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GEN. LOPEZ REYES PATVIRTINTAS 
HONDŪRO PREZIDENTU

HONDŪRO PARLAMENTAS VAKAR IŠRINKO GENEROLĄ 
WALTER LOPEZ REYES KRAŠTO PREZIDENTU

Praeitą penktadienį grupė 
jaunų Hondūro karininkų nuvy
ko pas generolą Gustavo Alva
rez Martinez ir jam aiškiai pra
nešė, kad jis turi pasitraukti. 
Kariai jam aiškiai pasakė, kad 
negalima imti kyšių, 
nepasitrauks, tai tuojau jam bus* 
sudaryta byla ir teismas. j

Pora kariuomenė kuopų dar doro 
bandė pasipriešinti, bet genero
las Lopez Reyes paleido kelįs 
didžiuosius lėktuvus TegucigąL 
pos padangėmis ir apramino ne
patenkintuosius/ Generolą Alva
rez Martinez išsiuntė pirmu lėk
tuvui-Kostą Riką. .

Gen. Lopez Reyes, išrinktas 
prezidentu vienbalsiai.JUž jį pa
duoti .visi' 78 balsai. Jts eis pre
zidento pareigas iki 1987 metų.

Pasimatė sū JAV 
ambasadoriumi

Naujai išrinktas prezidentas 
gen. Lopėz Reyes tuojau priėmė 
JAV-ambasadorių John D. Neg-

roponte. Naujas prezidentas pra
nešė ambasadoriui, kad jis yra 
pasiryžęs glaudžiai bendradar
biauti su JAV. Jis yra priešin
gas Castro politikai 
kad Castro agentai

ir nenori, Į 
įžengtų į

kad J AV

Jeigu jis Hondūrą.

Prezidentas žino, 
įsteigė Hondūre mokyklą Salva- 

kariams apmokyti. Jis
nėra pasiryžęs uždaryti salvado- 
riečių mokyklos, bet tik norėtų, 
kad ateityje tokių apmokymo 
centrų Hondūre nebūtų. Hondū
ro karo jėgos yra pasiryžusios 
pastoti kelią partizanams, pasi- 
ryžusiems iš Niką raguos pa
siekti Salvadorą.

Generolas Lopez Reyes baigė 
JAV Karo mokvkla, laisvai kai- J 
ba angliškai ir turi gerų draugų 
aviacijos karininkų tarpe.

Gen. jLopez Reyes mėgsta 
svarbesnius klausimus aptarti su 
kitais kariais ir išklauso skirtim 
gos nuomonės.

ElUtSįbiūletenis^ngrtĮ.k' gruo
džio ’hornėry jeyį^ėdehęa j i 
2pie į ktmS. Rinkevičiaus plti - 
teisima/.,pavadintą - ■“Teisminio 
farsą anka Jihęjži’Į spauda’/' 
damasis aaaHzupja. gruodžio- 3-d.

nės strausai, Vįe&jjį rankoje 
rožančius’- kitoje vėzdas”. * .

Anot veda mojo, kaip ;ir anks-. 
tesniame Tiesos "komentare apie 
kun. 'A. Svarinta, štraipsnio au
torė ^paverčia 'kaftiDairųįį visai 
žemą esybe, j uodt> nusikaltėlio 
karikatūra Taip mėginama pa- 
teisinti aršu'nųosprendi Tamke- 
vičiui. Toksai “tarybinis žuma- 
lizmas” labai primena nacių span 
dą. kuri paprastai aprašydavo 
hitlerinės sistemos kritikus ąr 
oponentus, kaip patologiškus iš
krypėlius ar ^Ūntermenscheh ’ 
— “pd^nčgius’A, ' .

. j . . ‘ • • • . y ’ • . L

Kam įprasto tokiuose straips-

GALAPAGOS

NEWS
Chicago, HL — Penktadienis, Friday, April (>, 1981

į rizuotų žmone-... uesujtinkrmčiu 
su j u idcc’ogija ar pakuromis’’, 
šiame sakinyje atsispin
di “brandaus >ocializmov dialek
tika. Pirmiausių oponeatai nu
žmoginami. rašant jų pavardes 
mažosiomis nuįėmis. Jų protes
tai prieš mok\d<Us pjktnaudoji- 
ma ir tfk učeu,ų persekiot imą 
vadinami mokytojų •terorizavi
mu”. Ir. ga liausi ai. Sovietinė 
valdžia, tildanti ir naikinanti vi_ 
sus. kurio nesutinka su jos ideo
logija. tokiu teroru apkaltina nu
teistuosius kunigus.

“Tikrosios Sigito TamkevL 
čiaiis teismo aplinkybės iš savi- 
laidinės spaudos”, rašo Elta. 
‘‘Bet ir melagingas Tiesos straip 
snis*yra gwas įrodymas, kad be- 
tuviu savilaidinė spauda bei ne
oficialios organizacijos yra pa
verkusios ir sovietinį informa
cijos aparatą. Dar prieš keletą 
metų soviet m ė spauda visai nu
tylėdavo 
mus arba juos aprašydavo ke
liems mėnesiams praėjus. Te
kiu teismu smulkus ir faktiškas 
aprašymas savilaidoje privertė 
ir Tiesą pasitempti ir greičiau į 
juos reaguoti. Nepasikeitė tix 
oficialusis melas”. (ELTA)

piuos^AėsiS-įSH^JęalthianidjS' 
beveik

pomi^IJkaibus ir logiškas kuni
gas. pasižymėjęs stipria argu
mentacija,. Tiesos straipsnyje 
vaizduojamas kaip sumišęs. “pri
remtas prie ’ sienos” apgavikas, 
kurisnežino kaip atsakyti į.stan 
dantinius valdžios iškviestų* liu
dininkų melus. Idealistas, ži
nojęs kas jo laukia už drąsų žo
di] ir elementarinių žmogaus tei
sių gynimą, paverčiamas ciniš
ku. demagogu, kurio pagrindinis

• motyvas — vien tik gobšumas. 
Beginklis kunigas, apsišarvavęs 
vien savo . tikėjimu, virsta de
monišku sąmokslininku, iškėlu
siu “vėzdą prieš tarybinius žmo
nes ir norinčiu' nuversti tobulą

• tarybinę sistemą”.
‘^Mūfcų valstybė niekad ne

leis”, rašo Tiesa, ‘‘kad įvairūs 
Svarinskai ir tamkevičiai tero-

YUCATAN^ 
PENINSULA

— VLIKo metai

ASTRONAUTAS NELSON PASIEKS 
NUTILUSI SATELITĄ

INŽINIERIAI

CAPE CAN.WERAI 
Šiandc n. 
7:.38 vai.

vėje šeši 
penki a

nx’adien

■tuviu patriotų teis-;

GEMAJEL RENGIASI
SIRIJĄ

BEJRt'TAS, Libanas. — šio' 
UT^tdiehomis Libano preziden

t-i į Damaską, kad galėtų pasi
tarti su Sirijos vyriausybe, kaip 
pačiame Libane baigti kovas 
tarp musulmonų.

Visos politinės partijos prita
ria paliauboms, nori, kad pasi
baigtų žudynės, bet nėra galimy
bės sustabdyti kovas tarp mu
sulmonų ir fanatikų falangistų. 
Asadas yra geras psichologas. 
Jis moka prieiti prie žmonių ir 
turi geru idėjų sudėtingiems 
klausimams spręsti.

Dabar kruviniausius kovos 
eina prie Žaliosios linijos, sijitaij 
veržiasi į kitus kvartalus už ža- • 
liosios linijos, kad išnaikintų j 
ten puikius namus turėjusius 
falangistus.

Prczi entas Reaganas atkakliai sieks taikos Artimuose 
Rytuose, kol ją įgyvendins.

INDIJOS SOSTINĖJE SICHAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ KARIUS
VYRIAUSYBĖ SUĖMĖ 3(X) SICHŲ, ATSISAKIUSIU 

KLAUSYTI VYRIAUSYBĖS PATVARKYMU

NEW DELHI, Indija. Va- vari 
kar ivvko gana gausi sostinėje kom - - *■ .' 
gyvenant* ų schų demonstracija 
prieš dabartinę Indijos vp’iau-
sybę. Sieliai abai nepatenkinti.

usybė pasiuntė karius 
ivvko *■ -
sichu i paragrafus.

kad vy 
į Punjabo provinciją, kur 
kruvini susirėmimai tarp 
ir indų.

Amritsos n.iesle kariai 
karo stovį ir uždraudė gy 
jams vakare išeiti į gatves ir 
kelti triukšmą. Policija pasiry
žusi suimti grupę teroristų, kuri f 
nužudė parlamento įstatų komi
sijos pirmininką.

Premjerė hdira Gandbi yra Į 
pasiryžusi pasiųsti daugiau ka
rių. kurie pajėgtų suvaldyti 
Punjabo prouncijos fanatizmą.

jsla’ymų 
buvo žinomi 
terminai, li- 
kalba vietos 
kai reikia su

jo užimti nužudyto 
pirmininko vielą.

Tevari buvo labai ramaus bū
do teisininkas. Jis re’ai pasisa
kydavo debatų metu, bet mokė
jo labai glaudžiai ir 
formuluoti ruošiamų 

Jam
angliški įstatymų 

; į dijoj gyventojai 
žmonių kalba, bet

'formuluoti įstatymų paragrafus, 
Į tai viskas turi būti t'kslia ang- 
I lų kalba pasiūlyta ir priimta.
Punjabo parlamentas neteko 
vieno įtakingiausių savo narių. 
Jo vardas jau buvo žinomas ir 
sostinėje. Premjerė Gandhi pla
navo gauti jį sostinės darbams.

