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ŠVEDAI NUSTATĖ, KAD RUSAI 
NAUDOJA MAŽUS NARLAIVlt S

PRAEITAIS METAIS SOVIETŲ JŪREIVIAI ŠNIPINĖJO
- ŠVEDŲ VANDENIS NAUJAIS NARLAIVIAIS

STOCKIIOLMAS, Švedija. — 
Oficiali parlamento komisija 
ketvirtadienį paskelbė, kad pra
eitais metais Sovietu laivyno va
dovybė bandė naujai pastatytus 
šnipinėjimo harlaivius. Pernai 
spalio mėnesį rusai buvo pasiun
tę naujus narlaivius į Stockhol- 
mo ir Karlskronos sritis, švedai 
žinojo, kad narlaiviai yra jų 
vandenyse, bet nepajėgė rusų 
narlaivių pagauti.

Karlskronos sritin švedai bu
vo nuleido narlaivįąms sustab
dyti galingus tinklus, bet jiems 
nepavyko narlaivių sulaikyti. 
Praeitais metais šfedai nustatė, 
kad" Sovietų narlaiviai prašliau
žė pro nuleistus tinklus, šve
dams pavyko mistatyti Sovietų 
šnipinėjimo narlaivių dydį. Jie 
yra žymiai mažesni už papras
tus narlaivius. Jie- gana ilgi, bet 
siauri, gali prašliaužti pro van
dens dugne .nuleistą švedų 
tinklą. .

švgdų laivynąs^nufolografavo 
ir nustatė šnipinėjancius Soviet 
tų riarląivius. Kada atplaukda
vo švedų narlaiviai, tai Sovietų 
narlaiviai nusileisdavo ant dug
no, ir tylėdlavfj.'^je: pakildavo ir 
n upl a ūkdavo^ .kai, šyedųf Į a i va i 
pasitraukdavo.j?

x š vedai nufotografavo Smėlyj e 
padarytus Sovietų ląįyų įspau- 
dirrius.' Pagal tuos įspaudimųs 
švedai nustatė naujų narlaivių 
dydį. Vėliau jiems .pavyko tų 
narlaivių fotografijas pagerinti.

RADARINIAI lėktuvai 
PATRULIUOJA NIKARAGU^

WASHINGTON. D.C. — Ra
dariniai Amerikos lėktuvai pra
dėjo patruliuoti visą Vidurio 
(Centro) Ameriką. Ypatingas 
dėmesys, kreipiamas Į Nikara
gvą, kur nusileidžia Sovietų lėk
tuvai, atskrendantieji iš Kubos, 
Granados ir kitų vietų.

Kad Centro Amerika netaptų 
kovos lauku, kaip šiandien tapo 
Salvadoras; radariniai lėktuvai 
nori bent žinoti, iš kur ir kada 
ateina svetjni lėktuvai.

Buvo skelbiama, kad Nikara- 
gua pristato ginklus Salvadoro 
įsibrovėliams, šie lėktuvai ban
dys nustatyti, iš kur Nikaragua 
gauna tuos ginklus. JAV vyriau
sybe turi įvairaus dydžio rada
rinius lėktuvus.

U

— Didelis JĄV transporto lėk
tuvas, šū “Challenger’' ketvir
tadienį skridęs iš Kalifornijos 
į Floridą, turėjo nusileisti Kelly 
oro bazėje, Texas, dėl labai blo
go oro.

— Jeigu Lenkijos kariai per
nai tvarkė Gegužės Pirmosios 
minėjimą, tai šįmet gali jos mi
nėjimą tvarkyti Lenkijos dar
bininkai, nes Gegužės Pirmoji 
yra darbininkų šventė, •— sako 
Lešek Valensa.

pę laikraštininkų ir parodė Al 
pha kalnagūbrių srityje gyve 
nančius ir d rbančius moksliniu 
kus. Kanados žurnalistai turėj< 
keliauti 3,000 mylių į šiaurę 
kad pamatytų 
damą darbą.

Dabartinių
Arktiką gana
čia stiprus ir šaltas vėjas, kuri: 
smarkiai nešioja sniegą.

WASHINGTON AS PERIMS CHICAGA 
VALDYTI BALANDŽIO PABAIGOJE
NAUJAI- IŠRINKTAS MERAS TARĖSI SU JANE BYRNE 

VAKARIENĖS METU, BUVO JOSIOS ĮSTAIGOJE

^^3^'JIl. —rfrečiadisniosai kitokia.
■ vakarienės metu Harold Wash-j
įingtonas pasisodino atvykusią

i. .MIAMI, Fla. — Ketyirtadienį 
■ iš Koliinabij osį sugrįžo 57 metų 
Texaco bendroves .inžinierius 

jKenneth BisHop. jį buvo sučiu
pę Kolumbijos teroristai ir pa- 
TeikaJąrijjį^jf) gyvybę ląįąąi di
delės 
jpagąl .^^Įį^^^v-mą,'^^^ 

grobrkąjhs ir su jais
? užiriegzti jokių ryšių J Jane Byrne šalia savęs ir išsiaiš- 

.-'įKolųinbyds^policija, sųsisieku- kino daugelį jam rūpimų klau- 
sjį-jsū inžinieriaus giminė- simų. Paaiškėjo, kad J. Byrhe 

jįnifijoną-..doįgr yra draugiškai jam nusitekusi 
’ rilį ir šumokėjo banditams. Visą 
Tgi^ąSeroristai gąsdino inžinie
rių -Bishop, žiauriai su juo ėl- 
•gėsi.-J&ęt kai gavo milijoną dolę- 
riuį tai' tuojau jį paleido.

'■ -Texaco' bendrovė pasamdė 
privatų lėktuvą ir už keturių va
landų jis jau buvo Miami ąero- 
įdrome. Kartu su juo į Ameriką 
atskirdo ir jo žmona kolumbietė. 
Fnž. Bishop gyvetio ir dirbo Ko
lumbijoje 25’metus. Kada jį su
ėmė, tai grobikai nušovė abu jo 
asmens sargus.

— Lenkų policija dieną ir 
naktį saugo Valensos butą. Jie 
nustatė, kad Valensa v:s dėlto 
palaiko ryšius su Solidarumo 
veikėjais.

KALENDORĖLIS

dikonu vadu

Balandžio 16: • Benediktas, 
Giedrius, Kitrė, Čirulis, Balža, 
Gaidutis.--, . ,

Balandžio 17: Anicetas, Sigu
tė, Taujotas, želtė, Įgaudas, Vy- 
gaila.

Balandžio 18: Apolonijus, No- 
mėga, Aistra, Gedautas, Totilė, 
Suvartas.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:32.
Oras vėjuotas, šaltas, gali pa-

ir yra pasiryžusi tvarkingai per
duoti jam šio milžiniško miesto 
administraciją. Diena galutinai 
dar nenustatyta, bet manoma, 
miesto perdavimas naujai iš
rinktam merui bus balandžio 
28 dienk.

Ketvirtadienį H. Washington 
buvo užėjęs į majorės J. Byrne 
įstaig,j. Ten jiedu tarėsi įvairiais 
reikalais pusantros valandos. 
Jane Byrne papasakfljo Wash- 
ingtonui, kad ji planavo 1992 
metais suruošti Clrcagoje tarp
tautinę parodą. Ji jau padarė pir
muosius žingsnius. Jane Byrne 
yra įsitikinusi, kad ruošiama pa
roda Chicagai gali būti labai 
naudinga.

Be to, manoma, kad demokra
tų partijos nacionalinė vadovy
bė pasirinks. Chicagą savo vi
suotiniam suvažiavimui, išren
kant kandidatus į prezidentus 
1981 metų rinkimams.

Jane Byrne dar papasakojo H. 
Washingtonui apie įvairius pla
nus, kur u 18 įvairių programų 
jos administracija buvo pradė
jusi vykdyti. Tačiau Washingto- 
nas nerodė tuo didelio susido
mėjimo ir paminėjo, kad jam 
reikės įvesti kelias reformas.

Jis pasirūpins rasti 
darbo bedarbiams

REAGANAS NEVERČIA SAN- 
DINISTŲ VYRIAUSYBĖS

* W A S1 II NGTON, D.C. — P rez. 
[R aganas ketvirtadienį paneigė 
’ žinias, kad JAV stengiasi nu-

7 'f

:- < versti Nikaragvoj įsistiprinusią 
sandinistų vyriausybę.

' Nikaragvos, vyriausybė
£iasi huversti Saįyadoro rinktą, 
vyriausybę. Salvadore buvo rinj 
kiniai, gyventojų dauguma Įia- 
sisakė už dabartinę vyriausybę, 
bet sandinistai yfa pasiryžę ją 
nuversti.

Laikraštininkams Washingto- 
nas pareiškė, kad nevilks kojų 
su įvairiais projektais. Pirmori 
eilėn jis pastatys tuos namus 
benamiams, kurie seniai buvo 
suprojektuoti, bet iki šio meto 
nepastatyti. Be to. jis tąrs's su 
pramonėmis, kad atidarytų dirb
tuves ir pradėtų sukti mašinas' Iš Nikaraguosr įsibrovę gink- 
įvairiems gamybos darbams. j luoti partizanai nori nuvėrsti 

j rinktą vyriausybę.- Niekas įsi- 
pbrovėlių neprašė. Kubiečiai juos 
j apgisklavo Sovietų ginklais, o 
1 dabar nori, kad Salvadoro val
džios atstovai tartųsi su gink
luotais įsibrovėliais. Prezidentas 
Reaganas pasakė, kad Amerika 
padės Salvadoro gyventojų rink
tai

PALEISTAS SATELITAS 
SUGADINTAS

CAPE CANAVERAL, Flori
da. — Mokslininkai nustatė, kad 
iškeltas ir paleistas satelitas ge
rokai apgadintas. Kada ir kaip 
jis buvo sugadintas, tuo tarpu
dar nenustatyta, bet manoma,.I 
kad jis buvo sutrenktas iškeli-> 
mo iš “Challenger’’ sandėVoi 
metu. ■!

Kada “Challenger'’ iškilo rei- 
kalingon aukštumon ir buvo ati
daryti vartai satelitui iškelti, 
tai jis neiškilo taip, kaip buvo

vyriausybei.

RASTAS DAR VIENAS
BALTAS RUTULIUKAS

('a to 1 na u n i v £ rsi t et o 1 a bo rato- 
rijoje isaiškin’as dar vienas bal
tas kraujo rutuliukas. Iki šio 
meto buvo nustatyta, kad yra 
tiktai vienos rusies ballas krau
jo rutuliukas, bet šį pavasarį 

saie.uą uai ausčiau, ixrosne.es nustaty[a kad vra dvej()p-. ba]ti 
neužsidčgė ir satelitas nepakilo kraujo ruluIillkai šis skirlingas 
reikalmgon aukštumon. I žuot 
kilęs, jis pradėjo leistis ir krypti 
iš ekvatoriaus orbitos.

Specialists; bandė pataisyti jo 
orbitą, kad j s taip smarkiai ne- 
arfėtų prie žemės, bet jie įsiti-l 
kino, kad jis buvo gerokai ap
gadintas, neklausė iš Kaliforni
jos ateinančių įsakymų.

lios satelito krosnelės ir pakelti 
satelitą dar aukščiau. Krosnelės 4. ,

Iš visų r; 
senatorius 
geriausiai 
Amerikos
ir santykius su Sovietų S-ga.

orientuojasi apie 
užsienio politiką

Naujai išrinktas meras Wash
ington's išklausė visus majorės 
Jane Byme planas, bet jai pra
nešė, kad jam ‘labiausiai rūpi 
rausti darbo nedirbantiems čika- 
giečiams. Jis nori užmegzti arti
mus ryšius su bankininkais ir 
dirbtuvių savininkais. Jis priža
dėjo darbo klausimą išspręsti 
kad neužilgo Chicaga būtų vi-

KANADOS VYRIAUSYBĖ PRISKYRĖ PRIE SAVO ŽEMIŲ 
ALPHA SRITYJE ESANČIUS KALNAGŪBRIUS

CESAR, Kanada. — Kanados 
mokslininkai, ištyrę Arktikoje 
po ledu einančius kalnagūbrius, 
pranešė vyriausybe^ kuri visą 
Arktikos teritoriją, esančią tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos, pri
jungė prie Kanados' teritorijos. 
Nutarimas buvo padarytas ket- 
virtad enj ir praneštas užsienio 
vyriausybėms.' •

Jau trys savaitės 36. Kanados 
mokslininkai tyrinėja- po dedu 
esančius kalnagūbrius, kurie iš 
pietų eina beveik tiesiai į šiau
rės ašigalį. Dabartinių metu vi
sa šiaurė yra apšviesta. Moksli-' 
pinkams lengviau- orientuotis. 
Arktikoje jie įsirengė Cesar 
stotį, pasistatė Uteri palapines ir 
pradėjo tirti ne tik šiaurės par 
virsiu, bet ir ledo, be vandens 
gylį. Svarbiausia,'• jiems pavyko 
surasti kalnagūbrius, kurie eina 
lenkta linija iš Kanados -pakraš
čių į šiaurės ašigąlį.

