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Popiežius Jonas Paulius II sakė
du pamokslus lietuviškai

Tai pirmas atsitikimas istori
joj^ kad Romos Katalikų bažnyčios galva maldininkus -adresuo
tu -lietuviškai. Jonas Paulius II
yra pirmasis popiežius, kurio'
gyslose teka ir lietuviškas krau
jas: jo motina buvo lietuvaitė.
Ir dėl to< kad popiežius, kuris,
be lietuviško*
ir len
kiško (jo ytev^š; rbtfi^^įęnkas),
yrai
/prieš
barbariškąį. komuniž&iį\|iįlaskvos gajvhžbdžfei
yW^nde
jį nugalabintu -Nėra*
Abe
jones, kad Kremlius-bandys tą
padaryti ir ateity. Kol šis šventas
žmogus gyvas, Kremliaus vieš
pačiai negali ramiai miegoti..

• AUDROS METU ŽUVO
VIRŠ 70 ŽMONIŲ

WINStBORO, So. Carolina. —
Praeitą trečiadienį visoje Pietų
Karolinos valstijoje pūtė nepa
prastai smarkus vėjas, lijo smar.kus lietus, kurio pasėkoje žuvo
virš 70 žmonių, gyventojai pa
likti be elektros ir nutrauktas

įo

iŠ

- VLJKo metai

H. MUBARAKAS ĮSPĖJO APIE
GALIMĄ LIBIJOS ĮSIVERŽIMĄ

(Specialiai Naujienoms iš Romos)

Lietuvos patrono šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukaktis
buvo iškilmingai paminėta ^Sv.
Povilo bazilikoj/Vatikane, kovo
mėn. 4 dieną.
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II atlaikė' iškilmingas Mi
šias, kurias jam padėjo koncelebruoti eilė lietuvių kunigų;
didžiuma jų iš Jungtinių Vals
tijų. Pamaldų metu, ir vėliau
specialiose iškibnėse/r popiežius
pasakė du pamokslu lietuviškai.
Į minėjimą buvo suvažiavę su
virs tūkstantis lietuvių iš įvai
rių pasaulio kraštų. Tik iš pa
vergtos Lietuvos komunistinis
okupantas neleido "norintiems
keliauti į. Romą. Mišių ir. minė
jimo metu lietuviai maldininkai
giedojo tradicines lietuvių baž
nytines giesmės.
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SUDANO PREZIDENTAS PRAŠO SKUBIOS PAGALBOS;
PATS CHADAFI RUOŠIASI ŽYGIUOTI

KINIEČIAI APŠAUDĖ
VIETNAMO LĖKTUVĄ

KAIRAS. — Egipto vyriam
ryte ( va
bės atstovą:
ap
įspėjo k rast
1 e'

a eitą savaitę Libijos lėkt uišmetė kelias bombas Om
mno uiirsle, Sudane, ir užPEKINAS. — Kinijos aviacija
ro jcgu j ve ’mu*ė peak s gyventojus. Omžimą i pietų Egiptą. Prie sLnosį durmaiias yra Chartumo prie
•lėktuvą, kuris bandė pulti Kamvažiuoja didieji Libijos sunkve miestis. Libijos diktatorius ne
bodijos kovotojus, sukilusius
žimiai. pilni ginkluotų vyrų, ka-f prisipažįsta prie Omdurmano
prieš Vietnamo komunistų oku
ro medžiagos, maisto ir van-j bombardavimo.
paciją. Vietnamo kariai įsiveržė
Jeigu Libijos diktatorius ryž. dens.
į Kambodiją ir sunaikino Kamveržti į Sudana, tai Egpi!u
bodijos savivaldybę. Dabar vie
L:bijos sunkvežimiai turi la-į
) jėgos turi būti padruoto
tos gyventojai stengiasi atsikra
j bai didelius guminius ratu^. P ra-į
pastoti jam kelią, nes
tyti įsibrovėlių iš Vietnamo.
‘ džioje jie pasuko Egipte dienos j
Eg^pfass prižadėjo teikti pagalbą
Kiniečiai teikė paramą Kambo
i kiyptimi. o vėliau pasuke į pie- ’
bijos įsiveržimo į Sudaną,
nuo
džos laisvės gynėjams, bet jie
1 tus. Libijos sunkvežimiai ganai
hadafi gali įsiveržti ir į
Bet
iki šiol vengė pasirodyti viešo
j aukšti. Kariai tu: i naudoti laip’o teritorija.
i
je kovoje.
i lėlius, kad įliptų į si kvežimius.
Trečiadienį Kinijos lėktuvai
Reikalinga parama
! Sunkvežimių ašys labai plačios,
t
ne tik pasivijo vietnamiečių lėk
Sudanui
Sunkvežimiai pastatyti važiuoti j
tuvą, bet jį apšaudė, kol jis padykumomis, Platūs ratai neleėj WASHINGTON. D.C.
Susitraukė^įš Kambodijos terito
džia vežimui smukti į smėlį. J
Jano vyriausybė kreipėsi JAV,
rijoj
Egiptiečiai nustatė, kad pir-1 prašydama ekonominės •paraKiiflja savo laiku glaudžiai
madienį pats premjeraas Chadafi Į
mos. Sudanas bijo, kad
; bendradarbiavo su Vietnamu,
sakė kalbas išvažiuvejantiems!
neįsiveržių iš šiaurės ir pietų
bet trečiadienį jau apašudė Viet
Libijos kariams. J;s; tvirtino. Į
Iš šiaurės Libija jau siunčia sa
namo lėktuvą virš Kambodijos
kad jis pats kartu su kariais vo karius į Sudano'šiaurės pu
teritorijos.
vyks prie sienos.
sę. Sudanas turi žinių, kad Etio
Libija turi ilgą sieną su Egip
pijos karai taip pat ginkluojasi,
■ — Vatikanas išleido šv. Kazi
tu. Tiktai pačiuose pietuose
Libijos sunkvežimiai veža karius.į Sudano pasienį.
kad galėtų įsiveržti į Sudaną p£miero paštą ženklą, šventasis
Egipto siena susiduria su Suda
stovi -difi^katedros.,šalia matyli
no. Libijos sien^įjMetus įr į vaX
CEYLONE KARIAI NUŠOVĖ it/Iraras susiduria su ^čadu/ Nigs
as
Ged i d
Etiop:jos d ktaloriils nori s»u
•i * “ ’
DEŠIMT TAMILŲ
‘iTni ir Alžirija. Prieš trejus me larvti glaudžius rvšius su Libi, COLUMBO, Sū Lanka.— Tie lus Libijos’ karai buvo įsiveržė ja, o Sudanas kliudo. Be to, Su
ciadlenį Šri Lankos (buv. Cey-! 1 (la,dą. Dar anksc.au j:e buvo danas nenori-įstoti į Vieningos
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS SUSITIKO SI’ NEW
įono) ’kariuomenė, siaurinėje sa- j įsiveržė į Egiptą ir Sudaną, bet Afrikos Sąjungą, kurą crga^;YORKO RAŠYTOJAIS, ARTISTAIS, BANKININKAIS
los dalyje nušovė 10 tamilų. Jau Egipto karo jeges juos išvijo, iš; zuoja Etiopijos -diktatorius.
susisiekimas. Audra'sužeidė virš
Miterandas asmeniškai pažįs
PARYŽIUS. — Prancūzijos
i James J. B shop. šėkretoriai’s
kelinti metai • vyrauja didelė Egipto.
500 žmonių. Ligoninėse negali
prezidentas Francois Miteran ta visą eilę New Yorko banki
Pats prez. Mubarakas įsakė Į G. Shultz pavaduotojas, kreipė
įtampa tarp šiaurinėje salos p.uma rasti vietos/nes visos apylin
ninkų,
atėjusių
jo
pasiklausyti,
das trečiadieni prisegė Užsienio
sėje gyvenančių tamilų ir kitų j kariams pasiruošti g
g ’nti
nl; vakarų įf si į Kongreso komitetą, kid pakės ligoninės pilnos.
todėl
jis
kvietė
juos
grįžti
j
legiono garbės medali New Yor
Sudano
gvventojų. Tamilai palaiko ry-Is^en^s nuo galimo Libijos įsiver-Lskirtų pinigų Sudanu
Pasitaikė ir tokių atvejų, kad
Prancūziją
ir
įsitraukti
į
jos
vi

ko merui Koch.
sius su pietų Indijos gyvento- • žimo į Egipto žemes. Libija sa- ambasadorius prašo.-;p:nigų, bet
sužaistus žmones teko vežti iš
suomeninį b(i| ūkio gyvenimą.
jais. Tamilus skiria nuo daugu j vo lankais buvo pasiekusi sieną, į
Prez. Mi terandąs praleido dvi
vienos ligoninės į kitą, kol buvo
Jis žino, kad naciai juos išvijo
galima jiems suteikti reikalingą dienas Washingtone ir aptarė iš Prancūzijcs ir iš Europos. mos Šri Lankos gyventojų kal ; bet tuo tarpu egiptiečiai juos su-; kės Amerikos ginklų ir kitokios
Be dolerių negalimi!
pagalbom
ba ir tikėjimas. Kariai privalėtu
kelis svarbius dalykus su prezimedicinos pagalbą.
Dabartiniu metu Europoj nacių
>kas aero-» nieko įs gyti. Sudanui bus reiLibijoj buvo
gerbti visus salos gyventojus, nes
1971 metais toje srityje per dentu Reaganu. Miterandas jam
nėra. Jis patarė su jais vesti ko
ir . apmoky’.i
bijos vai-į kalingi ginklai
ir tamilai skaitosi Šri Lankos dromas, kuriame
Velykas buvo labai didelė aud- patarė galimai greičaiu susitikti
va, bet nuo ų nebėgti. Prezi piliečiais, bet kariai dažnai ne-j džia laikė tolimiems s krid mams j kariai,
ra, atėmusi 350 žmonių gyvybę, su K. Černenka Prez. Reaganas
dentas yra įsitikinęs, kad nei
Trečiadienį žmonės mokėjo ge ’jam išdėstė Amerikos poziciją Prancūzijoj, nei Vokietijoj, nei turi kantrybės, kad ten ardoma * tinkamus Sovietų lėktuvus. Pre-j
|zidcnlas Sadatss tada paruošei — Treč:adienį Be r
riau apsisaugoti, kitaip būtų nu ir viltį susitikti su Sovietų at- kurioj kitoj valstybėj Hitlerio! tvarka ir kariai užpuolami.
Į stovais. Bet nėra prasmės suva
gerą Egipto lėkt1 -ų e-kadrilc • žuvo 37 kovotojai, o ]
kentėjęs didesnis jų skaičius.
Kariuomenės
vadovybė
pranešalininkai nebegrįš į valdžią.
__ ____ juos ! Gemaįel pradėjo nu
pirmomis ryto v _ sudomi
žiuoti ir nesusitarti.
a,
jog
karių
dalinys,
New Yorko rašytojai, ar
Baigęs SU(Įauįė v sį
Soviet!] lėčlu-į pasitarimus.
— Mes bažnyčių nedeginome, bankininkai r biznieriai labai j pasienio sargybos laiką, ^Nar’;vai buvo sunaikinti ir padegti. į
bankų neokupavome ir retvar- šiltai sutiko Prancūzijos prezi-1 kingai žygiavo i čsnaham ka— Alex Seith, praradęs de
Nuo to .laiko rusai nelaikė dikos neįvedėm, — pareiškė rašy dentą ir patenkinti, kad j is do-1 reivines. Tuo tarpu grupė tami
mokratų pa rt ij o s • n c m i n a c i j a
ktuvų
džiųjų
tojams, žurnalistams ir meni misi menu ir literatūra.
lų paleido kelis šūvius į karei
ni ru-į Illinois senatoriaus pareigoms,
lai !u
ninkams Prancūzijos preziden
vius. Kareiviai apsupo krūmus ir
Į pareiškė, kad jis daugiau nebesu lėktuvai, n
tas. — nes mes pasirinkome REIKALAUJA SUSTABDYTI nušovė visą dešimt, užpuolikų,
kand datuos. .
nimo tikslams.
laisve. Jeigu žmogus laisva va
^rezidentas Jayavardcnc bandė
NACIĮJ VEIKLĄ
lia nenori geresnės tvarkos, lai
apraminti tamilus, bet jsm, nuBONA,
Vakarų
Vokietijos
prievrta jau negalima jos pntyt, nesiseka.
socialdemokratai pasiūlė parla
mesti.
mentui visiškai uždaryti nacių
Kvietė Prancūzijos
Negavęs progos pirkti Ame
veiklą Vok i st i j o j. D a ba r Ii n i s
bankininkus grįžti
įstatymas neleidžia naciams leis rikos ginklų, Jordanijos kara’jo pasitarimus su
ti savų laikrrščių ir organizuot; j liūs pradėj
Prancūzijos prezidentas savo
britais.
- ’—
! kalboje kvietė prancūzus banki- veikimo, kuri? privedė Vokieti- v
J ninkus grįžti į Paryžių ir padėti ją prie visiškos katastrofos.
— Chicagoj gyvenantieji lotyBet įstatymas nepaminėjo ka
1 sumoderninti Prancūzijos pra
riško nacių padalinio Trečios noamerikiečiai nepatenkinti me
monę ir mokslo įstaigas.
tankų d i viz jos kovotojų. Tie ru Washinglcnu, nes neduoda
Schutz Stafdn naciai kas antri-jiems miesto darbų,
metai suvažiuodavo ir aptarda
— George Dunne kalbino de
vo savo reikalus. Pradžioje jie
buvo labai ramūs, tylūs, o da mokratų partijos atstovus balbar jie sako kalbas, maršuoja I suoti už Washingtona, l>el pasi
KALENDORfiLIS
Hessei gatvėmis ir garbina Hit žadėjo liktai du. Kiti prataria
Kovo 30: Anelė, Rykis, Dor- lerį, Prie ją prisideda naciai, aiderman ui Vrdolyakui. Wash
ingtonas turi 22 ILlsus, o Vrd>
gailč, Strumyla, Garbsc, IM- pricklausę šiai divizijai.
Įstatyme pataisymą paruošė lyakas turi 27.
nulis.
.J
’
M
socialdemokratai, o vj-riausySaulė teka 5:38, leidžiasi 6:11.
Prancūzijos prezidentas Miterandas trečiadienį pa
— Trečiadienį policija suėmė
nes naciai padarė labai daug žasakė kelias kalbas New Yorko politikams, rašyto
Oras giedras, bet vėjuotas ir rtes nacaii padarė labai daug ža 57 žmones už narkotikų parda
jams ir bankininkams, o vėliau išskrido į Paryžių.
vinėjimą.
šaltas.
los visai Vokietijai.

