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ne7:zai nesitraukė iš
zc-ną.
• ] jo neperėmė LibaDIDELĖ AUDRA RYTŲ
. virtadienį iš Be ruto mic-Ao ce 1 pasier
New Ddhi
PAKRAŠČIUOSE
tro išvažiavo paskuliirai pra ( nu. k.t
eūzu Užsienio legiono kariai J
prezidentas buvo šu
I. b
NEW YORK, N.Y. — Ketvir
suėjo mieslo <_en*rc, nule’do s
oli tini ų partijų vidus
tadienį visose Rytų valstijų pa
ui apie tarpusaviu ko‘ vo vėliavą, o mieslo centro vai- pa
kraščiuose siautė nepaprastai
Ahmodobad
B
dymą amlavc L.ba:
i, bet nieko iš to ne
ims ir Į vu
INDIA
didelė audra. Pūtė iabai stiprus
Calcutta
policijos daliniams.
tijų vadai nesutarė
ir šaltas vėjas, trankėsi perkū
BURMA
kovos prie Žaliosios
1d
i nutrauk
nija, o toliau į šiaurę krito snie
© Ncępe^
biausią Beiruto dalį
gas. Vėjas išlaužė medžius, iš
, si pagrobti le L Ke.is miesto
■in Gemajcl praneš? polLliSekretorius turėjo eiti diplo vartė telefono ir elektros stul
centro pastatus bet nieko iš lo
kains. kad prancūzų kariuoniemato ir gynybos sekretoriaus pus, nutraukė laidus ir paliko
-5 €
’ neišėjo. Francu u išnešė iš Bei-«
yne ■ švažiuoja, bet svarbiausią
pareigas. Susirinkusiems jis pa apie milijoną namų be šviesos ir
\ ruto savo ginklus ir atsargas i
I m=ėst■o zoną prancūzai atidėtos
sakė, kad jis pradės posėdį ka ši’ūmos.
: laukiantį laivą. Nei vienas diir
įkibą no kariams ir pozicijai. Variškai — Arumpai ir aiškiai: ,
zas neįkėlė kojos į Beiruto svarAudros metu žuvo 10 žmonių,
Privalote įsijungti į kovą su ru-1
abdvti koi d.ams nesutikus
i biausią. uosto gatvę, kol prancū
apie 1,000 peršalusių teko pa
sais Amerikos vidutinio dydžio
NAvscre
zm neatidavė los L’bano srities
guldyti į ligonines. Ypačiai nu
į nėjo šiokių tokių nuolaidų. Drūraketų frontan. žinokite, kad ru
į pol'cijos ir kariuomenės dali
kentėjo New Jersey pakraščio
! zai sutiko sumažinti artilerijos
sai turės į Olandiją nukreipę
4
niams. Uoste stovėjo prancūzų
gyventojai Laimė tiems, kurie
į ugni. kol prancūzai nužygiuos
SS-20 atomines raketas. Jeigu
Mi les
transporto ir karo laivai.
suspėjo laiku pasiekti namus ir
; i uostą. Būtų, girdi, labai nemajūs manote, kad rusus sulaiky
rasti prieglobstį.
3X
šijitams labai rūpėjo pagrob- į lenu, jei artileriojs šovinys pasite pasipriešinimu raketrj išdės- f
Amerikos ambasados sritį. Jie !t ta;kylų prancūzams,
tymui, tai labai klystate. Juos j Audra trečiadienio naktį siau
buvo pasiruošę prasiveržti ir įsisulaikysite, kai Olandijoje turė tė Pietų ir šiaurės Karolinos
>l. 1 Gema i ei bando pradėti nauįj veržli i vidų.
Prancūzu
kariai
site vidutinės galios raketų, nu vai sti jose. K e t vi rta di enį a u dra
“‘I jus pasitarimus sugyvenime
.
.
ARcAS (Square Miles)
POPULATIONS
i nieko neprileido prie ambasapersimetė į šiaurę, kankino Virkreiptu prieš Maskvą. L.
:
India
re:kalu. Dabar užsienio karių —
India'
r
ginijos^New Jerąey, ISLewYork,
i dos. Be U>. ten buvo pasiruošę
1,261,597
I h 537 Miliion U P
Sunkus' olandę kabmetlf
'
britų. pianęūziL Ltąių.^amęrikier AmerikosŲjESfc®au*'JTęig,ti -šijitai
Maine ir Connecticut valstijas.
c:ų jau nebus, tai galime patys
nutarimas!
Pakistan
Bangladesh
' būtų bandę artėti prie anibasa
Po t° <££!£? nešėsi į šiaurės Kausavio
'si?#-- '
Million
Į
310,403
• dos, lai marinai juos būiŲ su- P
.; Olandų ;Aira|tį>y^^nĮgos mi-' nadą;
bdę.
msteris
sis
Bangladesh
Pakistan
1
Dabar lieka Izraelio ir Sirijos
notarineiį.olandamf/lbū^labai į —<
su^rk^^
55,126
x55' Million L
Prancūzu zonon įvažiavo .'ar- Į karių klaus’iuas. Izrąeiilai neiusunkus, bet jis prižadėję.ąkd šių 1 ,OOO^šięh^į^^^įĮcpafifcka ra-'
vuoti automobiliai. Greta jų žy I dės. kol nebus susitarimo, kad ir
Indijoje vakar vyko papildomi •irkimai. Indiros Gandhi vadovaujamai
metų liepos mėn. pabaigos
wrė- mybė^indu. vė
pabaidos-tirė
giavo m o d ern-ais šautuvais
savo karius.
ti' šį klausimą išspręstą,
Kongreso partijai trūksta Iii 11! atstovų, kad turėtų 2 3 daugumą.
ginkluoti policininkai. Skirtu
t#
i
Tailando pakraščių sargai
mas tarp policijos ir Libano ka
Čilės policija nušovė k
Jeigu šiaurės Atlanto Sąjun-* . , . - ;
. ,;v
gos valstybės apsisinklues, tai
įeinamo kanu, pen
rių labai mažas. Kaip vieni, taip -ris demonstrantus,
*
kai ne>k
MEESE’O GOBŠUMAS
ias privers rusus ateiti j pasita- rus,1J i
311 ° leiiloriją.
ir antrieji yra apsirengę šviesiai jo L
— BE RIBŲ
žalios spalvos švarkais, kariš
rimą. Jeigu mes nesiimsime jo
P.
WASHINGTON, D.C.
—
i
Kongreso
komisija'
nutarė
kais batais, beretėms ir visi yraSen. Hart užsuko i vievkių griežtesnių žingsnių, tai jie
įsitvirtino žinia, kad preziden >
JAVtaimeriams
mokėti
už/
neJAM
BUS
REIKALINGI
LIETUVIŲ
BALSAI,
ginkluoti šautuvais su durtu-į būtį ir pasveikino
vilkins reikalą. Kada rusai pa: patarėjo Edwin Meese 3-ojo vais. Beveik tuo pačiu melu di
sėjinaą'javų.Ų
f
•
KAD
IAIMĖTŲ
LAPKRIČIO
RINMMl'S
matys, ka.d jų prąmpnės centrai (
gobšumas neturi ribų.
džiąja pajūrio alėja įžygiavo
gali būti pakelti į padanges, tai
CHICAGO, Ill.— Ketvirtadie sus, kai Artijur J. Jones gavo
Pernai jis, kartu su kitais pa
i
—į'Teisėjas įsakė laikyti ka
jie pradės tartis, šitas argumen
ni oficialiai paskelbta šių metų 321 balsą, o Richard J. Murpry tarėjais, nulydėjo prezidentą į kariuomenės kuopa. Ji perėjo
lėjime Mafijos altsovą Accardo,
196.
tas, atrodo, paveikė kelis miniskovo kovo 20 dieną Chicagos gavo 1,1(H) balsus. Paskutinis' Pietų Korėją. Pietų Korėjos vy miestą ir oasiekė buvusia italu
• kol jis pradės liudyti. Accardo
terius.
I vis nesutinka liudyti Kongreso mieste ir (Look apskrityje vyku gavo tiktai 17 balsu mažiau, ne- riausybė apdovanojo visus Pie-1
sių pirminių rinkimų rezultatai. gu Oksas sunko.
tų Korėjoj buvusius amerikie
Olandija gaus 43 vidutinės komitetui. ’’
Oksas
dabir
turės
pasidar