ERDVĖLAIVIO DIRBTUVĘ 
PATAISYS IR VĖL PALEIS

rdve kyia 
oi įgulai

vadovauja metu laiwno ka-I 
p lonas KolxTt L. Crippen. Jis j 
jau trečią kartą kils j erdvę. Jisįkvta 
yra patyręs astronautas, ten 
orientuojasi erdvėje ir

veje numuši satelbią, tai ar.
son išeis erdvėn pasivaikščioti, 
pasieks nutilusį satelitą ir jį at- 
vilks prie erdvėlaivio ir įtrauks 
į dubtuvę. Ten pat dr. Nelson 
ir dr. Van Hoflen pataisys nu
stojusią veikti dalį ir bandys vėl 
paleist; į erdvę. Jie planuoja vi
są sekmadienį dirbti. Jiems 

nustatyti, kodė 
il’s sugedo, ai* 
įstalvta, ar ia

pranta >
Kartu >u juo

James D. Van II often.
Kpl. Clippen buvo 

erdvę 1981' metų 
nesį ir praeitų 
mėnesį.

pakilęs ii 
balandžio mė-' 
metų birželio 1

ar d 
buvo 
koks

ne
su-

pa- 
da-

mokslininkai bandys
___ .. neveikiančią satelito 

f‘hį. Apskaičiuojama, kad sug<
sios d riie^ pataisymas gali kai
nuoti 5P milijonų dolerių. Pir
miausia mokslininkai turi nu
statyti. ar ta dalis .sugedusi, ar 
tik kliūtis atsiradusi.

jau trečiadienį at-j 
Canaveral ir pra-; 
šio skriejimo pis-; 
e jau pakdo į erd-Į

vyko į Cape 
dėjo V krinti 
nūs. Vakar ji 
vėlaivio priešakį ir pradėjo pa
siruošimus kelionei. Kiekvienas 
privalo patikrinti, ar turi erdv<- 
iaivyje visus daiktus, reikalin-

-- Kun. Bernard Pagan pa
traukė teisman tris Delaware 
policininkus už neteisėtą areš
tą. Jis reikalavo *5 milijonų, 
1x4 teisėjas policininkus ištei
sino.

r §oviejų pull 
čiadienį Maskvoje gavo medalį 
už Pietų Korėjos keleivinio Kl
iuvo' nūšo\ ;mą.

re-

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $381. . 4

—Kongresas, atmesdamas pa
leisti poieriau'i mcr 
sprendė visai kitus 

į klausimus, bet ne poterius mo
kyklose, atsakė prezulentas 
Reagsnas žurnalistams.

rė< rcin^lmgų instrūmentųr ar 
je:.gu. jie neveiks tnkamai, tai! 
?r<lvėje negalės atlikri reikalin- j 
gų tyrinėjimų.

Šį kartą erdvėlaivis planuoja! 
iškilti. 300 mylių aukštumom< 
Tada erdvėlaivi vairavimą per
ims kpf. Crippen ir astr msutas 
Scobee *pa;ms erdvėlaivio vado-1. x . .. . I siūlymąvavinia? Amerikiečiu astronau-n ,, 
tai perima erdvėlaivio vadovy-j 1 ę ‘ .* 
bę, kai erdvėlaivis pakyla virš 
150 mylių.

Svarbiausias šios misijos tiks
las surasti erdvėje prieš ketve- j 

lūs iškeltą bangų sateli-j 
s nustojo davęs žinias, j 
nustatė, kad satelitas 1 atidavė valstybinę paslaptį 
bot viena dalis suge- tai dabar įkliuvo kalėjiman ^ 

i erdvėlaivis suras erd- giems metanus.

s sios m

B’uvęs karys Richard Craig 
paėmė iš KGB agento §11.000, 

u <
’ gvva

patartina penkta-, Naktį į gatves išėjusieji žmonės 
sulaikomi, jegu jie nepaklauso 

’ pirmo įsakymo^ Jeigu bandys 
pasipriešinti, tai gali bu’i vie
toje nušauti. Suimtieji sieliai 
tuojau atiduodam ’: prokuratūrai 
ir teismui.

Sichai nušovė parla
mento narį

.Dar nebuvo/palaidotas parla
mento įstatų komisijos pirmi
ninkas, kai <hi sichai įžengė į 
N. V. Tevari butą ir vieloje jį 
nušovė. Paris mento narys Te-

-— Visiems 
dieniu ryte sekti televiziją apie 
7:45 vai. ryto, tai pamatys ky 
lantį erdvėlaivį.

HwOrittDS -
u.s.

300 Miles

BAHAMAS

SFLjZF 
'"'HONDURAS

COSTA RICA y
pa n

Caribbean Sea

DOMINICAN 
REPUBLIC.^

JAMAICA

COLOMBIA

HAITI PUERTO 
RICO ~

KALENDORfiLIS

, išrinko generolą Walter

Balandžio Celestinas, Z;n- 
tė, Gulbė, Dudutis, Puriena, 
Žvilga.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:21.

Oras saulėtas, Šiltesnis.

nuo- 
Mcs žinome, luri- 

nesugriaunamų įrodymų, 
irakiečiai vartoja nuodm 

srityje prieš
iraniečius. Vietna 

as duj:s prieš 
kambodie- 
rusai nuo- 

prieš bc-

WASH1NGTON, D.C. — Pre-į 
ridentas Reaganas trečiadienį i 
pranešė laikraštininkams, kad 
jis pasiūlė Ženevoj susirenkam 
tiems Sovietų ?-g< s r An 
atstovams uždrausti vario 
dingas duja 
me 
kad
gas dujas Basros 
puolančius 
miečiai vartojo 
laisvės siekiančius
}ius ir Afganistane 
dingas dujas vartojo 
ginklius afganislanieC

Prezidentas turi aiškių duo- Į 
menų, nes specialisLi nustatė [ 
ne lik. kad nuodingas dujas var- ' 
tojo, bet žino, kok os rūsios to i 
nuodingos dujos yra.

Prezidentas sius Zenevon vice- j. . * prezidentą su visais įrodymais. I 
Ir reikalaus, kad nuodingų dujų 
kariai nevartotų, kad tokios du j 
jos būtų sunaikintos ir kad ame 
rikicciai matytų, kaip jas naiki 
na. Jeigu tokio nutarimo nebus, 
lai prezidentas prašys Kongresą j 
skirti milijonus Amerikos karo 
jėgoms dujas gaminti.

šiandien ryte Amerikos erdvei
300 mylių orbiton.
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J. KLAUSEIKIS

LIETUVIAI MĖGSTA ORGANIZACIJAS
K;difornrjos Lietuviu Alma- 

rncho ketvirtąją laidą, paruošia 
A. Skiriaus. Naujienose Pasta 
bomi> iš tolo paminėjo VI. Ba- 
km . Bu kito> įvairios infor- 
tvrci’h. almanache yra žinelių 
htve t i dešimt Keturias Los An

lietuviu organizac* a> Iš 
!U 25 ios yra įsteigtos po An t roja 
Pas. k;uo atvykusiųjų taip va- 
d-inr mųiu. muijųju ateiviu, štai, 
gegužėj 27 d bu.> st< *giama dai

_ i.iz:u iia, kurios na

Inic
ribr

ru: V. Bakūm.s. J. K *- 
J. Kutra ir Br. Stanči

kas. Susirinkimas bus parapijų, 
salėje. Reikia prisiminti, jog tr 

pirma" bandymą- peminir 
kus suorganizuoti, bet vis 
manvtoiu ge*š norai gerais 
likdavo. G: 1 šį kartą pavyks.

Žrilgsn s ( Čikagos praeiiį

ir

lietuvių nauja draugija, pagun 
dė žvelgti i ridinamosios pagauk 
jjetuv’u -ostinė- Čikagos lietu
vių praeiti ir Alekso Ambroses 
p arašytoj e “Ch i ca gos L i etų v i ų 
ls; n j i a s/' k n v po J e p. - i - ka i tylu 
krip lietuviai arais laikais or. 
eanizavosi, kokias draugijas stei- 
gė. ’ VF

Pagal Ambrose. 1884 metai- j 
įsteigtoji Sv. Jurgio vartto drau
gija esanti pati pirmoji Čikaeo- 
lietuvių organizacija. Toliau 
oe: 75 metus Čikagos lietuviai 
buvo suorganizavę 260 draugijų! 
oej klubų. Įvairiausi vardai ir 
tiksl r*. Skirsto jas Ambrose į 
katalikiškas, liberalines, ir ne
priklausomas 
zacijoms 

1 ventuių
būdavo pr.renkami 
rdai. o I‘bėralinėms, 
r tautiškomis vadi n-

ta. duodami Lietuvos kur makš
čių ar žymiu a-mcnų vardai

Ambrose rašo: “Bet ne visos 
d ra u gijo s, neštoj a nėies š v ento»o 
vardą, būdavo katalikiškos, ii 
ne kiekviena kunigaikščio var

ui. draugi j

ne-
pa-

th l ov

stock

o e r

katalikų 
vyzdžiu

Būvu atsitikimų, kad 
pradžioje kontroliuo 

davo liberalai, o vėliau vadovy- 
ė oereidave i katalikų rankas, 

atvirkščiai, kur libe- 
rždavo kontrolę nuo 

Tokiu varžyoų pa- 
mbrose aprašė keletą, 

kam plačiau toji praeitis įdo- 
tuietu pasiskaityti minima j 

Knygą. Ją galima nusipirkti | 
N. i u j i ei i u at im i n i st r ac i j o j e.

Čikago> lietuvių istorijoje ra- 
; šonu?., jog vienos draugu os tik P 
I jš pavadinimo težinomos, o ki
• tos pasižymėjo reikšmingais J 
1 darbais šal]X)je ir kultūroje, be- 
! raščius šviečiant ir kt. Tu laikų
• draugijos bei klubai turėdavo 
Į savo istitus, konstitucija vadin- 
I tu>. Kai kurių nariais tegalėjo 
į būti tik vyrai, o kai kurių tik

moterys. Katalikiškosiom pirmoj ;į 
vietoj įrašydavo priverstinę na- J 
rru bažnytine praktika. o dau- į 
gelis nepriklausomųjų arba mu . 
tinėmis vadintųjų pirmoj eilei ! 
kehtovo nariu tarpusavį ben-: 
dravimą, skatindavo myietį 
vynę Lietuvą ir net diibti 
laisvinimui Lietuvos iš cam '< 
džios. Pavyzdžiu imkim 1887 
J( n<; Griniaus 
“Lietuviško 
i-tatr 
gijc>

ro. « 
suorg:in:zuoto> i 

Vai po” draugi jo j 
. Juose įrašyta, jog (irau-1
tikslas yna “-'ungli J ietį 
reikli savitarpinę brolišk 

oac'albą, skleisti švietimą, tai 
tini susipratimą ir rūpiu 
vo tėvynės iškrsvinimu i 
keliu jungo”.

a-

e
f

e: ganizaci-, . - Į ūpė o Lietuves iš- į 
rusu valdžios, taip j 

> turime organ i za- į 
ciju. kimiais veiksniais vadina
mu, kurios dirba Lietuvos išbus-į 
’ininii i iš kum u n L'.inio okupan i
o.