MffiĖRANDAS PRISEGĖ MEDALI
r
NEW YORKO MERUI KOCH

rną, atskyiė maištininkų pagrob
tą kalėjimo skyrių ir pradėjo
Už teki bendradaib’avimą .-u kovą su maistininkais. Jų vadas
(Tęsinys)
PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ GIMĖ
okupantu Vytauto Didžiojo Šau buvo C-arlos Mranda, laukęs
Vakar ir užvakar paskelbtus
DR. PIJUS GRIGAITIS
rašinius buvau pasiuntęs Drau-: lių Rinktinė nenubaudė šaulės teismo už žmogžudystę. Jb tu
gui, bet jų neįdėjo. Man juos’ Vandos Uibonienės, bet mane rėjo ilgą peilį ir žudė įkaitus ant
Mūsų tautai 1883 metai tuii| Prasidėjęs revoliucinis judėji
gL ązir.o,
.
. žoUž o nepridėję. Jie ma-1 Pareikalavo, kad aš atšaukčiau balkono, kad publika matytų,
no,
kad
aš nežinau kodėl tų ra-;
simbolinės prasmės. Tada, pačiu mas Rusijoje raC-b platų atgarsį
šinių neįdėjo. Ne t k as, bet da- Į savo stra’psni, kadangi aš buvau Miranda išvedė jauną kalėjimo
tamsiuoju tėvynei metu, gimėi ir studentijoje,
jungėsi į
bar ir v si lietuviai žino, kad jie <!
b
jo teisvbės, tai iiir nespausdino, j suk liūdintas, Bh aš ątsisakiau sargą ir, publikai matant, suva
tau inio atgimimo
laikraštis streikus, ir 1905 m, Petrapilio
Pasiunčiau ji o- Naujienoms, o Į atšaukti nes aš į ko ašį nu tiesą, rė peilį į jo nugarą.
“Aušra“, davusi pradžią naujam universitetas turėjo nutraukti
šios tuojau Įdėjo Siųsaamas tuos i
Kaliniai suėmė kalėjimo sek
sraipsnius Naujenoms, pridėjau; T mane pašalino iš šaulių Rink
Lietuvos laikraščiui. "Aušra” pa mokslą. Studentas Pijus Gridar ir sekanti, keliantį viešumon j tinė<. Vėliau aš Saudu Sąjun retorę Carmen Monies. Kol kitus
mdė mums nau ją keliv. kurk at- ? caitis iš Petrapilio atvyko į Mad.dcię neteisybę.
gos Tremtyje Garbės Teisme by nuvedė į atskirtas ir saugias vie
ve.’e tautą i tikrą jos prisikėli- ’ rijampolę, kur prasidėjo prie
“Vasario 16 d. straipsnis yra lą laimėjau. Tai tuo buvo labai nutes, armen Montes spėjo pra
revoliucinio (judėjimo, 1905
tik ai patriotiškai i; visus kvie nepatenkintas šaubu š S. T. nešti policijai apie maištininkų
Tekio pat amžiaus sukakti tų judėjimas Lietuvoje turėjo
čia kovoti už ckupuC’to< Lietu pirmini.tkas Milkovatis. Jis ne įsisliprinimą. Kai tai sužinojo,
(100 metų) minime ir mums vi mūsų tautai didelės politines
vos išlaisvin’mą”. Pamini Lais silaikydamas jokio šaulių sta vienas maištininkas ištraukė
siems gerai žinome amz'nos at reikšmės. Jis kartu brandino
vės statulą, kaip ji mut ])xsitiko. tuto, savavališkai pašalino š. S. moters liežuvį ir jį nupjovė.
mint'es dr. Pijaus Grigaičio, ku- lietuviu politinę sąmonę. Buvo
Iš 19 suimtųjų, maištininkai
“Norėjo-i tada veikti, norėjo T. G-bės Teismo pirm. MarųorL gimė tais pačiais metais, kaip reikalaujama ne t;k tautinės, bet
lęšis nužudė. Jie pasidavė poli
si pulti am žemės ir aukštyn iš ną ŠnapštL
ir “Aušra”... Daugelis tik iš Lto- u policinės laisvės. P. Grigai
kėlus rankas šaukti: “Viešpa
’djos
žinome, kokie buvo ‘*Auš-i tis, kaip daugelis kitų to meto
Tad, štai prie ko jau pri-’gy cijai, kai pastaroji sulaužė kalė
j
tie, kodėl duo ii mums laisvę, venome, kad kovojame įau ne jimo duris, paleido ašarines du
ro-” metai. Iš jų galime supras lietuviu šviesuolių, buvo suta
o kodėl atėmei ją iš milijonu su okupantu, bet prieš tuos, ku jas ir puolė automatiniais kul
ti, kokios kovos laikotarpy e pę* su sc-ciahtemckratų srove.
mūsų brolių ir seserų ten bran rie drįsta ištarti tiesos žodį. Mil- kosvaidžiais.
augo-ir brendo mūrių mielas dr. P. Grigaitis yra tų metų akty
gioje mūsų gimtinėje? Kodėl kovaitis su š. S. T. Garbės!
P. G., kilęs iš Gudaičių kaimo, • vus dalyvis ir kovotojas. Jis
ATSAKYMAS
leidai siausti mirbes siaubui ta Teismo pirm. Marijonu šnapš-)
Bublelių valsčiaus (tada dar organizuoja susirinkimus, mi
me krašte, kuriame žmonės ta.ve čiu. jau nekartą buvo atsidūrę
Nauniie<ic apskrities), kelioli tingus, važinėja po apylinkes su
Petras: — Jei tu būtum mano
kos kilometrų atstu nuo dr. Jo revoliucine literatūra, ją plati
mylėjo?
:r Valstijos teisme.
batuose. ką pirmiausia darytum?
no Basanavičiaus ir dr. Vinco na ir sako prakalbas.
Galbūt tam. kad mes ją dar
Ne^eįiau reikalai vvstcsi ir
Jurgis: — Nuvalyčiau juos.
labiau pamiltame, kad labiau Lietuvių Bendruomenės su AL
Kudirkos tėviškių
I Caristinės valdžios reakcija
“Aušros” pagimdyta tautinio Įau reiškėsi. Ji skandžiai palie
jos: trokštume, kadi dėl jos la Tu ir VLIKu. Lietuvių Bend
atgimimo dvasia apėmė tvisąf tė ir jauną studentą P. Grigaitį.
biau kovotume. Juk dr graikas ruomenė jau suskilo ir padavė į
tautą, o ypač jautri Į’ (paliete 1905 m. gruodžio 6 d., jam vyks,
Leonidas, ir šveicaras Vilius Tell, teismą R. L. Bendruomenę ir
jaunimą, einantį mokslus. Ne tant į Gudeliu valsčiaus susirin
ir italas Garibaldi, h.in.c*‘as Gan bereikalingai yra švaistomu teis,
aplenkė ji ir jaunuolio Pijaus. kimą. kelyje jį užklupo rusų ka
< dhi ir daug kitų žmonių ir tau- mui, advokatams lietuvių suauJam, kaip pasiturinčių ūkininkų riai.* Skaudžiai sužaloję, jį įme
į tu”
koti pinigai.
Dr. Pijus Grigaitis
t Mintys apie vasario 16-tą, Jo
sūnui, teko laimė patekti į gim tė į garsų Kalvarijos, c is čia į
Antanas Marma
nas
Kriščiūnas,
Draugas,
1984.
naziją. Pradžioje mokėsi Ma Suvalkų kalėjimą. Karo teismas
(Pabaiga)
rijampolėje, vėliau Mintaujoje, įi pasmerkė P. Grigaitį mirti, ta j bu. Kaip visuomenininką ir po laisvinimo reikalais daugelio rej
Pilnai pritariu, kad iš Lietu
kur jau reiškėsi gyvas betuvių čiau likimas jį išgelbėjo. Iš ka litiką jį matome visuose syarbes- i zoliūcijų autorius, dalyvavo vi vos išvykome tik laikinai ir pcŽIAURIOS ŽUDYNĖS
judėjimas. Į j j įsijungia ir ma lėjimo jam pasisekė pabėgti ir niuose darbuose. Jis prisideda sose lietuvių audiencijose pas rižadė’ome būti ambasadoriais ir
LIMOS KALĖJIME
rijampolietis Pijus, dalyvauda pasiekti Ameriką, čia su talki prie Amerikos lietuvių visuo- JAV prezidentus, ypač pažymėė- kovoti visais galimais būdais ir
mas slaptame moksleivių rate ninkais ogreitai surinko 29,000 titnio seimo sukvietimo, ir jame tinas jo atsilankymas pas prez. informuoti užsieniečius apie
LIMA, Peru. — Antradienio
užgrobimą rusų popietį|
lyje.
rubliu, kuriuos pasiuntė į Euro 1914 m. lapkričio 2 d. siūlo pri- j Rooseveltą. kuris deklaravo Lie- - mūsti
grupė kalinių pagrobė
1901 m. grįžęs į Marijampolės pą. revoliucijos reikalams. Po imti rezoliuciją, kuria reikalau-l t u vos okupacijos nepripažinimą. komunistų.
■ ?
19 kalėjimo tarnautojų ir reika r SERVE WITH PRIDE !N
Bet kažkodėl J. Kriščiūnas ;lavo duoti jiems automobilį ir1
gi m n azi j ą, suorganizu oj a Ii e tu kiek laiko išvyko ir pats į sve.i-j jame, pripažinti Lietuvai apsi Nepamiršo dr. P. Grigaitis nei
! THE NATIONAL GUARD
viu moksleivių . slaptą būrelį. žarija, kur baigė teisių mokslą. ] sprendimo teisė. Visuomenėje mūsų tautiečių turėjusiu pasi nieko neužsimena apie tuos lie- ]leisti išvažiuoti iš kalėjimo.
Taip pat jis vadovauja slaptai Po to, galutinai sugrįžo į Ame i is garsėja prakalbomis. Remia traukti iš tėvynės. Jis prisideda tuvius “patriotus”, kurie jau
Policija tuojau apsupo kalėjiriką ir čia įsikūrė pastoviam Dariaus ir Girėo žygį, o po to prie “Bendrojo Šalpos Forvd'on nebekovoja prieš okupantą, o
ikurta Marijampolėje kovai už gyvenimui.
Vaitkaus skridimą į Lietuvą. organizavimo, rūpinosi ir. sten ’kovoja prieš savo brolius be-!
lietuviu teises. Draugijos nariai
Amerikoj Pijus Grigaitis pra-į Man ypatingai artimai su juo! gėsi, kad JAV Kongresas priim * tuvius, bet jo veiklą giria ir gfu- Į1
rengė slaptus spektaklius, plati dėjo savo gyvenimo naują laike- | teko dirbti laike Antrojo pasau- tų įstatymą tremtiniams į Ame 1 pė 20 asmenų praeitais metais | j j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
”
-i 1 riką įsileisti.
no draudžiamą spaudą, šaukė tarpi. Chicagos universitete, po j Hnio
j buvo nuvykę užmegsti kultūnkaro _____
Š3Vkicn
___ ___
it, Amerikos
yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuviu fratemalinė
susirinkimus, rengė viešas de studijų, jis įsigijo teisiu moks Lietuvių Tarybos vardu Lietu
nius ryšius. Yra ir daugiau -ben
organizacija,
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
monstracijas, lipdė pakelėse at lo doktoratą. Jaunam vyrui at vių pirmąją konferenciją - kon : Taip pat turiu, nors trumpai, dradarbiautoje kurie vyksta su
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
pažymėti, jo labai žymius nuo komunistinės Vilnies surengto
sišaukimus.
siveria dideli galimumai jungtis gresą.
darbus dirba.
pelnus mūsų oiganizaoijai — mis ekskursijomis į okupuotą
Po mokslo gimnazijoje, Pijus i Amerikos valstybės tarnybą
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MELIONUS doleriu
Turėjau garbės tada būti Kon- ‘ Susivienijimui Lietuvių Ameri- Lietuvą.
Grigaitis 1903 m. pradėjo studi ir kilti į viršūnes. Tačiau jis
apdraudų savo nariams...
jas Petrapilio universitete. Jis tuo nesusižavėjo. Būdamas ide greso rengimo komisijos pirmi koje. jis visą laiką dalyvavo or- į Nors c šauliai skaitomi patrio
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
ča dar daugiau įsitraukė į lietu alistu, jis pasiliko ištikimas lie ninku. Kongresas įvyko 1943 m. ganizacijos svarbesniuose darž? tine lietuvių organizacija ir jos
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių- draugas gali
buose.
Ypač
tenka
vertinti
jo
Pittsburghe,
Pa.
Patyriau
tūd/i
vių studentų slaptą veiklą. Or tuvių tautai ir visuomenei. Pra
tikslas yra kovoti už Lietuvos
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
ganizavo spektaklius, kartu juo džioje jį matome Baltimorėjej P. Grigaičio dideli nuoširdumą pastangas ir paramą organizaci- ’ laisvę ir sekti Lietuvos priešus, i
SLA — apdraudžia" ir Taupomąja apdrauda — Endowment
se vaidindamas, ir, greta to, me - redaguojant savaitraštį “P ir-Įj ir jo organizacinius gabumus. Jo jai ginti nuo. komunistų gaivalų bet kada parašiau 1981.1.28 d.
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
i ės i į platesnio akiračio visuo myn”, o vėliau jis jau yra pir iniciatyvia ir pastangomis buvo kėslų, kada šie stengėsi pagrobti įspėjantį straipsnį apie V-to D-jo
Susivienijimą
į
savo
kontrolę.
‘
•suorganizuota
Amerikos:
Lietu