Visą
savaitę
norėjome
žinoti,
čius įvairiomis brangenybėmis.;
galios Amerikos raketas. Kada
—-------- —----rusai žinos, kad olandų-raketos! — Pietų Karolinos valstijoje kas kiek balsų gavo, sąrašuose buoti, kad būtų išrinktas į Kom Meese gavo (>75 dolerių vertės
gresą. Jeigu jini pavyktų, tai jis
deimantu.
galės pasiekti bet kurį Sovietų vėjas nudraskė slogus, išrovė ieškojome Kazio Okso gautų
j balsų skaičiaus, bet. niekur ne- būtų pirmas lietuvis JAV Kon
pramonės centrą, tai tada rusai medžius kaliuose -miesteliuose.
Meese, kaip teisininkas, žino
sutiks tartis atominių raketų Audra padarė virs bilijono do igalėjome patirti jo gautų balsų grese.
jo, kad kiekviena dovana, ku-’
skaičiaus.
skaičiui sumažinti.
lerių nuostolius.
rios vertė viršija -$1 10, turi būti į
KENNEDY NORĖJĘS
Dabar jau žinome, kad res
atiduota valstybės iždui, kai pa-į
TARTIS SU F. CASTRO
— Vaisių Administracija pa-t
— Policija neranda 30 melų publikonų veikėjas Casey Oksas
reigūnai grįžta iš užsienio kelio- ’
tarė gyventojams nevartoti Ac- Gregory Hill, praeitą savaitgalį kovo 20 d. rinkimuose 3-cianie
Fidel
WASHINGTON, D.C,.
nės. Jis gali pasilik ii mažesnės
eutane vaistų. Pavojingi.
pabėgusio iš Chicagos kalėjimo. kongres niame dial rikte gavo Castro pareiškė, kad jis gavęs
vertės dovana.
privatų prezidento John Kcnnc1.935 balsus. Marquette
— JAV laivyno vadovybė pra- J
jis gavo 1,426 balsus.
j dy pranešimą tą dieną, kai jis
Trys valstybės Isrnautojai, jų 1
šo Kongresą leisti prezidentui
Sen. Frank Savickas buvo i buvęs nušairas.
tarpe McFarlane, Michael Den- Į
vartoti ginkluotas pajėgas pavo
renkamas Demokratų partijos
Laikraštininkas Tad Szulc ver ir George Shultz atidavė iž-’
jaus metu.
komiteto nariu. Jis surinko
iui, o Meese ^užmiršo”. Jis tą
“Parade Marazme”
8,350 balsų.
dovana buvo atidavęs vaikams, j
žinią apie (’-astro pareiškim
*■
.
•
Lietuviai balsuos
Vieni mano, kad Szulc paskelbė bet vaikas pranešė, kad j s ah-1
už Oksą
tokią žinią balandžio Pirmosios duos valstvbės iž
proga, nes takios datos yra tas
Rudenį, lapkričio mėnesį, visi
“Parade Magazine”.
davėjai pasakoja, kad Kolumhi
Chicagos lietuviai turės balsuoti
Szulc tvii ina, kad jis nese jos narkotikų pirkliai šią vasa-j
KALENDO ReLIS
už Kazį Oksą, jeigu jis pasiniai pasimatė su Fidel Castro, rą planavo apsvaiginti narkofi-1
spaus ir pajėgs išjud ėti lietu
Kovo 31: Benjaminas, Kalbi
jiedu kalbėję apie Kiaulių įlan
kais visus sportininkus, kur e
vius. kad už jį balsuotų.
na/Ginas, Joteikė, Dsė, Ginutis/
koj vykusias kovas ir pastebėjo, šią vasarą
Be Kazio Okso, kovo 20 dieną
Tyrėnas.
kad jis gavęs is prez. Kennedy žaidvnes Los Angeles mieste.
trečiame rinkiminiame distrikte
privatų laišką apie norą page
Balandžio 1: Teodoras, Rin
Narkotikų agentas Peter Shadar kandidatavo kiti du Ameri
rinti JAV ir Kubos santykius* nen iš Kolumbijoj lėktuvu ruo
gaudas, Gaivimas,
kos politikieriai respublikonai.
Castro neturėjęs progos prezi šėsi atvežti (127 svarus kokajino. j
Pergrūdė.
Jiedu gavo žymiai mažiau balsų.
dentui atsakyti, nes tą pačią die
Už jį turėjo sumokėti 70 milijo-’
Oksas surinko net 36.8% vi
Balandžio 2: Pranciškus, Joną atėjo žinia apie jo nušovimą.
nų dolerių. Kolumbijos policija ;
sų respublikonų paduotų balsų.
tautas, Jorė, Normantas, Dimpatyrė apie transakciją ir suėmė
Jis buvo pirmas respublikonų
‘gaila, žintė.
RUOŠĖSI SPORTININKUS
vyriausius narkotikų pardavimo
kino olandu
Ameri
sąraše.
APSVAIGINTI NARKOTIKAIS
Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:14. ’
Pulk
ravo dai
jame
vadus
Fernando Aleman Ve
kos atominėmis raketomis
Jau minėjome, kad Cook ai> |
rinkimin ame d
Rudenį kandidatuos į Kongresą.
MIAMI, Fla.— Narkotikų par- lez ir Benita Carmen Gomez.
skiltyje Oksas gavo 1,426 balnuo rusų invazijos.
Oras vėsus, giedria.
IIAGA, Olandija. — Ketvirta
dienį sekretorius Caspar Wein- (
berger atskrido j Hagą, priėmė
olandų karių garbės sargybą ir
tuojau nuėjo tartis su Olandijos
gynybos minister] u, o po to —
su Olandijos kariuomenės va
dais. Sekretorių lydėjo Olandijos
gynybos ministeris Jol de Ruiter.

sinki

j

KAZYS OKSAS LAIMĖJO PIRMINIUS
RINKIMUS, GAVO 4,965 BALSUS
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r ai rūko, ir geria, bet joms ne
patinka ir kad vyrai nerūko, nei
Ne eniai Vakarų Vuk elijos leidimui ir pasirenka tokius, ku- geria.
Rūkoriam- ir girtuokliams vy
augumo viršininkus ii. Hellen-į rie, jų manymu, gali būti naurams mote y > sako:
n.cichas per spaudus agentūras

TECHNOLOGIJOS VOGIMAS

;^ėjo, jug ilv ų Europos kemu!i .s‘ų slapto ios žvalgybas vis ne
susieja šnipinė4i visoje Vakarų
n<s ir krašto
Jirš’n nkas pabrėžė, kad prieš► lai vedama
Ckniinga kova, iNeseniai buvo
susektas Savietų prekybos misi
jos narys KGL < ge.i. a
vas, kuris bandė įsigyti venos
K? no c'cktrcs Įmonės slaptus

tf"l If HFT

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Dailininko T. Petraičio paroda

— Jūs netikę, jūs paleistuviai,
jūs p;ts’gė<*ę keikiate ir nušate
savo žmonas!
Bet ne rūkoriams ir oę gir
tuokliams vyrams moterys irgi
s,ako:

Taip pat reikia saugotis viso
kių “kultūrinių komitetų”, ku
riuose visad sėdi saugumiečiai.
Tie. kuriuos komunistai ban
do užverbuoti, grįžę namo turi
apie tai pranešti ssvo krašto sau
gumo organams.
A. V., Vokietiją
(Iš Europos Lietuvio)

— Kas iš jūsų per vyrai: nei rū^
kote, nei geriate. Tai gal jūs ir
moterų nemylite?
Tad, kas čoms patinka, o kas

lyg paslėpta, ar iš viso jos ne
buvo? Parodą beruošiant, atsi
ne...
galima kaip nors įtiki
rado ir antroji jos dalis: 10 alie
jinių darbų, ypatingai gerų por- ’
moterims?
Komunistinių žvalgybų tiks
, TIK PUSft TIESOS
tretų bei du akademinio stiliaus
las yra gauti kuo daugiau žinių Vyro laisvai išreikštoji nuomonė
..ktai. Visa jo tapyba atlikta su
Viena Hollywoodo artistė, nei
apie Vakarų technologinius ir
diTTtu kruopštumu, piešinio
gynybinius ateities planavimus. Moterims nepatinka.kad vyrai sykį nevedusi, įbėga į direkto
tikslumu. Moterų galvutės ir či
Xelegsius technologijos įsigiji- joms neatviri. Jos nori žinoti, riaus otisą. skųsdamosi:
gonė meta kortas, puikūs dar
“Apginkit mane nuo sklei
mas šnipinėj anų ir pagalba įvai ką vyras mąsto, ką žino, ką vei
bai. Bus darbų, kuriuos galima
džiamu pletkų. būk aš esu mo
ru] nesąžiningų kompanijų, tal kia, kur eina ir ar jas myli.
niikti, bet didžiuma darbu vėl. '
Betgi moterims nepatinka, tina šešių vaikų”.
kininkaujant oficialioms ir pųnašlės Viktorijos valia, bus per_ *
kad vyrai ir būna atviri mo “Nesikarsciuokit perdaug”, ra
siauoficialioms įvairioms Rvtu
Dr.
Pijus
Grigaitis
w
C
leidžiama Čiurlionio Galerijos
Europos kraštų atstovybėms ir terims! Jo< turi tam tikrų iš mina ją direktorius, “ką žmonės
Ine. Kūrinių Fondui, kuris ski
prekybos misijoms, sutaupo skaičiavimų ir todėl primeta vy plepa ir pasakoja yra tik pusė
riamas laisvai Lietuvai. Vikio-‘
teisybės”.
daug lėšų, kurias reikėtų išleisti] rui
P.' DARGIS, SLA Pr
rija Petraitienė yra Premijų fon- ‘
— Tu sakai, kad aš graži, bet
tyrimams ir bandymams.
cio mecenatė. Jau kelinti metai'
TEISME
Vakarų Vokietija komunis- gal tu ir kitoms tą patį sakai.
dailininkai gauna iš jos ir ki-1
' tams yra labai patogi, nes į ją — Tu sakai, kad mane myli/ — Del ko paėmei tik prekes,
tų mecenatų premijų fondo pre- •
o gal tu ir visoms tą patį sakai, j
kasmet atvyksta apie 15-18
o palikai pinigus dėžėj?
į atsikūrusią Lietuv ir savano- mijas kasmetinėse parodose, ku_ ’
— Tu sakai, kad toji moteris- j — Aukštasis teisėjau, aš da»
tūkstančių
žmonių
iš
rytų.
Iš
jų
riu įstojo i Lietuvos karinome-’ rios, paprastai, rengiamos rudens :
(Tęsinys)
mės darbą, koki tik r’etuvis ko apie 65 procentai yra darbingi. kė, su kuria tu kalbėjai, tau
pats suprantu padaręs klaiJaunystė,
nepriklausomy.
metu..
ne.
votojas tegali padaryti laisvaja Taigi Rytų Berlyno saugumui nieko nereiškia prieš mane, bet4 aa — atsakė kaltinamasis.
Kas buvo dr. Pijus Grigaitis
džiaugsmas, busimąjį daili-1
Ruošiamas iliustruotas Petrai- ’ mūsų visuomenei, tą mes dau me pasaulyje. Labai tiksliai jo nesunku kartu su jais pasiųsti ir gal tu ir jai apie mr.ne taip -sa
o
pilnu
gyve-j
ninką apvainik
kai.
čio parodos katalogas. Parodos gelis žinome. Sunku vienu ar. veiklą apibūdina Stasys MicheL savo agentus.
TELEGRAMA
n imu. Šalia tarnybos jį traukia.]
Tu.
man
esi
atviras,
c
g:il
sonas
save
knvgoje
“
Lietuvių
atidarymas įvyks balandžio 27. keliais straipsniais jo nuopelnus!
Iš rytų atvykusioms, kurie no
menas. kūryba. Tada Teofilius}
Vienas pirklys pasiuntė į
Išeivija
Amerikoje
”
.
Autorius
d., penktadienį, 7 vai. vakare. Vi- ( nušviesti. Prabėgom paliečiau Į
ri gauti darbą, susijusį su sau
į>tojo į Kauno Meno mokyklą*
Merginoms nepatinka, kad “walesale” telegramą:
suomonė maloniai kviečiama da- jo veiklą tikėdamas, kad biogrn-j teisingai pastebi: “O kai- 1940 gumo rizika, dabar jau daromi
studijuoti dailę, ypač tapybą. Jį j
paprašo bučkio, bet joms taip! “Tučtuojau prisiųskite 100 po.
lyvauti.’
M. 5. fijų autoriai ir chronikų rašy-i m. Sovietų Rusija okupavo Lie labai atsargūs asmens patikrini
žavėjo Kajetono šklėriaus ak
tuvą ir Amerikoje įsikūrė Lie- mai. Iki šiol dar neužmiršta Gi- gi nepatinka, jei nuo jų bučkio f r u batų. Jei bus geri, gausite
tojai
pilnai
atvaizduos
jo
vaid!
varelės, ir darė jam naciam įta-! Parodos Chicagos Meno į
čekį”.
uvių Taryba kovai prieš tą oku jomo šnipinėjimo byla.-, kuri pri neprašai.
meni
mūsų
tautai.
Man
pačiam
f
kos šklėriaus akvarelių švelnūs .
Tą pačią dieną atėjo apsaky
paciją. “Naujienų” redaktorius vertė kancleri W. Brandtą atsi Et, sako, kas iš tokio vyro,
institute
atrodo,
kad
du
jo
darbai
įrašo
i
tonai, niuansai bei paprastos,
Į
kad nei prigimties reikalavimų mas:
Pijus Grigaitis su savo laikraš statydinti.
jį
į
istoriją
—
tai
jo
laikraštinė!
—
Prasidėjusi
sausio
21
d.
4
kūrinio kompozicijos. Kai škle-1
nenori pildyti.
1 “Atsiųskite^čekL Jei bus ge
čiu pasidarė tos organizacijos
veikla
ir
Amerikos
Lietuviu
Tac
liūs piešia mūrą, tai atrodo, kad i Grant Wood paroda baigiasi ba- (
Moterims nepatinka, kad vyr- ras, gausite ^atus”.
veiklioji varomoji jėga. Jis rašė Rytų Vokietijos saugumas
rybes
suorganizavimas
bei
joje'
tas ypatingas namas nusako iri iandžio 5 d. imtinai. Grant Wood t
atsišaukimus, važinėje po kolo savo agentų verbavimo metodų!
dalyvavimas.
Jo
redaguojamas!
išgarsėjo kaip rajoninis Vidurio
viso miesto charakteri.
nijas prakalbas sakydamas, šau beveik nepakeitė. Sumažėjus' yr- ■
laikraštis
“
Naujienos
”
prisidėjo
!
Laikui bėgant, Petraitis galu vakarų Amerikos tapytojas su
kė lietuviu visuomenę į kovą ir darbams, tas verbavimas dar .pa
prie
lietuvybės
palaikymo
išei-Į
| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
tinai neiaugo i Šklėriaus medi. Į -avo paveikslu “Amerikos Gotidažnai skrisdavo į Washingtona lengvėjo. Vienas iš paprasčiau
vijoje, gynė tautos teises. Laik-j
bet jis augo arti prie Šklėriaus.
ginti Lietuvos reikalu aukš siu užverbavimo būdu vra maž- 4 yra seniausia, didžiausia ir; turtingiausia lietuvių fraternalinė
rastis
kartu
yra
didelis
gynėjas
šioje parodoje žiūrovas pama — Kovo 24 d. Chicagos Me-’
tose JV vyriausybės sferose”. , daug toks: pirmiausia siunčia-,
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 97 metus.
sąžinės
laisvės,
liberalinės
min