Alpha kalnagūbriai einą iš 
^iąųrės.. Kaųarloš .Resolute .^lan- 
kos Lesiai į'šiaurės ašigalį.“ Ka
nadiečiai pasistatė-Cesario. stotį 
Alpha viršukaĮnių1 srityje. Ka- 

,Igądiečiai priskyrė Aiphaįkalha- 
’gšbrius .ir ššjšus: .jįibs >jųng;an- 
čius vaiųicni^teįe,-Kanądos tėri- 
torijos.,;;>? ■ Į

Šiaurės a.^^^yįayąpsigy- 
venusi^riier 
rusų ir 
grupė, 
ašiga Ii u skpę^aųf i^ntfgC’Jakū5- 
nams arba užkl^ušįėids riceteiš- 
viams. j’-U. ■

Antroji kalnagūbrių5- viršūnė 
esanti giliau vandenyjjair po ley! prieiti' prie 
du. šie kalnagūbriai, prasideda iki šio meto jiems nepavykę 
ledinuoto vandenyno pakraštyje- Rusai dar nepriėjo pr e “C'ul 
ir eina beveik tiesiai per šiau- tengerio” ir nepriėjo prie astro 
rėš ašigalį į Grenlandijos pa
kraščius. Ta povąnden’nė kalna
gūbrių eilė pavadinta Lomono
sovo kalnagūbriu.

Kanados vyriausybės atstovas 
Christopher Bansling iš Mont- 
realio išlydėjo į Cesar sritį gru- ir parvežtų į Floridą.

kraujo rutuliukas nustatytas 
, specialiai įrengia modernia ma
šina. Anksčiau niekas skirtumo 
negalėjo pastebėti. <

Dr. Beverly L. Gammara pir
moji pastebėjo skirtingą baltą 
kraujo rutuliuką. Ji paklausi-

• nėjo specialistų, ypač dr. Jacob 
; S. Ilanlier, kuris tuo reikalu yra

— Irakas skelbia, kad šiomis labiau įsigilinęs. Pasirodo, kad
dienomis kovose žuvo 9,980 Ira- jie anksčiau nebuvo pastebėję, 
no karių. Jie bandė užimti ira- bet kai dr. Gammara nurodė 
kiečių laikomas pozicijas, bet skirtumus, tai ir jie į tuos skir- 
nepajėgė. j tumus atkreipė dėmesį, šio mė-

— —------------ j nėšio' mokslo žurnale yra straips-
— Sekretorius Shultz rengia- nis apie tuos baltuosius rututiu-

si skristi į Artimuosius Rytus, kus. Dr. Gammara -mano, kad 
kad galėtų iš Libano išprašyti šitas baltas rutuliukas padeda 
izraelitus ir sirijiečius su pales- organizmui vesti kovą prieš pik- 
tiniečiais. ' tuosius baltus kraujo rutuliukus.

LENKAI RUOŠIA GEGUŽĖS 
PIRMOSIOS STREIKĄ

. DANCIGAS. — Lenkų polici 
ja iš pasikalbėjimo _su Lesei 
Valensa patyrė, kad Lenkija, 
nelegaliai veikiantieji Solidaru 
mo va<lai rengia didelį streiki 

-šių metų-gegužės 1 dieną.
Lenkai, yra pasiryžę parodyt 

darbininkų gal:ą grupei kariniu 
kų, dirbančių Sovietų Sąjungai 

► Niekas anksčiau nemanė, ka< 
gen. Jaruzelskis bus toks glau 
.dus Brežnevo ir visos Soviet: 
Sąjungos bendradarbis. J:s sum 
ganizavo špėcįalų mflitarinė 

■policijos smogikų dalinį, kuri 
kirto skaudžiausią smūgį Solida 
rūmo nariams. ’

Dabar aiškėja, kad Solidaru 
mo vadai.buvo susirinkę r.c Va 
Lėnsos namuose, bet kitur. Va 
iėasa. nuvažiavo pas juos auto 
lųobiį’u. Policija tardo šoferį.

i’ ’ RUSAI NETURI 747
A TRANSPORTO LĖKTl’VO
:. MOJAVĘ, Calif. — Sovieh 
agentai bandė visokiais būdai

Challeng. rio’’, be

nautų. keliančių erdvėlaivį.
Kad rusai neprieitų pr: 

“Challengero’’, tai Ameriko 
erdvės vadovybė suplanavo pa 
gaminti tokį B-717 lėktuvą, ka 
jis pakeltų visą “Challenge^

•a

Aleksandras Čaplikas, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
viceprezidentas r įvairių Bostono I ctuvių organizacijų 
veiklus narys, šiuo metu ekskursuoja po Europos cent
rus. Iš Vienos Naujienoms atsiuntė sve-kinmius. Dabar

tiniu metu jis važiuoja į V -ngriją ir kitus 
Dunojaus pakraščius.

ixrosne.es


J. VENCLOVOS ISTORINIAI DARBAI

Recenzija (L. Liet., 1972 m.
16 nr.):

J. Venclova, "Lietuvos vardo Į 
kilmė”’ Išleista Chicagos Lieru- 
yių Literatūros Draugijos, 1972f 
m., 51 psl.

šių metų pradžioj pasirodė au_ J 
toriaus studija "Mindaugo krikš. 
uis — Liętu,v,os krikčiAč”’, iąleiį- 
ta Brighton Park Bencįrupme- 
nės Valdybos. J. J. Venclovą, 
pasiremdamas plačia literatūra 
ir daugybės autorių šiuo klausi
mu pasisakymais, šią tezę aiš
kiai įrodė.

Dabar, neseniai pasirodžiu
siam. vęikąlę, autorius tais pat 
metodais, nagrinėja Lietuvos var
do kilmę. Jis nurodo, kad Lie
tuvos vardas yra senas, kaip ir 
pati lietuvių tauta. Tik jis bu
vo ribotai vartojamas. Tų laikų 
tolimiems, svetimiems moksli- 
□jjjkams jis nebuvo žinomas; jie 
Vadino lietuvių tautos gentis 
Įvairiais vardais. Artimesniems 
jų kaimynams, pavyzdžiui kel
tams ir kitiems Lietuvos vardas 
buvo žinomas, ir jie jį nunešė į 
Britapiją, Daniją, Italiją.

Gal tai turėjo ryšio su senųjų 
arijų laisvės dievaitės Lietuvo.- 
Vardu, kurią-ypatingai, kaip lai 
\’ės mylėtojai,^garbinę senieji lie
tuviai. Dėl to jie šios dievaitės 
vardu galėjo būt vadinami. įdo
mų, kad pas senovės keltus taip 
pat buvo dievaitė. Lietavis var
du. Ji galėjo būti laisvės deivė, 
nes buvo artima karo dievui Mai
stu.
Dr. L. Poblocki rašo, kad pir

mą. kartą istorijoj Lietuvos var
das paminėtas, vengrų kronikoj, 
hunų vado Atilos 450 metais po 
-Kristaus,'kai jis tais metais bu
vo užpuolęs Lietuvą, tą pat tvir
tina ir Simonas Keža savo kro
nikoje. Atila metus naikinęs 
Lietuvą, po to per Skitiją nužy
giavę į Dakiją.

Graikų autoriai lietuvius va
dinę hyperborėjais. atsieit šiau
riečiai. Romėnų istorikai (Taci
tus) juos vadinę aisčiais - aesti, 
gal iš germanų žodžio — rytie
čiai. Šis lietuviu ir jų genčių 
vardas ištvėrė veik visą tūkstan
tį metų, kai arčiau pažinusie.ii 
lietuvius pradėjo vadnti tikruo
ju Lietuvos vardu.

Pas indoeuropiečius pagarboj 
buvo laikomas baltas žirgas, ku
ris reiškė pergale. Arklys buvo 
vaizduojamas Vyčiu — raitealiu 
ant balto žirgo. Yra duomenų, *. “f 
kad lietuvių žemėse buvo daug 
laukinių arklių ir lietuviai pir

mieji juos prijauk^»ę. Vėliau 
žirgas įgijo religinę pagarbą,, 
kaip bendr as karo Žygių dalyviu 
ir raitelis žirgu buvo valstybės 
antspaude, ne tik pas lietuvius,, 
bei jiems giminingus trakus.

J. Venclova pateikia daugybę 
trakų vietovardžių ir asmenvar
džių, kurie beveik vienodai ra
šomi ir turi tą pat prasmę kaip 
ir lietuvių kalboj. Tas aiškiai 
įrodo, kad lietuviai buvo vadina
mi trakais. Trakų deivė Žemy
na pas lietuvius Žemyna yra ta 

į pati žemės deivė. Taip pat liętu- 
J viai buvo vadinami getais, ski-

tais ir sarmaiais
■ rąšo: "Aisčių ger 
ną lietuvių kilmes tautą, tųiėr 
jo tuos pačius papročius ir tą 
pačią likyoą”. ■.

Vokiečių politiniais tikslai >1
1 primigtas. iįctųvj^kūms gen- ,
1 ūnąs "palto ’ vardą^ prieštarau-; 
ja istorinei tiesai. Jis pradėtas! 
vartoti dp. G, Nesselmanųo lf) 
šimtmečio viduryj, tuo vardu 
buvo vadinami seni vokiečių ko- ■. 
lonistai, įsikūrę jų vadinamose 
Kurliandtjos, Livbandijos ir Es_ i 
tonijos provincijose. Tokiu bū-

■ du baltai su lietuviais bei jų gen-' 
’ timis nieko bendro neturi, ir tek-'
tų grįžti prie seno lietuvių.aisčių ‘ 
vardo.

Išvadoj J.. Venclova teigia: ‘ 
“Lietuvos vardas yra kilęs nuo 
laisvės deivės Lietuva, kuri lie
tuvių buvo garbinama iš seniau- ■ 
šių laikų ir kurios atvaizdas da- i

■ bar *išsiliko Lietuvos valstybės! 
ženkle Vytis”.

Brošiūros pabaigoj autorius,:
i pasiremdamas istoriniais šalti-Vkė-' Pk< 
niais bei duomenimis, įrodo /, šiaurėj

gj__a ’ .... dy- J
' vėliau sėdėjusius\VMhiąuš>-.’ soste,
pradedant Mindaugu'ir baigiant 

; Jogaila, reikia laikyti karaliais, 
c ne didžiausiais kunigaikščiais, O 7
nutinkant su žymiausiu Lietuvos 
konstitucinės teisės žinovo pfof. 
M. Roemerio nuomone, kad tik 
Lietuva, kada ji per Jogailą sū-

. įsijungė personaline unija su Len

—fW

1302 metais kryžiuočiai puolė ir išgriovė Kauno pių.

ryšius. Panašiai yra ir su estais. | 
Skyriuje, kuriame aptariamas į 

lietuvio būdas, autorius randa 
šias gerąsias savybes: humaniš
kumas, ramumas, religingumas, 
dorumas, švelnumas, blaivumas,, 
paprastumas, sąžiningumas, jau
trioms, vaišingumas, narsumas, 
tėvynės męiįė, atsparumas, su- 

sia indoeuropiečių šaka, repre- manumas, darbštumas, taupu- 
zentau.tąį pirminės arijų šeimos, mas, išradingumas, drausmmgu- 

Autpęįųs’ taip pat stengiasi nu, •
statyki lietuvių gyvenamuosius 
plotus senovėj. Vakaruose jų 
gyveiivlelės rėmėsi Vyslos že
mupiu ir Baltijos jūra iki Finų 
įlankos;, getuose nų.dfęsė iki Pri
petės ir Ęūgo upių; rytuose sie-1 

i^jgniepro aukštupiu--, j 
manomą lietuvius gy- j 

kad visus Lietuvos valdoyiKi nęt1 venus net dabartinėj suomių te- 1

is istoriniais ir archeo
loginiais šabiniais, autorius sten
gias nustatyti laiką, kada lietu
vių kiltys. apsigyveno prie Bal
tijos jūros. Manoma, kad tai bu- 

. vę tarp ąntcojo ir trečiojo tūks
tančio .pries Kristų. Lietuviai 
savoje žemėje yra pirminiai gy
ventojai (aborigenai),’ jie seniau.

i niai pirminiai šokiai surišti su 
i senąja religįa. Manoma, kad ir

NUSUKXUNLMO JAUSMAS NĖRA 
NAUDINGA YPATYBĖ .