meninę veiklą. Nedavė jis rū mojo lietuvių dienraščio “Nau
Šaulių Rinktinės Chicagoje šau
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
Taip
pat
d
r.
P.
Grigaitis
buvo
viu
Tarybai
kovai
su
Lietuvos
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $2.00 metams.
dyti nei savo lakiai plunksnai. jienų” redaktoriumi. Kurį lai
lę Urbonienę. Ji važiavo su Vil
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Jo rašinys apie Lietuvos savi ką dar taip pat redagavo žurna okupacija ir laisvei atgauti, šia daugelio SLA seimų aktyvus de- ! nies surengta ekskursija 1980 m.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
legatas,
artimas
pildomosios
Ta'
me
mūsų
srovių
centriniame
jun
valdybes buvo atspausdintas lą “Naujoji Gadynė”.
lapkrčio 13 d. “Gimtajame Kraš
jie
Jums mielai oaselbės i SLA įsirašyti
Petrapilio “Labdares” draugijos
Pijus Grigaitis niekad nesi- ginyįe P. Grigaitis visada, buvo rybos benldiradarbis, daugelį me te”, ji buvo išgarbinta ir pir
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
kalendoriuje.
’ ribojo vien tik žurnalistiniu dar- centrinis asmuo ,ALT) siela, tų pirmininkavęs Švietimo Ko mam puslapyje įdėta nuotrauka,
jam vadovaująs ir veikimo gai misijai.
Štai kaip ji giria okupanto san
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
(Bus daugiau)
res nustatąs. Jis yra Lietuvos
tvarką: “Žinau, daug ką jūsų |
307 W. 30th SU New York, N.Y. 10001
stipendijas ji
studentai gauna. Ir stipendSjas
Tel. (212) 563-2210
ir bendrabučius. Pas jus ir bu- I
'g LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir maksi'
tai pigūs. O pas mus ‘brangūs’

Draugas laužo katalikiškas tradicijas

POVILAS P. DARGTS. SLA Pr.ezider.tas

]

IM4 m. metraiti*. Jams yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vta«
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis į
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės ir A. Var»<

■> DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžytojoj tr to
lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie data',
ivente* bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiai*. Studija;yra 151 pusi., kainuoja 82.

■

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787

Dideli? pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ
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• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy
tas 8uo»o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* lit«
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> LlEtrtJ V IMK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T<mal<Rik
fSomlai parašyto įtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* t
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai {domūs kiekvienai!
lietuviui Leidinys ffixurtruotu nuotraukom^ pabaigoje duodami
Tjtovardžiu pavadlnima^lr Jų vertiniai J vokiečių kalb% Laba
naudingoje S35 pusi knvgoje yra Ryt>rū<tų tamėlapla Kaina

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

ATEINA LIETUVA,

> K4 LAUMES LIMB, rašytojos Petronėlė* Ortataftėi atf

mtnftnal Ir mlntyi apie aamenJs Ir rietas oeprlk. Lietuvoje Ir pi
malrlato bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu?
bet kainuoja tik D.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm
Ua tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr pot
Biją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui imogaua triM»
KayfB y*a dideMo formato. 2S5 pualapli, kainuoja WJL

V BATTRINfiS NOVELSS, BL loečenko kflryba. J. Vahdft
rertknM. BM pi. knygoje yra M aąmojkųpų noveHų. Kaina
.TBBinCO

km.
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Ini UODAS JICKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DI.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo ’
> vai ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vale

7**^

parakė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet'kada Ii
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. R,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimai
tr patarė mums toliau studijuoti.

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

*

TeL 476-2206
f — N<ajI«Do«, Chicago, 8, H.
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’iau pk'.igų, nežiūrint; |iad jis dustries liu. gavo $21.9 mil, 3

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai
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Kai kurie medicinos apdraudos
patarnavimai

!il jos jau buvo dilelę sumą pa
grobęs. PapaJuiu jts ją negyvai
nubadė.
Will Coynty Circuit teismą

Navy sutartį- gananti iperaikai
navigacijos sistemas. Kanados
komercijos koip. gavo už $16
pul. Navy sutartį helikopterių

jury nuteisė D. R. Lego mirties
bausme už žmogžudystę. Will
County valstijos prokuroras Ed
vard Petka teismo metu doku
mentais įiodė, kad žmogžudys
Lego buvo jau baustas 1982 m.
už vagystes. Missouri reform,
mokyklos. Vaistuos prokuroro
padėjėjas Rod Lechwar labai pa
sipiktino, kad žmogžudys Lego,
nežiūritna to, kad iš Mrs. John
son jau buvo didelę pinigų su
mą pagrobęs, dar ją mirtinai su
badė.

nusileidimo sisetmoms pagamin
ti. Westinghouse Elektros korp.
gavo už $15.1 mil. Air Force
sutartį ir pagerinimams radaro
reikmenims pagaminti. Iš Navy
rut artis gavo Jungt. Technolo
gijos korp. už $14 mil, General
Dynamics korp. už $12.1 mil.,
McDonald Douglas korp. už
$10.7 mil. reikmenims pagamin
ti. Iš Defens sutartis gavo: Sel
lers Oil korp. už $10 mil. ir Fi
zinė Inern korp. už S10 mil ra
diacijos simulatoriams paga minti.

Ve tic/'o : ydnti:dki gali pa tytos i orthopedijos išlaidas. į
dėti užmokėti už ambulansoj Tačiau dantų plokštelės ar kitos
4 r.nsx"ticiją nuo nelaimės vie.j dantų priemonės nėra apmoka
tos ir nuo i ūsu namu i ligoni. | mos.
• Washington. D. C. ICI Ame
ne bei seneliu namus ir iš minėtu i
• Revenue Deji-tąs praneša,
vicaji Ine. su vadinamu Impe
w t M edici nos reikme n u tvirtumas
vietovių į y/sų namus. Jei jūs
rial Industries PLC vienetu su kad šiais metaiskiekvienas mo
gydotės ligoninėse arba e-ate >e_ s Medeinos apdrauda gali pa
darytas armijos kontaktas $45.8 kesčių mokytojas tų mokesčių
r.ebu naVuose. kur negali su-; dėti apmokėti už tvirtumą me
mil. vertės, kad pilnu apkrovi mokės vidutiniškai $12 mažiau,
eikli reikiamo ^medicinos pa-j oicinos reikmenų, kaip eksipeno
z •
mu veiktų fed valdinė Įmonė kaip praeitais metais.
tinxwimo, medicare gali jums) priemonės, vežiojamos kėdės, na
Charleston, Indmu diukLės sistemos, ir kitų Į
padėti taip pat.
• Ausys ragų nepriteks.
Tuo pačiu metu “Litton In
medicinos
būtinų
priemonių.
Į
Med i einos apd raudai negali j
mokėti už ambulans.o naudoji-i kurias jums gydytojas prirašo |
naudotis jūsų namuose. Įstaigos ?
rrą m;o jūsų namų i gydytojuI
<
kurios suteikia senelių narni i |
Vilniaus kraštas senoveje
arba
rehabilitacijos
patarnavr
1
Medicinos apdrauda gali pa
(Iš Dailios apie Gediminą)
dėti užmokėti už ambulansųj mais negali būti laikomi įjūsi-Į
nanąais.
rranspo taciją tiktai į artimiau- ‘
tią jūsų apylinkėje esančią ligo į Jeigu jūs nuomosite, medici
Kur dabar Neris sraunioji,
r ’rę. Žinoma, tik tada, jei ten j. nom apdrar*’Ja gali padėti užmo
Lyg sesulė vainikuota,
r»ėra vietiniu susisiekimo prie į kėti palvi Kintas nuomavimo iš- ■
Tartum juosta sidabruota
menių suteikti jums reikaling_ą laidas už xą laiką, kol tie Įran
TORNADO
kiai yra mediciniškai būtini.
Vilniaus miestą apvynioja.
pagalba.
*
į Jeigu jūs perkate ir sumokate
Medeinos apdrauda gali pa
Ir apjuosia šydų šydais,
dėlį užmokėti už ambulansuJ pilną kainą, arba mokate dairi Linų sunka.’ arba vandeniu. Stij . kaip apmokestinarnos pajamos. nicms asmenims, išėjusiems po
Mėnesienoje pražydus,
miš? medicinos apdrauda moka
transportaciją j toliau esančią
ilsiu.
.
jei
jūsų
vad.
‘
adjusted
gross
v
pa