nias “užkalbinimo laiškas”; po
tys daug Petraičio dar anksčiau no institute buvo atidaryta vad. į
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ku_
‘
nerodytu akvarelių, iš kuriu su- 100 mylių radiuse nuo Chicagos ties puoselėtojas, tolerancijos ir : Toks buvo mūsų- Grigaitis,
° .
v j to seka telefonu ar laišku darbo 1
darbus dirba.
■ r
trossidarys vaizdas, koks preduktin- Amerikos dailininkų paroda. ku~ i demokratinių principų skiepyto- ris- gyveno vienu didžiuoju
pasiūlymas.
\
■
■
k
■
' ■’
.
i
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleriu
ri tęsis iki gegužės 6 d. Paroda t jas. Tokioje dvasioje parašyti' kimu iškovoti mūsų tautai lais-j Kita proga pasigauti aukų ko
gas jis buvo.
apdraudę savo nariams.
±
ve
ir
matyti
atstatda
Lietuvos
dr.
P.
Grigaičio
vedamieji
straipi
vyksta
Morton
Wing.
Išstatyta
,
Petraitis nesustojo prie vieno
munistams atsiranda, kai vaka
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠLA neieško pelno,
mokslo taško, bet studijas gili i 100 kūrinių — tapyba, skulptū- I sniai buvo lyg kokia neakyvaiz- valstybę, tvarkomą demokrati riečiai patys privačiai atvyksta (nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas Ųetuvis ir lietuvių draugas gali
dinė mokykla ar liaudies uni niais pagrindais. TĮoks yra ir į rytų kraštus. Maža kas vyksno užsienyje Čekoslovakijoje ra, grafika ir t. t.
I
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
— Galerijose 45-46 Ivan Al- ? versitetas visiems mūsų- senosios mūsų- visu- siekimas. I Šiam darpas F. Hla'diką ir J. Bukovacą
. i tančiųjų į Rytų Europą težino,
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Jis jau buvo pilnai pasiruošęs bright autoportretai nuo balan- ’ kartos ateiviams. Suprantama! bui dr. P. Grigaitis! turėjo di- kaip gudriai veikia KGB. Jau iš
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
deli
patyrimą,
diplcmatinę
nuo

kalba
ir
lengvai
stiliumi
jis
noi
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaiJž
4
o
14
iki
gegužio
26
'd.
i
mykytojo profesijai: dėstė pai-.
pat pradžių jie patikrina visus
šybą Šiaulių Mergaičių gimnazi-1 — Čiurlionio Galerijos Meno kėjo išaiškinti ir sugebėjo įdieg- į voką it sugebėjimu^
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
paduotuosius prašymus gauti
$1,000 apdraudos sumą temoka tik SS^O^ipetams.
ti
minioms
sunkiai
suprantamas
I
Jis
buvo
idealus
ir
ncpakeif
Taryba jau turi paruošusi anke- Į
joje 1927—1944 m.
SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
>
tas rudens bendrajai, parodai. politines doktrinas, perduoti čiamas kovotojas jž Lietuvos;
Petraičio aliejinė tapyba
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų
veikėjui,
Anketos bus pasiųstos paštu, o naujas mntis ir sudaryti bei su laisvę, todėl lietuviai] ir lietuvių sos tautos istoriją.
jie Jums mielai nacelbes į SLA Įsirašytu
Ilgą laiką dali. T. Petraičio! vietiniai ALDS-gos nariai gaus stiprinti visuomenėje demokra tauta jo niekada nepamirš.
Baigdamas noriu pareikšti,
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Cedp^: ; .
tinę pasaulėžiūrą. Savo veikla Į Dr. Pijus Grigaiti^ savo veik- ’ jog 1883 metai turi mums sim
ankstyvoji aliejinė tapyba buvo’ susini likime.
Amerikos Lietuvių Taryboje jis la jau įėjo ne tik į Amerikos lie^ bolinės prasmės: jie davė lie
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
atliko tėvynei istorinės reikš- tuvių istoriją, bet iri į mūsų vi-- tuvių tautai “Aušrą”, o taip pat
307 W. 30th St, New York, N.Y. 16001
ir “Aušros” sūnų dr. Pijų Gri
Tel (212) 563-2210
ąnniiiinnmitiiiininiiiiiiiiii nniiiinmtnininiiiii 111 iiniimiiim 111111 iiiiiinniinn*
gaitį.

Prieš penkerius metus Ch:cagoje mirė dali. Teofilius Pct-f
raitis, buve^ mokvtoLiS akviueL>tas. Palaidotas Šv. Kazimiero
liet, kapinėse. Petraitis chica-Į
giskiams lietuviams buvo ma
žiau pažįstamas, kcip neseniai;
su žmona Viktorija atsikėlęs _
gyventi ’į Chicagą iš Rytinio’
Amerikos pakraščio. 1979 m.
kovo 23 d. buvo suruošta Petrai-!
č’o pirmoji pomirtinė akvare
lės darbų paroda Čiurlionio Ga- [
lerijoje Ink su 44 darbais.
Dail. T. Petraitis gimė 1896 j
m. lapkričio 7 d.- netoli Mari-:i
jampolės. Jo tėvas buvo mu
zikas. Su tėvais gyveno Liepo-

/ '■■

LIT EKATC RA, lietuvių literatūros, meno tr možtf*
1154 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesiustą, Vinoi
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctniko, V. Stanko*
T. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!; 5
M. K. Čiurlionio. M. Aūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Vara/
kūryboa yoveikslala. 365 pual. knyga kainuoja tik £3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b tet
ttnlą šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu
šventes bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

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

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629

TeL 925-27 87

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių preldų.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
^ilgiui iiiiiiini i :u ii:!iiiiminiiiiiiiii)iiiiiiinihiiii; iniiiiiiiiiiiiiiiiifliiJiiiiiiuiHim

® vLENISO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apr&lj
tas luošo Adomaičio — Dėdės .Šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bei tiksli to laikotarpio buities Ht*
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ts 206 puslapių knyp

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
> LustuVmkASIS PAMARYS, Henriko Toino-TimzlatMk
pomiAi pArelyta rtudija apie Rytprūains, remianti* Pakalnią k
Labguvos apaki+Btj duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienan
DetnvfuL Leidinys fllustniotia onotraukooil*. pabalnoję duodami
vitovardžltj pavadinima^b Jp vertiniai j rokleftq fcalbv Laba
Baugingoje 335 pusi knygoje yra 3yt>rū*1-q kemilapla. Kaina t*

ŽU)1 W. 69th St, Chicago, RL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

> K4 LAfTMBR MM! raiytojoe P»trenAlė« Orintaftia atf

mtnSnal It m1nty» apie aamenia tr rietas neprlk. Lietuvoje Ir ph
maišiais boHevikq okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
Im tr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa
■(ją. Dabar botą jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teiia»
Knyga y-a didelio formato, 365 pualapią, kainuoja 90.
"a BATY'MNS* NOVkLKS, H Koačenko Bttryba, J. Valai®-

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

• FANNIE MAY SAL

9'8;vi;m
• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:80 vai. vak.

w-'.r.

p&raSė 700 puslapiu knygą, kurion audėjo viską, kas bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Metuvfą kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruodė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotu valstinink**
ra

U*

■

TeL 476-2206
3 — Naujienos. Chieag

Sąt.-Monday, March 31 -April 2. 1984

I

reikalu kalbėjo J. Valaitis. Siu- ( ti. Sakė, kad visi paragrafai pa*
tuto 41 paragrafo pakeitimas su. į r iAyti .skubotai ir negali bilti
kėlė gyvas diskusijas. Sis pa-į šiame suvažiavime priimti.
šis Kleizos pasiūlymas stato
ragrafas taip surašytas: LF Tarybos siūty mu, LF gali būti lik mas slaptam balsavimui. Dides
viduojamas tam tikslui specia nė dalis dalyvių pasisakė už
liai sukviestame visuotiniame dabartinę statuto pakeitimo re-