Apie dį>i kraštutinybes, kuriy savotiška dorybe ir teigia- 
reiktų mums vengti

Nėra gerai, kuomet žmogus 
nuolat bando pasigirdi, jei ne 
vienu, tai kitu dalyku, bet nė
ra naudingas ir pasižeminimo 
jausmas, kurį psichologai api
brėžia kaipo savęs pilnas nuver
tinimas.

Daugelis musų tautiečių dai 
vjs yra linkę manyti, jog kiti 
yra gudresni arba gabesni už 
mus; jog lietuviai kaip mažes
nė grupė savaime turi pasilikti 
užpakalinėse vietose politikoje, 
biznyje, kultūriniame šios šalies 
gyvenime ir pan.

Sykiu su tuom, vienas kitas 
iš mūsų esame užsikrėtę min
timi, jog atvykę iš tam tikrų 
kraštų: Airijos, Anglijos, Vokie
tijos, Švedijos ir pan. žmopęs 
yra prašmatnesni už mus vien 
tik dėl to,--kad jie čia yra stip
riau įsigalėję ar anksčiau atvy-

mą bųdp ypatybė, bet męs, lie
tuviai, pęrdaug turėdavom to
kių. gerumu! Šiais laikais priva
lome pasireikšti ne tik kuklumu, 
bet ir pasitikėjimu savimi.

Visi mes, nepaisant kokioje 
padėtyje mes nebūtumėm, esa
me reikalingi lietuviškiems dar
bams ir bendram mūsų tautie
čių progresui.

VASAROS LAIKAS

Nuo balandžio 1 d., kaip ir vi
soje Sov. Sąjungoje, Lietuvoje 
įvestas vasaros laikas. 4

Laikrodžio rodyklės, tą dieną 
buvo pasuktos- viena valanda į 
priekį.

— Izraelio gynybos mijiisteris 
ĄĮpšė Arens patarė vyriausybei 
rūpintis apginkluoti savo karius 
kitomis priemonėmis, nepriklau
syti nuo. Amerikos.

I ritorijoji ' .. - y'
Paliečiamas lietuvių.-susiskirs- 

' tymas-į pagrindines šakas: sū
duvius— jotxnngius, prūsus bei 
prutenus. centrinius lietuvius, 
let galius bei lėtus..- Tragiškas 

ri.stori.nis LetgaJių. gyvenusių de
šiniame Dauguvos krante, atsis
kyrimas, užkariavus’ juos vokie

čių ordinui, davė pagrindą susi-'.. kija į vieno karaliaus karūną, i Č 
virto Didžiąją Lietuvos kilni-r formuoti atskirai latvių tautai, 
gaikštija (priėmus Vytautui 1392

i 
tautiniai margi drabužiai yra J 
išsilikę iš pirminio mdoeuropie-1 
čių gyvenimo ir iš jų protėvynė.-- 
laikų. Tautosakoj, susikaupusio
je per ilgus amžius,. atsispindi 
tautos kūrybinė galia. Seniau- 
sias liaudies menas reiškiasi pa
puošalų gamyba, gintarinėm fi
gūrėlėm, keramikos dirbiniais,! 
medžio raižiniais.

Senųjų lietuvių papročiai —• 
labai įvairūs, tipiški, išlaikė ar
chaines formas. Lietuviškas vai
šingumas buvo plačiai žinomas. I 

į Čia paliečiamas ir ekonominis ■ 
gyvenimas. Jau prieš 2000 me
tų lietuviai augino javus, gyvu
lius, turėjo savo trobesius. Bi
tininkystė, žuvininkystė .taip pati 
buvo pragyvenimo šaltinis. Ska-j 
ni duona buvo kepama iš ežeruo- ■ 
se augusių agavų. Prekyba gin- 

j tarų buvo žinoma senovėje ir vy_ 
į ko su. graikais ir finikiečiais, vė
liau su Romos imperija ir kitais . 
Vak. Europos kraštais. Brangie- i 
ji kailiai ir gyvuliai taip pat bu- į 

vo prekybos objektas.
Šiai temai išgvildenti J. Venc-,'

Nagrinėjant šią-temą, palie..
m. Didžiojo Lietuvos kunrgaikš- čiami lietuvių santykiai su gu

dais bei krivyčiais. Nors dėl var-čio titulą), nors savo suvereninė:
valstybės pobūdžio neprarado, tojamos kalbos jie daugiau laiko- 
Todėl autorius pataria neskriaus-i mi slavu tauta, tačiau, autoriaus 

•.ti. sąyo. valstybės praeities, pa-1 surinktais duomenimis, kraujo 
grupių struktūra jie visai nepa-tankaujant svetimiesiems.

Ig. Medžiukas. “Lietuviai žiloj -našūs Į slavus. Antropologinėm 
senovėj. (Lietuvių Dientos. 1973] savybėm jie yra artimesni Retu
rn., 7 m.): viams negu rusams. Manoma,.

t kad tai buvusi paskira lietuvių 
tik dėl susidėjusių 

renalarkiu apl’nkybių suslavė- 
juri.- . x

Pač:as šiaurines lietuvių kil
čių žemes pirmaisiais š’os eros! 
amžiais užėmę finai, č’a sus.-| 
formavo suomių tau'a. Suomių' 

padaro reikalingas kalboj rajui-ma daug lietuviškų;
įžodžių. Taip pat daugelyj liau-! 

Lietu- dies dainų me’odiįcse randama Į 
panašumo, ir net gyventc.ų pa- ! 

dos. kad šis vardas yra kilęs iš pročiuose. Visi tai rodo apie- 
laisvės deivės Lietuva. Toliau, turėtus šių dviejų tautų artimus į

Šiais laikais aktualu ieškoti sr 
vo kilmės šaknų. Gal tas mo-1 tautos kilti 
ty.vas ir paskatino autorių J. 
Venclovą imtis šios temos, ku-i 
rią jis. dideliu kruoštumu, pasi
remdamas daugelio mokslinin
kų veikalais, kritiškai peržveLi 
gia ir. laikydamas mokslinio, ob
jektyvumo, 
išvadas.

Pirmiausia aiškinama 
vos vardo kilmė, prieinant išvą-

mas, kantrumas, ištikimumas, 
poetiškumas. Iš neigiamų bruo
žų paminėtini: ilgas galvojimas, 
neapsisprendimas, yėlavimasis, 
savim nepasitikėjimas.

Senovės lietuviu visuomenės 
santvarka reiškėsi patriarchali
ne forma. Manoma, kad lietu
viškų kilčių: gyvenamo j teritori
joj buvo ’susidariusios mažos.vals 
tybėlės, kurias jungė į federaci
ją vyriausias kunigas krivaitis. 
Taigi būta teokratinės valstybės 
bruožų.

Senovės lietuvių tikyba — pa- 
lėmta tvirtais moralės pagrin
dais, ypatingai pabrėžiama mei
le artimui ir tėvynei. Tai be
veik prilygo Dekalogo nuosta
tams.- Švietimas buvo dvasiniu- lova panaudojo 266 šaltinius, apie 
kų bei vaidilų funkcija. Remian
tis archeologiniais duomenimis 

. senovėj lietuvių kultūra bei ei -1 

. vįlizaęija buvusi aukštesnė, negu į 
kaimyninių tautų.

Lietuvių kalba yra pagrindinė į 
šaka indoeuropiečių kalbų, nuo
stabiai išlaikiusi senovines for-' ]ų kalba santrauka, paaiškinanti 
mas. Senovės liaudies dariios — apie lietuvų tautos kilmę ir kul. 
brangus kultūrinis palikimą.--, tūrinį paveldėjimą. Įvade auto- 
Dainų meliodijos, siekia gilią se- rius kukliai pasisako, kad surink- 
novę. Populiariausias muzikos ta medžiaga norėjęs pasidalinti 
instrumentas — kanklės. Tauti- su visuomene ir ypač tais, ku-

Bet tokie ir panašūs galvoji
mai yra klaidingi. Vienos ar ki
tos tautinės grupės vertę negali 
nulemti vien tik skaitlinės ar 
laikas įsikūrimo šioje šalyje.

Lietuviai pradėjo atvykti į šią 
šalį didesnėmis grupėmis prieš 
šimtmetį, bet per tą laiką jie 
spėjo padaryti didelį progresą. 
Mes turime progų dar ankščiau 
iškilti, jei tik to sieksime ir tu
rėsime daugiau pasitikėjimo sa
vimi.

Tas “inferiority complex" daž 
nai užklumpa ir paskirus asme
nis. Tie, kurie nėra išmokslin
ti arba nesukrovė turto, jaučia
si žemesni už kitus ir vengia pa
sireikšti viešame gyvenime ir 
lietuviškoje veikloje. Panašus 
kuklumas kadaise buvo skaito-

—Generolas Galtieri patrauk
tas karių garbės teisman. Jam 
gali nuplėšti visus laipsnius ir 
išmesti iš kariuomenės.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $438.

ENERGY^
WISE

vincas Samaška

60 lietuvių kalba, kitus anglų, j 
vokiečių prancūzų, lenkų, rusų j 
ir kitomis kalbomis. Pradžioje'* sa^a’- 
yra įdėtas žemėlapis — Lietu-į 
vių gyvenamas plotas žalvario' 
amžių:e, sudarytas miškininko į 
A. Beieškos. Gale trumpa an

rie ateityje rašysz plačiau apie 
tautos senovę. Iš viso matyti, 
kad autorius rašydamas įdėjo 
daug triūso. Vieno dalyko skai
tytojas gali pasigesti, tai turinio 
rodyklės. "Lietuviai žiloj seno
vėj”, autorius J. Venclova. Iš
leido dr. M. Morkūnas, 1978 m , 
94 p. Lietuvių gilios senovės

J 
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For constipation relief tomorrow 
reach forEX'LAXtonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight.. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the. morning.
Chocolated or pills. Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder?’

mok. Dr. Zapckiui,

Read label and follow 
directions.
** H-i ax. Inc.. 19X2

SOME CHICAGO M OTO a O-U® “riFS OH

- Sal-Mortday,’ April, ' įMŠ, i

Jt Dėkojame Jp tksęęl. vysk. Vincentui Brizgįui už pa-1 
» maldąs bažnyčioj^, kan. V- Zakarauskui už pamokslą, Švč. 
< M- AUųijcs ę.njDuo. pąęamjos bažnyčios chorui, ding. A. 
> Linui. vąrgpnąį.s palyd. Ą. Eitutytei ir sol. A. Gieiįraitierei;

i
 u/, pajU.ajd^s sąv'o, |>^rapijų bažnyčiose kun. A. Trakini 
ų; kuą. .1 Jų.ųzapąičūp;

ųž prąv.djnią iškilmių prie žuvusių dėl Lietuvos laisvės 
įffiĮ/Mįrip dų; -į .VĮąsiąomui ir ją ip^ylrios auklėtiniam^

L:ętu,yus geu, \icękonsiįle: ^1. Krauchūnas, kongr. Rich-1 
a$d Dm u. u, X Russo, Illinois valstijos g u be r-1

ųakų-iąųs payadiūoku^fc (p^oųge Ii. Ryan, sen. Kr. Savickui, 
aid. V B-iady i^ <&. Ą. ^{a^skevichiųi už lud&ingų ^ąsi^aįt^; 1

Lięluvos Vyčių ęįpuorąi — dirig. E. Stroliai, lietuvių tau- 
tiąuų šokių Vyčiai”

liųtųvių tautiniu, “Grandis” ir yaikų dąržcliovedėjai L ąp>vUtėjųi č. RuEų^ai.
Dėko/amę \'iĮįfli UęD^vįų visuomenei ir organizacijoms

^u^mo akadęruijpje Nupškdi padėka. višĮeųgs, prisidė- 
g jusiems su pinigine auka prie Lietu Vos laisvinimo darbo.