A mbrose nab rėž i a. j og 
tuviškas Varpas” anais 
sukėlęs daug kalbų, nes tos drau 
gijo> įstatuose nebuvo

‘‘Lie- • ir

LU’*' aU jUR 1*8

Tėvynei pagalbu ginklu

1904 m. Town of Lake kolen 
joje įsteigta “Gvardija Didžiojo 
Lietuvon Kunigaikščio Vytauto. 
Pirma Raiteliu Divizija ’. Įsta
tuos sakoma: “Tautiška-katali- 
kiška-b* eliška pagelbės draugi ■ 
ja’.. Suorganizuota tam. “kad 
lietuviai lavintųsi kareivystės, 
idant laike karo už tėvynę nešti 
pareiba Lietuvai su ginklu ran- 
kci’e, idant parodyti svetimtau
čiam- narsumą DLK Vytauto.
ku:-> savo nar>umu pamynė vi- j 
sus Lietuvos priešus po kojų”... į

I>to? iĮcs knygoje rašoma jog 
gvardijos nariai uniformucti da
lyvaudavo įvairiose bažnytinėse 

.saulinėse šventese. dažnai 
raiti jodinėdami Čikagos gatvė- 

i> palaikydavo eisenų tvarką.
Panašiu tikslu 1914 metais

■ ■MM

Kuršių mariose

u Brighten Parku įsteigta “Gvar-j 
į dija Pirmos Divizijos švento j 
! Kazimiero Karahičic”* Įstatuo- 
I >e Įrašyta: “Šit Gvardija užsi- 

i- | deda dėl to. idant lavinti ir mo
kinti lietuvius r žemaičiu^ ka
reivystės. idant laike karės už 
tėwnę nešti pagelbą su ginklu 
rankoje”...

Kazimieru gvardija re’kalau- 
ja, kad nariai į*Rytų uniformas 
ir nustato karinės mankštos sta
tutą: “Kas antrą nedėlią turi] 
atsibūti muštrą kareivišką lietu- j 
vių kalboje, per enerolą paskir. ’ 
tame laike. P: snodojimas vie-- 
nas kito ant muštrų, kada klausi J 
načelninkc savo, ai turi pride-, 
ti ranka pne galvos ir tada šne
kėti. arba susitikęs kur su na- 
čelr|inku karei vi&uose drabu- Į 
žiuose. Načelninkii teip pat tu-i 

kareiviui, j 
turi būti 
grabo pa- 
į į kapus, .

o kareiviai jam tari prišlūžyti". j 
“Drau^stė L etuvos Karei

viu Ciceroj” įsTūrė 1912 m. Pa
talpinė, be; 
tu skvriu.

M irusi am kare i v ui 
Kardas ir šalmas an 
dėti, pakolei nufeis

ur&o ir uniformuo- 
Karir io paruošimo j 
rasilavino paradam, i 

Turėjo kardus, uniformoje Lie-! 
iuvą primenančių ženklų nebu i 
vo. Velykų n^ktį buvo paveda. Į 
ma ;o uniformuotiems nariams 
saugoti Kristaus karstą.
Padoraus elgesio reikalavimai ■ i i 

‘ ‘ Saldži au s i os Ši rd i es Vi ešp; i - 
dės Jėzaus Draugija” reikalavo, 
kad nariai knygas skaitytų, or
ganizuotai eitų prie komunijos; 
ir dorai elgtųsi susrinkimuose. 
<atras “šnekėtų nepriderančias j 
Kalbas rr keiksmus” — baudžia-1 
nas. Kuris lošia kortomis iš pi-1 
afgų — negali būti nariu, ne- į 
priimami į dmugija ir paleistu 
viai... Šiaip draugijos 
panašūs į kitų draugijų — šalpa, 
švietimas etc.

“Aušros Vartų Šv. M. Panos 
Vyru ir Moterų Draugija” — pa- 
'alpine. įstatuc" tašė, jei narys 
būdamas streiklaužiu bus su
keistas, pašalpos negaus.

Įstatuose sakoma: “Kiekvie
nas naiys arba nare, turinti su 
svetimu vedusiu nepaprastus 
meiliškus ryšius, o taipgi-vedu
sieji negyventų sykiu, bet su 
kitais gyventų kaip vedę, tokie 
pirmą sykį bus perspėti, o to
lesnei gaus viešą papeikimą' ir 
nesiliaujantiems dar toliau di
duma balsu paskirs jiems baus
me. arba pašalins iš draugios ’. 
,ši draugija įsteigta 1929 me
trus. spėtina, kad jau tada išei
vių tarpe daugėjo skyrybų, tad 
ir “konstitucijon” įtrauktas čia 
ekųotn^, nuostatas. 
X1913^‘metais "įsteigta moterų 
;šv, Petronė!ės.Draugijaį’ pašai- 
pine ir labdaros; bažriydmė. Be 
kitu nuostatų, draudžia narėms 
skaityti tikėjimui priešingus raš
ius. liepia leisti , savo vaikus į 
1 ietu viską pavapi nę mokyklą. 
Moteris, pametusi vyrą ir gy
venanti su kitu be bažnytinio 
ušliūbo”, negali būti draugijos 
narė.

Padoraus elgesio reikalavimu
reikėtų pavadinti .ir kai kurių dijavęs, 
organizacijų i statu .nuostatus, syti knygą apie Bronio Railos 
draudžiančius kelti bylą drau
gijai viešajame teisme. Tačiau 
"konstitucinis” draudimas suvi
rinkime kalbėti prieš carą 
skirtinas į padoraus elgesio 
mokymą.

Susivienijimu galia

Nuo seno veikiant Susivieni- 
:imui Lietuvių Amerikoje ir 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimui, į kuriuos 
lariai priimami ne iš kurios vie. 
.ios vietovės, bet iš visos Ame- : 
dios 1916 metais Čikagoj įsteig-! 
a s “Lietuviu Piliečiu Darbinin- žiais žodžiais apibars lomas labai 
ku Pašalpos Klubas”, kurio steiJ negražus tvirtinimas, 
tėjai tartum nesitenkinę vei- .
ki a n či a is su si vi en jį’ i mais, kl ubo

tikslai į Jk'dą nusakė šitap: ‘'Suvienyti
zisus Lietuvos Amerikos pilie- 
ius į vieną stiprią organizaciją

Jėl savitarpinės pašalpos ligo
je ar mirtyje. Suteikti pagėT- i 
bą įsigyti Amerikos pilietybę.
G t i vi n ti pri si rišimą į gimti n ę
ėmę — Lietuva ir meile dėl sa

.mu

l
*. Jstatuose dar pasakyta, 
ėjimtški ginčai už tikėjimą 
prieš tikėjimą neturi būti 
svarstomi ant sutrinkimų”.

A. Ambrose rašo, jog klubas 
nemažai nuveikė politikoj ir kulį 
tūroj bet nėra žinios, kiek narių j 
turėjo, tačiau aišku, jog užsi- 
mojimah suvienyti visus buvo 
tik geras noras.

Anų metų lietuviai vertino 
susivienijimus ne tik aUkirų as
menų, bet ir organizacijos vie
nytis mėgo. Buvo Laisvamanių j 
susivienijimas, Ameiikos Lie
tuvių Katalikų Moksleivių Su
sivienijimas, Lietuvių Mokslei- 

ir scenos mgėjai — vaidintojai 
buvo įsteigę atskirų grupių su
sivienijimą.

Nepaminėjau šiame rašinyje 
tokių žymių organizacijų, kaip 
Sima.no Daukanto, Teisybės My
lėtojų, Keistučio, Lietuvos Ūki
ninko, Liet. Moterų Apšvietos 
’r dar eilę kitų, nes laikraštyje 
neįmanoma apie visas tas drau
gijas parašyti, kurios Ambroses 
knygoje minimos. Parinkau tik; 
keletą charakteringesnių susi
pažinimui su anų laikų lietuvių 
veiklos tiklais bei rūpesčiais.

Tai dar kartą reiškiu nuomo
nę, jog “Chicagos Lietuvių Isto
riją” verta paskaityti., Knygą 
1967 m. išleido Amerikos Lietu
vių Istorijos Draugija Čikagoje. 
Autorius Aleksas Ambrose jau 
yra miręs. Gimė jis 1892 m. 
Liudvinavo valsčiuje, Amerikon 
atvyko 1912 m. Ambrozevičiaus 
pavardę pasikeitė į Ambrose. 
Buvo visuomenės orgaiiiacijzų 
ir spaudos darbuotojas.

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais melais, kai J. Klausei- ' 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į i 
Bronio Railos mėgiamas pa- j 
reikšti nuomones. Arčiau pastu- 

j:s rado reikalo para- 

,labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
Įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio-pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo.

. Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas'burną atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos "‘stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra- -

. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra melą-! 
gingas. O melas, nors jį gražiau
siai ‘"stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turčių atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į

rapkas ‘n.a i. . \
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap
moksi us baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

i Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 

-knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų,ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
iu dėmesį.

St. Stalioraitis

STEIGĖJAI

Šiaulių laisvamaniai, po skait
liu ųo mitingo, ėmė maršuoti 
gatvėmis. Pirmose eilėse buvo 
pastatyti trys seneliu kurie vos 
vilko kojas. Pašalinis užklausia 
matuojančio:

— Kam jūs dar varginate tuos 
senukus, juk jie jumštcjokios pa
galbos nesuteiks. »

— Visai ne, tie senukai bus 
pirmieji laisvų kapinių steigėjai.

PAVOJUS

— A. r matai ta susitraukusi 
vyruką? Praeitam kare jis buvo 
keturia<dešima kartų peršautas 
ir dabar pilnas kulkų ir švino.

— Ar tas jam nekenkia?
— Ne, tik. į vandenį (jam ne

valia eiti, nes tuoju paskęstų.

Sima.no


Deimantinė “Draugo” sukaktis i 

tokio laiško • 
d enraštis visai nespausdina.! 
į daugelio patriotų lietuvių prc-! 
testus dėlei pro bolšev kinus į 
krypties, visai nekreipia dėme-! 
Jo ir varo tcl au pataikavimo 
Lietuvos okupantui liniją.

Tai didelė laimė, kad turime 
dienraštį Naujienos, kuris ati
dengia “Draugo” rašeivų k.’aidi- 
nančius straipsnius ir draugys
tę su Rodinos gen. Petroniu.

Tiems lietuviams, su i 
pavergtoje Lietuvoje 
bendradarbiauti, jiems 
yra užčiauptos. Jų bent 
ištartas Lietuves la:svės 
reiškia pražūtį. Galima bendra
darbiauti tik su bolševikų klap
čiukais, kurie Lietuvoje tarnau
ja tik Maskvai.

Augustas Paškcnis

K. Vainotas teisingai apraše lasydamas laišką, 
deimantines kki)raugo” sukak
ties antrąją pusę. Jam už sį pa
rašymą ir teisingai parodymą 
“‘Draugo” antrosios pusės pat
riotiškoji lietuvių visuomenė tu-! 
ri būti labai dėkinga.