dija
rodo,
kad
iš
viso
chbleste:
Rūmus, bokštus ir gėlynus,
* * *
ligoninę, -galinčią suteikti jums mėnesines įmokas, kol jos pa- rolio kiekio . vidurkis nukilto jamos. pridėjus 50% jūsų Soc.
Ten prieš šimtmečius septynius. J.
būtinai ’-eiknli'ngą.pagalbą. Jei ' vririna ck-lis kainos bus apmo 3% ir 254 tiems, kurie sunau See. išmokų gausis didesnė su
KL. Ar tiesa, kad vad. “Land%
kėta.
ari^
kol
priemonė
dau
gu jūs pasirinkotevvažiu<M;i į to
dojo pilną v<tistų dozę Papras ma. kaip — singeliui ?25,000, o • trustas išima nuosavybę iš jūsų
Ošė girios ir ;šlamėjo,
Hau o^nčią instttuctjd; Medi tiau mc<Uciniška i nereikalinga tai. LDL viĮįSutini’s ' cholesterolio vedusių porai — $32,000. .Ap vadinamo “Probate”, bet ne iš
kas anksčiau įvyksta. Jeigu
Pasilenkdamos nuo vėjo,
care g- i’ padėti apmokėti amjums reikmenys reikalingi tižes ltiekj4-?bU5^Liį^ažintas 11% ir skaičiavimams nuošimčiai, gau jūsų Fedrai-Taxable estate? ,
Prisiglausdamos kalnuos ' J
hulan-o s-to< tik tokia dali, kiek
. ‘ T f ? ’ į : Kazys J-t1*
35L, tiems ligoniams* kurie su ti iš vadinamų Ltax exempt’’
niam
laikui
naudoti,
tai
kitšūictu nuvežimas i artimiau-’
Supos saulės spinduliuos.
h . : ;
taupmenų, privalo būti įskaity
care apdrauda gali mokėti jo? naudojo pilną vaistų dozę.
ATS.
Tag
yra-tiesa.
Tačiau
čia
>:a liga nii^ė. Skirtumą jūs turėti i jūsų vadinamas “a<y.ttstėd
dalį, dalimis.
Pr.
veikia $325$fiiff2 federalinis tax
Įsidėmėtina, kad dietą pade
Ošė girios ir šlamėjo,
•■turr.ėt ca:y> apsimokėti.
gross” pajamas.
(Bus daugiau)
exemption kiekvienam asme
da sumažinti oholerterolio kiekį
Tūkstančiai aidų aidėjo.
JM jūs gyvensite (ar būsite)
i Imkime tokį pavyzd..- Veduniui.
■
kuris,
mirs
1984
m.
Pažy

kraujuje,
ką
nustatė
minėta
stu!
rs ie Meksikos ar Kanados rūbeUrzgė, lojo, vaipės, pūtės
J siu pora turi per metus įvaitių ; mėtina, dabar jau nėra vadina
‘
dija.
Tai
buvo
vaistas,
kuris
pa1
žiu. ir. st!sirgu>. ligoninės tų
pajamų $30,000. Jų abiejų'penSumažinus cholesterolį, ;
Kaip jaunamartės laputės.
daiėididelį skirtumą sumažinant
mo State Inheritance taxų UI v I
kraštų bu> arčiau, tai už trans
sumažėja širdies rizika širdies atakas ir mirties atvejus sija sudaro $10.000. Pildant pa- nois valstijoje nuo 1983 m. sau-1
Ir vilkai kaleno dantį
partacija Med. apdrauda jums
L.mu mokesčių anketą kartu reik
vpatingai
tiems
’
pacientams,
ku,_
šio
1
d.
Medicinos ekspertai teigia, kac
Po kalnyną, po pakrantę.
taip skaičiuoti: $10.000:2±r=$5,000
rie reguliariai naudojo :gydyto
’
vididėjus
lipoproteinų
(LDLJ
(pusė abieju pensijų) $30,0004
Nepatenkintas kaimynais
Prosthetinė< priemonės .... I
kiekiui (riebalinių depasitų ar jų prirašytus vaistus, kurių svari <5.000 $35.000' Kadangi $35,000 -'KL. Pasakykite, jei nuo pra
Braidė stumbras tankumynais.
Medicinos epdrauda padeda e ^-'se) padidina širdies ata blausią vietą užima cholestyra- v ra didesnė suma negu leistina, eitų metų Ill. valstijoje nėra pa
Dalia *S\, M.Di
veldėjimo mokesčių, o kaip yra
užmokėti už prosthetines prie kos galimybes, stroke ir mirties minas ir kiti.
Ant šernų ir elnių pyko,
tai valstybmiai ir kitoki mo
su
sąskaitų
ir
dėžučių
užšaldy
mones. būtino pakeisti vidaus atvejų. Prie tokių po* dešimties
kesčiai reikės mokėti už visus
Ir su meškomis nesutiko,
mu. jei pilietis miršta?
kūno dalis. Ten Įskaitoma šir metų studijos, priėjo išvadoj
$35.000. Reiški< vedusiųjų pu'Lyg žolės jis jiems gailėtų,
Jadzė Sp~nė
dies vnrykPus. Medicare patvir Medicinos Institutas Baltimorė- JOS KLAUSIATE.
>ė pensijos bus apmokestinama I
Lyg miške jam maža vietos.. .
i
tintus korektwines lenses rei je. McL ir kitų 11 medicinos
ATS. Illinojuje dabar jau ne
kartu su >jų kitomis pajamomis
MES
ATSAKOMI
kalingas po katarakto operaci centrų JAV. Dr. Peter O. Kwi"
J'
sula: veikia įstatymas, reikalavivęs už
Giesmininkų margaplunksnių,
- Jr - c ■
jos, ‘‘kclodomijos * ar “ilestomi- terovic iš Hopkins Institute pašaldyti mirusio asmens bankuo
Kiek čiulbėjo po paunksnę,
jus” maišų ir nustatytas rtimas sakė: "Studiia parodė pirmą kar-' Ar bus apmokestinamas 1 KL. Šiais tnetais “Motina se sąskaitas ir jų depazitų ap
Tartum kiekviena šaka
mįemone^ ir krūtinės “prosthe- tą. kad sumažėjus cholesteroli;
Soc. Sec. pensijos?
iL
l]>vertė Cbięagą sniegu. saugos dėžutes. Taip pat jums
Gulė, kėlės su daina!
ses” (Įskaitant operacini žalva kiekiui kraujuje, sumažės rizi
Supermarketas" nereikia gauti leidimo iš vad
KL. Aš planuoju išeiti poilsin ■ Varlinamas
rį — bssiere) po maoterektoni- ’ ka koronarinės širdies ligos”.
'dais metais. Ar
Ai- galite
galite man
man papa Lolony Foods, [esantis vakari- Attorney General ofiso, kad “iš
Tartum jūra mėlyna
Prirašomų vaistų “Cholesty.
jos. Medicinos apdrauda gali
laisvintu
”
mirusio
sąskaitas.
Jūs
Chicagos daly 63rd gatvėj,
sakyti kokia imand pensijos da-’
Buvo Lietuvą tada,
tai padėti mokėti už dirbtines j raminę” dozė svyruoja nuo ze
lis bus ipmokestinama? Už at-j valydamas savo parkinimo skly galite pakeisti vadinamą “joint”
Pasinėrusi miškuos,
‘limbs”, ir akis, mnką. ko»ją, nu-j ro iki šeriu pakietėlių per die
pą. sniegą verčia ant privačiu sąskaitą paprastai, parodant ko
sakymą
iš
ankšto
dėkoju.
garą ir kaklo “braces'*. Už ortho-i ną. Tas vaistas aprašomas, kaip
Kaip jūrelė mėlynuos, —
Jūsų> Jadvyga K-nė namų priešakinių durų. Mano pija mirties certificate.
pelinius batus, padeda apmokė-1 ‘‘unpleasant substouce”, smėlė
P. Šulą*
švosorka (vyr. aktžiaus moteris)
Neaprėpiamai plati,
ti sąskaitą tiktai kai jie yra da- j ta ir sunki medžiaga, paprastai
ATS. Pradedant šiais metais kartą pabarė tiios vyrus, .kurie
Neapsakomai graži!
lis kojos biacleto ir išlaidos į>kai į nuplaunama su apelsinų ar ei Soc. Sec. išmokos bus skaitoma, vertė krūyas sniego, kad jie liau
Buvo Lietuva laisva —
tųsi tain dare. T’e vvrai su tuo
Kunigaikščiai valdė ją.
sutiko, bet praktikoje sniego
Trumpos
žinios
krūvas vertė jr toliau. Kadangi
Ji išaugo, išbujojo,
męs esame vyresnio amžiaus
Kai valdyti josios stojo
žmonės, tai to'priversto sniege
e Pensininkui K. šiaudinius,
Didis vyras, kuris vadinos
krūvas nukasindti nepajėgiame syv. Hoyne and 47 Str., Com
’Ką- šiuo atveju reikėtų daryti9 munity ligoninėje padaryta ger
. Kunigaikštis Gediminas. •
H one struck, would you
ATS. Colony iFoods superjn- klės operacija. Jup rūpinasi sū
B. Sruoga
riendentas murok pranešė, kad nus Vytautas, žmona Emilija bei
šv. Kryžiaus liet, parapijos pa
jie pasamdė privačią firmą vaTomedoe respect nė geographic bocrdares. Over
rapijiečiai. Visi linkime greit
! !yt; ir. išvežti sniegą. Pirmą kartw last Sv« years.A245 tornados have touched down n
pasveikti ir įsijungti į liet, para4« d&ersrt stoto*. WNte they can occur anytime. March
} ta* jis toki nusiskundimą girdėtrough August are Gortodered the -•danger months. State
t .
i
“*
piečių veikimą.
Magd. S-nė
us for
jo.
(
Farw Fro and Cesuefcy, a toafor home insurer, oHers the
kMtooing eupoesbom fo.heto you get reedy for the coming
> The National Aeronautics ir
Superintendentas, busdamas
iums $20 čeki,Lūžiikrino. kad Space administracija, Washing
AT OUt I0W lATS
IF
!T
HAPPENS
GETTING PREPARED
hteityle panašūs dalykai nebepa ton, D . C., sudarė $390 mil. ver
sikartos.
tės sutarti su Martin Marietta
* •* •
cSsaster service official*. Check y<xr local
korp. pagaminti 21 papildomą,
’’*•*** wdte for ’mtnjctions and informebon on
KL. A^ aš galįn gauti nuolai vad. “external Fuel” tanku>, ku
dų. turint vadinamą Home- rie skiriami erdvės šaudyklei.
■ NoMfy your bwrance agent of your loss m
wners-Fire Insurance, jei aš Vienas toks tankas, turintis skys
soon as poostato. He can advise you what to
įrengsiu tymoke’ detektorius?
hydrcgeno ir oksigeno alyvą,
3
*
Petras
P.
yra naudojamas kiekvienos sauK Stay with your property fo guard agatost
'•endahsm <x *oort*g until law enforcement
dyklės nulehfenui. Minėta fir
agencies organize protectton.
► ATS. Dvi didelės aptlroudo^
— Protect against aMfcnto damage, board uo
ma jau dabar gamina pagal biri. bendrovės xJuoctef 5% nuolaidą^
broken windows or holes in the waffs gr
vuri kontraktą 38 vad. “extet*
Foof; cover or otherwise protect fofTtohtags
i jei jų - panaudokite šiuos įren
from further damage by ra»a 6r wind, k
rial" tankus šaUKlyklėms, kurių
necessary, hwe wtottos hjmed off to p^gimus:
a)
“
smoke
”
detektorius
vent dam^e fcoa e^jfoetan or fire.
iau 15-ka pagaminta ir jau pri
turi būii ki< kliename , namo
statyta NASA ir 10 lį jų jau;
■ Don’t be rushed into signing repek
aukšte, b) ugnies '‘extinguisher’*.
EPMAK POAi
CHiCAGO. iLu
penau^ojartu skridimui. Prie
tracts Ry by -ntaht repairmen often
— I you're
ai
tornado vtohms Be are you
šoki* tinįųftf mvb&s daug naii- g
•toar taw area
you’re deabnq. Your insurance
?
Į
nimenūsūir^tifis-Arohto
ir
užigster should be eb*e to help:
dajbminkų ’ J
padalinėse duryįk Kalbėkite
Bettor Busmese Btreeu or LLends or
• Buvęs kalinys Donald K.
. savo apdr? utlos Agentu. Pasta
ba: čia vr& pa lipdoma nuolai■ Kėep recetoto for rf repairs and addHfongf
Mtoto
taBAtary
to yotr
bving expanses Mbef homeowners iHKiranče
bouse wxJ
it rt a we otece away Irom
* da (paprastai 10**),. turintiem^ 1/, ivužudė Mary Mae Johnson.
contracts w*
taesf caęto. casualty
♦to^e (ttoe a toto dt^aait box). |l wif be a
tosses exce®$nq jino ’M* Irani rcawtorifd
great help to aptoadi^g pa/aieOI for your
Hcrneownecs Insurance senjo T2 jrį. amžiau* mštaj. žmogžu
rams 55 m amžiaus ir vyres- dys pareikalavo iš jo dar dan’ ’
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Mutual Fed
vinqsand