Chięagos Lietuviu Tary bų
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tatymo 65-ųjų metinių minėji
mą Vokietijos LB Valdyba sų- 
icngė š.
lelde. Iškilmės pradėtos bend
romis pamaldomis Huettenfeldo 
batai, bažnytėlėje, laikomomis 
evangelikų senjoro kuli. J. Uri- 
; os ir katalikų sielovados direk- 
toiiaus tėvo dr. Konstantino 
Gulbino, OFM Cap. Senj. Urd- 
ė pasakė pamokslą apie Dievo
■ ntykį su. žmonėmis ir skaitė 

r aidas, o dr. Kon.'t. Gulbinas 
;. kejo šv. mišias. Gimnazijos

■ .ergaičių chorelis ir pilnutėlaf- 
. bažnytėlė giedojo lietuviškas

; esmes; vargonuojant A. Pal

Po pusvalandžio apie 350 tau
tiečių ir jų sveč u susirinko 
T uergerhause.- Čia minėjimą 
pradėjo Vokietijos LB Valdy
tos pdrmininkas Y irigaudas. J. 
Damijonaitis. Nuoširdžias svei
kinimo kalbas pasakė Bundesta
go nariai dr. Klaus Kubler, SPD, 
ir dr. Carl Otto Lenz,' GDU. 
Lamperthęimo burmistras Gis
bert Dieter ir Huettenfeldo se
niūnas Ednąund Maul. Perskai
tyti? sveikinimai prastu. > t

V. J. Damijonaitis; pasveikinęs 
aukštuosius svečius ir visus su
sirinkusius,; priminė prieš šim
tą matų pradėtą kovą už išsilais
vinimą iš rusų priespaudos Auš-: 
ros pasirodymų, kuri tęsiama ir 
šiandien. Ta kova anksčiau pa
reikalavo ir dabar reikalauja 
daug aūkiį. Svetur gyveną lie
tuviai yra įsijungę- į gyvenamuo
sius kraštus ir sąžiningai atlie
ka pilietines pareigas, tačiau 
nėra pasiruošę atsisakyti, savo tu
rinčio identiteto. Jie su džiaugs
mu sutiko š. m‘. sausio 13 Eu
ropos parlamento priimtą rezo
liuciją dėl Pabaltijo dekoloniza- 
vimo.

Vokietijos LB Valdybos pir
mininko kalba buvo išsamiai ir 
palankiai^citųęia ypkiečių, spau
doje; ‘ ?

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lietuvos vokietis pastorius Al
fredas Pranckaitis. Kalbėjo dau
giausia ne savo paties, bet savo 
verstais lietuvių poetų. žodžiais. 
Priminęs, kad lietuviai viduram
žiais didžiai' pasitarnavę Euro-' 
pai, sudarydami užtvarą prieš 
besiveržiančias mases iš Azijos; 
patys pakliuvo į slavų vergiją. 
Tik po I pasaulinio karo atstatė 
nepriklausomą valstybę. Lietu
vos laisvė, kaip ir kitų tautų, 
buvo išnaudota.. Laisvės ir tė-

krantą”, buvo persunktas tevis 
kės ilgesiu, kuris, anot jo. visuo
met yra laisvės ilgesys. Vertė
jas savo kūryboje mato dvigubą 
prasmę — įveikimą dvi tautas 
skiriančio vandens ir atkūrimą 
lietuvių poezijos vokiečių kalba. 
Iš tikro Pranckaitis yra vienąs 
gabiausių lietuvių poezijos ver
tėjų į vokiečiu kalbą Gaila, kad 
jo vertimai iki šiol nėra pasirodę 
atskiru leidiniu.

Tautinių šokių programą atli
ko Vasario 16 gimnazijos jau
nieji, pašokdami Noriu miego 
kalveli, ir vyresnieji, sušokda-į 
mi pakehkoji, klumpakorį bei | 
landytini. šokėjai, vadovaujami | 
mokyt. Joanos Slav’kienės. Šo
ko graikščiai, taip kad žiūrovai 
nei nepastebėjo, jog daugelis jv 
buvo varginami Huettenfeldej 
siautusio gripo.

Solistė Nelė Paltinienė, nese
niai atvykusi iš pavergtos Lie
tuvos. gausesniems Vokietijcs 
lietuviams pasirodė pirmą kartą. 
Dviėm išėjimais raiškiai padai
navo per dešimt lietuvių ir sve
timtaučių kompozitorių estradi
nių dainų. Ypač gražiai skam
bėjo jos dainos, atliekamos su 
gimnazijos mokinių choru, vai 
dovaujamū Arvydo Paltino.
' Iš toliau atvykę, buvo apsi
rūpinę nakvynėmis gimnazijoje, 
viešbučiuose arba pas pažįsta
mus, tai po programos niekas ne-

7* mm 
Vi L1LU j

BalandisM. Stankūnienė.

1
1

J vadovaujamas Eug. Lucienės, 
j talkinant V. Sabienei ir kitoms.

Gėrimų barą tvarkė dviejų An
tanų (senj. ir jun.) Šiugždinių 
šeimos, Vckietijos LB Valdybos 
iždininkas V. Bartusevičius, Ži
vilė ir Kostas Grodbergai ir Ra
munė. Renginys laikomas pa
vykusiu tiek organizacijos, tiek 
programos, tiek ir finansiniu at
žvilgiu.

tį ir spręsti Pabaltijo tautų de- tė ir iždininkė A. M. Landienė. 
kolonizavimo klausimą. Pabrėžė Kontrolieriai — dr. S. Girnius, 
reikalą išlaikyti lietuvybę sve-| J. Jurkonįs ir V. Karužienė. Ra

šoma ir apie Ratuko užmojį pa
gyvinti savo veiklą, apie Kūčių 
vakarą, Kalėdų eglutę. ir Vil
niaus kamerinio orkestro kon
certus Dnchau ir Muenchene.

Hanover

Marquette Parko Lietuvių Pensininkų * 
Sąjungos visuotinis susirinkimas

1983 m. balandžio 3 d. Vy- siūlė valdybos veiklos ir finnn- 
tauto Didž. šaulių salėje Pensi- sinę apyskaitą tvirtint’.

Kadangi neatsirado k'uiisimti, 
lai veiklos apyskaita plojimą 
priimta.

Pirm. St. Vanagūnas priminė, 
kati yra 80 narių, nesumokėju
siu nario mokesčio. Ragino su
mokėti.

Ligoniai, norį būti lankomi, 
turi laiku informuoti valdybą.

Užuojautos, mirusių atveju, 
spaudoje perbrangiai kainuoja 
abiejuose laikraščiuose, lai ne
krologo vietoje duoti šeimai 
auka, kurie «.*a!i nanaudoti Tau- 
tes Fondui, o gal ir šv. Mišioms.

(ievužes menesi ■ s i^avasai'o

• skubėjo namo. Šauniai šokių ka-į 
pelai Hero-Trio grojant, buvo 
linksminamasi iki po vidurnak
čio.

Gausūs svečiai nesigailėjo au-j 
ku,. kurias uoliai rinko Vokieti-1 
ios LB Valdybos vicepirmininkė 
Živilė Grodbergienė su mok. 
Kostu Grodbergu renginio išlai
doms. padengti. Sekretorė Ma
rytė Šmitienė ir Ona Bartusę- 
vičįenė, jun., žėrė pinigus į ka
są ąiž barų' patarnavimus. Kava 
ir,pyragais visus aprūpino Vo
kietijos lietuviu jaunimo sąjun
ga. Žvaliai sukosi pirmininkė. 
Ramunė"Buivienė, Robertas Šla
vikas, Arvydas Gronau, Tomas 
Bartasevičius ir kiti. Pelnas 
paskirtas atstovų kelionei į V 
Pasaulio lietuvių7 jaunimo kon
gresą JAV-bėse ir Kanadoje, 
Užkandžių — dešrų su kopūstais^ 
ir sumuštinių —bufetą laikė Ro
muvos lietuvių moterų klubas,

Muenchen

Vasario 16 šventę VLB Muen- 
cheno apylinkės valdyba suruo
šė jau vasario 12 Susitikimo na
muose. Salė buvo papuošta šū
kiu “Per Aušrą į rytojų” ir mū
sų trispalvėmis bei gėlėmis. Mi
nėjimas pradėtas kun. K. Sen
kaus aukotomis šv. mišiomis. 
Vargonėliais grojo- prof. dr. V.

Programą- pradėjo VLB Muen- 
cheno apylinkės pirmininkas 
dipl. inž. R. Hermanas; Nuošir
džius sveikinimo žodžius tarė re
ferentas užsieniečių pastoracijai 
Freisingo vyskupijoje mons. 
Mueller, Susitikimo namų vedė
jas Liepinš ir latvių atstovė 
Szczepenik.

Paskaitininkas, buvęs mųen- 
cheniškjs, yyr. .mokyt. Vincas. 
Bartusevičius, M. A. kalbėjo lie
tuviškai. Pastębę.jęsį> ksd .nors 
tarptautinėje politikoje dar vis 
neįsigali moraliniai pradai, ta
čiau'yra ir prošvaisčių. Viena, jų 
— š. m. sausio 13 Europos par
lamente labai didele balsų dau
guma priimta rezoliucija, reika
laujanti Jungtinėse Tautose kel-

tur ir solidarizuotis su savo tau
tiečiais tėvynėje, drąsiai besi
priešinančiais okupanto užma
čioms ir giminčiais teises bei ti
kėjimą.

Meninei programai vadovavo 
stud. Jūratė Barasaitė. Ji supa-
Įndino klausytojus su soliste 

Vilija ir smukininke Henrieta 
Mozūraitytėmis iš Hamburgo. Vi
lija sodriu altu dainavo J. Gruo
džio harmonizuotas mūsų liau
dies dainas lietuviškai ir R. Šu
mano kompozicijas vokiškai. 
Henrieta užtikrintai pagrojo B. 
Bartoko šešis rumunų šokius ir 
L. v. Beethoveno romansą smui
kui. II dalyje Vilija padainavo 
dvi K. Brundzaitės raudas ir tris 
V. Barkausko humoreskas, su- 
silaukdamos triukšmingų katu
čių ir gėlių. Akompanavo pia
nistė Evi Schieferstein.

Ratukas sušoko porą tautinių 
šokių, vertingai paįvairindamas 
meninę programą. Vėliau vaišin
tas! suneštinėmis gėrybėmis, šne
kučiuotas! ir dainuota iki vėly
vos naktelės.

Vasario 16 proga VLB Muen- 
cheno apylinkės valdyba išleido 
bendralaiškį Nr. 1. Turiny: min- 
,tys apie Vasario 16 šventę ir 
kvietimas į ją; prel. dr. Jonui 
Avižai pasitraukus Į poilsį. 
Pranešama, kad visuotiniame 
apylinkės narių susirinkime iš
rinkta Valdyba taip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas inž. R. 
Hermanas, sekretorė J. Barasai-

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 65-ųjų metinį minėji
mą suruošė š. m. sausio 8 išrink
ta naujoji LB apylinkės valdy
ba. Šv. mišias už Lietuvą ir .jos 
laisvės kovotojus aukojo ir. pa
mokslą pasakė kun. V, Šarka Šv. 
Kristupo bažnyčioje.

Minėjimas vyko po kavutės 
Laisvalaikio namų salėje Stoėc- 
kene, papuoštoje lietuvių ir vo
kiečių vėliavomis, vyčių ir gė
lėmis. šventę pradėjo apylinkės, 
pirmininkas Vytas . Ramanaūs- 

, kas. Paskaitą lietuviškai ir vbti 
kiškai skaitė kun. V. Šarka, pri
mindamas klausytojams svar
besniuosius Lietuvos istorijos 
momentus ir nušviesdamas da
bartinę padėtį okupuotame kraš
te. Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
pagerbti susikaupimo minute. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. Vi
sų užsieniečių; vrdu ’ pasveiki
no AGAFINO (Arbeitsgemein- 
schaft Auslaendischer • Fluecht- 

. linge in Niedersachsen) pirmi
ninkas D. Djurič, Salzgitterio 

lietuvių vardu — VLB Leben- 
stedto apylinkės pirmininkas A. 
Kairys.

Po paskaitos ir sveikinimų sma 
giai 'pasišokta ir ^padainuota.

ninku S-gos pirm. St. Vanagu-.' 
nas 1:15 vai. pradėjo susirinki
mą ir sveikino gausiai susirin
kusius dalyvius. Sekretoriumi 
pakviestas J. Jokubka. Pirminin
kas perskaitė valdybos patiektą 
dienotvarkę, kuri priimta be pa
taisų. Po to pranešė, kad šian
dien, po susirinkimo, vaišės bus 
apmokėtos iš valdybos kasos.

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos Pasiuntinybės rūmų re
montui. Prašė aukoti, nes trūks
ta dar keliolikos tūkstančių 
remontui baigti gegužės mėn.

■ “Aušros
mui pakviestas žymus 
gas Ig. Serafinas. Gan 
nupasakojo Lietuvos 
uniją, išsimokslinusius lietuvius, 
kurie; kovodami prieš graždan- nrą remontui sudėt: 
kos įvedimą, išleido “Aušrą*’ ir sirinkimas nutarė i 
per ją skleidė lietuvybę; Sušida- kasos pridėti $100. 
rius palankioms aplinkybėms, 
Lietuvą atgavo laisvę.

l’ž taip įdomią paskaitą pir
mininkas SI. Vanagūnas dėko
jo, o dalyviai plojo.