KAIP Aš TAPAU VILNIEČIU

ne). Ne tiek nustebino mane jo
atsiradimas, kiek atvykimas pas
j mane Žinojau, jog Rusijoje jis
mane, Kairį ir kitus socialdemo
narių suvažiavime trijų ketvir-Į dakciją.
kratus, kur e mojo Tarybon ar
tadalių nuvažiavime registruotų) B. Nainys, gavęs balsą, pikto
ia tik palaikė, gyvu žodžiu ir
narių balsų dauguma. Lietuvių kai kritikavo LF veiklą. Reika
raštu smelkte smerkė, pravar
Fondo likvidavimo atveju, šuva- i lavo. kad LF nustotų bizniavęs.
džiavo socialpardavikais ir pan.
ž i ari me dalyvaują nariai išren Likviduoti paveikslų, žemių pir
|Tuo tarpu dabar jis lyg niekur
ka Patikėtinių Tarybą (Board kimą, kelių žvyiavimą ir dar
I nieko, prieteliškai su manim pa
of Trustees), kuri prižiūri, kad žiniu griovimą. Sukauptas lėšas
sisveikinęs, pasiūlė man pasi
būtu vykdomas LF pradininkų skirti lituanistinėms mokykskirti lietuvių literatūros istorinubrėžtas pagrindinis tikslas toms ir kitiems lietuviškiems
‘| jos rašymui, kam, girdi, skiria
perduoti visą LF turtą Nepri kultūriniams reikalams. LF pa
ma esą (50.090 cariškųjų rublių,
klausomos Lietuvos institucijoms reiga išlaikyti lietuvybę.
, organizacijoms,
. ..
i mūsų litais tatai būtų 300.00b
arba
neprasilenSuvažiavime dalyvavo 159 LF
1 litų!
kiant su U. S. Internal Revenue nariai. Dėl ilgai užsitęsusio su
Man ircn škaj paklausus, kaip
nuostatais. Lietuvių Fonfdb lik- važiavimo tolimesnėje suvažia
jis, tiek mane ir mano draugu**
vidarimui reikalingas JAV LB vimo eigoje negalėjau dalyvau
arbstęs R usi joje parsidavėTarybos kvalifikuotos narių dau ti.
Stasys Juškėnas
i
s. galįs su tokiu žmogumi dagumos pritarimas. LF turtas ar
! bar kalbėtis, jis ramiai atsakė:
įo dalis negali būti pasidalinta
PILIEČIO GYVENIMAS
Prof. Mykolas Biržiška
politika esanti politika, lietuviš
LF narių tarpe arba perduotas
SOVIETŲ RUSIJOJE
kas parsidavėlis esąs tik nevis ii
ne lietuvių kilmės organizaci
(Tęsinys)
vykęs rusiško predatelio verti
joms
Užgimė Maskvoje — pirma
mas: nei jis pats, nei jo drau
M. Drunga pastebėjo, kad pa dienį.
Baigiantis IS-siems metams
gai nemaną, jog aš ar Kairys bū
gal dabartinę statute pakeitimo . Pakrikštytas komisariate —
191X ni. ruduo ir ypačiai žie
tume kam parsidavę, tik esą su
redakciją, keičiantis laikams ir antradienį.
ma vimieciams, jų tarpe ir man.
klydę, tad esą norima mane apapsukriems advokatams. vei Paimtas į valstybinę auklėji
buvo ypatinga: įtempto darbo,
j drausti nuo pavojingos politikos,
kiant, LF sutaupyti ir suauko mo įstaigą — trečiadienį.
jausmų pakilimo ir iš viso neNiagara laukia turistų
I kuriai aš nesąs tikęs, ir aprūDuotas jam darbo numeris —
ti pinigai gali patekti rusams.
paprastai gyvo veikimo, kitiems
. .... lointi mane tokiam darbui, kuri
ketvirtadienį.
Šis paragrafas turi . būti per
gal tik plepėjimo
judėjimo J
aš vienas, girdi,
tesugebėsiąs
atAreštuotas už suokalbį —
redaguotas. J. Balčiūnas ir Z
•
*
metas.
traktoriais.
-r L L
ūkti. Gavau, žinoma, padėkot: |
Lietuviu Fondo narių suvažiavimas
Iš Pelno skirstyme komisijos Juškevičienė pareiškė, kad ’ pi penktadienį.
Dėl Uracho rinkimo pasitrau- už pakėlimą manęs predateliu ir
Nuteistas — šeštadienį
š. m. kovo 24 d. Jaunime cen-mantas. L Bublien ė — Lietuviu Antanas Razma pranešė, kad nigus LF aukoja visų pažiūriu
kęs iš Tarybos darbo (Už mo-i siūlymą man lokių darbo sąly
Sušaudytas — sekmadienį.
1983 metais buvo išdalinta įvai- j lietuviai, c ne rięn. LB nariai.
narchiją Taryba pasisakė liepos] gų. apie kokias niekados nė saT' j tro patalpose įvyko Lietuvių Bendi’uomenės krašto valdybos
Šiame paragrafe šakinį, 'minintį.
m n.
1 ° kaip.mano
------- 1buvo
..... pa- 1 nuoti nesapnavau, ir pripažinti Fondo 21 visuotinas narių suva variki, J. Kavaliūnas — Švieti riems liehrvi&iemš reikalams Lietuvių Bendruomenę,’ reiktų!
162.325 dėl • ’Ikt 19^ nx‘ pabai
— Ponas sako, jog aš esu gra11 d., už ją betgi bal- tai gerokai esant pavėluota, nes žiavimas. Suvažiavimą atidarė mo valdybos vardu, dr. A. Kai
visai
išbraukti.
V.
Kleiza
reikąį
gos
Lietuvių
Fondas
iš
vise
LF Tarybos pirmininkas Stasys rys — Lietuvių Rašytojų vardu.
ir labai viliojanti.
sjvo 13 nariai prieš 7 — S. Kai dabar po visa. ka> nuo 1917 m.}
lavo
vkus
paragrafus,
liečianVj
Pranešimai: Tarybos pirmi Įau paskyrė liėfūvjškai veikla
ria J. Vileišį. S. Narutavičių, P. Į spalioi mėn. yra įvykę Rusijoje Baras, pasveikindamas 21 vi
Sius statute ąiąkejtimą peti€daš|’ — Klaidą.padarytum, jei ap1,191,586 dol. ir kuo tai Lietuvai gresia, trauk- suotinio LF suvažiavimo daly-j ninkas Stasys Baras tarp kitko
Klimą. A. Stulginskį. J. Vailo- j^uoti ir grąžinti Komisijai, o tik sivestum su tuo žmpgūmi, kuris
Iš?Palikimų
komisijos
K.
Ampastebėjo,
kad
1983-tieji
Aušros
'::
i$p?
ė
’
Tjiaugė.
kad
T
raei
^
kL:į n mane), kurie tą klausimą I tis iš politikos kovos ir draustis
brozaitiš pranešė, kad iš viso pa- • ekančiame suviižiarime.svarsty- jau dabarIteVė apgaudinėja.
mehii
L
F
buvo
našūs.
Padėkojo
metai
Lietuvių
Fondui
buvo
la

spręsti tepripažino galima Stei sau literatūros darbą būtų tik
radijo vedėjams ir spaudai už bai sėkmingi, nežiūrint kitų di likimų yra gauta ■ 103,500 . dol.{
giamajam Seimui. K c tu r i e m s ras parsidavimas.
LF garsinimą. Pakvietė į pre- delių kultūrinių įvykių, parei Yra išleista instrukcija kreipiau- |
ėdžio pasitraukus ir
no i o
. ’ APRILIAUS PIRMOSIOS proga
Čia teko mudviem persiskirti, zidiumą: Kazį Ambrazaitį, Po kalavusių stambių išlaidų — tis į lietuvius advokatus paliki
: palaikius išstojimu
'
'
j
bet ir, atsisveikindamas jis'ma vilą Kiliu. Mariją Reinienę ir Lietuvių FoncĮo pagrindinis ka mų reikalų sutvarkymu.
tarybos. jų.- vieton tuojau bu- loniai šypsodamasis _ pareiškė Joną Vaznelį. I sekretoriatą:.
Informacijos Komisijos Anta
pitalas padidėjo 304,000 dol.
Lietuviai sako, kad ąpriliaus pirmąją galima meluoti,
Jei ir šja's kietais tik truputį nas Juodvalkis pranešė, kad ko
lauksiąs mane dar Qusiprasiant. Damą Kojelytę ir Birutę Tamuo kodėl ne ir kitomis-progomis? Štai, kad ir po “pėdės”
numaty-i kandidatai-ir buvo iš- Kiią karią leeurilikova 1919 m.
iynaitę. Invokaciją — maldą su h’desnė suma įplauks į Lietuvių J micijos reikalas informuoti apie
r nktas Krachas karalium, su
sausio m 'n.. Kai aš, suimtas, bu kalbėjo kum. Juozas Prunskis. ForJcb kasą, tai užbaigsime i? LF veiklą per spaudą ir radijo kiek pavėluotai sugrįžus į namus ir radus priesaikos
kuriuo taip pat. žinoma, iš anks
rūstų veidą:
valandėles bei kitais kanalais.
vau jo taroomss ir teisiamas Mirusioms LF nariams pagerbti 'ręčią milijoną.
to buvo susitarta ir apie kurio kaip Tarybos narys ir laikinosios Ema Pušneraitienė uždegė žva
Didelės pammos LF sušilau-1 Vajaus Komisijos Marija Re
Įdomu buvo pasikalbėt, niekam blogo nelinkėt.
kandidatūrą, 'karyboje prieš tai
Lietuvos vyriausybės įgaliotini>. kutę. Marija Remienė perskaitė kia iš palikimų ir atmintina mienė pranešė apie buvusiu? |
niekados neminimą, girdėjome
Ak, žmonele, užtrukau, gerą draugą sutikau.
Daug sunkiau buvo likviduo ilgą sąrašą mirusių LF narių. i našų. Tačiau ikėtų ne tik mi i parengimus-balius, kurie davė»
jau porą mėnesių — apie ją už. Palinksmint širdį, vargų apsėstą.
Sveįkino suv^tžiavimą V. Ka- tusius įamžintų bet taip pac ira gero pelno, šiais metais balių? j
ti pavojų, kuris jau nebe tik
.< m?nd:;vo .ir vokiečių spauda.) mano sąžinei grėsė, tik mane
|
Užėjom aludėn tik atsigavimui..
švti ir savo vakus bei vaikai- •numatytas lapkričio 17 d.
i
ir paskul)ėjęs i Viekšnius grįž vedamai gimnazijai.
didesnis įsitraukimas visuome čius. Gražu up prasminga įra-J Kontrolės Komisijos Antanas
tančių iš Rusijos tėvų pasitikti
Grįžo Voronežo gimnazijos, nės ir politikos darban, kurio jie ;yti i L. Fondą jaunavedžius ir|gnntaras pranešė, kad padarius
tegri(pa v e lava u v ieną
grįžo šiaip daug gimnazijos mo
žsu tik rjg.piūc'o mėn. prieš pa kytojų, renz’.ngų ir prityrusių, nebestengė suderinti su mokvk- ęūdįkuis’ kad tienutrūktų gran- | kontrolę rasta visk: tvarkoje
mokoms gimnazijoje praside ne tik reikalingų darbo, bet ir los darbu, tad vienas ar kitas b dinė ir LF nariu šeima uuola4 1 išlaidu :r pajamų pakvietavima;
dant. Vi- nius jau buvo prigrūs teisingai reikalaujančių sau pir- anksčiau :š mokytojų ‘‘arpo pa jaunėtų. Jaunįji karta. įstoda i tvarkingai vedami.
suraukdavo. Tac au vis dėlto ma į L. Fond|, pagerbti] save j Visi pranešimai su mažoms
tas grįžusių mūsų pabėgėlių ir jme.nybės
<
palyginus su mumis
tremtinių, kurie parvažiavo ku j savanoriais, c r z a cmokyto’ais mūsų vadovybei teko susidaryti ėvus bei senelius, prisidėtų prie i pastabomis daugumos priimti j
J Tarybą slaptu balsavimu iš Į
tam tikrą (Bobos tarybą griež ’ėvų kalbos išlaikymo ir lietu
pini noro dirbti ir visokių viso- į
Į kurių kitiems mokyklos dar- tesniems žygiams atlikti. Tai ta viškų papročiu puoselėjimo.
POLICE
rinkti šie asmenys: K. Ambrc |
x.ausiu sumanymų, o taip patįį has buvo lik visuomenės priFinansų Koifiisijcs pirminin z.aitis, J. Vaznelis, M/ Remienė
ybai, kurion, be manęs. įėjo pa
prikelti nuo 1917 m. vasario!
Iš Rusijos alvyksian- , vasarį grįžęs iš Rusijos dėl kare kas Povilas Kiltis pareiškė, kad j P. Kilius, M. Dranga ir P. Reničn. Rusijoje bvvvkstančiu re-L.
‘
'
| Lem mokiniams mūsų trejų nukcųtėjus.ems šel ip draugijo. Lietuvių Fordd pagrindinis ka- j meikis. Į kontrolės komisiją: J
vJi-ucijos ivvkiu.
i,, i • ,
i
,1melų
k:aura:• rbcluv:sKas
moky
centro komi.eto pkmininkaj okalas saugiai iivestuotas ir due
Kažkaip apie lą laiką gimna-'m-is alrcdf sunkokas, mokyta .Mart. Yčas ir visą vokiečių oku da gerą pelnai kuriuo: remia Markelį.
zijoje sus.tikau netikėtai su Vin- jai neautoritetingi, patalpa ne- pači ją pakėlę* v :c< pirmininkas ma lietuviškoji veikla. 1983 me
Lietuvių Dailiojo MencTns
uu Kapsuku, kuris Vilniun slap-1 pakenčiama. Jų m\ai reikalavo kun. (dab. Kaišiadorių vysku tais iš gauto pelno paskirstyte { luto pranešimą padferrė G. Balutai buvo atvykęs ir kurio nebu geresnės, ypačiai valstybinės, pas) Juoz. Kutka, gavau pateik 160.000 dol.. p|pemta> lituanis kas. Dailininko Prano Domšai .
Taip, žmonele, nemeluoju ir tiesiai gatve važiuo ju, _
vau malęs nuo 191 1 m. pradžios, gimnazijos. Vilniaus lietuvių va I ei apie mokytojus žinių, kurio tini^ švietimas] kultūra, moks, •< ;o miesto centre surengtą p?
0 raudonšniūriai iš paskos. o5aš atsiradau už grotos.
kai. jis. pabėgęs iš Sibiro, su dovybri teko nemažai pagalvoti mis pasirėmus atleista 3 studen las ir jaunimai
rodą amerikiečiai kritikai labai
Ko jie nori ir ko geidžia, bet jie mane ir ižoidžia!
Vlad. Zubovo (mirė 1933 m.) :r pasig-nčy i iki reikalas pa/y tai ir 2 siipnck š.aip mokytojai
gerui įvertina Parduota 15 pa
Nutariau rimtai, Gavėnios laiką praleidau šventai!
r.nla g m- vadovybei pasižadėjus nepalikti Wisconsin o valstijoje ūkiui rei veikslu. Dabar, norima įsigyti
ž.nia kurį laiką buvo slapstęsis
jo dvare Medemrodėje pas savo nazijos mokytojų personalas jų be darbo. Jų ve on pakvies kalingi būtini pagerinimai: rei dailininko Dobužinskio paveiks
V. M., Winnipeg, Man.
!
svainę, dvaro darbininkų ir ku cenzingais ir šiaip iš Rusijos
kia
išžvyruoti
keliai
ir
nugriau
lūs
“
Senoji
Lietuva
”
.iu naujų mokytojų.
ti darŽMiė. TaJ kainuos apie
mečių vaikų mokytoją Akloną pavykusiais, ką iš dal es p;iV. Kutkus, iš Detroito, M. Ko.
lengvino
mokytojų
vilniečių
vis
(Bus
10.000
dci.
Tikimasi
su
k
onD džiulyte (dabar Kazsanavicie•ankevičius, iš Sahta Monica ir
M. Lenkauskienė, iš Clevelanį do, pranešė, kad Lietuvių Fon
das gyvai reiškiasi ir nuolat au
kos plaukia.
Statuto pakeitimo ir priėmimo
V-