lis Buairlnks ir jį pakvies, jis per
vieną naktį paraiė $avp praė
jimo papildymą, kurį buvo ui*
miršęs. Tas papildymas ne tik •
pirmininkui, bet ir kitiems pa* i
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PREZIDENTUI NEVERTĖJO GINTI
GOSLAUS EDWIN MEESE’O
Prezidentas Reaganas labai.riui Strom Thurmond apie pregciai padarė, atiduodamas visą ridento patarėjo Edwin Meese
buvusio prezidento Jimmy Car- 3-ojo įtariamą įsivėlimą į prez
terio debatų sąsiuvinį pjakura-u Carterio sąsiuvinio reikalą. Tam
turai. Kaip tas debatų sąsiuvi iredyti buvo keli Laiškai, gaul
nis pateko pas Flėaganą, aiškiai iš E. Meese 3-ojo. Bet tuo tarpu
niekas nežinojo, ar neprisiminė, viešumon iškilo Mčėse’o žmonos
bet kandidatas Ręąganasvtupse Oriono paskolos reikalas, tai se
debatuose tuometinį 'prezidentą natorius Melzenbaum pasirinko
labai gražiai aptvarkė. Tai buvo paskolos reikalą. Senam senate-,
pals pigiausias ir reikšmingiau- riui atrodė, kad ne tik senatosias veiksnys prez. Carteriui iš rįaį? bet ir krašto gyventojai
Baltųjų Rūmų išvesti. Preziden- lengviau supras, kodėl jis, ruoN
(ientas Carteris būtų galėjęs. ;lamas pranešimą pakomitečiui,
lesti milijonus, bet Ronald Rea- j yįsai užmiršo apie žmonos gaugano idėja po debatų išvežti į .} SI 5,000 paskolą.
prez. Carterį ant ratukų ir “iš-! Senatorius Metzenbaum, bcdumpyri” buvo pigi, bet ji smar- į kalbėdamas su sen. Thurmond,
kiai pakreipė gyventojus Reaga- įsiminė, kad Edmin Meese
no pusėn.
Tąjį vertėtų dar kartą pakviesti
Carterio sąsiuvinio reikalas i pakomitečio posėdį.
— Tą čia jį klausi? Jis jau
neišaiškintas, bet prokuratūra
paskelbė, kad bvla nutraukta, iudijc... Jis neis!
Metzcnbaumui nepatiko toks
nes neišaiškinta, kaip tas sąsiu
vinis atsidūrė Reagano rinkimi komiteto pirmininko atsakymas,
niame centre. Atrodo, kad ir :od*1 jis parašė pakomitečio pirJ. Carteris tos bylos kelti neno mininkui vieno puslapio trumpą
rėjo, nes teisme būtų paaiškėję, aišką, kuriame išdėstė rastus
kokius žmones buvęs preziden svarbius nesuderinimus Edwin
tas skaitė savo bendradarbiais.. Mease 3-ojo pareiškimuose. Jis
Prokuroras bylą baigė, bet! norėtų tuos tvirtinimus išaiškinbyla dar nebaigta. Amerikos Se i. Senatorius Thurmond, per
nate vra senas senatorius, kuris skaitęs sen. Metzenbaum laišką,
turi laiko pavartyti senus doku-( tuojau įsakė E. Meese 3-ajam
mentus. Sen. Metzenbaum jau* nasiruošti dar karią liudyti pa
buvo berašąs laišką pakomite komitečiui.
Meese nelaukė, kol pakomilečio pirmininkui, respub. senato-

DR. PRANAS SKARDŽIUS

LIETUVIU KALBA, JOS SUSI
DARYMAS IR RAIDA
(Tęsinys)

Ir dar daugiau: mūsų kalboje, kaip ir
kitose baltų kalbose, randame nemaža darinių,
kurie yra net žymiai senesni už slavų atitikme
nis; pvz., mūsų draugas arba gardas yra daug
senesni už atitinkamus slavų žodžius tiek šakni
niais dvibalsiais, tiek galūne -as, kuri slavų kal
bose jau seniai yra visai išnykus. Taigi apie lie
tuvių kalbos slaviškumą gali dabar kalbėti tik
visiškas neišmanėlis.
Nedaug gudriau galvoja ir tie, kurie mūsų
kalbą laiko lygia su sanskritu ar kuria kita seno
vine ide. kalba: ši nuomonė taip pat nedaugiausia
teturi pagrindo. Kad tai būtų mums bent kiek
aiškiau, paimkime iliustracijai nors kelias eilutes
sanskritiškai parašyto teksto, pvz., kad ir didžio
jo indų Mahabharatos epo vieno epizodo pradžią:
A:si:d ra:ja: Nalo na:ma Vi:rasenasuto
- ■*
l.bali:
Upaparno gunair išta:i, rupava:n, ašvakovidas
Atiš’an manujendra:na:m murdhni deva. .
Fp^tir ^atha:
L"p?ryupari
vėsam adydya iva tejasa:
Į mūsų k:- bą išvertus, tai maždaug šitaip
'.trodys:

komitečio nariams parodė, kąd
Meese yra nepaprastai gobšus
prezidento patai ėjas. Jis baigė
universitttą, gavo advokato tei
ses, o dabar tas teises panaudoja
pasipinigavimui.
Prezidento patarėjas, siekda
mas JAV vyriausio prokuroro
vietą, užmiršo pakomitečiui pa
sakyti, kad jo žmona 1981 metų
sausio 15 dieną pasiskolino iš se
no jo pažįstamo Edwin Thomas
*45,000. Edwin Meese 3-asis
taij) pat užmiršo pasakyti, kad
jis tą paskolą gavo be nuošim
čiu. Tuo tarpu kiti dokumentai
rodo, kad pats Edwin Thomas
turi lobai riebų valdžios apmo
kamą darbą. Paaiškėjo, kad E.
Thomas turi ne vieną valdžios
apmokamą tarnybą. Vieną pra
deda ankstyvą rytą, o antrą —•
tuojau po keturių.
Be to, nustatyta, kad Edwin
Thomas žmona taip pat turi ne
vieną, bet dvi valdžios gerai ap
mokamas tarnybas. To dar ne
užtenka. Edwin Thomas ir jo
žmonos sūnus Tad Thomas Dar
bo departamente turi tarnybą, i
į metus jam mokančią $16,550.
Edwin Meese 3-asis nuošimčių
nemoka, bet jis parūpino Edwin
Thomas šeimai penkis valstybė.'
Jarbus, kurie valstybei kainuoji

milžiniškas sumas. Senatorius
Metzenbaum patyrė, kad prezi
dento patarėjas Edwin Meese
3-asis gavo 300,000 dolerių pa
skolą, už kurią jis nemoka nuo
šhnčių. Tai labai didelė suma.
Nekantrus Meese ir vėl pasi
skubino su svarbiu pareiškimu.
Jis prašė prokurorą nedaryti
jam jokių lengvatų, bet spręsi3
jo reikalą iš esmės. Prokuroras
nusišypsojo ir pareiškė, kad jis
iokių lengvatų negalės daryti.
Yra Kongreso priimti įstatymai
kurie liepia klausimą spręsti iš
esmės. Pats prokuroras negalės
įsikišti. Reikalas atsidurs teisė
jų rankose. Teisėjai ir prokura
tūra privalo prisilaikyti veikian
čių įstatymų. Prokuroras negali
įsakinėti teisėjams, ką jie pri
valo daryli. Jis privalo pildyti
teisėjų sprendimą.
šiandien visiems paaiškėjo,
kad Edwin Meese 3-asis yra geb
šus žmogus. Jis nori greitai pra
turtėti. Jis ne tik pats nori tu
rėti daug pinigu, bei jis nori,
kad ir jo žmona bei vaikai būtų
p:nigingi.
Mums irgi atrodo, kad Edwin
Meese 3-asis yra goslus žmogus.
Nežinome, kaip goslaus galėtu
me angliškai išversti. Lietuvių
kalba yra labai sena ir turi la
bai ddug tikslių žodžių. Anglis
I

v?

o

kai tuos žodžius reikia keliais VLADAS 1>OŽĖLA
žodžiais aiškinti. Goslus žmogus
yra gobšus žmogus, bet tarjri
KOVOS DĖL SPAUDOS
gobšaus ir goslaus yra skirtu- j
(ATSIMINIMAI)
mas.
.:
.

Gobšus žmogus pinigus uždir
ba, juos taupo, bereikalingai jų
neišleidžia. Jis stengiasi, galimai
i .agiau išsMcrcti už darbą, bet
iždirbtą centą deda prie cento.
Jis prisilaiko įprastų ir dangųuos žmonių priimtų taisyklių
uždirbtiems pinigams taupyti,
t uo tarpu goslus žmogus nesi!a;ko jokių taisyklių. Goslus
miogus;nesilaiko net veikiančių
statymų. Jis meluoja, apgaudi-;
nėja, ^užmiršta”, kad tiktai
langiau pinigų turėtų. Įstaty
mai, nuostatai, priiinfos. . taisyk
is jam negalioja. Jis griebia pi
nigus visokiomis priemonėmis.