Atsistojimu pagerbti pernai 
mirę penki nariai. S. Januškienė 
valdybai prisiuntė padėkos laiš
ką už pareikštą užuojautą.

1982 m. spalio 6 d. susirinki
mo protokolą perskaitė sekreto
rė E. Paškienė.

Priimti devyni nauji nariai. 
Jiems atsistojus, plojome .

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė pinu. St. Vanagūnas.

Kadencijos melu buvo keturi 
įusirihkimai, penki valdybos po-j 
sėdžiai, šešios išvykos. Dalyva
vome Navy Pier festivalyje ir 
Hilton. Hotel. . J

Valdybos 'ilgametis kasinin
kas J, Blažys,,pa tiekė k^lenci jos 
metu turėtas pajamas*ir .išlai
das. Kovo mėn. 9 d. kasos saldo 
$7,495,78,, Pinigai laikomi Mixi-

.; land banke. /. \ į. L ';
Kontrolės komišijos protoko

lą perskaitė'J. Tamulis". Paške
vičius buvo išvykęs, tai reviziją 
balandžio 10 d, padarė J. Ta
mulis su p; Dirmantu, ; i*

Kadangi atskaitomybė veda
ma pavyzdingai,- tai patikrinę 
įrašus ir radę viską- tvarkoje,

šimtmečio minėji- j po})Qv 
pedago- 
detaliai 
istoriją,

spaudoje.

Prie įėjimo, pasiun

ikt-yj s

Agrikultūros draugija pensi- 
n:nkams dalina- 5910 So. Ash
land po penkis svarus sūrio ga
balą ir svarą sviesto. Daug kas 
pasinaudoja. j

Susirinkimui pasįba.’gus, šei
mininkės su talkniinkėniis- daly
vius vaišino sumuštiniais su 
priedais, kavute ir pyragaičiais.

Apie 3 vai. pradėjome .skirs
tytis. Iš 100 narių, dalyvavo virš 
200 asmenų.

Dėkingi valdybai už išsamius 
pranešimus ir šaunias vaišes.

Direktorius B. Klemka pa-, 
kvietė į banketą. Pasekite spau-» 
da.. K. P.

— Sovietų gen. .Turi Lebedev 
.Maskvoje pareiškė, kad Sovietų, 
valdžiai nėra jokio reikalo vežti 
i Kubą atomines raketas.

— 1902 metais rusai norėjo 
įrengti atomines-, raketas Kubo
je, bet Amerikos laivynas ir 
aviacija uždraudė rusams iškel
ti atomines raketas Kuboje.

‘ ‘ *■ ’ i ; , ’ X • , ’ ”
' ' ’ ' £ v r

Grojo Jonas Jakobas ir 'Romu
aldas Gasiūhas. jjetuviškų plokš
telių muzika -i pasirūpino Alg. 
Pralis. Vaišės paruošė Anelė 
Kalinauskienė, Petrė Pralienė, 
Bronė Kubatienė -su dukra, • A.- 
Ilgaudienė ir kt.

(Bus daugiau)

MEET THE CHALLENGE!

-r a ■ 1
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q LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir molsl 
1^54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Jcmlko, V. Stanio# 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus straipsniai bei įtudijefs, Iliustruotos nuotraukomis I 
: f. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkštelės ir A. Vara 
i-ūrybo* poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik E3.

'♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos b tsi 
“alų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln\ 
Mentes bd^jų išturi jų Ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainuojar 
tiems, gėrintis autorė# puikiu rtiliuml Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Ž6D8 West 69th St. Chicago, KL 60629 ♦ TeL >25-2787

Dideli# pasirinkimas gero* rūšie?. įvairiu prdd&

MARIJA NORETKIEN*

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
Ls I u oxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mldbsi 
gyvenimo bruožų tpraiyma*. bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf' 
parduodama tik ui EL • ■••‘M

'• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaok 
Pomlai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys ffit»trtotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžlu pavadlnlmaStr jų vertiniai | vokiečių Yribą. Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių lemėlapia. Kaina K

» K$ EAUMiS EIMX, rašytojos Petronėlės Orlntaltės iffi 
mfnlinal Ir mintys apie tkmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pi? 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik t* 
Jurgio JaŠinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe> 
riją, Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju už žmogaus tetars. 
Knyga yra didelio f^mato, 265 puslapių, kainuoja

> IATIPINES N0VELS3, SL Zoačenko kūryba, J. Valaftk. 
vertimai. JOS knygoje yra SQ sąmojingų norelių. Kaina

.Knygai jnmxnoi Hm?®®®*, 17^ So. fiabled St« Į
p- yą— ptgwWJ B®M* 5<^rj ~j

" Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ĮI01 W. «Mh St, Chicago, UL 60622 ♦ Tel >25-2721

.-.rfwjjMt y, HĘ ANTINAI
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JAY DRUGS VAISTINE
£719 W. 71 st St, Chicago, HL

B SVTE8TINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIS MAY SAJU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais dus
| vaL ryto 3d 1® raL vakar*, 

istaiflieilall nuo Į vai ryto Dd Ri1? Y*L ybX 
KUESiOLR, Raflatrnolai ysia^alakai 'Y

• TeL 476-2206

, ’ Inž. LI ŪDAS MIKŠYS,
50 mėty studijavęs, kaip

' ■ ’ E PRAEITIES ŪKANŲ
" “ ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimai 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

. „ Krina J25. Kieti ytrieliri, Piitu
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surašyti vi»uc Amerikon lietuviu^. Ji§ fiavo anketoj pri
rašė labai daug klausimų, daugiau negu vokiečiai. Be 
vardo, pavardės ir adreso, jis norėjo patirti, kiek žmogus 
pinigų susitaupė, kuriame banke juos laiko, ir kas yna 
jo testamento vykdytojai, tai lietuviai sukilo griežčiau, 
negu šiandien vokiečiai. O kai sužinojo, kad Butkus pa-; 
vergtoje Lietuvoje žymiai ilgiau praleido, negu Antanas < 
Bimba, tai Vindašienė turėjo atiduoti jr tas anketąs, ku
rias seni amerikiečiai, apgauti žadama pągalba, buvo už- * 
pildę ir pasirašę. - ~ i

Paskutinis Vak. Vokietijos gyventojų surašymas- 
buvo pravestas 1970 metais. Šitą surašymą planavo pra
vesti 1980 metais, bet mes jau esame 1983-čiuose metuose, 
o naujo cenzo klausimas dar nebaigtas. Nesutarimus ke j 
lia klausimų daugybė.

Kancleris Koki, kovo 9 dienos rinkimuose laimėjęs 
daugumą, kovo 12 d. paskelbė, kad gyventojų -cenzas bus 
pravestas šį pavasarį. Jis tuojau įsakė naujam vidaus: 
reikalui ministeriui. pradėti visus paruošiamuosius dar / 
bus. Jau anksčiau paruošiamieji darbai tęsėsi trejas me- 
'.us bet ids nebuvo reikalingo sutikimo. Ših'kis Čikagos Akvariumas

vienam mėnesiui....... ..
Kitose JAV vietose:

$5.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Socialdemokratai patarė dabartiniam kancleriui ati-

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

Kancleris Washingtone, o vokiečiai 
didžiausiomis aistromis kankinasi

Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Kohl ketvirta
dienio naktį atskrido į Washington^ svarbesnių reikalų 
aptarti, o visas kraštas paliktas didžiausių aistrų sū
kuryje.

Iš šalies žiūrint, vokiečiams aistras sukėlęs klausi
mas galėtų atrodyti ir nesvarbus, bet vokiečiams tai yrą 
gyvybinis klausimas- ; Gyvybinis todėl, kad Konstitucinis 
krašt/r teigmaš rado reikalo susirinkti, klausimą svarstyti 
ir tu'o reikalu pasisakyti. Jis pasisakė kaip- tik‘ tuo mo
mentu, kai kantinis ^viską jau buvo paruošęs kelionei. 
Protingiausia kancleriui būtų buvę kelionę atidėti ir rei
kalą sutvarkyti paskubomis, bet aistrų klausimo pasku- . 
bomis neužgesinsi. Iki šio meto vokiečių vyriausybės,;
pradedant Bismarku ir baigiant Hitleriu, ‘klausimus 
sprendė paskubomis, bet greiti sprendimai vokiečiams 
brangiai kainuodavo. Pats Hileris Roehmo klausimą iš
sprendė šūviais į pilvą, bet paaiškėjo, kad tų “roehmų” 
buvo labai daug. Pats Himleris, padėjęs Hitleriui “roeh- 
mus” likviduoti, prasitarė, kad būtų buvę geriau aistrų 
reikalą likviduoti įtikinėjimu, bet nebuvo laiko. Hitleris 
su Himleriu.buvo anksčiau likviduoti, negu-vokiečių tarpe 
kilusios aistros.

Vokiečius iki gelmių dabartiniu metu jaudina gy
ventojų surašymas — cenzas. Gyventojų surašymas ame
rikiečių nejaudina. Kai artėja dešimtmetis, tai jie auto
matiškai viską organizuoja be didelių aistrų. Atsakingi 
pareigūnai žino, kas reikia daryti, iš anksto parenka tin
kamus tarnautojus ir atlieka .darbą .galimai tiksliau. Iš
tisus dešimtmečius amerikiečiai pasitenkindavo tik šešiais 

'klausimais, tai surašymai nesukeldavo jokių aistrų. -Bet 
vokiečių cenzas turi net 36 'klausimus. Vokiečiai rado 
reikalo išnaudoti cenzą kitiems tikslams, todėl ir kilo 
didelis pasipriešinimas. Vokiečių tarpe kilo didžiausias 
pasipriešinimas cenzui. Jie negalėjo suprasti, kuriam 
tikslui tiek daug įvairių klausimų.

luori visą reikalą ir jį tiksliau sutvarkyti, bet vidaus 
reikalų ministeris jau išleido dideles sumas pinigų, at-: 
'pausdino anketas su 36 klausimais. Atspausdino, ir mili
jonus paaiškinimų. Juos išdalino.

Vidaus reikalų ministeris Friedrich 'Zimmerman 
pranešė visam kraštui, kad vieno vokiečio .įtraukimas į 
cenzo anketas kainuos $1.25. šis surašinėjimas brangiau 
kainuos, negu anksčiau buvusieji. O'kai vidaus reikalų 
ministerijos -tarnautojai pranešė, kad surašinėjimui jau 
išleistą $41 milijonas, tai vokiečiai už galvos susiėmė.- 
Valdžia visiems pataria taupyti, o čia jau išleido tokią 
didelę sumą vien tik pasiruošimams.

Bet didžiausią smūgį vyriausybei ir visam susirasi-. 
nėjimui kirto Vokietijos konstitucinis teismas. Jauna 
Hamburgo teisininkė Gisela Wild, perskaičiusi vokiečių 
vyriausybės išsiuntinėtas instrukcijas cenzo sudarinėto-: 
jams,' tuojau padavė skundą Konstituciniam teismui.. 
Teismo nariai, perskaitę trumpą ir aiškų skundą, ra-do- 
reikalo tuojau susirinkti ir svarstyti skundą. Panelę Wild 
nurodė, kad ruošiamas surašinėjimas yra ■ priešingas; 
Vakaru Vokietijos konstitucijai, jis niekina pagrindines- 
žmogaus teises.

. Konstitucinis teismas, susidedąs iš patyrusių teisi
ninkų, vienbalsiai pripažino, kad dabartinė anketa .sukels- 
visą eilę bylų dėl pagrindinių žmogaus teisių. ’Trisma-s 
nurodė, kad anketos žiniomis negali naudotis jokia vy-: 
riausybės Įstaiga. Ji turi būti taip suredaguota, kad 
vyriausybė negalėtų cenzo žiniomis naudotis prieš !ži-( 
nias davusius žmones.

Antra teismo sprendimo dalis sako, kad.galutinį šio 
klausimo sprendimą paskelbs tiktai šį rudenį.

Kancleris, paskubomis patyręs apie -teismo sprendi-’ 
mą, įsakė paruošiamuosius darbus tęsti ir išvažiavo.

Žaliosios partijos nariai, -patyrę apie Konstitucinio* 
teismo sprendimą, pareiškė, kad išleistos brošiūros apie 
gyventojų surašnėjimą yra tiktai krašto gyventojų akių 
dūmimas. Parlamente yra 27 žaliųjų atstovai. Pačiame 
parlamente kalbų jie .nesako, bet šiomis dienomis jie p ra-, 
šė krašto gyventojus boikotuoti ruošiamą gyventojų su
rašymą ir traukti teisman tokias dideles'išlaidas pada- 

1 riusiųs pareigūnus?