Dienraštis, kuri savę 
visų 1 etuvių laikraščiu 
j'emiamas tik vienos

vadina

atrodo, 
didelė

lankėsi

grupės, 
jau senokai pradėjo dairytis į 
Rytus ir bendradarbiauti su ko-1 
munislinials okupuotus Lietu
ves pareigūnais — Rodinos ir 
gc-n. Petronio agentais, h skaliu-* 
ti Amerikos lietuviškąjį jauni
mą važiuoti į Kapsuko universi 
lėto ruošiamus kursus paverg
toje Lietuvoje mokytis lietuvių 
kalios. Ar gali būti didesnis ab
surdas? Važiuoti mokytis lietu
viu kalbos ten. kur yra didžiau- *. 
šia rusifikacija ir einama prie 
to, kad būtų visai išnaikinta lie- • 
tuvių kalba.. .

Tai aiškiai rodo vienuolio ku
nigo Kezio (jis okup: Lietuvoje • 
nesivadina vienuoliu kunigu) 
suorganizuota “Draugo” rėmėjų 
ekskursija į Lietuvą, pasisve
čiuoti ir padraugauti pas Rodi
nos gen. Petronį. Kaip 
ten buvo užsimezgusi 
draugystė.

Be to, kuriam galui
maskvinis politrukas Kazakevi
čius “Draugo” redakcijoje?!. . . 
Aišku, kad buvo mezgami drau
giški’ santykiai su pavergtos Lie 
tuvos komunistiniais pareigu 
nais Lietuvos išdavikais.

“Draugo” deimantini jubilie
jų reikia skirstyti į du laikotar
pius, tai: šimučio ir po Šimučio.

Šimučio laikotarpyje- “Drau
gas” buvo tikrai visų lietuvių 
laikraštis. Buvo vedama gar
binga lietuviška patriotine lini
ja. Taip pat ir katalikiška. Ne
buvo jokių kitus laikraščius 
juodinančių laikraščių, nei pa- 
laikavimų okupantui, nei asme
nų užgauliojimo.

Po šimučio viskas pasikeitė 
drastiškai į blogąąją pusę. Kaž
kokia juoda ranka pakeitė dien
raščio kryptį. .

Dienraščio leidėjai, kunigai 
marijonai, pradėjo dairytis į Ry
tus ir pataikauti Lietuvos paver
gėjui. Naujai pasamdyti veda
mųjų redaktoriai pradėjo pur
vais drapstyti kai kuriuos patrio
tinius laikraščius (tokie veda
mieji rimtam dienraščiui labai 
netinka). Jei kas nors iš ap
šmeižtųjų nori pasiteisinti, pa-

k u r: ars

burnos 
vienas

HOMERO "1LIJADA
Natiurmortas. Aliejus Poėcviciute

Skola didyn, o jos verte - mažyn
Pulk. Robert McCormick, ku- dolerių. Bet paėmus šiandieninę 

mirė prieš keliolika metų, dolerio vertę, ir palvgmus ja su 
ir stebina mus savo didingumu, | laiką buvo Chicago Tribun 
kai mintimi ją pasekame iki 
siradimo versmių. Daugelio šiųįrįus> jjs 
dienu dalyku savo gudrią užuo- i 
mazgą arba net ir tobulumą jau 
turėjo senovės Graikijoje.

Na, ir perkelia mus į prieš tris 
tūkstančius metų nemirštamoji' 
Homero poema “Iliada”. Men-]sko!os sug:nią 
kam žemės vabalui žmogui keis-’ 
ta, kai vartai puslakščius, trykš-į 
tančius išmintimi ir grožiu, su
kurtais prieš tiek daug metų. Ir, 
kas žmogiškam jausmui keikta, 
jau tuomet rašoma apie tą gilią
ją senovę, kuri buvo, apie to-! 
kilis žmones, kuriu dabar nebe-; -
ra...

i 
iŠ 1

iMūsų šių dienų kultūra gili; 
šaknis turi senovės Graikijoje, j 
Iš ten ji paplito per romėnus! r:s dolerio vertę, ir palygmus ją

19 Pi metais, federalinė skola
verta tik S232 bilijonus, šitąienraščio leidėjas ir redakto- y

buvo labai stiprus kon- ‘ sumažinimo triuką Wasringlo- 
j servatyvus respublikonas ir aš!- j nas padaru su 
riai kritikavo prezidento F. D.. de 

iRoosevelto New Deal programą; nė.
ir dideles valdžios išlaidas. J:s 
reguliariai keldavo valstybinės 

ir tvirtino, kad 
tos skolos valdžia niekad neat
mokės, bet ji taip dolerį sumen
kins. kad ta skola nebus pilnos 
vertės.

Daugelis (ypač demokratų 
valdžios politikieriai) su Mc- 

j Cormicko pranašavimais nesuti
ko ir jį vadindavo “susenėjusiu 
dinosauru”.

Taigi, “Ilijada” yra gyvu šal
tiniu iš mūsų pirmapradės die-1 
nu... Kaip nepasikeitė per tuos j N 
amžius niekingas žmogus! Kaip] 
prieš tris tūkstančius metų, taip 
ir šiandien, jis tebėra savo to- :

Tas pats 
žiaurumas lygiai, lydi ir mūsų’
bulumo vystykluose.

dienų ir anuos žmones.
Rodos, kad kalbama apie va

kar dienos gyventojus. Tik, šiais 
laikais užtektų vieno kulkosvai
džio, kad daug baisiau užbaigti j 
visas tas kovas Achajų su Trojė- 
nais. o ten — herojiškai giedama 1 
kiekviena rankų kova kiek-^.* 
vienas varinio

Jei’McCormickas būtų sian- 
I dien gyvas, tai jis galėtų su pa- 
į si tenkinimu pasiguosti, kad, gir

di, “ar aš jums nesakiau?”
žinomasis, ekonomistas Her- 

• bert Stein, kuris buvo preziden
to Nixono vyriausias ekonomi
kos patarėjas, nurodo, kad pasi
baigus II Pasauliniam karui, 
-1946 m. federalinė skola siekė 
S242 bilijonus. Nuo tada Wash
ingtonas skolą išaugino apie 

bilijonų, taip, kad šiandien 
Įmes įsiskolinę suvirs trilijonu

Tik tuo žmonės ir
C daugybė realių ir stiprių pa
lyginimų poemoje rodo mūsų

@ LITERATŪRA, lietuviu Htentūros, meno tr mo£A 
IW4 m. metraštis,. Jame yr* vertingi, niekuomet nesenstą, Vine 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!! 4 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelės ir JL Vara/

• DAINŲ. ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytoje* tr to 
fialą šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
švente* bei ją iitorlją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedatauojan 
tiems, gėrintii autorė* puikiu rtiliuml Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities ht» 
ra tūrinė studija, »usk irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henri t o Tomo-Timahssfc 
fšomla! p&raiyti rtudija įplr Rytprūsių*, remianti* Pakalni* k 
Labguvos apskričiu duomenim!* Aprašymai Įdomūs kjekvUenan 
OetuvtaL Leidinys Oluatrnotw nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
rltovardflp pavadinlma^tr Jp vertiniai J roklečlij kalba. Laba 
landlngoje 535 puaL knygoje yra Rytprūsių tamėlapla. Kaina I*

• M LAUM1S LAMA, raiytojoe Petronėlė* Orintaitė* at» 
mfnftnal ir minty* apie tamenls tr rietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maistais bolševiku okupacijoj metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik H

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nertrpru 
tas tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr poa 
riją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teise* 
Knyga y-a didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

ptrtknMe B

je, Estijcėe ir Lietuvoje, išplatin
tos spausdintos milicijos korte
lės”. Toliau, rašo laikraštis, kad 
“ši operacija pirmiausia prasi
dėjo Kijeve ir Krasnodare, o pa
balį iečiai. kaip žinia, turi įsisa
vinti tas ‘geras idėjas”.

afliacija. Juo di- . 
juo skola dides- 

tuo dolerio vertė verčiama

Su istorikai rekordiniais defi- į 
eitais, kuriais Washingtonas į 
šiandien tvarko savo finansus,! 
greiičausiai už kitų 19-20 metų; 
ta federalinė skola pasidarys, | 
savo tikrąja verte, visai maža ir 
lengvai suvaldoma.

Ekonomistas Stein, nurodyda
mas šį skolos mažinimą pigėjan- 
čiars doleriais. sakpr jog būtų ge
riausia, jeigu valdžia atsižadė
tų tos skolos ir numuštų ją iki 
nulio. J. B.

“Pagrindinis skirtumas tarp 
stalininių ir dabartinių kortelių, 
kurios išplatintos Rygoje, Tali
ne ir Vilniiįe, yra toks, jog vi
si skundai,, surašyti kortelėje, 
pateikiami anoniminiu būdu. 
Tokiu būdu pranešėjas negali 
būti patrauktas teisman už šmei
žimą. Visa našta griūva ant kal
tinamojo pečių. Jam reik;a įro- 
dvti savo nekaltujnąV

ATNAUJINAMA STALINO
PRAKTIKA

Kiekvienas Vakarų pasaulio 
gyventojas žino tą paprastą tie
są, kad: asmuo ar pcflieija, patei
kę kaltinimus, privalo juos teis
me Įrodyti, pagristi. .

Kovo 21 d., skabydami Lon
dono “Daily Telegraph”, mato
me. kad Sovietų Sąrangoje vėl 
grįžtama prie stalininės šnipinė
jimo, vienas kito sekimo, siste
mos. Kaip rašo laikraštis, “gy
ventojai privalo teikei žinias apie

POPIEŽIUS APIE TIKIN
ČIŲJŲ PERSEKIOJIMĄ 

'asario 19 d eną popiežius j 
Jonas Paulius 11-asis paskelbė 
1(M) katalikų kankinių palaimin- 

visi 
inncūzų Revoliucijos me-

veną.
buvo P 
tu S’autusio teroro aukes. 1a 
proga pasakytoje ka boję popie
žius netiesiogiai užs minė aoie 
tikinčiųjų persekiojimą Rytų

(19X1.11.2(1), jis taip kalbėjo: 
b*šic kark n:ai mrm> primena 
daugybe tikinčiųjų, kurie šian
dien taip pat aršiai ir skausmin
gai slapiomis persėk ujami visa
me pasaulyje. Jiems atimta re
liginė laisvė, jie diskriminuoja
mi, jiems neįmanoma gintis, jie 
internuojami ir pasmerkiami 
pilietinei mirčiai — ir todėl jų 
kentėjimas turi daug ką bendro 
su Palaimintųjų kančia".