(

w
Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu,
furtingu, Švelniu, šildančiu, elegantišku
.Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonės taip Hgai ka nors vertina,
įūs žinote, kad tai yra labai serą

Komiteto oficialiai pareikštas nuomones ir nesutarimų
priežastis.

Pleškys žinojo, kad neskaitantiems arba mažai rašy
tu žodžiu besidomintiems lietuviams jo darbas nebus
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Antano Pleškio darbas

Dabartinis Lietuvių Enciklopedijos papildymo redak
torius yra visai kitos nuomonės apie papildymo tikslus.
Jis mano, kad šios rūšies informaciniai veikalai visai
nesidomi polemika. Jis pavartė Antano Pleškio atsiųstą
rašinį, pakrikštijo jį poleminiu ir grąžino autoriui. An
tanas Pleškys jokios polemikos neveda. Jis, surinkęs besi
ginčijančių žmonių pareiškimus, juos pacituoja, kad skai
tytojas pagautų nesutarimų esmę ir žinotų, dėl ko buvo
sukeltas bereikalingas ir beprasmis tarpusavis ginčas.
Jeigu A. Pleškys nebūtų pacitavęs priešingos pusės ir ne
būtų nurašęs jos pozicijos, tai tada būtų galima kalbėti
apie beprasmę laikraštinę polemiką, bet Pleškys nurodo
abi nesutarimo puses, kad skaitytojas suprastų nesutari
mo priežastį.
Dabartinis L.E. redaktorius toliau nueina. Jis kitaip
suprantąs L.E. papildymų tikslus, negu p. Pleškys su
pranta, ir nusprendęs rašinio nespausdinti, p. Pleškiui ra
šytame laiške pirmiausia.Įdeda tokį sakinį: “Ačiū už pa
siųstą voką ir pašto ženklus. Iš to supratau, kad turite
teisingą nuomonę apie enciklopediją”. Pleškio nuomonę
apie ’ ruošiamą L.E. papildymą atmeta, bet rašo, kad
Pleškys turi teisingą nuomonę apie enciklopediją.

’ Karpis išbrauks iš savo biudže
to, sudaryto iš kumečių ponui
! uždirbto “pelno”, kokią nors neKOVOS DĖL SPAUDOS
) produktyvią ūkiui poziciją, sa(ATSIMINIMAI)
įkysim. kelionės išlaidas į VaršuKur nesantaika, ten arda. Nu • vą, ir tuomet susibalansuos jo
kenčia dėl to ne tik savininkas, šiek liek sumažėjęs “pelno” biu-*
Toks €*vakar dienos tarnu”
bet ir kumetis: arba jis netenka džetas. arba, blogiausiu atveju,
reikalavimas ištiko ir Joniškė
darbo, arba, laimingesnių atve- dėl ūkio technikos neatlaikys
lio dvąro savininką poną F. K*ar- j
Į ju, geresnės algos, kurią buvo konkurencijos su kitais savininpi. Iš kario pasinešęs teroru ir I
-Į kais,’ nusigyvens ir išeis į betur
turėjęs.
policijos priemonėmis užgniauž
čių eiles. Kito, pažangesnio sa
Tokiose
kolizijose
reikšminti streiką, vėliau, gavės žinių iš
vininko rankose dvaras 'nenu
kitų dvarų, jis ;aflyžo ir nusilei- j’ gas būna inteligentijos vaidmuo. stos gyvavęs. Žales kraštui d T
do kumečiams.- Derybose daly Išaiškinti įvykusią padėti, su to nebus.
< .
vavo ir streiko vadovybė. Ne prasti ją ir surasti jai taikos ke- l ,Taipsfeiv rūpi, daktare, geri
lią be skriaudos vieniems, ir ki-' kubiečių • santykiai su ponu?
aplenkė tai ir manęs.
— Aš turiu į tamstą misiją,.— , tiems — kiekvieno inlęligėnl-o; Amžiais, manau, ponai nelepitais iodziąisr kreipėsi į mane uždavinys. Geri pavyzdžiai nu [ no kumečių. Ir tuomet, kai už
daktaras" Petkevičius, ištinus, su teiks. ne tik kumečius, bet ir d eonų jie baudžiavą ėjo, ir da
tikęs -mane- Puziniškyje. — Opią dvarą, įsivyraus jų santykiuose, bar. kęč už ųlgą jie deda ponui
misiją nuo pono Karpio. Streiko pasitikėjimas.
turtą- Vargas ir tamsa yra plati
A.š
atsakiau.
reik-alas. Ar nemanai tamsta^
dirva,.
_ tamstos, tėviškiems’
kad šfręikai rg^LsJugn^ufi-iiraj-‘' - z-ri.Tamstos ~ ir ’pono Karpio pono •j-ituimam.s. Bet ar dėl jų
ro ūkį> ’ sugadinti gerus kumečių klausimai įdomūs; jie nauji, išnyksta išnaudojimas? Ne, jis
santykius su ponu ir dvarą at šios dienos klausimai. Tik pri
eini, daktare. prie jų, kaip prie
stumti nuo inteligentų? *
Nežiūrint to, santykiai gai.
— Daktare, aš norėčiau pir savo kišenės daiktų: imi juos iš
būti kultūringešriL Pavyzdžiu
miau paktausti misijos motyvų vienos ir dedi į kitą. Streikas ne
mūsų kišehėš daiktas'. Jis visuo čia jau yra. Kai kur dvaruose
ir patikrinti jos adresą.
— Prašau," istorija paprasta; menės reiškinys -- kovos darbo jau galima užtikti šiokio tokio
Nors'streikas ėjo -komiteto var su.kapitalu (jam suprasti reikia, rūpesčio kumečiais — laikraš
čiai jiems, mokyklos vaikams ir
du, hėt jis buvo tamstos ir. kitų žiūrėti jo kilmės ir raidos). Toji
pagalba ligoje. Kitaip sakant,
žinioje? Dvaras tai' žinojo. Pono kovą atėjo ir į Joniškėlio dvarą.
Karpio -prašomas, aš turėjau Kova su ĮMjnu vyksta dėl sotes- ten .pradedami kumečiai kultūi rinti. Tamsta manai, kad iš lab
kreiįftiš į tamstą ir rasti išeitį iš nės. lig šiol dar alkanos duonos,!
darybės? Ne, iš teisingai supras
padėties: Motyvai taip pat pa dėl dalies to “pelno”, kurį ku
to reikalo. Ten -ponas suprato,
prastu; Tono Karpio dvare ku-- metis uždirba,, bet ponas pasi
kad ne jis laiko ir maitina ku
*- s -I
nifcėiu-algos didesnės kaip kitur .ima.r Ji nesustabdoma.
mečius, bet kumečiai savo dar
Dėl jų dvaras vos suveda galus
Streikas, tamsta sakai, gali
su galais; Dar pridėti algos reiš ! sugriauti dvaro ūkį. Gyvenimas bu ji iš.a+ko ir turtą jam sude
da, Daktare, aš linkiu ir ponri
kia įbristi į skolas. Ūkis neiš al- rodo, kad tokiu atveju gali atsi
Karpiui eiti tuo keliu sar'^-k:u kys. Kokia kraštui iš to nauda . tiktivienakis dviejų: arba ponas
e su kumečiais. Tikrai, jie tuo
■
v
met bus žmoniškesni.
Baigę kalba, atsisvelkincme.
noti, reikalingos tikslios žinios. Juo tiksliau lietuvis bus
informuotas, tuo lengviau bus su juo susikalbėti, žinan Likome abudu savo pozicijose.
(Bus daugiau)
čiam lengviau orientuotis, visiems maloniau su juo dirbti.