K0MIWTAI DUM
Priss pora” savaičių Kremlius 

šleido nąįįg Sakymą, pagal ku
rį užsienip {Vakarų Demokrati
jų) foto reporteriai, televizijos 
filmuotojai negili ‘ išsiųsti savo, 
filmų ir juostelių t>e sovietų cen
zoriaus leidimo.

Bet prieš to -naujo ukazo įve
dimą Amerikos visuomenės ra-, 
dijo — televizijos korporacija 
(PBSJlnufilmavo -Rusijoje vyku
sius įdomius -debatus tarp jaunų, 
amerikiečių ir-sovietų oponentų 
ir tąi juostelęk parsivežė -Ameri-. 
kon _ be KremEąūs cenzorių ąp- . 
karpymo it pamainymo. Ir, ši. 
vienos valandos juostelė -buvo 
rodoma per Amerikos PBS tipk-; 
lą prėeiio ipirmadienio vakare. 
Reikia pasakyti, kad tai, ką ma-. 
tėrne ir gifelėjomė, sukėlė šįur- 
pą ir ^nusivylimą. Netik, kad. 
matėme ir girdėjome kaip tu
su žmonės pasakoja nesąmones 
ir melus apie šiandieninę pasau
lio -istoriją, jbet jie tai daro iSu,; 
bent kiek akys leidžią'fikėti, su 
pilnu įsitikinimu, kad jie žino 
pilną tiesą.

[A JAUNIMUI AKIS
šiai buvo atrinkta pagal komu
nistinį pasitikėjimą) kvatojo lyg 
ji klausėsi kokio gero komedi- 
•janto, kada amerikiečiai iškėlė 
rusų žudymą Stalino laikais. Tai 
melas, tai neteisybė, tai nesą
monė sakė rusų kalbėtojai. Ir 
publika su tuo, atrodė, .pilniau
siai sutiko. Rusai visaip kritika
vo Ameriką ir jos valdžią už 
taikos ardymą pasauly, už karia
vimą įvairiuose .pasaulio kam
puose, už išleidimą milžiniškų 
sumų .ginklams gaminti, ir už 
persekiojimą- savo gyventojų. 

•Girdi, .vienas rusų parinktas de- 
batorius sakė: “Jūs Amerikoj tu
rite 20 • milijonų žmonių, kurie: 
nemoka nei skaityti, nei-rašyti-i 
Kodėl neišleisti apsiginklavimui 
skiriamus pinigus .tuos-vargšus- 
išmokslinti. • -

Kada iamerikieaiai (ir ’ reikia3 
pabrėžti, kad amerikiečių ko
manda, -susidėjusi iš dviejų jau
nų vyriškių ir vienos merginos, 
labai laisvai rusiškai kalbėjo — 
nereikėjo jokių vertėjų tarpinin
kavimo) nurodė, kad faktinai*

Debaiai laikyti, rodos, šešiuose 
Sovietų .imperijos miestuose ir i 
visur salės buvo -pilnos žmonių, koj, tai rusai vėl kvatojo iki aL

Vidaus reikalų ministerija padarė dar vieną didelę 
klaidą. Norėdami taupyti išlaidas, jie patarė užsienie-’ 

Prieš kelis metus Antanas Butkus buvo pasišovęs čiams važiuoti namo, kad nepatektų į surašinėjimą. Ypa-

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tuo tarpu jis pradėjo klausinėti atvykusį pas 
Amilėjų kunigaikštienės dvariškį:

— O kur mane vesite? klausė, — į pilj?
— į pili, nes Jurandas apsistojo pas kuni

gaikštienę.
— Pasakykite man, kas jis per žmogus, kad 

žinočiau, kaip su juo kalbėti...
— Kaip jums pasakyti? Tai yra visai skir

tingas nuo kitų. Pasakoja, kad anksčiau buvo 
linksmas, kol jo viduriuose kraujas užvirė.

— Ar išdidus?
— Gudrus, nes kitus gnaibo, o pats nesilei

džia. Turi tik vieną akį, nes antrąją jam išnešė 
vokiečiai su strėle, bet hr su ta viena žmogų'kiau
rai permato. Niekada savo nuomonės neatsisako. Į 
Tiktai vieną mūsų kunigaikštienę myli, nes buvo 
vedęs vieną jos dvariškę, o dabar ‘kunigaikštienė 
jo dukrą augina.

Zbyška atsiduso.
— Sakote, kad jis kunigaikštienes sprendi

mams heu priešina?
— Žinau, ir, jei norite apie ką nors patirti, 

tai. ką girdėjau, pasakysiu. Kunigaikštienė kalbė
jo s uiuo api? jūsų sužadėtuves, nes būtų negražu 
tai nuslėpti, b; t ką jis į tai pasakė — nežinoma.

T;4p besiKdbėdami priėjo -pilies vartus. Ka- 1 Jurandas pagriebė jo rankas, pasuko jį į šviesą.

paliaus lankininkų vadas — tas pats, kuris anks
čiau Zbyšką vedė mirtin. — palenkė jam galvą. 
;Praėję sargybas, atsirado kieme, o paskui pasuko 
IĮ dešinę, Į kunigaikštieiiės užimamų rūmų dalį.

Dvariškis, pakeliui sutikęs kunigaikštienės 
a tarną, paklausė: :

— Kur yra Jurandas iš Spychovo?
— Kreivajame kambaryje su dukra.
— Tai ten, — tarė dvariškis, rodydamas 

duris.
Zbyška persižegnojo ir, pakėlęs atidarą durų 

užuolaidas, plakančia širdimi Įžengė vidun. Ta
čiau ne iš karto pastebėjo Jurandą su Danute, nes 
kambarys buvo ne tik ‘“kreivas”, bet ir tamsokas. 
Tik po valandėlės pagaliau pamatė skaisčią gal
vutę mergaitės, sėdinčios ant tėyo kelių. Jie taip 
pat negirdėjo, kada Zbyška įėjo. JBbyška sustojo 

lprie«u<Jlo, atsikosėjo ir prakalbo:
—'Garbė Jėzui Kristui.
— Per amžių amžius, — atsistodamas atsakė 

Jurandas.
Tuo pat metu Danutė prišoko prie jaunojo ri

terio ir, pagriebusi už rankos, pradėjo šaukti:
— Zbyška, tėvelis atvyko!
Zbyška pabučiavo jos rankas, atsistojo ir, pri

artėjęs kartu su Dailute prie Jurando, tarė:
— Atėjau jūsų pasveikinti; žinote, kas aš esu?
Ir lengvai pasilenkė, rankomis darydamas ju

desį, tarytum norėdamas apkabinti jo kojas. Bet

i

.Sovietų valdžia’ isivėlus į kariš-? 
Į kas operacijas ir Azijoj ir Afri-;

Trrsl *11^1 .į

—V '-T-- TX7 j F'?''7 7r T*1’ ' -
kurie plojo rusu kalbėtojams, * rodė ašaros jiems -iš akių byrės.’ 
nežiūrint kaip jie tiekė melus, o Rusai sako — jie niekad į jo- 
juokėsi ir tiesiog tyčiojosi -Js, kariškas operacijas neina dėlto, 
amerikiečių. kad girdi “mūsų valdžia yra už

-Ypač rusų publika (nors rei- taiką”. Kitas rusų debatorius 
kia neužmiršti, -kad ji greičiau- gailėjosi, kad Amerikos žmonės

-tingas ^ėihesys buvo kreipiamas Į Vakarų Vokietijoje 
esančiiis-turkus. Dabartinėje V. Vokietijoje yra -1.6 mili
jono turkų. Jie V. Vokietijoje dirba po 20 ir net 30 metų. 
Dauguma jų yrą sukūrę šeimas ir turi eibes vaikų. Pa
tarimas išvažiuoti palietė apie 5 milijonus vokiečių, tu
rint galvoje už turkų ištekėjusias vokietaites ir jų vaikus.

turi kentėti nuo valdžios, kur: 
nori visą pasaulį į karą įvelti; 
KtMūsų (būtent-Sovietų) valdžia 
mes galime pilnai pasitikėti už 
tai, kda mes žmome, jog ji vien 
taikos pasauly siekia’’,—sakė jis,

Ir taip tie debatai tęsėsi ir 
Maskvoj, ir Leningrade, ir Ki
jeve, ir kituose Sovietų miestuo
se. Ir visur amerikiečiai buvo 
išjuokti.- Tik Taline (pavergtoj 
Estijoj.) publika, kurioj greičiau
siai buvo mažiau rusų, ameri
kiečių išdėstomus argumentus ir 
faktus, priėmė rimtai, be kvato
jimo, ir dažnai plojo. Reikia ma
nyti. kad jei netolimoj ateity 
Sovietai sutiks - vėl tokius deba
tus surengti, tai neleis jų dau
giau jokioj pavergtoj “respubli
koj”. ' ■ .

Ši televizijos valanda labai 
dramatiškai parodė, kad Sovie
tų žmonės, ypač jaunimas, yra 
nemokšos. Jie yra ignorantai, 
nežiūrint kad turi mokyklas ir 
universitetus. Jiems leidžiama 
“mokytis” tik tšd, ką diktatoriai 
Kremliuje leidžia. Jei mokslas 
yra aprubežiuotas, jeigu žmo
gui neleidžiama matyti ir studi
juoti viską kas po dangaus 
skliautu darėsi arba darosi, tai 
gali gauti visokių, mokslo pa
baigimo diplomų, bet vis tiek 
•pasiliksi nemokša.

Sekant .šiuos -debatus, prisimi
nė man panašus .patyrimas Vil
niuje prieš .porą metų. Lankiau
si pas seną mokslo-draugą Lie
tuvos sostinėje ir mes kalbėjo-
mės visokiomis temomis, žino
ma ir -apie Lietuvos okupaciją 
bei Sovietų kruviną rėžimą. Ma
no draugo sūnus, vienos Vil
niaus aukštos mokyklos studen
tas staiga atkirto: “Jūs amerikie. 
čiai esate nedėkingi, jūs norite

Šios aistros perėjo į pasipiktinimą, nes ardomas daugelio 1 ignoruoti nemalonų jums fak-
žmohių gyvenimas. (Nukelta į penktą puslaoy

ir tylėdamas pradėjo jį žiūrinėti.
Zbyška jau buvo šiek tiek atsigavęs, todėl, 

metęs pilną susidomėjimo žvilgsnį į Jurandą, prieš 
save pamatė stambaus kūno vyrą, šviesių plaukų 
ir ūsų, duobutėmis išmarginto veido ir viena ge
ležinės spalvos akimi. Jam atrodė, kad šita akimi I 
jis nori žmogų kiaurai perverti, todėl ir vėl su
mišo. Pagaliau nesugalvodamas, ką pasakyti, ir 
būtinai norėdamas ką nors ištarti ,kad nutrauktų 
jį slegiančią tylą, paklausė: i

— ’Tai jūs esate JuraPdas iš Spychovo, Da
nutės tėvas?

Tačiau pastarasis tik parodė į ąžuolinį suolą, 
greta kėdės, kurioje jis pats anksčiau sėdėjo, ir, j 

1 netaręs nė žodžio, toliau -^rinėjo atvykėlį.
Zbyška visąi sunerimo. . j
— Nes žinote, —-tarė;.— nesmagu <man taip, 

kaip teisme, sėdėti. ‘
Pagaliau Jurandas atsiliepė:
— Tai tu norėjai pulti'Lichtenšteiną?
— Taip, — atsakė Zbyška.
Jurando akyje žybtelėjo kažin kokia keista 

ugnelė, ir rūstus, jo” veidas truputį pragiedrėjo. 
Paskui pažvelgė į Danutę ir vėl paklausė:

— Ir dėl jos? -
— O dėl ko kito? Jums turėjo mano dėdė- 

papasakoti, kaip jai pasižadėjau nuo vokiečių gal
vų povo plunksnų puokštę nuplėšti. Bet ne nuo 
trijų, o nuo tiek, kiek ant rankp pirštų. Dėl to 
ir jums kerštauti padėsiu, nes visa tai dėl Danu-

tės motinos.
— Vargas jiems, —- atsakė Jurandas.
Ir vėl stojo tyla. Zbyška, sumetęs, kad, pasa

kodamas apie vokiečių neapykantą, pataikys į 
Jurando širdį, tarė:

— Nedovanosiu aš jiems, nors man už tai vos 
tik galva nehusirito!

Ir, kreipdamasis į Danutę, pridūrė:
— Ji mane išvadavo.

