vandeniu, beismonte, kiemo pusėj.

Teirautis 839-8597

I MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas.

Skambinti 471-9366

Brighton Parke. $57,700.

Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

W NEIGHBORHOOD
1 REALTY G7OUP

We’ll help you make fhe right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kar 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ-

KAMPINJ SKLYPĄ 
132'—9% ” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0” prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, Hl. 
598-8445

OPEN HOUSE — Sekmadienį, gegu
žės 31 d., nuo 1 iki 5 vai. popiet, Mar
quette Parke, 7251 S. Francisco. Ga
lima tuojau užimti. Ideali uošviams. 
4 miegamieji, 3 pilnos vonios. Radi- 
juojanti šiluma. Nedideli mokesčiai. 
Galima gauti morgičių.

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOJ”

v_ z
3

ARVYDAS KIEŪL ?
6557 S. Talman Avenue

Chicago, ĮL 6062^ tr:

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 5*th Street 
TeL Republic 7-1941

/ - -------- -
I Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenut 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5981

ML i I M K U 5
HeUry Public

INCOME FAX SERVIC3
4259 S. Mrplewood. Tel. 254-745
Tiip pet daromi vertimai, gimini 

l iškvietimai, pildomi pilietybės prs 
j iymai ir kJtoki blanket

HOMEOWNERS POUCT,
F. ZzjpcHs, Agenr

W. 95th St 
Ev«rą. Park, III, 
€0642, - 424-^654

State Farm ’

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGY!

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos

Iarba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
Iki 8 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60622

6 —. Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, May 30-June 1, 19