VLADAS POŽLLA

Antanas Pleškys, nepriklausomoje Lietuvoje, Klaipė
dos Prekybos Institute baigęs ekonomijos kursą, o vė
liau ir atskaitomybę, ilgus metus dirbęs Klaipėdos Žemės
Banke, karui einant prie pabaigus, patraukė kartu su
tūkstančiais lietuvių,! Vakarus. Vokietijoj kartu su kitais'
lietuviais dalyvavo visuomeniniame tremtinių, gyvenime,
pakišakydavB? tremtinių spaudoje svarbesniais tremtinių
klausimais, atvykusį ;^Ai^eriką : ir čia išaugino sukurtą
Jeigu redaktorius būtų A. Pleškio nuomonę pripa
šeimą, išleisdamas vaikus į aukštąjį mokslą.
Visą laiką domėjosi-ne tik tremtinių, bet ii- anksčiau žinęs teisinga, tai jo studiją apie organizacijų nesusipra
Ameriką pasiekusių lietuvių visuomeniniu gyvenimu. timus būtų atspausdinęs. Kiekvienas lietuvis, perskaitęs
Atidžiai sekė Amerikon atvežtą JAV Lietuvių Bendruo A. Pleškio straipsnį, būtų žinojęs, kas sukėlė . 15 metų
menės gyvenimą, bet susipažino ir su Amerikoje įsteig besitęsiantį ginčą ir būtų galėjęs suvokti tikras priežastis.
Didžiausioji aukštus mokslus baigusių intelektualų
tomis lietuvių organizacijomis bei jų spauda. Turi svar
besnės lietuvių spaudos rinkinius, o kurių neturi, tai žino nelaimė yra ta. kad jie vienaip rengiasi padaryti ir, daro,
o visai kitaip rašo.
.
kur juos gali rasti.
A. Pleškys paruošė bešališką stadiją apie 15 metų
Antanas'Pleškys pastebėjo, kad Amerikos lietuvių lietuvių tarpe einančius kivirčus. Jis surinko oficialius
visuomeninis gyvenimas nėjo ta vaga, kurios dauguma pareiškimus ir pasiuntė L.E. redakcijai. Jo straipsnis
norėjo. Lietuvių tarpe keliais svarbesniais klausimais iam buvo grąžintas su tuščiais patarimais. Redaktorius
kilo nuomonių skirtumai. Tie nuomonių skirtumai kenkė turėjo žinoti, kad joks lietuviškas žurnalas Plėškio stu
vieningam Amerikos lietuvių darbui. Nuomonių skirtu dijos nespausdins. Nespausdins jos ir savaitiniai laikraš
mai sukėlė kivirčus ir bet kokį bendrą darbą ardančius čiai. Ją būtų atspausdinęs Keleivis, bet jis atvykusių
ginčus. Ginčus vedė organizacijų priešakyje stovėjusieji į buvo sugniuždytas. Naujienos sutiko A. Pleškio darbą
žmonės. Jie žinojo, kuriais sumetimais buvo vedami gin Į spausdinti. Jos tai ir padarė. Paleido atkarpoje. Pradėjo
čas ir kas trukdė bendram darbui. Bet didelė Amerikos š.m. kovo 16' dieną, o baigė kovo 27 d. Turime pranešti
lietuvių dauguma 15 metų besitęsiančių kivirčų nesu skaitytojams, kad nesikreiptų į Naujienas, prašydami
prato. Kas skaitė — primiršo, senus laikraščius išmetė A. Pleškio straipsnio. Visi tie numeriai išparduoti.
ar, besikraustydamas į kitą butą, turėjo juos palikti.
Kas atsitiko? Nauji Naujienų skaitytojai, kurie ne
Mokytojas Pleškys, būdamas kruopštus žurnalistas, buvo girdėjęs apie lietuvių tarpe frontininku sukeltų ki
nesutarimus sukėlusius nuomonių skirtumus surinko, virčų pradžią, pradėjo prašyti šių numerių. Pirmieji trys
tvarkingai surašė, kad skaitytojai galėtų susidaryti apy numeriai praėjo tylomis, nepastebėti t bet sekantieji nu
tikre nuomonę apie nesutarimų esmę. Jis logiškai išdėstė meriai sukėlė susidomėjimo ii’ žmonė® ių reikalavo.
Antanas Pleškys atliko didelį darbą. Jeigu tas dar — Graikų policijos ViršmirNežinome, kokie bus rezultatai, bet mums visa laika bas būtų išleistas brošiūroj formoje, tai jis pasiektų ir
JAV Lietuvių Bendruomenės. Amerikos Lietuvių Tary
<ui liud ninkss papasakojo, kad
bos. o paskutiniu metu ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo buvo aišku, kad kiekvienas lietuvis privalo daugiau ži- tuos, nuo kurių L.E. bando gyvenimo faktus paslėpti.
britų diplomatą nušovė arabas.
TMirrT r

į yra

išvirtęs i runu stainaR: tuo būdu uotu stains
visų pirma yra kildintinas ne iš '"stainas, bet iš
LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI pereiginės lyties *stainaz. Progerm. galūnė -as
yra dar. išlikusi germaniškuose suomių kalbos
DARYMAS IR RAIDA
skoliniuose, pvz., ansas “sija” (plg. gotų ants
(TęrinyO
“t.p.” iš ’ansaz), kuningas “karalius” (plg. sen.
Taigi dėl tekios tad ilgos izoliacijos ir mūsų risi, koongr, sen. saksų kuning...) ir kt.
kalba ilgai galėjo pasilikti nepaliesta antikinės
Ši gili mūsų kalbos senovė ypač aiškiai ;mair vėlyvesnės Vak. Europos kultūros bei civiliza
*yti žodyno srityje, pvz..'alkas “pušynas, gojūs”
cijos. Dėl to ji. plisdama daugiausia pati savaime,
(ypač plačiai vartojamas įvairiuose vietovar
be didesnių pašalinių įtakų, iš vienos pusės galėjo
džiuose: gotų alhs (prieb. kamienas) “šventykla”;
savyje išlaikyti nemaža gilios senovės, iš kitos
ąsa “Henkel, Handhabe, Handgriff”: lot. ansa;
pusės, vystydamas! beveik izuoliuotai, ji daug kur
nšis: lot axis; augmuo, km. augmens “augalas,
yra nuėjusi savotišku, skirtingu keliu. -Pvz.. toūglis, atžala; vaisius; antauga, skaudulys: augi
k’cs lytys kaip vs. vd. šaka. km. Šakos, nd. sakai,
mo vieta; ūgis, augumas”: sen. indų ojman- ‘‘jėga,
gi. šaką, ds. vd. šakes, km. šakų, gi. šakas, sen.
riiprybė”. lot. augment turn) “ūgis, prieaugtis”;
vt. šakosu ir kt. su mažomis atmainomis gali būti
ausis: lot. auris (iš *-ausis), got. aušo; avis: sen.
tiesiog kildinamos iš pačios ide. prokalbės.
indų avis, lot. ovis; bebrus “bebras, Biber”: seft.
Ypač senas dalykas yra vardažodinė vs. var indų babhrūs “rotbraun, braun”, sen. angles,
dininko galūnė -as iŠ ide. -os, plg. gr.l^gos “žodis”, hiofor (iš ’'bebru-) “bebras”; būtis “būvis, buvi
sen. lot volgos, vėliau valgus “minia, liaudis” ir kt. mas”: sen. indų bhūtis “tobulas buvimas, gerovė,
Mūsų kaimyninėse slavų bei germanų kalbose ši išganymas, laime”; dievas: sen. indų devag (iš
galūnė y*a jau priešistoriniais laikais išnykus, *deivas), lot. deus (iš *deivos); dieveris (temėse
būt at — slavų kalbose galūninis -s dar bendro dar yra ir priebalsinio kamieno: ds. vd. dievers.
sios prokalbes metu yra atkritęs, o kamiengali- km. dieveri!) .‘‘vyrOj brolis”: sen, ind. devm, gr.
nis -o-, pavirtęs tam likrii pusbalsiu., <y£lįau at da:e:r (iš 4a:iye:r:); dūmai: sen. indų dhūm^s
skirose kalbose nustojo būti visai tariamas: ger “Rauch”, lot fūmus (iš ide. *dhūmos), graikų
manų kalbose, priešingai, ide. -os iš pradžios yra thumbs “gyvybė, gyvybės jėga; troškimas, polin
pavirtęs i -as, vėliau į -az ir pagaliau runų kal kis, drąsa, pyktis”; duona: sen. indų ds. vd. dha:
boje į -aR;
pi*ogerm. -’stainas per ^steinaz nays “javiniai grūdai. Getreidekoerner”; javai:

DR. PRANAS SKARDŽIUS

H H

sen. indų yavas “javai, miežiai”: gyvas: sen. indų
jjivas, lot. vi:vus, laukas “Feld, Acker, Ackerboden” (seniau “šviesi miško vieta, aikštė, lau
kymė, Liehtung”): sen. indų lokas “laisva vieta,
laisvumą; erdvė, plotas, 'kelias; pasaulis”, lot. lūcus “pušynas” (iš loucos); maras “Seuche. Pešt”:
sen. indų maras “mirtis”, nišų mor “Pešt”; menas
(Sirvydo žodis) “Meistei’schaft” (dabartinė reikš
mė “Kunst” yra naujas dalykas): sen. indų ma
nas- “prasmė, Sinn”, gr. mėnos “siekimas, drąsa,
pyktis”; mintis “Gedanke”: šen. indų maris “mal
da, pamaldos; ketinimas, noras, troškimas; pras
mė”, lot. mens, km. mentis “galvojimas, protas;
galvosena, būdas, nuomonė: drąsa, pyktis, aistra;
mintis, vaidinys, atminimas ir kt.” got. ga. -munds
“atminimas, atmintis” (sen. indų šakninis a. lot
en ir gotų un yra išriedėję iš ide. sonantinio n);
paršas lot. porctis “pfijaukinta kiaulė”, airių ore
“kiaulė” (čia pradini® pt j»ra veiklu atmesta^,
seh. vok. aukšt. fabh, farah “paršiukas”; vi<s&:
patni “ponia” (tik 'XVi amžiau® Wolfenb'tttelio
postilėje tesutinkama): sen. indų patni; “ponia,
I valdovė, žmona”, gr. putnia “ponia, valdovė”; pra|garas ‘'neišbrendamas kėlias, praraja; rijūnas;
pekla”: «en. indų
{sudėtiniame žodyje ają-;
garas “ožkas rįjąs'fy,
‘‘ėdrus’’' lot carmIvorus “mėsėdis”; žem. pūrai “žieminiai kviečiai”:
gr. pūr*N “kviečiai, javai , čekų .pyr “varputis,
Quecke’ (iš ide.
natas “Rad”, ratai
“Wagen”: sen. indų r^thas “Wagen, Streitwagen”,