; —Žinau, r- atsakė Jurandas.
— Ir nepykstate už tai?
— Jei pasižadėjai, tai tarnauk jai, nes toks 

yra riterių paprotys.
,| Zbyška tvardėsi, bet neti*ukus vėl su dideliu 
nerimu .pradėjo kalbėti:

I , — Bet supraskite... kaspinu rnan galvą pri
dengė. .Visi riteriai girdėjo, ir pranciškonas, ėjęs 

1 greta manęs hu -kryžiumi, girdėjo, <kaip ji sušuko: 
“Mano esi T 'Ir yra 4ikra, kad jokiai įcrtai aš iki 

’ mrties nepriklausysiu, taip man. Dieve, padėk!
Tai taręs, vėl priklaupė ir, noi’ėdamas pade

monstruoti riterių papročių žinojimu, su didele 
pagarba pabučiavo abu ant kėdės šoninės atramos 

į sėdinčios Danutės batukus, -pakilo ir, kreipdama
sis į Jurandą, paklausė: ‘

— Matėte kur nws kitą lakią ?
' (Bus daugiau)
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šiandieninę. šimto bilijonų) ir

VAKARŲ VĖJAI
U2 modfefliios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAri 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresu:
N&ajieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060b

nei vieno cento atmokėjęs?”
“Melai, melai”, priešinosi ma

no draugo sūnus. Ir staiga jis 
paraudo, sumišo, pradėjo verku 
ip išspruko iš buto laukan.

Jo tėvas pakratė galvą ir atei-

kė. “Mes ^oęsmęji, lt.u.ric zmc-

DR. PAUL V. DARGXS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika 

Medicines direktorius
193S S. Menheim Rd-, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—S darbo dienynu*

T*L: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 2334553 
Service 455-4506, Paęs 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

t’EClALYBl: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitariiaą.

OPTOMETR1STA5

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 71rt St T»L 737-5149

Z

TikriDA giri* Pritgilrn
ą, ir “contact lezuei^,

t )r. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

. PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Yalandorc aatrad. 1—4 popiet

Ofiso telefonas: 776-2UG.
■etidfdhįe Met: 444-5544

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgų*.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 337 If 

Tei. (813) 321-420S

8USIKINKIMŲ

Zarasiškiy klubo eilinis narių susi- 
rinkimas1 įvyks š-m. balandžio mėn 
17 dieną 2 vai. po pietų Vyčių salėje. 
Nario mokestis ir gegužinės reikalai 
bus aptarta. Valdyba

KOMUNISTAI DUMIA...
(Atkelta iš i psl.)

tą, kad Sovietų žmonės ešgelbė- 
jo Ameriką nuo nacių”.

Prašiau, kad paaiškintų, kaip 
Sovietai Ameriką “išgelbėjo”,, 
kad visi istoriniai faktai, ku- 

i riuos netik aš, bet ir visas lais
vasis pasaulis, kuris turi pilną 
spaudos ir informacijos laisvę, 
žino, kad jeigu ne Amerika, tai 
Hitleris būtų Rusiją perėmęs.

“Tai kapitalistinis Amerikos 
melas”,—atšovė jaunasis studen. 

l tas, kurio gyslose, žinau, teka 
grynas lietuviškas kraujas. 
“Mes”, girdi, “nacius sutriuški
nome”.

-“Bet mielas jaunuoli”.—sakau 
aš, “ar tai tu tyčia ignoruoji is
torinius faktus — o gal tu jų vi
sai nežinai? Amerika siuntė So
vietams lėktuvus,' 'tankus,'pa
trankas, trekus, džypus, pini- 

' ■ gus, ir net maistą maitinimui 
netik Raudonosios armijos, bet 
ir visų gyventojų”.

“Tai melas55,—spyrėsi jaunasis 
lietuviukas.

Tęsiau: “Ar tai nežinai, kad 
Amerika, pavyzdžiui, Sovietams 
davė Lend-Lease pagalbos, kuri

faktus. Bet mūsų jaunieji, Ku
riems protą bukina komunistams 
parsidavėliai, yra suvedžioti iri 
jie gyvena kaip akli šuniukai. 
Kremlius yra pasiryžęs išsiauk
lėti naują žmogų. Jei kas nors 
neįvyks greitai, tai visa šiandie- j 
ninio jaunimo gentkartė bus iš. 
mūsų atimta”.

Tie televizijos debatai parodė, 
kad Kremlius atsidėjusiai auk
lėja “naują žmogų”, kuris padės 
Sovietams išsilaikyti valdžioj.

„ P. Venteris

Pavergtoj Lietuvoj
LIETUVOJE PRIVISO 

VAGIŠIŲ

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
ouvo suruošta ‘-medžioklė”, ku
rios metu buvo gaudomi nesi
mokantys ir niekur nedirbantys 
paaugliai. Apie 40 jaunuolių bu
vo išaiškinta, tarp jų Marijam
polės vidurinės mokyklos moki
nys Eduardas Filimonovas.

Sis paauglys praėjus.ų metų 
vieną gruodžio dieną iš Juodši
lių parduotuvės pavogė 100 rub
lių kainuojančius žiūronus. Dar 
po trijų dienų iš lengvojo auto
mobilio pagrobb portfelį, skai
čiavimo masiną, kepurę ii’ apie 
kO rublių.... -v ,<, ?•' •..

Pasirodo, E. Filimonpvo tėvai 
nuolat girtauja, namuose bai; 
siausta nešvara ir netvarka. Gir
ti tėvai muša vaikus.

Tame pat puslapyje Tiesa 
praneša apie kitą atsitikimą 
leisiu rajone.

“žemės maitintojos” kolūkio 
Kiauiydėje buvo nuplėšta spyna, 
ir trūko kelių kiaulaičių. Nuo

*

-

(Iliustracija)K. Augius

*
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

'uneral Home and Gremation Service
Charles Stasukaitia 
FD. LE.

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ’ 

24 Ęouj; Service

UDEIKL

Pavykofermos į kalią, vedė šviežias ro- kiaulaitės, atsirado.
gių pėdsakas. Už penkių kilo- išaiškinti, kad G. Butylkinas pa- 
metrUj tos pravęžos baigėsi Tau- darė ir daugiau nusikaltimų Tel-

" vi. « a • •| šių ir aplinkiniuose rajonuose.

Į — Sakoma,, kad. Ųhicagoje 
tojo Geąą4ijąu& Ėųt-ylkino naci mero rinkimų, balsų skaičiavi
mus. Apžiūrėjus jo tvartus, mąs buvo ganą, tikslus.

cąvo, kaime.
Miliciją pąąiškino, kad rogių 

pėdsakas. vedė į to, kąimp gyven- Į

i višijo II'bilijonų dolerių (o tais

’ERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraedr 
ŽEMA KAINA 

Priimarn Master Charflt 
ir VISA korteles.

R. iERSNAS. TeL 925-4063

JAV R. Lietuviu Bendruomenės vicepirmininkui,Apdraustas perkraustymei 
ii Įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T ei. 376-18*2 arba 3765996

SOPHIE BARČUS

.kanauninkui VACLOVUI ZAKARAUSKUI,
į.j.o. seseriai ONAI YĄLICNIENEI pavergtoje Lietuvoje, 
Vilniuje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškią ir kartu su 
juo liūdi

RADIJO ŽE1MOS VALANDOJ R.HETUVIŲ BENDRUOMENĖ

NAUJOS AUŠROS BELAUKIANT
(■"Aušros” 100 metų sukakties progą)

.Gyvenimo vingiuos keliai susipynę,.
■ * 'Kur4ąnkS-Tr■ ;širihųš' ’kiyžkėle vės?

Ar-tiesiai į Lietuvą — mūsų Tėvynę,
- Su laisvės daina, j on parves?!

Bet kryžkelėj, tyko apgaulė ir vylius, 
Joj dažną keleivį slapčia suvilios.
Pakreips jo likimą ir skaudžiai apvylus, 
Gėdingai į gelmę verpetų nublokš.

Ųžųojąjįta tiems, kurie brolius išduoda: —
. Klastoje dar niekas nerado tiesos!

Kurie už skatiką save parsiduoda, 
Gerai įdienojus — nemato šviesos!

Su- pinigu žmonės “stebuklus” juk daro, 
Ir kyla “žvaigždė” jų be galo šviesi!
Tačiau, kas už laisvę Tėvynės kariavo, 
Su pinigu jų nenupirksi!

Pažvelkit į Vilnių — jo vyskupą* didį...
Jis savo kančia atleidimo jiems prašo!
Aušroje ir kraujas kaip rubinas žydi...
Ir sunkiasi žemėn vis lašas po lašo.

Tėvynė vergijoje priespaudą kenčia, 
Vaikai — jos dažnai nebegirdi raudos!
0 kiek krenta brolių, sukaustytų pančiais, 
Pasaulis teisybę negreit sužinos?!

Jau laikas pažvelgti į auštantį rytą;
Aušra, kąip prieš šimtmetį, vėl Lietuvai švies!
Tauriųjų sūnų ji brandžiai išugdyta,
Ji knygnešiui kelią į lūšnas nuties!

Ir Varpas pažadins apsnūdusius brolius, 
Kelkite! ... Kelkite! ... Švinta Aušra!
Paskatins į darbą visus dėl rytojaus: — 
Neš laisvę ant rankų visa Lietuva!!!

TĖVAS IR SŪNUS
> x » ■ V ▼ ■ o A --

MARQUETTE FUNERAL HOME

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

2446 W. 71M Street

Chicago, Bliąots, 60629 
TeleL 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60829 '

S latien °ąo P.trrnidjepio iki penk 
tadienio 8:30 vai vakaro-

Visos laidos ii WCEV stotim.

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stati* W0PA - 1490 AM 

trvMliuojamo* « mūay atudij* 
Marquette Paries

Vediji — Aldone Daufcw
Telef^ 773-1543

to* - r

P.S Dė? iri V. žemaičiui paskolint u ar iš jo pasiskolintą knygų, 
'ankrascių- ia-šku ir kt. grąžinimo, prašoma kreiptis į kun. K. Ž., 
„i i G a. gtr Rd., Cleveland, Ohio 44125.

Miškų inž. VINCAS ŽEMAITIS,.
UJ.ūsų brangus tęvas, uošyis ir senelis, mirė Čikagoje 
1983 m, vasarip mėn. lą dieną. Palaidotas vasario 19 d.

Lietuvių Šv. Kajumiero kapinėse.
L ‘Lietuvos Aidai

<AZt BRAZDUONYTt

* • I

Dėkojame vysk. V. Brizgįui, preL D. Mozeriui, visiems 
kunigams bei visiems velionip, ir šeimos draugams už aplan- 

ymą ir maldas koplyčioje. d|JyVavimą Jąidotuvių šv. Mišių, 
aukoje, palydėjimą j kapines. '|ajų> pat, ūį vjsą$ gausiąs užuo
jautas laiška s ar spaudoje; ųž aukas šv. Mišioms, Vydūno 
bei Tau los Fondams. Laidotuvių direktoriui D. Gaidui ačiū 
už bičiulišką patarnavimą.

Mes tikime, kad daugeliui, jis ir toliau pasilieka gyvas, 
<a:j) ir T:m, Kuriam visi yrą gyvi.

Sūnūs kun. Kęstutį if-Algirdas, marti Vanda-Jadzė, 
anūkai Aieksis-Kęstutis, Marija-Birutė, Ritą-Vilija, 
i'aulius-Algirdas, Jųlija-Dalia, pusbrolis Viktoras 

\ Kcžica ir pusseserė Joana Mikaladskienė.1

■

z

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

3
i

VANCE FUNERAL HOME
I
t

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

t

Laidotuvių Direktoriai

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

i

i 
i s

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

lesiems nuoširdžią Užuo-

5 — Naujienos. Chicago, III. — Sat-Monday, April, 16-18. 1981S"

*) Lietuvių Tautos ir bažnyčios kankinys, persekiojamas bol
ševikų ištrėmime, Vilniaus vyskupas Julijinas Steponavičius. 

1983-H-16 d.

STASIUI JURKŪNUI mirus,

žmonai Sofijai, Tautos Fondo Chicagos k-to pirm.
irtž.^Jc^ni, dukraj^ seserims su šeimomis Įbei- 

'visiems .giminėms ir arlffljiėsfems nuoširdžią iižuor 
jautą reiškia > ’•

TAUTOS FONDO CHfCAGOS KOMITETAS

f 
I t

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

Telef. 476-2345

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Į1028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



JOTUOS JONAS
6'

| nužmgsni.'vo savo keliais*, 
teliko pasakyti — ot, tau, 
ir devintinės...Trečias patiektas klausim. -"2 

ir 2 - žinoma, kad bus 22 drą_ 
fiai atkirto kandidatas j sąskai
tininkus.