(Tęsinys)

Politikoje aš ta p pat laukiau
akcijos. Gyvename modernioje
v i su oi n en ėj e — b u r ž u a z i n ėję,
kaip sako socialistai. Tolesnei jes
evoliucijai reikia laisvės. Vieno
dai jos reikia ir dvarui, ir kai
mui. šiam reikia atsipalaiduoti
nuo pro vėžių su dvarais, nuo ga
lybės mokesčių, o anam — nuo
valdžios reakcijos./'Kovos fron-'
tas vienodas. Deja, nėra vadovy;
bes fronte. Ponas Jonas jos ti-‘
kiši iš iii ūsų pažangios* inteligentijos. Kok ji ateis, reikia pa
tiems. Mūsų tarpe yra visuome
nės reikalams artimų jaunuolių.
Valstybės gynėjas W. French Ko jiems nemėginti savo jėgų?
smith antradienį- nutarė paskir /'‘Kein Meister faellt vem Hiipai specialų patarėją E. Mėeąe mei?\ — sako' vokiečių prietyris.
Akcija-, apie.kurią tiek kalbė
'Tojo bylai nagrinėti. Jis pąskys
rė tris federalinipš*teisėjus, kad ta, vis dėlto neįvyko, šeiminin
jie, prisilaikydami 1978 metais ko minėtieji jaunuoliai neprisi
priimtą įstatymą,' liepiantį val ruošė. Ar dėl ’ ryžto stokos, ar
džios tarnautojams dorai elgtis, dėl uždavinio sunkumo — ne
ištirtų prezidento' patarėjo E. žinia. Ponas P. Višinskis, kuris
Meese elgesį. Teisėjai turės su buvo prašytas, taip pat negalė
rasti tekį teisininką, kuris per jo. Iš Vilniaus kviestis kalbėtoją
90 (Lenų ar anksčiau peržiūrės buvo per vėlu. Taip ir liko pa
nusiteikusi Pašvitinio
O
dokumentus, apklausinės pata žangiai
rėją Mee^e. Jis turės informuoti .visuomenė iš dvaro ir kaimo be
teisėjus apie tolimesnę bylos mitinge tarto žodžio.
1904-6 metai Lietuvje. Visuo
eiga.
tinio minties ir politikos sąjū
Reikalui.tiek toli nuėjus, pre
džio metai. Pajudino jie ne lik
zidentui Ręagaftui būtų geriau
mūsų kumečius su ūkininkais,
sia leisti teismui spręsti šį . rei
bet ir pačius bajorus. Tokie gar
kalą ir pačiang. nedaryti jokią
sūs praeityje irJokie tylūs da
spaudinio į šios bylos eigą. Ne
atrodo, kad patarėjas E. Meese
tiktų prokuroro pareigoms, r Edwin Meese 3-asis prokuroru
Kraštas 5ių dsug saugesnis, jei * netaptų.

bartyje! Kas su j r s ?

Tik po metų grįžau. Vėliau pri
pratau. Nęt malonu pasidarė
važiuoti
gražiomis vietomis,
vpač Ukrainos su žydinčia gani
tą ir plač ais me.onų laukais.
Taip išvažinėjęs š šeris metus,
‘aimingai baigiau mokslą.
Ąr moki svetinių kalbų?
pertraukęs savo prisiminimus,
įiąjrlau^ė daktaras.
— Pusiau vokiečių kalbą.
— Nedaryk tamsta tos klai
dos, kurią aš padariau, neišmo
kęs kalbų. Malai ten, — ir nu
rodė rsnka į artimiausią lenty
ną, — guli prancūzų literatūra,
medicines knvgos ir žurnalai,
ieku li.e.alūią, gaudau paskuv.nę medicinos naujieną, nema
ri damas prancūziškai. Gelbsti
mane lotynų kMba.
Ar neg.di 4ams’ai padėti
ritus ka bos, j^k tek.a didelė
Tbiiu.eka ?
— Ne, prancūzų literatūra
yra viena pažangiausi, tikriau
>akant, praktiškiausių. Arčiau
gyveninio būdama, ji jautresnė
jam.
Vasarą, kai ligos apstoja,
einu į savo biblioteką, ar labo
ratoriją ir valandomis, ten išsė
džiu: ieškau atsakymo į man ki
lusius klausimus. Jų daug.
Deja, mano mokslo priemo
nės labai menkes. Darbui reikia
tinkamesnių sąlygų — valstybi
nio masto ligoninių, laboratori
jų. Kol kas dar jų nėra. Bet jos
bus, — sužibo daktaro akys, ir
staiga pagyvėjo jo bąlsas. Ir tie,
kurie ateis po manęs,' jau dirbs
Kitose,, sąlygose,'savos valstybės
pateiklose. Nebereiks s tuomat
nei mokslo žinių ieškot už šimtų
mylių, nei tyrimų ir bandymų
daryti tokiose skurdžiose fkaip
mano sąlygose. Kad taip grei
čiau^ greičiau jos .ateitų!
Dusyk pasirodė' p-lė Gabrielė.
— Tėveli, tavęs ligonis lau
kia,
sako ji.
Daktaro gyvenimas nežavėjo
manęs. Gilios pagarbos jam nu
teiktas, palydėjau akimis jį.
Daktaras Leonas Petkevičius
kažkaip nematytai išaugo ir
nioksją išėjo ir taip pat kaip tė
vas .daktaryste vertėsi. Jei ne
vienas atsitikimas dėl kumečių
streiko dvare, gal būt, jis būtų
ir man iš atminties išėjęs.
Atsitikimas buvo toks. 1901-5
metų streikai šiaurės Lietuvos
dvaruose smarkiai sujaudino
savininkus.
— Kaip jie, — tarė vienas jų,
baronas Roppas, — tie vakar
dienos tarnai, šiandien drįsta
reikalauti?
(Bus daugiau)

— Aš bū ;.au lamtos nebepa
žinęs, — tarė daktaras, sutikęs
mane ^užmiškyje, savo dvare.
Taip tamsia išaugęs ir pasi
keitęs!
Su daktaru Leonu Petkevi
čium, tėvu, aš susipažinau prieš
kokius metus. Visa Joniškėlio
apylinkė tuomet jį žipojo.,.Ligo
je visų laukiamasft pasitarime
visų- klausomas. Nebuvo tos
gryčios, kurios jis nelankytų.
Visiems geras, visiems širdin
gas,' Toks jis ir dapairi i • judrus,'
malonus, nepailstamai * begydąs
Smilgių apylinkės ligonius.
- Helė (duktė Gabrielė) man
pasakojo apie tamsią. Vis dar
savo keliu tebeini?
— Taip, daktare.
— Nėra, jaunuoli, didesnės
laimės, kaip pačiam kurti savo
gyvenimą, — ir ta proga jis grįž
telėjo į savo praeitį.
Baigęs gimnaziją, aš panorau
daktaru .būti. Savųjų tarpe gy
venti ir žmones gydyti. Visi uni
versitetai buvo toli. Arčiausias
tebuvo Kijevo. Kaip jį pasiekti?
Geležinkelių nebuvo. Ogi ark
liais, sako mano tėvas. Ko, girdi,
bijoti? Pagalvojau, ir sutikau.
Nusipirkau arklį, pasitaisiau ve
žimą ir tėvų palaimintas išva
žiavau. Vykau pietų link per
Vilnių, Nemuną, Pripetį. į žitomiro pusę —- apie 809 varstų.
Kelionėje užtrukau kelias savai
t Musolinio giminaitei A lėk
tes. Nejauku buvo: svetimi žino- Sandrai Mussolini, žydai neleido
nes, svetimos vietos, su dides- ruošiamoj filmoj žydės rolę su
niais ar mažesniais nuotykiais. vaidinti.

pos šaknies su-, kurią randame gotų daiktavar dėtingą savo kalbą, kuria buvo sukurti seniausi
dyje su-nus “sūnus”, graikų huios “t. p.” iš ’su-ios, religiniai himnai, didžiausi epiniai kūriniai ir
sen. airių suth “gimdymas” iš *su-tu- ir ide. prie daugybė kitos rūšies kalbos bei literatūros pa
sagos -tos, sen. indų kalboj pavirtusios į -tas, -tah; minklų.
Visai kas kita yra buvę senovės lietuviai. Jie
jo rekišmė yra “sūnus, karaliūnas. karaliaus prin
cas” ir tuo būdu skiriasi nuo paprasto sūnaus. ilgus amžius yra glūdėję didžiai nuošaly, toliau
Būdvardis bąli: (kamienas balin-) turi tą pačią nuo didžiųjų prekybos bei susisiekimo kelių ir vi
sai nutolę nuo judriojo antikinio pasaulio. Jų piršaknį kaip rusų bol’šoj “didelis” ir kt.
Taigi visi šio sakinio žodžiai yra mums tolimi mykštiniame žemdirbių gyvenime, kiek galime
(Reduplikuotinis prielinksnis uparyupari yra
sudėtas iš dviejų upari “per. ueber” ir todėl iš tik tiek savo kilme, tiek daryba. Kiek artimesnis spręsti iš turimųjų ligšiolinių žinių, nebuvo sumums yra ašvakoyidas “pferdekundig” ir detfa- klestėjęs toks sąjūdis, kokį randame sen. indų,
rųjų reiškia “toli per visa, weit ueber alles”.
patis (patis sakinyje paverstas į -patir) “dievų graikų ar germanų gyvenime. Todėl nestebėtina,
Kas nėra mokęsis sanskrito, be vertimo iš lito viešpats”: pirmasis iš jų yra sudėtas .* ašvaka- kad antikiniai istorikai ar geografai apie mūsų
teksto negalės beveik nieko suprasti: taip iš pir “arklys” (plg. mūsų ašva “kumelė”) ir -vidas “ži protėvius beveik nieko tikro nežino.
Romėnų istoriko Tacito “Germanijos” mini
mos pažiūros atrodo viskas svetima ir labai toli nąs, kundig’’, kuris toliau santykiauja su sen.
ma. Tik iš pagrindų išsiaiškinus kiekvieną žodį prūsų waidimai “mes žinome”, mūsų vaistas mieji aisčiai (Aestiorum gentes) veikiausiai tėra
skyrium ir jo santyki su kitais žodžiais, jau bus “Heilmittel” (iš *vąid-tas) ir kt., o antrasis yra buvę tik prūsai arba gal iš dalies dar Baltijos pa
galima šiek tiek suprasti minti bei turini ir tuo sudarytas iš devas “dievas” ir patis “ponas, val jūry gyvenę kuršiai, bet nieku būdu ne mūsų pro
būdu suvokti paviršutinį sen. indų, šiuo etveju dovas; vyras”, taigi visiškai galėtų atliepti mūsų tėviai, kurie istorijos šviesoj yra iškilę daug va
liau, tik XI amžiaus pradžioje. Bet ir po to glau
dirbtinės literatūrinės, kalbos pobūdį. Pvz.. pir *dievapątis.
Apskritai imant senovės indų kalba, vartotą desnis jų dvasinis bendravimas su Valerų Eumasis žodis a :si :t “buvo” yra imperfektinė lyįiM,
sudaryta iš šaknies a :s-, toliau savo ruožtu yra daugiąų kaip prieš kętuyi# tūkstančius metų, yra* (ropa dėl kryžiuočių invazijos Prūsuose dar il<mi
kilusi iš ide. e:s-, kuri balsių kaitos laipsniu san daug mažiau nutolusi nuo ide. prokalbės kaip kuri negalėjo kaip reikiant prasidėti, ir todėl jie dar
tykiauja su mūsų esamojo laiko šaknimi es- (esant kita kalba, ir todėl ji yrą išlikusi labai archaiška dgokai turėjo pasilikti stabmeldžiai. Net ir vėlai
esti ir kt), plg. mūsų lėkė šalia leltia ir kt.
ir įvairi. Iš'kitos pusės indai, išsiskyrę iš bendro krikščionybę priėmus, stabmeldybė dar ilgai kles
Ra:ja: (kamienas ra:jan-) turi šaknį ra:j- iš ide. kamieno, labai seniai, maždaug už pusantro tėjo Lietuvoje; pvz., iš Jono Maletijaus ir kitų
ide. re;g> su kuria taip pat yra sudarytas k)t^ ar dyiajųrtūkstančių metų prieš Kr., yra įsikūrę šaltinių yra žinoma, kad dar XVI amžiuje Maži
re:x, re:gis “karalius, kunigaikštis”, gotų rsifcs tolimajame krašte ir tarp vigai svetimos rasės Lietuvoj buvo aukojamas ožys ir atliekamos kitos
“valdovas” ir kt. Na:ma: (kamienas na:mąn-) žmonių, todėl jįę, sumišę su pirmykščiais, paly stabmeldiškos apeigos,
yra tos pat kilmės kaip lot. nomen, got. namo lėkt. ginti, gana aųgštos kultūros gyventojais, ilgainiui
(Bus daugiau)
Šutas (galūnė -as. ah dėl žodžių sandūros saki turėjo susidaryti ne tik labai savotišką galvoseną
nyje yra paversta į ilgą o:) yra sudarytas iš trum bei gyvatą, bet ir gana nepaprastą ir didžiai su I
Nauiif no«. UhiCKgn, 111.
Friday, March 30, 1981
Buvo karalius, vardu Nalas, Viraseno sū
nus, stiprus'
Aprūpintas trokštamomis dorybėmis, gra[žus, arkliažinis,
Jis stovėjo žmonių kunigaikščių viršūnėj,
kaip dievų viešpats,
Augščiau visko, kaip saulė (savo) blizgesiu.