>1 -i mrWWT*-rnrTir-irrTT~j

airių roth “Rad” (šalia rethim “aš bėgu”; taigi
ir mūsiškis ratas bus savo pavadinimą gavęs nuo
“bėgimo”; plg. ratas: *f-et- “bėgti” -- gr. t r ribos
“Rad”: trtcho: “aš bėgu”’ii- kt.); rugys, latvių
rudzis: sen isl. rugr, nišų rož’ (iŠ ‘rūgi-); sen.
liet, sėmuo “sėja. Saat”, dabar tik ds. vd. sėmens
(arba dažniau sėmenys), km. sėmenų “Saat”:
prūsų semen “Same”, lot. se :men, sen. vok. augšt.
sa:mo; siūtas “genaeht”: sen. indų syūt»s, čekų
sity, rusų šityj; srutos “Jauche” (tai yra sudaiktavardėiusi lytis iš būdvardžio * srutas “tekąs; te
kėjęs”) : gr. rūtos “fliessend, stroemend” (iš id.
‘srutos); stembas “stiebas, kotas”: sen. indų
stambhas “šulas: stulpas; sutvirtinimas”, gr.
st’hnbos “pasigyrimas”; takas “Pfad, Fusstoig”:
r vest. taka-. persų tak “bėgis”, rusų tok “tekėji
mas. srovė; laitas Dreschboden”; veidas “reiški
nys, Ersehemung; išvaizda, pavidalas. Ikikymnsis: Gesicht. Angesicht” (latvių veids terma, rūšis”): gr. eidos “išvaizda, pavidalas” iš *veidos.
čekų vid “Regimoji juslė, išvaizda, pavidalas”;
žambas “aštrus kampas, kantas; skvernas” (lat| vių zuobs “dantis”):, sen. indų jimbhas “dantis,
į ryklė”, gr. gomfos “Pflock”, sen. vok. augšt. kamh
“šĮikos”.
i -s

R VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
7
z tokiu adresu:

a

.j
2

Kuneral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
I
t

i729 S. Halsted St
Chicago. IL 60608
A4 Hour Service

’ baries Slasukaitih
PD. LE

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

*1

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

Tel: 562-2727 arba 562-2728 t

Service 855-4506, Pa$e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’>2.

BiržėnŲ klubo metinis susfrinkimas
šaukiamas balandžio mėn. 1 d., sekmadienį, 1 vaL po pietų, Lietuvių
Evangeiikų - Ęeformatų parapijos sa
lėje, 5230 So. Artesian Ave. Įėjimas
iš šono. Po susirinkimo —- vaišės.'
Valdyba kviečia visus, biržėmis su
šeimomis bei artimaisiais gausiai
dalyvauti
N

PAVASARIO AIDAI

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal sus1 ta rimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis- Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
.

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vai vaŠL

.
'*■

Rasa žolių
Ir kvapai gėlių;
Saulutė šviesi,
šilta, graži;
Kalba, juokai, linksmi visi!

Kas tai per kvapai?
Kas tai per sapnai?
Gamta tyra, -—
Sakyk, kas tai yra?
Kas tai yra?...

Ten plaštakėlė
Margina laukus, girias.
Kur tai gi ribos
Didžios kūrybos!
> Pradžių k galą kas gi ras!

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

Pavasario aidai, žiedai,
Pilni šypsos visų veidai!
Pavasario aidai,
Kini šypsos visų veidai!
Aidai, žierai!...
Gamta mylėt,
Pasiglamonėt
Vadina tuojau, —
Tave priglaust

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas

is įvairiu atstump.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

Štai, sako, jau aš atėjau!

klausimus. Tas pagelbės joms Blogiausiai pasirodė rusų ferimčiau orientuotis ir sulaikys deratyvinė respublika: balsavinuo ieškojimo informacijų pas me dalyvavo 99.32 proc. LietuŠirdies nebylios
svetimus.
voje "‘balsavo” 99.37 proc. Re
Meilę pavilios
Pasiekusi 14 metus amžiaus kordą sumušė Azerbaidžanas —
Skaisti viena
vėl gerokai pasikeičia. Daugiau 39.99 proc.
Pavasario diena !
subrendusi, ji ima svajoti apie
vaikinus ir giliai įsimyli. Tėvai
VARŽYBOS KAUNO
Prie žalio šilo
neprivalo juoktis iš to, bet rei
MARIOSE
Paukščiai pakilo,
Skraido kiekvienas linksniai. kalui esant, bandyti draugiškai
Neseniai meškeriotojai buvo
patarti. Ir tik išimtiniuose at
Jei pažiūrėsi,
nisi rinkę ant Kaune marių i tra
sitikimuose
galima
naudoti
griež
Neišturėsi,
dicines Lietuvos poledinės žūk
Pravirks krūtinėj tau jausmai! t ūmas.
lės pirmenybes. Varžybose da
Jei gyvenimo aplinkybės lei lyvavo 35 komandos.
Miestų
J. Steponaitis
džia, mergaitėms re;ktų duoti mipėje dauginusia žuvų sugašiek tiek pinigų, kuriuos jos ga o Vilniaus pirmoji komanda —
lėtų sunaudoti sulig savo nuo- 385 gramus.
O
sunkiausias mergaičiy
žiūros. Tas išmokina šavistovumo ir atsakomybės, Pratinkite
amžiaus laikotarpis
ONOS .ŽADEIKIENĖS
mergaites prie namų darbo, neGYVENIMAS
Patarimai tėvams ir auklėtojams atitraukdami jų nuo mokslo ir
Akmenės rajone, Dabikinės
Maždaug nuo dvyliktų metų jokiu atveju nebarkite jų ka- kaime gyvenanti Ona Žadeikie' mergaitės gyvenime prasideda d’a yra pašaliniai žmonės. Vienas nė 103-ą j į gimtadienį. Visą sapereinamas periodas. Nuo -to Į Madingas žingsnis gali sunai j vo gyvenimą nėra sirgusi. Ji salaiko jos ima augti į moteris ir kinti dukters pasitikėjimą savo • ko: “Darbas mane laiko. Visą gytampa nervingomis, nelaukusio motina.
I venimą sunkiai dirbau — nuo
mis prie darbo ir mokslo. Tėvai
mažumės tarnavau piemenaite,
IGNALINOS ATOMINĖ
neprivalo už tai per daug bar
vėliau — samdine ponų Zubovų
JĖGAINĖ'
ti ir pykti ant savo dukrelės, bet
dvare”.
priešingai — parodyti simpati-,
Ignalinos atominė - elektrinė
savo energiją ėmė tiekti kaimy- l
ją ir švelnumą.
— FBI tirs, kas galėjo į py
Mergaitės pradeda įdomautis ninių Baltarusijos ir Latvijos,
ragaičius prikaišioti visokiu
iš tolo ir lyties klausimais. Nepa pramonės įmonėms, agropramon'niams kompleksams. Tiesiama aštrių daiktų, kaip spilxu, adatų
skaityti ir tą už blogą, bet ban
elektros linija ? Vilnių.
ir stiklo atlaižų. Tuos pyragaidykite teisingai atsakyti i jų
_______ I-------j čius dalina skautės
KOMEDIJA PASIBAIGĖ
I—. _
Po didžiulės “rinktinės kam
panijos”, agitatorių ir propagan
distu lakstymo irfrėkavimo, “de
n*
mokratiškiausi pasaulyje rinki
mai” į TSRS Aukščiausiąją Ta- ’
n
rybą kovo 4 d.. oaigėsi. kaip ir
visad rinkėjams fpademonstruo’;ant neišardoma Komunistų par
FUND
tijos ir tarybinis liaudies vie
nybę, soc’klistines demokratijos
riumfą”.
I

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

I
I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

I

I

VANCE FUNERAL HOME
1121 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

■
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rClJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU SEBMENINI
Patarėjai u laidojimo direktoriai:

VANCE

u

GEORGE SŪRINI

rERKRAUSTYMAI

<iKsies automobiliams pastatyti
AM CHILOftSM MTe^W
’ KMf C? I

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

kjllid

rr

M. KAYfl
■

American Ui
ATLANT

-

-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

įpitol

Laidotuvių Direktoriai

ile to
cept a challe
But to be
venting, etk
vtujis The Ai

2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

L1028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ilimoii
’ TeL 97444W

V

VASAITIS-BUTKUS

'O*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J mg?
1

EAmonWIU KOPLYČIA

-"-r
r. r
- — A

c

t

U w

!«

©

My
sis

Telefonas — 652-1003

-7* ty <

v F
r

y

111.4* S

=■

48 So. California . Avenue
Tel. - 623-3572

.

toy

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

•M
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Kokia buvo garsiosios Palangos praeitis

šm. balandžio mėn. 1 d., sekma
dienį, 11:15 vai. ryto, tuojau pa
sumos, parapijos siftje. Po susirinkinio dr. Jono Adoinavi- ‘
čiao.s paskaita sveikatos reika
lais. Po lo kavutė. Visi kvie
čiami.
Valdyba