Biznierius i patiektus atsaky
mus patenkintai replikavo: “Jū^ 
esate puikus, sumr.nus ir pretin. 
gal galvojantis žmogus. Tuoj 
pat pradėk darbą ir gausi gerą I
atlyginimą”. Šita tema, nežinau Į- 
ar ji baigsis ar dar J. Jašin>ko 
pabuose bus kartojama dešimt
mečius. Tiek to. Kitas klausi
mas kaip kuolas guli, kurio jis 
pabirose negali išgvildenti. Tvir
tina, kad poema:

Kaipgi nemylėti, 
Man kampelio šito, 
Kad jis man meilesnis 
Už kiekvieną kitą.

Nesanti poeto Juliaus Janonio 
kūryba, bet greičiausiai būsianti 
Jakšto-Dambrausko ar kurio ki
to kūryba. Taip J. J. samprotau
ja 1957 m. gruodžio 21 d. Naujie
nų 300 numeryje. Tačiau jis jau 
minėtame 1958 m. kovo mėn. 1 
d. ir 1983 m. kovo 2 d. Naujie
nų numeriuose tvirtina, kad ta 
poema yra parašyta M. Dagilė
lio (Mikalojaus Seižio). Klausi
mo paryškinimui kreipiausi į da 
bartinės Lituanistinės Mokyk
los abiturientą, kuris visai ne
dviprasmiškai ir aiškiai pasakė: 
“Jūs abu niekus pliauškiate, rem
damiesi kažkokiais dabarties fa- 
brikatais, falsifikatais. Tikrumo
je ta poema nėra, nei J. Janonio, 
nei Jakšto-Dambrausko, nei M. 
Dagilėlio kūryba. Tikrasis au
torius yra Ksaveras Vanagėlis”. 
Taip pasakęs jaunuolis išdidžiai

Kita vertus, š. m. kovo 
numery e tapusiose J. Jašinsko 
pabirose ats'spindi jo totalinis 
nusibastymas. Pradėjo “Dar šis’
tas apie kompozitorių Julių Gai-, 
delį” ir nei iš šid nei iš to už- • 
kliuvo už mano kada rašyto 

!x2 ???” ir 
Du gaideliai, du gaideliai 
Baltus žirnius kūlė. 
Dvi v'štclė-, dvi vištelės 
| malūną vežė.... 
Daug ir daug jis popiečio pri 

gadino, rašydamas apie tuos gai
delius, višteles, kurie visai nėra* 
verti nei išvalyto kiaušinio lukš
to. •’

2 d.

Mau
boba

jam Viešpatie, nes gis nežino 
daro ir rašo”. AMEN.

(Pabaiga)

&1AL i STATI POt SALI

DCU.IL

žectt-t — Pardavimui 
KRAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL ' TeL 847-7747

Nekreipiant dėmesio ir tai ga-* 
Įima būtu nutylėti. Tačiau, kad į 
J. J.-išinskas mano rašinius pri- .• 
skiri? J. Klauseikiui, tai yra aiš-1 
kus jo nusibastymas. Savo ra- j 
šiniams jokio ‘‘Copy Right” ne-j 
turiu, tai ir protestuoti nebūtu i 
didelės prasmės. Pats J. Klau- 
scikis š. m. kovo 16 d. N. nume
ryje “Pagarba Jotijos Jonui” ra
šo, kad jis niekuomet nėra bu
vęs čikagiškių zanavykų drau
gijos narys, nėra buvęs jų pobū
viuose ir niekuomet nėra rašęs 
apie juos, korespondencijų. Tai- j 
gi, jam priskyrimas mano rasi-* 
nių pabirų autoriaus yra tikras 
nesusipratimas. Pabirų rašėjas,: 
susipykęs pats su savimi, berei-į 
kalingai prigadino pluoštus po
pieriaus “bekomentuodama

— Vytaute..; Kaltūnas, iš East 
Chicago, Ind., rašo: “Siunčiu 
šimto dolerių vertės money or
derį iš kurio 40 dolerių už mano 
ateinančių metų dienraščio pre-' 
numeratą, o likutis dienrašč.o'i 
paramai. Taip pat linkiu Nau
jienų redaktoriui jr visam dien-j 
raščio štabui bei visiems bendra-} 

fdaibiams daug, daug ryžto ir 
sėkmės jų darbuose".

širdingai dėkojame už nuola
tinę paramą.

— Vytautas Petrauskas, iš 
Marquette Parko rašo: “Su šiuo , 
laišku siunčiu Tamstoms čekį 
vieno šimto dolerių sumai, ap-r 
mokėjimui Naujienų 1983 metų 
prenumeratos, už kaleidcrių.($5)

----CAO T in I

iš Marquette Parko; po $5: T 
Briskaitis, iš Melrose Park., III.; 
Pranus pauąinas, iš_ St. Catha- 
rinest Ont.; K. Grinkas, iš Los 
Angele;. Calif.; Balys Karazija, 
iš Marquette Parko; K. Kasins- 
kas, iš Brighton Parko; J. Pals's, 
iš Gage Pa~ko;. C. Plertys, iš 
Elmhurst, III I.; V. SUauterix. iš 
Arlington Heights, Ill.;.A. Stc- 
lionis, iš Port Coquitlam, B. C.; 
B. Sucillą, iš Marquette Parko 
ir W. Yuodelis. iš Edmonton, Al-

I. ta.
Širdingai džkojame visiems.

š.ni. balandžio 21 d. 2 vai. p p. 
Lietuvių Tautiniuose namuese, 
3422 So. Kedzie Avė., šaukia} 
met’nę darbo konferenciją.

Lietuvių visuomenė ir orga
nizacijos kviečiamos gausiai joje 
dalyvauti.

Chicagos Liet. Taryba

ir “Naujienų” paramai $50. Lin
kėdamas viso geriausio, lieku 
Tamstas gerbiąs”.

' j 5-to skyriaus valdyba kviečia
— Sekantieji skaitytojai- at-Į visuotinį metini narių ir prijau-. 

siuntė metinę prenumeratą irt čiaru-iųjų susirinkimą, kuris 
piniginiai parėmė Naujienas: M.Į įvyks balandžio 24 d., 11:30 vai., 
Vasiliauskas, iš DeLaSalle. Mont. tuoj po pamaldų, švč. Mergelės 
—. $35;. Leonas Meilus, iš War- Marijos Gimimo parapijos sa- 
ręn, Micch. ■— $25; George Bo-ijėje. Prašoma kuo skaitlingiau 
beirs, iš W. Harford', Conn, —j 
$25; ir P. Šilas, iš N. Miami • 
Beach, Fla. — $25; Jurgis Kazic
kas, iš Hamilton, Ont. — $15; 
po $10 r Dora Andrulis, iš Hart. ■ 

j Mich., V. Blankas, iš Hamilton,} 
mano “2x1=???. Ir kągi? Už-ĮQnį ) g čepauskas, iš Gulfport,

i — Marquette Parko B ALFo

susirinkime dalyvauti.
Bus valdybos ir kontrolės ko

misijos pranešTnai, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai. ’ ' Valdyba

sklendžiant rašinėlį tenka mal
dos žodžiais, pasakyti: “Ir, atleisk

1 teametis patyrimas — sąžiningas darbas
Id ruošiatės keliauti —- kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Av% Chicago, ID- 60643 ■

Teief. 312 238-1787 s
• -Ke*nokii2fiAX paunuvimas atsakant lėktuvų, traukiniu, laivu leno 

šių (mdses), viešbučių ir auiomobiUų nuomavimo rezervaems; Parduodt 
se kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kiaštui; . 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame inf©r j 

kelionių reikalais. ’
» Taupykite skrisdami Chartered lėktuveta, tik eikxa reMvuoa vietas 

E anksto — prieš 45-60 dienu.

Fla., Jonas Kučinskas, iš Miami
Beach Fla., ir A. Malinauskas, Epsilon-American Conservatory 

i of Music — will present a piano
vocal recital at Mu Phi Epsilon 
School of Music at Gads Hill 
Center, 1919 \V. Cullerton, on 

^ Sunday, April 17, at 3 p.m.
j Featured artists will be Mira 
Į Levi, Piano, playing works by 
• Bach, Mozart, Chopin and Rach- 
! maninoff, and Thorrias Teilman, 
tenor, singing'works by Purcell, 
Beethoven, Debussy and Wil
liams. ’ ’ 1 1 )

Reception will follow the pro
gram. Admission is free.

— Mu Xi Chapter of Mu Phi

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— Venrzue'os Lietujių drau
gija rengia Motinos Dieną š. m. 
gegužės 7 d., šeštadienį, šaulių 
salėje, esančioje 2117-21 West 
13rd Street. Bus trumpa pro
grama. Veiks laimės šulinys. 
Šokiams gros Balio Pakšto or
kestras. Šalti ir

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI. NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti

šilti valgiai, mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
šampanas. Pradžia 7:30 vai. vak.: ko paskola.
Auka $42 asmeniui. Registruo
tis iš anksto šiuo telefonu:

776-3727

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY.

i

INSURANCE — INCOME TAX 
2951. W. 63rd St. 

Tel: 436-7878

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

KAIP SUDAROMI
reSTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
•adėtl teisininko Prano šULC 
įruošta, — teisėjo Alphons. 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos . 
išleista knyga su legališkošn j 
formomis.

. DO YOU HAVE FRIENDS O-R RELA-Knyga au formomis gauns- riVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
na Naujienų administracijoje i USA OR CANADA? OUR EXCLU-

■ 4 * SIVE FOREIGN EMPLOYMENT
----------------------------------------------- 1 BOOKLET EXPLAINS THE NECES- 

‘ SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER- TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
KUWAIT, VENEZUELA, SAUDI 
ARABIA, THE MID-EAST, ETC. 
PERMANENT/TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
FOR^FULL’INFORMA,ndN*SEND' A 
SFT -F- A DDRESSED, STAMPED EN

VELOPE TO: __________ ____

Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y. 14205, U.S.A. ’

t*

z

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

ja rantuotai ir sgžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av«.
Tol. 927-3559

D tMESIO 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 

Liability apdraudimas pendnl*- 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4M5 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu 
šiy stogus. Už darbą garan- 
'tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEL A 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Mike Šileikio apsakymų knyga
^Liucija” jau atspausdinta^ 

Autorius pavaizduoja lietuv,, ' 
gyvenimą nuo XX šimtmečio > 
pradžios iki II Pasaulinio karo. - 
22 ilgesni ir trumpesni apsa American opportunities, 

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

Ave. Chicago. IL 60629.— Chicagos Lietuviu Taryba

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminima^

A- Gmuet, — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų j vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

susirūpinimą ——— " ■       _____
Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 

grožis. Kietais viršeliais__________
Minkštais viršeliais, tik 

Dr, A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tM0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

Galim* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
mooey orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidom«

18.00

84.00
83.00

82.00

U. XAL8TZD ITn CHICAGO. IE

A. 1VERAS
Laikrodžiai tr brtnftnyWa 

Pardavimai Ir Talsymaa 
2444 W«t mh StTMf 
T*L REpublIc 7-1941

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

COMPANION - HOUSEKEEPER.' For 
older 'couple. Mondays, Wednesdays, 
Fridays 10 A M. to 5 P.M. Plain cook
ing. No cleaning or laundry. Near 
Lincoln Park. Must speak English, 
have references.

Phone before 10 A.M. 
327-2221

f

Siuntimai j Lietuvą i 
ir kitus kraštus į

P. MEDAS; 4059 Archer Avenue, _X. : • . -
Chicago, 111. 6063X Tef. YA 7-59SO

■4ELP WANTED — MA! E-F EM AL E 
Reikii Darbininku Ir Derbinirtkly

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly pay checks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: AMFICO, Hiring Dept 77, 
1040 *Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

M. Š IJ1 K U S
. Notiry PuHIc 

INCOME TAX SERY1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiiĮ 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

noitt w. «t
40642, - 424-4454

HOMEOWNERS POLICY

MISCELLANEOUS 
_ Įvairus dalykai

— Sister Reverend Anne has 
God-given power to help you by 
prayer. Come see her perform 
this gift of God — can help you 
where other have failed. Can 
help you through love, mar- 
riage, business, poor health; al
coholism or just day 
problems. Call £ have 
to) heart talk with her 

281-4768.

to day 
a hear! 
at

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, flh 60629

JOHN GIBAITIS
Advokato? įstaiga

6247 S. Kedzie Ava 
(312) 776-8700

PIRKITE uAV TAUPYMO BONUS

ADVOKATŲ DRAUGUA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

R6O6 S. Ktdzl* Ava. 
Chicago, III. 60629 

TeL: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*’

6 Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, April, 16-18. 1983;