Dienraščio The Wall Street 
Journal (vasario 13 d.) vedama
jame (“Russia’s Young Turks”) 
rašoma: "Dviejų lietuvių kuni
gų įkalinimas ir kitos pastangos 
nustelbti neramumus Baltijos 
respublikose rodo, kad Maskvą 
vis labiau nerimauja dėl popie
žiaus Jono Pauliaus 11-ojo įtakos 
Sovietų Sąjungoje”. (Elta)

j šiai premijai g uti, reik kreip. 
į tis į muziejų tel. 523-5523 ir pa

prašyti p. Carole prisiųsti spe
cialią anketą, kuri turės būti už
pildyta ir į muziejų pasiųsta ne 
vėliau, kaip ligi š. m. balandžio 
mėn. 20 <1.

Siunčiant atgal B.ilzeko mu
ziejui (4012 Archer Avė.) užpil
dytą anketą, reikės pridėti sa
vo asmeniškų meno darbų pa
vyzdžių. pagal kurių vertę bus 
pasklida ir ta 500 dolerių pre 
mija, tik, žinoma, jai premijos 
gavėja pasižadės studijuoti me-

ši premija bus įteikiama lai
ke Moterų padalinio metinio ba_ 
liaus, kuris bus suruoštas Drake 
Hotel. Oakbrook, š. m. gegužės 
mėn. 5 dieną.

Specialus pranešimas

Balzcko Lietuvių Kultūros 
muziejaus moterų padalinys pri 
neša., kad jis šuis metais yra pa
skyręs 500 dol. premiją meną 
studijuojančiai studentei. Ši pre 
mija galės būt paskirta paskuti
nės gimnazijos klasės mokinei 
arba jau . studijuojančiai meną

BALTUOS VALSTYBIŲ RE
ZOLIUCIJŲ EIGA EUROPOS 

PARLAMENTE

Dr. Otto von Habsburg vasa
rio 22 d. laišku painformavo 
VLIKo pirmininką, kad kažku
rios Europo< Parlamentui pri
statytos rezoliucijos Pabaltijo 
klausimu jau nebebus svarsto
mos dabartinėje pilnaties sesijo
je ir, pagal parlamentarinę tra
diciją, bus laikomos neegzistuo
jančiomis Todėl dr. von Habs
burg planuoja jas iš naujo pri
statyti dieną po Europos Parla
mento rinkimų, kada, klip nau
jas narys, jis galės pasiūlyti re
zoliucijas. Jis tikisi, kad jos bus 
rezoliucijų sąrašo priešakyje ir 
yra įsitikinęs, jog Baltijos vals
tybių klausimas vėl atsidurs Eu
ropos Parlamento dienotvarkėje.

E.
Straipsnio autorius Juli 

erwood šake, kad viena tokių I kalidže, atsižvelgiant į mokinės 
kortelių iš Latvijos jau pateko į' talentą meno srityje. 
Vakarus. Kortelėje išvardyta 
dau^vbė smulkiu nusikaltėliu, 
kurie “turėtų būti perduoti mi-. 
licijai”.

Gyventojai privalo pabraukti 
kortelėje nusikaltimų rūšis: ne
registruojamus uždarbius, simu
liavimą, alimentų nemokėjimą, 
slapstymąsi nuo milicijos ir teis
mo. civilinių skolų nemokėjimą, 
tinginiavimą darbe, blogą vaiku 
auklėjimą, girtavnma, narkoti
kų vartojimą, žinias, ar anksčiau 
buvo teismo baustas, ’ir kitus 
nusikaltimus, kurie “nesuderi
nami su socialistinio gyv^entimo 
būdu”. Kelios eilutės paliktos 
pastaboms ir specifikacijai, po 
to seka pastaba, kad kaltintojo 
parašas nereikalingas.

Tokie dalykai vakariečiams ati 
ma ža-dą — komentarai neberei
kalingi.

3 Degtukai su sieros galvute 
pasirodė 1829 metais.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
•yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
‘ darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
į apdraudę savo .nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

' Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda ■— Endowment 
t Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai -.į
SLA — vaikus apdraudžia pigia jerminuota apdrauda:. už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.
SLA — kuonu vra visose lietiniu kolonijose.

Kreipkitės Į savo apylinkes kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai nacelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York; N.Y. 10001

Tel. (212) 563-2210
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 <> TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENE

tesiskyrė ?Pjrmyhščiss dalykų mintis.’ Juk
■jau viską, ką mes šiandieii var- ~ savo kaimynus, artimus ir drari
tėjam e ar ’darome, turėjo arų gus, kad padėti milicijai ir KGB 

j dienų graikai! išaiškinti “'neaiškius elementus”.
Arėjas Vitkauskas Pabaltijo respublikose—Latvijo-

iešmo dūrimas, r ■ .
I.išsivystymo raidos reikmenis ir

Ml W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-273 7

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

-

■:s

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto Ud 10 vai vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

’* * • - TeL 476-2206

9 Meksika pagamina daugiau 
sidabro negu bet kuris kuri ša
lis pasaulyje .

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲIŠ PRAEITU 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertfamu 

tr patarė mums toliau studijuoti

KaIbm PS. Kfetf rlrteBaL

■
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KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSlMlNISUI)

c ine s kinlngiau išdėstys savo 
tfuciiiohes.

Bot čia {vyko sfsigmena, kai 
susirinko savo frak- 

pc> (Ln. Dar nuo “Varpo” 
jo srkFją šviesuomenės grupė 
Išturėjo avo simliūno veikė 1 
!ie ryšio, veikė kas sau.

ki itniii Eel ciją B r 
Višinskis pasi- j kaip sekasi frakcijos posė- 

fė. ši vaizdžiai nusakė. 
Sus:kir*on < dėA tautos ir

, (Tęsinys)

Demokratų frakcija. Didžia
jame Vilniaus seime viena spal
vingiausių asmenybių buvo Po
vilas Višinskis. Kai reikėjo ruoš
ti tą suvažiavimą, numatyti jo 
darbus, pirmasis buvo Višins
kis. Kai reikėjo atvykusius į su
važiavimą nakvyne aprūpinti,; 
jiems padėti — 
rūpino. Kai reikėjo suvažiavimą 
tvarkyti Višinskis neatsiliko. 
Malonus, greitas, paslaugus, i k amo. Km prixiauso pinneny- 
veiklus. jis visiems patiko. Da-'kė? A. Smetona: žinoma, tau- 
bar jis demokratams atstovams 'ai. S arkanas: a šku, kaimui, j 
kantriai aiškino ftrograiną. ' !r tęsiasi tie giriesi, pamiršus

— Vienodų pažiūrų frakcijos laisvę, 
žmonės, susipratę savo tarpe, ŠctiMdtnv kratai. Gausus Lie-

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

M

Laisvės Alėja Kaune

tuvos darbo žmonių susirinka
mas. Vakarai ir rytai nepasi- 
šykštėjo atsiųsti savo atstovų.

UŽ lai

Sovietų kariai rodo savo galią
Trečiadieni Sovietų vyriausybė pranešė, kad Sovietų 

laivynas manevruos Norvegijos jūroj, o 200 Sovietų karo 
laivų išplaukė ne tik Į Norvegijos jūrą, bet ir apsupo 
visas tris šiaurės Europos valstybes — Norvegiją, Šve
diją ir Suomiją. Ketvirtadieni Sovietų karo laivai buvo 
ne tik Norvegijos jūroj. bet jie buvo ir prie Grenlandijos 
pakraščių, šetlando salų ir užblokavo .visus vandenis, sie
kiančius Belgiją, 01^pdjją,; Daniją.’ abi Vokietijos ir Pa
baltijo valstybes. f’

Tuo pačiu metu-rusai pranešė JAV-ėms, Prancūzijai 
ir Anglijai, kad ketvirtadieni Sovietų karo aviacija ma
nevruos B. Vokietijoj ir prašė, kad civilniai ar karo lėk
tuvai nekliudytų manevrams ir nekeltų nesusipratimų.

Washingtonas, Paryžius ir Londonas vakar Įteikė 
Sovietų valdžiai griežtą protesto notą prieš rusų manev
rus tose Vokieteijos srityse prie Berlyno.

Protestą rusams Įteikė Valstybės departamento sek
retoriaus pavaduotojas John Hughes. Jis pareiškė, kad 
Sovietų valdžia turi teisę organizuoti aviacijos manevrus 
bet ji turėtų taip viską suplanuoti, kad nenutrauktų 
susisiekimo su Berlynu. Vakar Amerikos lėktuvai nusta
tytu erdvės taku pasiekė Berlyną ir grižo atgal, niekas 
jų nesustabdė, bet Valstybės departamentas nežino, ar 
kitų valstybių lėktuvai galėjo laisvai susisiekti su Ber
lynu.

Sovietų galios parodymas jūrose ir erdvėje paveikė 
visą Europą. Amerikiečiai nekreipė dėmesio Į Sovietų 
laivyno ir aviacijos galią, bet Skandinavijos valstybės 
pasijuto apsuptos. Vakarų Europa taip pat pajuto, kad 
Sovietų Sąjunga visą laiką kalbėjo apie taiką, bet ruo
šėsi karui. Paskutiniais trim dešimtmečiais rusai pasi
statė 200 Įvairaus dydžio karo laivų ir gausią aviaciją. 
Pro kai kuriuos Vokietijos miestus rusų lėktuvai pra
skrido labai žemai ir sukrėtė vokiečių nuotaikas.