.

R vnjAUS
disklausimais.
esamą LatModernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
> ir Estijos konsulų statusą
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
mybes ji pakelti. Genetokiu auresu:
Lietuvos garbės kousuJ. žmuidzinas yra įrašyNaujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
funeral Home and Cremation Service
i oficialiai skelbiamą diplop.tų sąrašą, tuo tarpu Estijos ':r
1729 S. Halsted St
Charles Stasukaitis
i jos konsulų ten nėra. Tuo
i jų diplomatinis statusas
Chicago, IL 60608
dalinis. Jų pirmtakai buvo
24 Hour Service
■312 ) 226-1^44
imc sąraše.
DR. PAUL V. DARGIS
1984 m. vasario 22 d. visi trys
rK^xMiisiiviAi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
konsulai buvo pakviesti į parla
WestchesUr Community klinikos
mento pirmininko ložę ir, seMedicinos direktorius
ato^iaus S. Haidasz tarpininka1^38 S. Manheim RdM Westchester, III.
imu, buvo parlamento pirmibirzėny kluoo metinis susirinkimas
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis šauKianus oaianozio men. 1 d, seKinko Llcyd Francis pristatyti
LUiuneug 1 včll po p*ei4, Uieumų
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai
~ "d - IH i an t i em s pa rlamento
dilge alku - Kei or matų paiapijos sa
TeL: 562-2727 arba 562-2728 lele, OXrOU OO- rLL vešiau rkVe. ĮejdlLa^
i am s Posėdye buvo pats miVd-lSęS.
id šonu, r o Susu nuumo
’s*eris pirmininkas Pierre Tru
vaioyoa Kviečia visus ouizenus su
TEL. 233-8553
seuuumis oei aruinaisims gausiai
kau ir ministerių kabineto naoąiyvauU.
Service 855-4506, Page 06058
ai Parlamenatrai pristatymą
nutiko plojimu.
Tame pačiame
parlamen
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Lietuviškos knygos
to posėdyje parlamento na
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujienose buvo skelbiama, Į
ciai Michael Wilson ir Laverne
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS
kad
Bronio
Railos
nusibastymai
'
ewycky
perskaitė
pareiškimus
1907 West 103rd Street
Tel 927-1741 — 1742
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa
/engiamo XH-jo Baltiečių vaka
Valandos pagal susitarimą
praeitais melais, kai J. Klauseiro proga. Juose buvo pasaky4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
‘
a,
kad
lietuviai,
latviai
ir
estai
sis pasijuto be pagrindo įžeistas
Telefonas 523-0440
davę reikšmingą Įnašą daugiaDR. FRANK PLECKAS ir panoro pasižiūrėti arčiau j
DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSKIS — Autoportretas
rf O BERN IŠKOS AlR-CONDITlONEl) KOPLYČIOJ*
kultūrei Kannados visuomenei.
Bronio Railos mėgiamas pa
OPTOMETRISTAS
Balt iečiai esą liudijimas kanareikšti nuomones. Arčiau pastu
KALBA LIETUVIŠKAI
I
diečiams, kad laisvė yra trapi.
dijavęs, jis rado reikalo para
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Baltijos
valstybių
konsulai
Otavoje
Kanados baltiečių giminės Lie
šyti knygą apie Bronio Railos
Tikrina akis. Pritaiko akinius
rabai lengvą švaistymąsi įžei Jie lankėsi senate, atstovu rū Latvijos ir Estijos garbės kon tuvoje, Latvijoje ir Estijoje ne
ir “contact lenses”.
džiančiais žodžiais.
[
_____ ir dalyvavo Baltiečių va- sulai — dr. J. Žmuidzinas, dr. turi tu laisvių, kiu iomis naudo
•* muose
Pirmiausia, Klauseikis faktais į
kare parlamento rūmuose
E. Upenieks ir L Hensco lankė jasi kanadiečiai. Parlamenta
rams esą gerai žinoma, kad bal
Dr. LEONAS SĘIBUTIS įrodė, kad Raila įžeidęs K. J a-Į XII Baltiečių vakaro Otavoje si Kanados sostinėje.
1984 m. vasario 21 d. konsulai ti ečiai trokšta laisvės bei nepri
autą be jokio pagrindo ir be jo-j
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
J0-1 proga nepriklausomų Lietuves,
buvo pakviesti į senato ložę, ski klausomybės savo kraštams ir
Lito reikalo.. Trenke kaip perku- į
PROSTATOS CHIRURGIJA
riamą diplomatams, ir posėdžiai! dėl jos kovoja.
aas giedrą dieną ir nutratėjo. ■
2656 West 63rd Street
Tą pačią dieną Kanados Bal I
viARQUETTE FUNERAL HOME
Kai Januta bandė reikalą išaiš-Į tneluotojui ir labai žalingu ap- jautiems senatoriams pristatyti
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
tiečių
•
federacijos
delegacija
sinti, tai Raila ir klausyti neno-.; mokslus baigusiam žmogui. senato pirmininko Maurice Riet
ketvirtai 5—7 vai vak.
lankėsi užsienio reikalų minis^ I
rėjo. Orakulas burną atvėrė, taį j Autorius yra teisininkas, baigęs
2533 W= 71st Street
Ofiso telefonas: 776-2880,
Merijoje ir kalbėjosi lietuviamsJI
i Kauno universitetą, -dirbęs teisneteisingo
žodžio
nepataiso.
Rezidencijos telef-: 448-5545
Vakare. Baltiečių federacijos latviams ir estams svarbiais klau
] muose, rašęs teisinius sampro
1410 So. 50th Ave., Cicero
atstovybės Otavoje iniciatyva, simais. Kanadbs Lietuvių Ben
J. Klauseikis giliau pažiūrėjo tavimus.
atskirame parlamento restorano druomenei- atstovavo adv. A. Pa_
į Railos “stilistiką” ir papras- ]
Telef. 476-2345
Florida
Kn
yga,
atspausdinta
praeitais
kambaryje
buvo
suruošta
vaka'evičius,
KLB
pirmininkas,
ir
ciausiais faktais įrodė, kad gra-j
ziais žodžiais apibarstomas labai ■ metais, jau baigiama parduoti. ienė Bakijos valstybių konsu adv. Joana Kuraitė - Lasienė,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Kas
nori
ją
įsigyti,
tai
turi
ra

lams
pagerbti.
Vakarienei
va

KT
vicepirmininkė
visuome

negražus tvirtinimas. Tas tvir-.Į
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
T Ž
Prostatos, inkstų ir šlapumo tinimas veik visuomet yra meta- j šyti K. Janutai, 2818 AvenaĮ SI., dovavo sen. dr. S. Haidasz ir niniams reikalams.
guigas. O melas, nors jį gražiau-j Los Angeles, CA 90039. Jei
. . pas parlamento narys, buvęs ministaku chirurgija.
PARTNERIS
šiai “stilistas” papuošia, vis Jie-Į jį dar yra keli egzemp ’oriai, a. eris Michael Wilson, kurie yra
5025 CENTRAL AVĖ.
k-a melu. Kenksmingu pačiam] už tris dolerius jums ją atsiųs 3?.ltiečių vakaro parlamento
Viename škotų laikraštyje pa
St. Petersburg, Fla. 33710
1 o jeigu jau nebebus, tai bus vie ūmuose globos komiteto kopiršmeižtajam.
na iš tų lietuviškų knygų, kun nimnkai. Kiti dalyviai buvo iš sirodė toks apgarsinimas;
TeL (813) 321-4200
“Invalidas, be dešinės kojos;
j. Klauseikis parašė studiją, išėjo. Ji nebegull, bet išėjo t nsų trijų parlamento partijų —
VANCE FUNERAL HOME
Kurią turėtų atidžiai paskaityti žmones. Raila yra Klauseikic ’al Herbert, parlamentę pjrmi- ieško partnerio, be kairės kojos,
inko pavaduotojas, Sinclair Ste msipirkti porai batų”.
visi lietuviai, kurie pmnksną į į^ygos vertas. Jis turi pasiklau
1424 South 50th Avenue
Apdraustas perkraustymas
rankas ima ir nori pasakyti savo I Syti° ,ką žmonės apie jo patie. •ens ir R. Huntington, buvę
iš įvairi? atstumų.
nuomonę visuomeniniais ir poli-} knygas mano. Turės progos pa ninisteriai, parlamento nariai
Cicero, HL 60650
ANTANAS VILIMAS
tiniais klausimais. Ją turėtų pa-! matyti, kodėl ju nepuola. Apie Ken Robinson ir Laveme LeTeL: 652-5245
studijuoti ir teisininkai, kurie | Klauseikio knygą jis paleido da. 'Vycky. Baltiečiams atstovavo
TeL 376-1882 ar 376-5996
teisės klausimais dar rūpinasi, j kelis raiiiškus melagingus tvn- .Jdv. A. Bacevičius, KLB pir
’’EDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
mininkas.
J.
V.
Danys,
L.
Leiišnygoje gyvais pavyzdžiais pa-j Hnimwc, bet išdėstytų faktų ne
PERKRAUSTYMA1
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne- paQeigė. Jau laikas, kad atkreip- -at, Estų Bendruomenės pirmilankas, W. Pont ir dr. E. Parups,
reikia rašyti ne tik paprastam tu dėmesį
ffiAJi VANCE ir GEORGE ŠOKINI
Latvių Bendruomenė
piliečiui, bet visai nedera kelias
Leidimai — Pilna apdraudė
St. Stalioraitis
atstovas.
knygas parašiusiam, aukštus
ŽEMA KAINA
Aikštes automobiliams pastatyti
Priimam Master Charge
Iš užsienių reikalų ministeri

DAIMID

n

ssa

HEAR f

ir VISA korteles.
& ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

———

jos Europos rytų kraštų depar-

16 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOPHIE BARČUS

Nuo 1914 metų
VINCENTA PETRUŠONIS
Vasiliauskaitė

O) JO *EIMO» VALANDOS

SešUdienUif tr sekaulleniijj

Stotie* WOPA - 1499 AM
^•osliuelames g mOsv
Marouette Parka

\TOTaAND FEDERAL SAV
UOS aptarnauja taupymo ir
namu paskolų reikalus y1*sos
n ūsu apylinkės. Dėkojame
Jums vi mums parodytą pa
sitikėjimą Mes norėtum buH Juris nandįngi ir ateityje.

Gyveno 902 W’. 38th PL, buv. tavernos savininkė

Mirė 1968 m. kovo raėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų

KAZt BRAZD1IONYT»
^rMTame* v»46l«
I Metho nuo pinn*di«Ee iki p
tadiaaio 840 v*L vakaro
banga 1400 AM.
Sl Peteraburg. FU, 1X30 vaL p
«# WTIS ftodea, 1110 AM

Tdat»T7M*74

PATS SKAITYK ffi KITUS
PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Tel. 925-7400

AND LOAN ASSOCIATION

iki SI 00.000.
2657 W. 69th STREET

I
^Lietuvos Aidai

Chicago, IL 60629

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

Sąskaitos apdraustos

Amerikoje išgyveno .55 metus.

• So MAPLEWOOD AVB
-HICAGO. JL 4M29

Paliko nuliūdę: sesuo Hel- į
• en Prancik, sesers vaikai J
— Edward su žmona San
dy, Rayjnond su žmonk
Gerry. Louis su žmona Jo>ne Prancikai ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės par.

T7MJ4J

LACKAWICZ

g

8929 SO. HARLEM AVE.

B

Bridgeview, IL 60455

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60632
PHONE 254-4470

Tel- 598-7400

Priklausė Amer. legiono
Dariaus-Girėno posiui 271.

Visi a. a. Vincentos Petrusonig giminės, draugai it
pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami už velionę pasimelsti i
ir gražiai ją prisiUCTlt-.