<■ #?:

| 1775 m. Palanga tenka nuo| savyben Masalskio, paskiaus J.
Upė Ronžė, kuri iš laukų nuo Potockio ir galų gale ji tenka
Kretingos per Palangą plaukia, Tyškevičiams 1793 m. Laike pariejo senovėje vadindavosi var- I dalinimo Lenkijos ir Lietuvos
(u “Langa”. Ant kranto šitos Žemių, Palanga teko rusams.
pės stovTc mažas žvejų kaime.
— JAV R. L. B-nė rengia šv.
Pastangos atgaivinti uostą
is, kuris vadinosi Palanga, t.
Kazimiero 506 metu mirties mi
-. pagal Langos. Šitas kaimelis
1819 m. nolitišku žvilgsniu nėjimą š.m. balandžio mėn. 8 d.,
mo labai senu klikų buvo ap Palanga l;ko prie Kuršo priskirsekmadienį, 11:30 vai. ryto, luo
šventas žemaičiais Mūsų nar
tą. Mat, vokiečiai baronai pri- jau pO gumos, šv. Mergelės Mainis D Kunigaikštis Mindau-1 kalbėjo Kaizerį ir Carą padary
rijos Gim mo parapijos salėje.
as vLa> kunigaikštijas Lietu-1
ti iš Palangos gerą tiltą tarp Vo- Paskaitą skaitys istorikė p. Ali
os suvienijo į vieną atidžią ka- kietifos ir Rusijos, nes šitas til
cija Rūgytė. Bus rodomos skaid
alysię, į kurią ir Palanga patas kaip tik buvo baronams la- rės iš šv. Kaz miero minėjimo
-ko. Vėlkau Ona Jogailienė da-j
bai reikalingas. Tyškeviėiai. pa-'Roni;)je Įėjimas Irisvas. Visi
ė Falangai miesto teises ir 1554
likę Pidangos savininkai, pra- kvįečiami.
i čia pastatė katalikams baždėjo rūpintis ją pakelti. Pirmųpirmiausia jie įtaisė tarp KHi-t
PRANEŠIMAS
pėdos, Palangos ir Liepo jos van- į
Palanga visos Žemaitijos
dens susisiekimą.
į JAV-ės Futbolo Tautės (U. s.
Lietuvos uostas
Tam tikslui Tyškevičius pa-r Open Cup), Illinois pusfinalinė
Vokiečių raštuose randame,
dirbo ilgą nuo kranto tiltą —; se rungtynėse dalyvaus lietuvių
id Palangoje buvo geras uosmolą į jūrą. Taip garlaiviams ’ futbolo klubas “Lituanica”. Opo
s, kurs ėjo nuo Birutės kalno
buvo patogu su žmonėmis ir pre_ } nentas, stipri kroatų komanda,
fokai j šiaurės vakarus už Pa
kėmis priplaukti. Ir trdp su- ‘‘Crontan”.
ilgos. Patirta, kad pylimas ak_
sisiekimas su Palanga buvo pa
erių jūroje ir dabar nurodo
togus ir naudingas. Bet tai bu- • Rungtinės įvyks š. m. balan
>sto vietą, kas ir yra pamatu
vo ne ilgam. Smėlis gieit už- Į džio mėn. 3 d., 3:00 vai. p. p.,
anvti, kad žemaičiai ir lietu
nešė prieplauką, o ją.atkasti" bū Evergreen Park aukštesniosios
si per šitą uostą su užsieniais
[ mokyklos aikštėje, 99-ta ir South
tų kainavę nemažai piirgų.
•ekiavo ir net ginklus vežė.
j
1919 metais Palanga buvo už- I Kedzie ogatvės.
11 m. Valdemaras I, danų ka
ėmę latviai, bet pagal sutartį ją ! Publika maloniai kviečiama
lius, Palangos uoste su xlhugygražino Lietuvai.
paremti sportuojantį {jaunimą!
•laivų ir kariuomene išėjo ant

Trumpa Palangos istorija

ante.
1705 m. vasario 13 d. vadovaunt majorui Daukvortui atsistė čia švedų kariuomenė ir
suvienijusi, su rusais užėmė
langą. Švedų karalius Karolis
I ir lenkų pretendentas StaJavas Lcščinskis padarė tarp
ręs sutartį, Palangos uostą pa
ikinti, nes švedų nuomone ši; Prūsams, Kursui ir Livžemei
ves nuostolių. Rygos uosto
<im Baltjos pajūriui užteksią,
taip švedai užpylė ir panaikiPalangos uostą. Stambesniegarlaiviai ir dlabar arti klin
ties Palanga prieiti negali.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
£H ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKTJIMAIK
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

ž MAMŲ PIRKIMAS

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

LIETUVIS DAŽYTOJAS

American Travel Service Bureau
4

Dažo namus iš lauko

>727 S. Western Ave., Chicago, I1L 60643
Telef. 312 238-S787

ir iš vidaus.

’>
patarnavimas užsaiant lėktuvą, traukiniu, laivu teilc(enzises), viešbučių lt automobilių nuomavimo rezerv&cnas; Parduoda- |
kelionių draudimas; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus C'ašter; *
arome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir tenderie infordjas vjsais kelionių reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik
resemicn vletif
nkato — prieš 43-50 dienu.
*

4612 S. Paulina SL
(Town of Laks)

Skambinti YA 7-9107

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231,
’ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,
i
ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

WINDY CFFY FISHING
TACKLE
7106 W. Archer Avė.

son pripažįsta, kad inž. Jose Na
poleon Duarte gavo daugiau
balsų negu jis. D'Aubuisson pa
Savininkas:
taria keisti Salvadoro rinkimų
Dalius Matulevičius (Tonis)
įstatymus. Jis pasmerkė teroris
ir partneris.
i
tus ir vartojusius prievartą rin
Kalbame lietuviškai. (Pr.) kimų metu.

For constipation relief tomorrow
, reach for EX= LAX tonight. e

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110

Nuo pirm, iki penkt.
10:00 iki 6:00 vai.
šešt. 10:00-2:00

CICERO:

1445 So. 50th Ave.
Cicero, Ill. 60650
Pelef. 656-2201

Antr. 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
šešt. 10:00-12:00

jwWfrwimiį iiirrii „

H 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-1
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams i
ir kitiems.
>

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Aleksas Ambrose,

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878
GARFIELD - RIDGE,

Archer ir Harlem apyl.
SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų
medinę rezidenciją su atskiru 4 kam
barių butu —-tėvams ar uošviams.:
. Kambariuose kilimai. 2 ž.diniai. Kabo;
: pusryčių stalukai. 90^ pėdų sklypas.
su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti:
galima tik susitarus.
Skambinti 586-2362
*
po 7:30 vai. vak. kasdien.

I

—

JOHN GI3AITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-3700

• -

VARDAS, PAVARDĖ
NR. IR GATVfi

MIESTAS ..................

f

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

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

FOR THE SMILE
0F HEALTH.
fiyoa

G€nTl£

UcO-C’ABU

V ZIP

Siuntėjo Pavardė, Vardas
Adresas:

į

ARVYDAS KIELA T

V 6557 S. tqlman Avenues
^Chicago, IL 60629

434-9655 ar;737-17|;

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745

Taip’pat daromi vertimai, gimini
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštui
P. NEDAS, 4059 Archer Ąvenat

Chicago, 111. 50632. Tai. YA 7-5?*

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
$0642 - 424-3654

fTTT“

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Sesta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai į
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West S3rd Street
Chicago. DL 6062J

^ALL NATURAL ■

VALST.

fšę stogiis.' Už darby j——
tuojame ir esame a[

v------------ -----------

ir

»

•
D Ė M E.S- I O
‘62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA
Tiktai $126 pusmečiui automobili
liability draudimas pensininkėms
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

M. ŠIMKUS

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
DAINA
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
Norėčiau būti paukšteliu ir
sai išeivijai, kovojančiailiž savo krašto^ laisvę.
dainuoti visa gyvenimą.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA — O aš norėčiau turėti šau
tuvą.
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
i kaip velykinę dovaną metams Epušei metų $24). Kitose
. vietose — $40, ‘pusei metų — $22.
.,
w

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Didelis, gražiai ’ įrengtas bungalow.
Nebrangus.

«

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos
finansinės institucijos.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turk) Chicagos mies+o
Dirbu ir užmiesčiuose, erei!,
^rantuotai ir s^ž įnirtas L
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman
T*L 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

Knyga’ su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Read label and follow
directionf.. * "
C Ex-Lax, Inc., 1982

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metu indėlius:
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.
11% — virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.

i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.

Ex-L*ax 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?

'

9% už taupomąją sąskaitą.

• VERTIMAI.

INCOME TAX SERVICE

AKTYVAI 22 milijonai- dol.
MOKA:

• VALDYMAI

X BACEVIČIUS — BEIJL REALTY

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASOS valandos:

TeL 847-7742

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— Teisėjai leido policijai
— ChicagGs meras pranešė,
krėsti studentus, ar neneša nar kad miestas negali ekonominiai
kotikų.
padėti ruošiamai 1992 m. tarp
tautinei parodai, čia reikalinga
— Izraelyje parlamento rin valstijos ir federalinė parama.

Darbas garantuotas,

• PARDAVIMAS

C NOTARIATAS

j

STASYS ŠAKINIS

Chicago, HL

2212 W* Cermak Road

Dėl smulkesnės informacijos,
ir įsigyti atpiginta kaina bi lėtus,
i kreipkitės į futbolo klubo “Lituanicos” patalpas ar į Vazneliv.
Kai kuriuos sporlo reikmenis kimai vyks liepos 23. dieną,
prekybą “Gifts International’'.
parūpiname per dieną ir pristaKARŠČIAUSIA VIETA
lome į namus. Pradedančiam
— Chicagos Lietuviu Spaudos !
PASAULYJE
klubo nariu susirinkimas įvyks j Meškeriotojų dėmesiui meškeriotojui — vaikaičiui ai
sūneliui paruošėme dėželes sn
penktadienį, balandžio mėn. (i d. i
Iki šio laiko buvo -manoma,
Taisome
visokių
rūšių
meške

priedais
(tackle
box,
nedidelės
7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa- j
jog karščiausia vieta ant Žemės
res
ir
špūles
(Reel-Rods).
Turi

reel
ir
kita
kucš
meškerėlės
su
Įėję, esančioje 6515 S. California
kamuolio yra "Death Valley” —
me
naujų
stiprių
meškerių,
kas
reikalinga
pradžioje).
Ave. Visi nariai kviečiami daly
Mirties klonis Kalifornijoje.
Gimtadienio ar kitokia proga
vauti, nes reikės daug ką ap- kabliukių, tinklų - špūlių dėžių
“Tackle Box”. Priimame užsa dovanokite jūsų draugui ar tė Dabar vokiečių mokslininkas
tarli.
Valdyba
kymus iš katalogo palapinėms, veliui gražią meškere-špūlę. Pas dr. Stratil-Sauer ištyrė, jog-dar
karštesnė vieta yra Rytų Persi
— JAV R. L. B nes Marquette moterėlėms ir Camping reikme mus yra naujausių daiktų (Full jos dykumoje Lut. K
čia
nims,
Marine
accessories,
elec

Line
of
Fishing
Tackle).
Parko Apylinkės valdyba šaukia
siekia iki 200 lainsniu.fc.
tronics
downriggers
ir
athletic
Mūsų
krautuve
atidaryta
sep

trumpą informacinį susirinkimą
goods.
tynias dienas (sekm. iki 1 vai.)..’ — Majoras Roberto D’Aubuis-

t Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

■ LAL VST ATI FOR XALS
Mamtl,
— Pvrten

it£AL £ STAT* FOR ŽALS
— Farctovlrrwt

CODE

įLSalHepato

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGY6
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet
šeštadieniais pagal susitarin
1606 S. Kedxk Aviu
Chicage, fW. ^0629

778-8000