INŽINIERIUS LIUDAS MIKŠYS 
fTeflfnyfU

Beruošiant šitą studiją Amerikoje, teko per
skaityti mūsų dviejų Įžymių kalbininkų K. Būgos 
ir J. Jablonskio jų pačių nuomonės: pirmojo apie 
“baltą”, pertiektą iš Rinktinių raštų I t., išleisto 
sov. Lietuvoje, o antrojo apie lietuvių kalbos gry- 
ningumą, nežinia iš kurio šaltinio paimtą. Tik 
abiejų mokslininkų lietuvių kalbos stiliai skirtin
gi. K. Būgos primena stilių rašomosios kalbos 
pat pradžios XX štm., o J. J. kiek vėlyvesnį. Iš 
K. Būgai skirtų žodžių galima suprasti, kad tuo 
momentu jau būta “balto” teorijos, kurios atsira
dimą p. M. Gimbutienė tiksliai nustatė 1845 m. 
Bet nėra žodžio apie tai, ar K .Būga palaiko, ar 
priešingas tokiai teorijai. Tuose-pačiuose “Rink
tinuose Raštuose”, tik šitų eilučių autorius tiks
liai dabar negali prisiminti 11, ar III t. skaitė, kad 
K. Būga vėliau atsisakė nuo kai kurių savo teo
rijų, bet nuo aisčių teorijos K. Būga nebuvo atsi
sakęs. Tą patvirtino doc. A. Sennas savo rašte, 
siūlydamas “baltą”, vieton aisčio, žr. “Baltai”. 
Po pirmo pasaulinio karo K. Būga, grįžęs Į Lie
tuvą, tebesilaiKe aisčių teorijos, nes priešingai, 
p. A. Sennw aebūtų buvę prasmės rašyti tokį ras
tą Lietuvos universitetui. Tik nyrus ĮK- Būgai, 
A. Sennas tegalėjo būti saugui, ktd niekas iš lie
tuvių jam nepapnešiaraus, kadangi lietuviai te
turėjo tik vieną, ne du K. Būgas. Toliau, krinta 
Į akį. kad abudu kalbininkai nėra linkę taikyti

Sovietų laikraščiai Įdėjo Tasso paruoštą K. černen-1 
kos pareiškimą, kuriame jis praneša savo norą susitikti 
su prezidentu Reaganu. Bet jis čia pat pabrėžia, kad ame
rikiečiai turės pirma atšaukti visas atomines raketas iš 
V. Europos valstybių, jei norės tartis su rusais. Rusai 
žino, kad prez. Reaganas Vak. Europon nuvežtų Ameri
kos raketų nesirengia atšaukti. Amerikiečiai nestato jo- Skystai .atvyko iš pietų, 
kių sąlygų susitikimui -su Černenka, jie tik nori žinoti, šiaurė davė su kaupu. Pasita.i- 
ką suėjusieji abiejų valstybių pareigūnai rengiasi aptarti,
Jeigu jie nežino apie ka kalbės ir ka jiedu susitars, tai AJAsU tU1 jh.cs caro 
tada nėra prasmės susitikti. [ pozicijas,-neatlaidžiai kovoti dči^ 

Vokietijai 1945 metais pralaimėjus karą, kad nekiltų Lietuvos nepriklausomybės.
konfliktų, ji buvo padalyta i keturias zonas. Amerika. 
Anglija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga gavo po zoną. 
Pati Berlyną. Vokietijos sostinę, iki taikos sutarties val
dys visos keturios ..karą laimėjusios valstybės. Berlyne 
suorganizavę kalėjimą, Į kuri sudėjo nuteistus vokiečių 
valdžios atstovus. Ten dar ir šiandien tebesėdi Rudolfas 
Hess, Hitlerio dešinioji ranka. Sargybą eina Atrierikos, 
Prancūzijos. Anglijos ir Rusijos kariai.

Kad amerikiečiai, britai ir prancūzai galėtų pasiekti 
Berlyną, tai palikta 20 kilometrų pločio oro zona, bet šios 
trys valstybės privalo savo lėktuvus skraidyti 2,000 pėdų 
aukštumoj. Jie neturi teisės skristi žemiau. Šių trijų vals
tybių lėktuvai ir šiandien prisilaiko šių taisyklių. Taikos 
sutartis turėjo būti seniai pasirašyta, bet Sovietų Sąjunga 
taikos su Vokietija nenorėjo, susitarimus atidėliojo. Ru
sai primetė savai zonai komunistinę vyriausybę, o sąjun
gininkai pravedė demokratinius rinkimus trijose Vakarų 
Vokietijos zonose ir sudarė nepriklausomą Demokratinę 
Vokietijos Respubliką. Ilgus rhetus rušsii Vakarų Vokie
tijos vyriausybės nepripažino, bet dabar pripažįsta ir 
bando patraukti ją Sovietų pusėn.

Vokiečiai nenori nieko bendro turėti su Sovietų Są
junga. Rusai pajėgė suskaldyti vokiečius atominių raketų 
klausimu. Jie Įsigijo savo age'ntų Vokietijoje ii- bando 
vokiečius valdyti, bet jiems nesiseka. .Iš Rytų Vokietijos 
jie neišleido iš Rusijos ar Lenkijos žemių atvykusių vo
kiečių, bet pirmais trim šių metų mėnesiais jie išleido 
Į Vakarų Vokietiją 10,009 ‘miegančių pranešėjų”. Karo 
laivais ir aviacijos ūžimu jie išgąsdino Vokietijos gyt'en- 
tojus ir mano, kad jiems pavyks lengvai pavergti visą 
Vokietiją. Bet ne visi vokiečiai bijo Sovietų aviacijos ir 
vykstančių manevrų.

lietuvių kalbai tęstinumo dėsni iš senųjų laikų. 
Gyvenimo sunkių aplinkybių veikiamas. K. Būga 
buvo priverstas pataikauti rusų mokslininkams, 
ką paliudija L. Enc. pastaba, kad latvių kalbinin
kas p. Endželins paakstino jį būti nuolaidesnių 
savo mokslo tezėse. Po to. prieš pat pirmo pasau
linio karo pradžią K. Būga pradėjo liaupsinti 
neva rusų mokslininkų atsiekimus, o lietuvių 
kalbos reikšmę menkino, statydamas ją antron 
eilėh kalbų formavimosi fronte. Bet kas vertė. J. 
Jablonskį niekinti lietuviškas tarmes, liaupsinant 
slavišką garsą “ja”? Jau gana daug metų prieš 
dr. J. Basanavičiaus gimimą mokslinėje literatū
roje buvo atspausdinti daviniai apie primityvias 
ir mažas umbrų bendruomenes Clavernia, Piera- 
tis, Curiatis, Juviscana, Tolenatiš, Musciatis ir 
Perasnania. Šitų vardų analizavimas LTt. pa- 
gelbstint, ne mažai dalykų paaiškino. Paaiškėjo, 
iog vardas “kutšas” ne iš debesų iškrito, bet umb
rų atneštas Lietuvon, būtent tų umbrų, kurie pri
versti buvo anksti apleisti Italiją, pvz., kad Ir iš 
senosios umbrų primityvios bendruomenės Cu
riatis.

Kuršas žodis eina, kaip sudėtinė žodžio dalis, 
Į daugelio lietuviškų bei latviškų vietovių vardų. 
Pagaliau, Kurliandija vardas aprėpia jau kūrų- 
kuršių žmonių didoką kraštą. Tai senovės ambfai 
ir jų kalba buvo umbrų kalba, tik Lietuvoj# jie 

j užsiregistravo kuršiais, todėl K. Būga visai be 
reikalo aimanavo, neva kuršiai nepaliko nei vieno 
žodžio. Daug, daug rasime paliktų umbrų žodžių

sieks, kad bu u pagernta jų pa-apįę nepaprastą, lyg iš dangaus 
dėtis. Kova čia neišvengiama, ir nukritusį įvykį. L
v:ena tos kovos priemonių tai 
streikas, jei geruoju nesusita
riama.

Nuomonės dėl suvažiavimo, iš
siskyrė vieni pasisakydavo 
už suvažiavimą, kiti prieš. To 

..... . . i najazd litev.ski (lietuviu užplū-l’ose mimanie darbo žmonių .. .. ‘
susirinkime buvo priimta tokio i . . , .... .... ucnaislaitur nio rezoliucija: i .

< . u,- , . ■ i ■ jausmo, i1. saukti tauta į kova su ca-

— kalbėjo lenkai na- 
i, kurstomi grobuonies 
ir jie negalėjo nurimti, 

.v , ‘Čia mūsų kraštas, sako j e. čaro-valdžia uz nepriklausoma - , ‘T . , x musu žmones ir kultūra. Vertm-Lietuva su steigiamuoju sei- . ? .. .. . .’U.,• ; K darni si suvažiavimą, lesKoiomu Vilniuje; i Jo t . pavyzdžiu praeityje^,rkai lietu-2. raginti gyventojus nebe- . . ..... } ... , ’ x. . viau esą puldmcaave taiKius irmokėti mokesčiu, neduoti pa-* ■ 1 ,.... - U ... . <• kaimus gvventoius lenkus.stočių u neatlikmeti- kitų prie
volių — bailčotųotrNaldžią; j Blar

3. varyti lauk policiją, žan-1 bjvo 1 
darus, atėjūnus mokytojus ir |‘darz kra 
steigti savo apsaugą, $ąyasbl

: mokyklas su savais mokyto-. t 
/- jais;.. .
j L‘ ugdyti revoliuciją, steigti 

laikina Lietuvos valdžia tvar
kai nustatyti — revoliucijos 
laimėjimams įkūnyti.

Uždaviniai dideli. 'Vieni dar
bo žmonės nepajėgs jų įgyven- 

dešimtimis dinti. Reikia prieš caro valdžią 
sspausdinta ir sukelti visą tautą. Reikia vieny- 

. Ji taip bėš laikytis su visais, 
išspausdinta pries caro valdžią.

. | Visi dalyviai buvo

Po ilgši trukusių ginčų Didy
sis Vilniaus seimas priėmė re
voliuciją: nemokėti rusų val
džiai jokių mokesčių, uždarinėli 
degtinės monopolius, neleisti 
vaikų į rusiškas mokyklas, nei Ii į 

■- Į kariuomene; nesikreipti’ į buvu- .S 
sias rusų- valdžios- įstaigas. Rei- . 
kalauti, kad mokyklose dėsto-j 
moji kalba būtų lietuvių ir kad 
valsčiuos^ irlkitose įstaigose vi
si reikalai drnaštai bus atliekami 
lietuvių kšdba, o Lietuvai su
teikta autonomija.

Vadinasi, Didysis Vilniaus sei- 
, mas, kuiaine isk įvairių Lietuvos . 
- vietų dalyvavo apie 2(X)0 atsto
vų, įteisino revoliuciją.

Ta rezoliucija 
tūkstančių buvo E 
paplito po visą Lietuvą 
pat ištisai buvo 
‘‘Vilniaus žiniose“.

Didžiojo Vilniaus seimo posė-' ryšuliais atsišaukimų, 
džiams. pasibaigus, įvyko atski-’ — Platinkite juos,
ras darbo žmonių atstovų susi-' revoliucijos žodį, kur 
rinkimas. Tų atstovų, kurie da
lyvavo seime.