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

—.—__

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

laidotuvių koplyčia

+348 So. California Avenue

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

Nuliūdę:

Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

Friday, March 30. 1984
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Marquette Parko Liet. Namų Savininkų
draugijos susirinkimas
<981 m. kovo 16 d. 7:15 vai. i
parapijos salėje pirm. Z. Miku-Į
zis pasveikino politikierius ir*
gausiai susirinkusius narius.
Scenoj būvu susodinti garbės
svečiai: sen. Frank Savickas,
151h Ward Democratic Comm t-Į
teeman; Michael M.idigan, State
Representative; Frank J. Brady. Į
Aiderman, 15th Ward; Fred ‘
Paukštį, Superintendent Waterj
Dept.; Andrew J. McCann, S ate’
Representative, 29th 1) strict; |
Sgt. James Slepanek, Xth Dis-1
Ed a ai d Vrdoyak, Chairman,
Cook County Democratic Party;
Michael Bilandic, Former Mayor
of Chicago; Robert Krska, State
Representative; B. Ryan; Fr.
Murphy.
Pirmas kalbėjo Fr. Savickas.
Jis čia gimęs ir augęs, l’žim.r
Springfieldc atsakingas parei
gas. Jis atstovavo ir rūpinosi
mūsų kolonijos išlaikymu. Pri
statė ir savo mamytę.
Po jo kalbėjo kiti garbės sve
čiai ir prašė balsuoti pirminiuo
se rinkiniuose už Fr. Savicką ir
kitin demokratus.
Atvykusioms ir pasakiusiems
propagandines kalbas plojome.
‘Didžiausias ovacijas su šauks
mais kėlėme Edvardui Vrdolyakui, kuris miesto taryboje
vadovauja 29 aldermanų gru
pei, kuri priešinasi burmistrui
^Washington.
Svečiams išvykus, J. Bacevi
čius prašė visus dalyvauti pirmi
niuose rinkimuose ir kitus para
ginti balsuoti už Fr. Savicką.
J. Bacevičius guodėsi, kad jeigu
lietuviai bus vieningi, tai Frank
/Savickas tikrai bus išrinktas,
nes prieš jį yra du kandidatai,
I musu distrikta įvesta virš
ū,000 negrų.
Amerikoje šįmet rinkiminiai
melai. Pirminiuose rinkimuose
galima balsuoti už vieną partija
’— demokratus arba respubliko
nus. Rudenį — bus galima pa
sirinkti iš abiejų partijų Įvairius
atstovus.

Senatorių Percy, K. Ok ą, J.
Talandį rinks me rudenį.
Į
Amerikos spauda, radijas ir*
tele viz ja propaguoja kandida
tus prezidentūrai, Senatui ir At
stovų Rūmams. Demokratų partijoje jau penki kandidatai ka-.
p-tuliavo.
:
kad
rinktume prez. Beaganą ir mū- t
u vielos reprezentantus.
;

LVU111OJC.

Kj

kviečiami.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Čikagos Tautos Fondo komi
tetus prineša, kad Kazys Taut
kus yra paskirtas TF įgalietiniu
Mclrrse Purk ir apylinkėje,o Sta
sys Pranckcvičius — Cicero ir
įkėje. Tautos Fondas telv < VLIKo laibų finansa’rr kapitalą ateities laisvai
vmuii :u
ir n priklausomai Lietuvai.
A A. Mykc’o Simckaičio atMūsų kolonijai gresia rimtas
?U! aukojo:
pavojus, nes negrai kėsinasi į
del. — Lyti’ja ir Algis
mūsų milijoninį turtą.

•■AL WFTATB PO1 1ALS
_ Mamai, tam* —.

ILEAL. ESTATE FCR SALE
— FirdavifnMl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIK
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

^UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUa

2212 W. Cermak Road

Chicago, HL

Tek 847-7741

1 lėkingi valdyb
pnm
trniniZ. Mikužiui, kur
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
propagandinį susitikimą. Lietu100
dc'.
—
Antanas
ir
Pet.
Gu

r NOTAR1ATAS • VERTIMAI,
vių Namų Savininkų draugijai
daičiai.
indorsavo Fr. Savicką. Iš viso,
TISŲ RŪŠ1Ę DRAUDIMO AGENTŪKA
A. A. Si?.-io Vidmanto atmi
Salė papuošta vals'ybine :r nimui aukojo:
Po 25 dol. — Katrytė ir Kazys
utine vėliavomis.
INCOME TAX SERVICE
Vali;
K. P.
Po 20 del. — Z;na ir Algis
3529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Sinkevičiai i Anelė ir Kazys
Tautk-.i.
’
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Po 10 dol. — O;a Jnnkerienė,
ELEKTROS JRENGIMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Mariutė Rudaitienė Ona ir Jo
PATAISYMAI
Turiu
Chicagos
miesto
nas Ruseliai. Birutė ir Leonas
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, jr^t,
Į Barauskai, Kęstutis Valavičius,1
garantuotai ir sąžininga L
— Chicagos Lietuvių Spaudos
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Jonas Černius, Astra ir Tomas,
i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
klubo narių susirinkimas įvyks Į
4514 S. Talman Avė*
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

Rudaičiai ir Stasė Gritėnienė.
NAPOLEONAS TILŽĖJE
T*l. 927-3559
tavimas.
penktadienį, balandžio mėn. 6 d.!
Po 5 dol. — Ona ir Vacys Ra7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa-{
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
156 dol. Čikagos Tautos Fondo j
pirkinys.
Įėję, esančioje 6515 S. California!j komitetas visiems aukotojams priemonę prieš vėžio ligą ir da 1,551 atstovai.
D. Ė M E S I O
Ave. Visi nariai kviečiami dalvdemokraaic Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI I
Kandidatas
- i taria nuoširdų lietuvišką ačiū! bar siūlomą vitaminą UA”. ir
Nebrangus.
vauti, nes reikės daug ką ap
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
Čikagos Tautos Fondo komite-, ‘Beta-carotins”, kaip dietos pa-’partijos nominaciją, kai pasieks
liability draudimas pensininkams.
atstovus. Nominacijų ko-l
tarti.
Valdyba
to adresas: Pranas Povilaitis, pildymus, kad apsisaugoti nuo
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS
REALTY
4651 S. Ashland Ava.,
9050 Troy Ave., Evegrreen Park, plaučių vėžio ligos ir kitų for- ■ legijon suvažiuos 3,933 atstovai, i
Chicago, III.
— JAV R. L. B nės Marquette II. 60642.
INSURANCE — INCOME TAX
-i
: mų karcinomos. Tačiau daugu
Tef. 523-8775 arba 523-9191
Parko Apylinkės valdyba šaukia i kauskai ir Charles Ulis.
ma medicinos autoritetų reko
2951 W. 63rd St
— Tarnautojas ^. James A.
die

menduoja
“
well
balanced
”
trumpą informacinį susirinkimą
1 dol. — Vincentas šuopys.
Tek: 436-7878
Simpson patraukė teisman CHA
tą.
kurios
vidurkis
žmonių
š.m. balandžio mėn. 1 d., sekma
A. A. Stasio Vidmanto atmi
tai, 1
pirmininką Robinson
dienį, 11:15 vai. ryto, tuojau po nimui — Įamžinti viso surinkta kalingas.
kad be pagrindo persekioja bal
sumos, parapijos salėje. Po su-1
GARFIELD-RIDGE,
taodžius. Reikalauja teismą pa j
KANDIDATAMS RŪPI
sirinkimo dr. Jono Adomavi
Archer ir Harlem apyl.
skirt? jam 1 milijonus dolerių.
ARVYDAS K1ELA ; J £
NEW
YORKO
ATSTOVAI
čiaus paskaita sveikatos reika
Z Sydney J. Harris, Sun-Ti- j
; SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų
.
S. Tęlman Avėnue^ '.
lais. Po to kavutė. Visi kvie mes kolumnistas pateikia vieną
medinę rezidenciją su atskiru 4 kam
NEW YORK, N.Y. — Walter
— Prokuroro Daley šalininkai barių. butu — tėvams ar uošviams.
čiami.
Valdyba
IL
t
būdingą pavyzdį, kad paskuti Mondafe, Gary Hart ir Jesse
Kambariuose kilimai. 2 židiniai. Kabo
atsisakė
baksnoti
už
H.
\Vashniais metais pataria visiems gy Jackin, veda nepaprastai aršią
pusryčių stalukai. 90^ pėdų sklypas
pskrities demo- , su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti
— JAV R. L. B-nė rengia šv. dytojams pasidaryti N-ray Rent kpvir pačiame New Yorko mies ■ingtoną Coo
pirmininko patik susitarus.
Kazimiero i>00 metų mirties mi geno nuotraukas. Tačiau Rent te ir visoje valstijoje. Ateinantį kratų part'j
Skambinti 586-2362
nėjimą š.m. balandžio mėn. 8 (i., geno nuotraukas daryti reikia antradienį New Yorke vyks pir reigoms.
po 7:30 vai. vak. kasdien.
sekmadienį, 11:30 vai. ryto, tuo tiktai tada, kai specifinės sąly miniai rinkimai. Valstija siųs
M. ŠIMKUS
jau- po sumos, šv. Mergelės Ma gos pasirodo klinikose ir ofisuo į. demokratų konvenciją Sail j — Mauna Loa ugnikalnio la i
Notary Public
rijos Gimimo parapijos salėje. se. Dar daugiau gydytojai pra Franciske 250 atstovų. Kandida- Į va pradėjo lėtėti. Manoma, kad
INCOME TAX SERVICE
Paskaitą skaitys istorikė p. Ali dėjo rekomenduoti vartoti dau tai nori iš jų gauti didesnį skai ji jau nesudaro pavojaus žmo
nėms.
cija Rūgytė. Bus rodomos skaid- giau ivitaminu kaip Įspėjimą čių.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
i< Tuo reikalu jums gali daug?
Taip pat daromi vertimai, giminiu
Antradienio vakare Waltqr
— Harvardo universiteto bio padėti teisininko Prano ŠULO
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
Mondale turėjo 698 atstovus, G. logai nustatė, kad “geltonas lie
paruošta ir teisėjo Alphcnsę
šymai ir kitokie blankai.
Hari - 428, J. Jackson — 88. tus*’ — ne karo meto chemika WELLS peržiūrėta “Sūduvos”'
Nepasirinkusieji’ kandidato — lai, bet skrendančio bičių spie- išleista knyga su legališkomiš
305, kiti atstovai — $35. Iš viso! čio išmatos.
formomis.
i
e •
..............
:

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ■

.... jn,..

-

Naujai pasirodžiusi

Knyga su formomis gauna*
ma Naujienų administracijoje;

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

For constipation relief tomorrow i
< . reach for EX-LAX tonight e ■

KOVOS DEL I IETUVOS

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

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?

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

>

Read label and follow
directions.
€ EvLax, Inc.. 1982 _

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

*

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

KAINA -- $17. (Persiunthrui pridėti SI)
Siųsti Čeki:

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams j
ir kitiems.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, EL 60608

Aleksas Ambrose,
ė

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

— Pagrobtas JAV lėktuvai
grįžo iš Kubos su 58 keleiviais.

į Chicago, III. S0Č32. T«|. YA 7-59^

Homeowners Insurance
Good service/Good price
F. Zapolis. Agent
32081& W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Fir« FVt »»4 CmmRt Om*0*«cm |i—if fjn. Artec

Advokatas

GINTARAS P. ČEPfiNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vai. vakarą ,
Šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL dL
Ii pagal susitarimą. 7>
TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60621

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
, artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi1 sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet
Šeštadieniais pagal gusi tarimą
MM S. Kedzla Ava.
Chicago, Iii. 60629
Tel: 778-8000

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
. kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
j vietose — $40, pusei metų — $22.
(VARDAS, PAVARDE

Siuntiniai j Lietuvai
t
ir kitus kraštui

į

.................

NR. IB GATVE_____________ __ —
MIESTAS

VALST
ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

all smokes

Adresas: *
6 — NanjUnoa, Chicago. 8, Hl. Friday, March 30, 1984
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