Šio darbo žmonių susirinkimo] va bus laimėta, —: nuskamba 
nutarimai buvo sugriežtinti J paskutinieji pasitarimo žodžiai, 
aiškiau pasisakyta revoliucijos 
klausimu,- . ir išryškintas Lietu-J 
vos n e p r iklausomybės šūkis, I 
kaip vienas pagrindinių ir būti
nų revoliucijos šūkių. Nepamirs- nėse, kai pasibaigė lietuvių šu
tas ir darbininkų padėties klau- \ važiavimas.

išimas. Nei prašymais, nei gra- j — Dwuch tysięczny sejm! —I 
Į žiais žodžiais darbininkai nepa- kartojo be paliovos, pasakodami

ramaus gyventojus

?snioji lenkų visuomenė 
■os nucmnnės. To gesbe- 

(krašto šeftmhin- 
tiro jie ir protes- 

nreš visokius 'išsig-alvoji- 
O darbininkai lenkai buvo

kas eina

apdalyti

.skelbkite 
is ragina 

naikinti senus, atgyventus įsta
tymus. Kai sukils visa tauta, ko-

Seimo atgarsiai Vilniuje

— Sejm, panowie, sejm!— 
kalbėjo lenkai gatvėse ir kavi-

s

Į 
skaudžiai jaučiamas smūgis.

Vilniaus gubernatūros rūmai 
iš pradžios taikiai žiūrėjo į su
važiavimą. Esą. pats Vilnia r 
g e n eralgubernatorius pasakę^ 
žandarų pulkininkui:

— Na. kas čia atsitiks? Suva 
žinos, pakalbės, peticiją parašys 
ir išsiskirstys. Petjcijas rašyti 
dabar leidžiama.

Nors pulkininkas ir sutiko su 
savo viršininku, bet jo prigimtis 
neleido ramiai ir pro pirštus 
ž urėti į kažkokį su važi avim:], 
todėl savo agentams įsakė sekti 
suvažiavimą ir nepaleisti iš akių 
suvažiavimo dalyvių!

(Bus daugiau;

vmistams tai buvo

e Dante e Algeri. žymiausia^ 
italų poetas, gyveno 1265—1321 
metais.

t lietuvių kalboje. Reikalinga surankioti ne būtinai 
į umbriškus ar kuršiškus bei prūsiškus žodžius, bet 
visus pelasgiškus - aistiškus - starkiškus žodžius, 

i Reikalinga klasifikuoti juos. Reikalinga mums 
į nusikratyti letargijos miego — snūdos, kurią lie- 
I tuviams uždėjo lenkiška neva krikščionybė, slėgu
si per daugiau negu keturis šimtmečius, jokios 
palaimos lietuviams nedavusi, bet tik priespaudą, 
vergiją ir zababoriUs. Taigi, pirmon eilėn mūsų 
elitas privalo nusivalyti nuo “zababonų” ir pasa
kyti ko jiems reikalinga iš mūsų. Kokios paramos 
darbu. Apie pinigą tuo tarpu reik užmiršti ir 
nemanyti neva tki pateptieji tegali būti naudingi 
mokslui. Tuo tarpu gyvenimas tokios tezės nepa
tvirtino, nepateisino.

Senovė pasako, kas buvo prūsai. Ji pasako vi
siems, kas to ieško, bet ji negali pasakyti neieškan- 
tiems. Lieteūviai gi buvo iki šiolei tokie. Jie ver
čiau pasigriėbttevo kiėnd paleistą zababoną ir ne
šiodavosi su juo. Pradžioje tokiu buvo ir K. Būga. 
J. Jablortskis gi it mirė 1930 m. neieškančiu bū
damas, bet platindamas dvejopo “e” zababoną. 
Mes gi tęsiame to zababono platinimą toliau. 
Mums nerūpi gali ąr negali būti toks dvejopas 
“e” garsas? Senovės umbrai, žr. Pieratis, Peras 
nania bei Homero PaeraibiaŲS. pasako, kad tokio 
dalyko iŠ višė ne^anmfti. ^Teturi to ir beturiu 
tarmės^ Juk fhūsų tarinės, tai lietuvių senovinė 
kalba. Juk, užsmaugdamas lietuviškas tarmes, J. 
Jablonskis užritino sunkiausi akmenį ant jų kapo, 
kurio nieką? neišdrįso pajudinti, stumtelėti nuo

kapo šalin. Tai, kaip gi mes galėtumėm surasti 
save be savosios kalbos, be tarmių. Mes patys pa

laidojome savo kalbos pradžią. Mes palaidojome 
didesnį dalyką, daugelio kitų kalbų pradžią. Mes 
savanoriškai žengėme pastumdėlių keliu. Teki 
kelią pasirinko sau ir mum parinko mūsų kuni
gaikščiai Vytautas su Jagela, prijungę Lietuvą 
prie keturis kartus mažesnės Lenkijos. Jie atsi
sakė kovoti už Lietuvą, už lietuvių tikėjimą, jie 
nebekalbėjo lietuviškai. Jie kalbėjo bėlorusiškai. 
ne baltgudiškai. Baltgudija ar baltgudiška kalba, 
tai mūsų pačių nukalti žodžiai XX amž. pradžioje, 
išsivėrčiant rusišką žodį Bėlorusija į Baltgudija, 
Įstačius mum nebežinomos reikšmės žodį “gudas”, 
vieton “rusas” bei “Rusija-Gudija”. Mes net ne
žinom, kaip patys lietuvių kunigaikščiai vadino 
savo dvaro bajorišką kalbą. Niekur neužregist
ruotas vardas kalbos, vartotos surusėjusios lietu
vių bajorijos Vytauto laikais, o mum baugu prisi
pažinti, kad ji buvo bėlorusiški, bet Ulo-rtisams 
ne baugu tvirtinti dabar.

Ir tai mus labai supurto. Ta kalba galėjo būti 
j vadinta krievų ar krivičių vardu, bet jokiu būdu 
ne “baltgudiška”. Lietuvių liaudis žodžiu “guda” 
vadina paukščiams baidyklę javuose, o žodžiu “gū- 

idas” vidurnaktį, nakties glūdumą, žr. DLKž. 
j Tas visai atitinka gūdo, kaip “goto” sinonin.ui.

t Bus daugiau)

I | Nauji'!.«•■<, • K-Ag.y (I*. - I ri<lay, April 6, 1981



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Yy ėst Chester, III.
VALhjnDUS: 3—9 daruo dienomis 
ir Kas antrą sesiameių b—3 vaL 

: Tek; 062-2727 arba 002-2728

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 
1VU7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

R DR. KRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st SU Tel 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir ‘‘contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—1 popiet, 
ketvirtam^ 5—7 vah yak. 

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

Florida

Prostatos, inkstu ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

..»• - = >■>

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
"------ " - ■ !■ ■ . C

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

JMMi^MSSSSS.LL. z " ..uii ,masH—ai

BARČUS
«AOIK> iEIMOS VALANDOS

fiešudieaialf tr sekraiUenlalf 
nuo 8:30 iki 928 vaL ryta 
itotias WOPA - 1499 AM

ir«"diu»|amec li mOcy 
Marw^tfe Parka.

^•1* — Aldona Oavte 
ToW.t 771-154?

* So. MA PLS WOOD AVI 
CHICAGO. IL 60C29

ėaaa

S ^Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽIONYT*

Prayrame. vadkja

CwditB nuo pirmadienio iki p«nk 
tadlonio 8 JO vai vakar*. 

staM laidoa ii WCXV atotiaa.

N44 W. Tirt Stoat

TaM.77MS74

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 8 d., 1 vai. popiet 
Aneles Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avenue.

Nariai kvieciąmi dalyvauti Bus ir 
vaišės. Ben. Jurėnas, rast.

LENKŲ ARKIVYSKUPAS MI
NI LIETUVIŲ PERSEKIOJIMĄ

“Laisvės Radijas” pranešė, 
kad kovo pradžioje Krokuvos 
katedroje buvo atlaikytos ypa
tingos Šv. Mišios Šv. Kazimiero 
500-ioms metinėms paminėti. 
Mišių metu, arkivyskupas Gul- 
binovičius, kalbėjęs lenkų epis
kopato vardu, ragino, kad Lenki, 
joje ir Lietuvoje būtų gerbia
mos žmogaus teisės. Jis pami
nėjo sunkumus, su kuriais nuo 
1940 m. aneksacijos susiduria 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia, ir 
pridūrė, jog Lietuvoje uždary
ta perdaug bažnyčių. Arkivys
kupas pareiškė: “Melskimės, kad 
valdžios įstaigos remtųsi teisin
gumu. Mes taip meldžiamės į 
savo Patroną už visus kalina
muosius ir persekiojamuosius’’.

(E)

3 Kompasas išrastas 13-me 
šimtmetyje.

^information
Lrnd> AHen Schoen

Qn you have noticeably 
soft skin, gven in suwnez? 
Yes!

Summer sun and rammer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun'time 
3f year a bit uncomfortable.

Swimming’ in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

AH those fun, leisure act> 
rities (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time fee 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
eare it needs.

— avoid bathing in.hot 
water. Lukewarm water is ro® 
fayghirg and not as drying.

— moisturize your skin 
Then it feels dry.

— rinse off after swimmkrf 
to remove chlorine or salt 
water.

— shower with * gentle 
eleanser. A good one is 
Neutrogeua Rainbath Shower 
GeL Rainbath is one of that* 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans

It is an amber gel that 
works like soap but win 
also make your skin netiee* 
ably soft It is available in 
three sizes, including a handy 
4-ounca tube that you can. 
carry anywhere.

Try these suggesticuą end 
enjoy your summer!

Nuo 1914 metų

■MIDLAND FEDERAL SAV-
■ iNGS aptarnauja taupymo ir 
ii namų paskolų reikalus visos
■ mūsų apylinkės. Dėkojame 
M Jums už mums parodytą pa-
■ sitikėjimą. Mes norėtum bū-
■ ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STRBET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925^7400 

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

JONAS RIMŠA “Motinystė’’ (Aliejus'

PAVERGTOJE
-KAS LAUKIA ŽIEGŽDRIO'? ;

t

“Valstiečių laikraštyje” R. U te
tulytė rašo: “žiegždris — nedi
delis upeliukas, tekantis per ša- j 
kių rajono “Pirmūne” kolūkio j 
Lankus ir įsruvenantis į Nemu-! 
na. Esame didžiai susirūpinę, 
kas jo laukia ateityje, jei jau da
bar jis nuolat teršiamas, dažnai 
iš tolo dvokia. Mat, upelin pa
tenka daug srutų iš kiaulių kom
plekso. Žinome, kad nelengva 
prižiūrėti toki didelį kompleksą, 
bet vis dėlto žiegždriu susirū
pinti būtina”.

“F

Į NUSISKUNDIMAI FERMŲ 
TVARKA

“Jei fermoje tvarka — melžė
jų nuotaika gera”, rašo “Vaisrie. 
čių laikraštis”, “Ne viename 

! ūkyje gyvulininkystės darbuoto 
tojai dar negali pasidžiaugti-re
guliariomis poilsio dienomis, ne
retai dar didelis rankų darbo 
krūvis. Apie tai redakcijai rašo 
šėrikai, melžėjos, fermų vedėjai. 
Jaudina laiškų autorius ir pras
tos darbo sąlvgos. O juk tai — 
ar produktyviai žmogus pralei
džia fermoje darbo dieną — vie-

; MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE FN 
THE NATIONAL GUARD

■ ?-

->_v‘

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

and loan association 
t

4040 ARCHER AVENUE 
CHKAGO, »L 60632 

PHONE 254-4470

LIETUVOJE
na prielaidų, lemiančių gamy
binius rodiklius”.

* * *

PANEVĖŽIO MEDŽIOTOJAI

Praarusiame sezone panevė
žiečiai sumedžiojo 153 briedžius. 
40 elnių, 794 šernus, 4552 stirnas. 
Savo veislynuose kasmet išperi
na daugiau kaip 7,500 fazanų ir 
2,700 laukiniu’ ančių. 'Numato
ma statyti naują fazanyną, ku
rio pajėgumas'sieks 30 tūkstan
čiu fazanu.

« * *
MEDALIS UŽ SKYSTANČIŲJŲ 

GELBĖJIMĄ

Už ilgametį vaisingą organiza
cini darbą stiprinant žmonių gy
vybės apsaugą vandenyse, Lie
tuvos skęstančiųjų gelbėjimo 
draugijos centru..komiteto sky
riaus viršininkas-Ivanas Loskut- 
aikovas apdovanotas medaliu 
'Už skęstančiųjų gelbėjimą”.

t. *

KELIONIŲ KAINOS

Vilniaus kelionių ir ekskuz- 8 Didžiausias aktyvus ugma- 
.sijų biuras kovo-balandžio mė-| kalnis pasaulyje yra Kilanea, 
tiesiais keliauti lėktuvais paskel j Hawaiian salose.
bė kelialapių k.vnų sąrašą. Pvz., (-----------------------------------------
į Soči kelialapio’ kaina yra 137
-ubliai. Į Jaltą — 172 rb., į Vol
gogradą — 87 rd., Simferopol.—
109 rb.'

* i *
KULTŪROS CENTRAS

NAFTININKAMS

Naftos perdirbimo gamyklos 
užsakymu. Mažeikiuose stato
mas Kultūros centras naftinin
kams. Centrą sudarys keturių 
korpusų kompleksas. Jame bus

3CX4E CHICAGO MOTOR CUJ8 Ttf’S OM

PO.'T CUT in 86TWEEN 
TMA" AJ?= AL.OVHNG- SAJ=P- 
FOLLOWING

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois ,

Telefonas — 652-1003
Į y - . - : 4 .uL
- ’ —---------------- ------------ - ---------------------------------------------------------— ;,;l. ------- ------------------------------ ------------- --------- --------
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APDOVANOTOS DAUGIA
VAIKES MOTINOS

“Medinos žievės” I, II ir III 
aipsnio orumai? vasario 20 d.

•’etuvoje apdbvinotcs 89 daugiai
'kės motinos.

* ’ * I
LUBOS MOTERŲ KREPŠINIO

RINKTINĖ KAUNE

50 . ’uy . ickiu ales,
van ūz kasine.ni ir patalpos mo
linių kolektyvų darbui.

Euneral Home and Cremation Service

Kovo 5 d., kaip “Tiesa” rašė, 
Laisvės s?Jos” moterys Kaune 

<ax1ė d ~a u riška s rungtynes su 
vietos "Politechnikos” krepši
ninkėmis. Laimėjo kaunietės mi 

imalia pasekme 90:89.

PRADEDA AUTOMAT1NTI

(. hartea Stasukaitih 
FD. LE.
312) 226-134^

1729 8. Halsted St
Chicago, IL 6060b

24 Hour Servicr

Traukinių eismą geležinkelio 
;uožuose Šiauliai-Radviliškis ir 
Radviliškis <JonaitiIškiai pradė
to reguliuoti automatika. Tai pa
didins intensyvaus judėjimo ruo 
žų pralaidumą, kitiems darbams 
išlaisvins iešmininkus.* * *

PLAKATO PARODA

Naujose dailės parodų salėse 
Vilniuje atidaryta respublikinė 
plakato paroda, kurios devizas 
“Pasauliui — taika!” Apie 50 
autorių čia eskponnoja daugiau 
kaip pusantro šimto darbų. Di
desnę dalį sudaro politiniai pla
katai.

* ❖ *
LIAUDIES DRAUGOVĖMS — 

25 METAI

- ———----------------------

I

GAIDAS - DAIMID | 
*

SENIAUSIA IR D1DŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-&4 SO. CALIFORNIA AVENUE j
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-   -.-V  -----------------"" ~  — ---------------------------------—T——

Liaudies draugovės Lietuvoje 
buvo įsteigtos 1959 m. kovo 2 
d. Jų tikslas: budėti miestuose 
ir rajonuose, aktyviai palaikyti 
viešąją tvarką, kovoti sir soli a- ‘ 
listinės nuosavybės ir asmeni
nio piliečių turto grobstymu, ne
pilnamečių nusikaltimais, sau- 
gąus eismo pažeidimais, speku
liacija. chuliganizmu ir kt. Da
bar iš viso tokių draugovių yra 
3974. Jų gretose — 161,340 žmo
nių. . 

* * *
KAUNO “ŽALGIRIS” 

ANTROJ VIETOJ

Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandų čempionate Kauno 
“Žalgirio” koman<ia iškovojo 
antrą vietą.

(Iš Europos Lietuvio)

_ n
era
■.. K

v

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. . 2533 W. 71st Street% J //
ca 1410 So. 50th Ave., Cicero

Teief. 476-2345

i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠ1*ĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

FOR ANNOYING
COUGH AND
STUFFY NOSE
TRY

COUGH FORMULA

Į.~—  = ---------------- -------——

VANCE FUNERAL HOME fI
1424 South 50th Avenue |

Cicero, UL 60650 j
TeL: 652-5245 !

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti
I

........... ■ ■ ■ -------------------

1982 Dorsrv I. ah- ->rat or tot*. Division of 
Sandoz. Inc . Lincoln. Nrbrabka StioOl STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS | 

LACKAWICZ |

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213 I
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois i

Tel 974-4410
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Valdyba

E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
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X 11.20 d.). Jis 
Biržų įkūrėjų. 
Biržuose.

šioie laidoje

MUSŲ SPARNAI
Mūsų Sparnų 55 Nr. viršeli 

papuoštas Kristupo 1 Radvilos 
Perkūno, poeto Stanislovo Dagi
lio ir Žuvusioms už Lietuvos 
Nepriklausomybę paveiksią i<.
Be ta — Biržų miesto 400 metų 
sukakties medaliu, vytimi ir 
herbais. Pirmame šio žurnalo 
puslapyje yra Kristupo I Ra I 
vilos paveikslas ((1547 1603. 

buvo vienas iš 
nuolat gyvenęs

okeitiene (1906.IX. 19 
.12). Jonas Rugul

1— 1983.IX.22) ir kt. 
toliau turinys tęsiasi: 
as Vitkauskas — Nikalo- 

rezoliucija. (įdomus ir, 
žvdui smul-

iei ą, pirmą 
toje vieto

je — Anelės Kcjak salėje, 45C0 
S. Ti.haan Avė.

Eugenija Strtingykore>p.
įuokmges nuotyki 
koi rašant carai prašymą, kad 
jo sūnų priimtų į gimnaziją); !

A!cks;mdra Vaisiūnienė — Ma 
no maneliai — Mano mažoji Lie- ; 
tux a (Jautrus straipsnelis pi i-i 
s:menant Lietuvą ir tėviškę). į 

žurnalas ^ausiai iliustruotas.
* Kaina — auka. Gaunamas pas Jo- 
: na Palši. 5718 S. Richmond St., 

Chicago, II. 60629.
i 

‘ SiUxi/s JksIccPi

2&XLL SSTATI FOR »AL! tlAL WFTATI >O1 UU 
MmmiI9 žemi — PtHfflrtwrt

ni> Dievo emblema;
Algirdas Budreckis — Biržų 

praeiiis, kur duodama daug iste- 
pnės medžiagos ;š senų ir jau
nesnių laikų (dedamos kebos 
nuotraukos);

Jonas Variakoii> rašo apie 
Įvykusį XXXVI sinodą išeivijo
je;

Kun.
pėsčiai, 
rio 16 
kietojoje:

Jurgis Jašinskas — Prcf. Vac
lovas Biržiška (1884.VIL2 -1956. 
1.3). Tai išsamus straipsnis apie 
Vaclovo Biržiškos veiklą ir jo 
nuopelnus lietuvių tautai;

Yra atspausdintas ir gautas iš 
ak. Lietuvos laiškas, kuriame įdė 
tos nuotraukos ir duodamos ži
nios apie Biržų pilies restauravi-1

Fr. Skėrys — Mūsų rū- 
kur rašoma apie Vasa- 
gimnaziją Vakarų Vo-

Senoji

os Lietuvių Spaudos 
susirinkimas įvyks 

, balandžio mėn. 6 d. 
Lietuvio Sodybos sa- 
m 6515 S. California 
iriai kviečiami dalv-

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMNAW 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIX.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

<UTUAL FEDERAL .SAVINGS
PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidento

Į212 W. Cermak Road Chicago, UL ■ : TeL 847-7741

--------------------- ; vauti, ne

Suvalkiečiu draugija i lar'L -
— Žara iškiu klubo metinis 

š.m. 
vai.
W.

Arėjas Vitkauskas 
ir jaunoji karta;

H. J. — Mums ir
(įdomūs atsiminimai, 
teko Martyno Jankaus sodyboje 
kasti apkasus ir jam, Martynui 
Jankui ir rudųjų viršininkui 
klausyti radijo iš Londono); j

J. Kregždė — Lyglaukiai. (Įdo ' 
mūs atsiminimai iš biržiečių ūki
ninkų gyvenimo, ūkio darbų ir 
.kitokių smulkių ir stambesnių 
ivvkiu):.£ - i

J. Jašinskas recenzuoja majo-į 
ro Martyne Karašos parašytą 
knygą “Gyvenimo sukūriuose'’.

Paminėti mirusieji: Garbės
.sen. Adolfas Keleris (1906—' 
.1983), Martynas Jankus (1858— ’
J946), prcf. Vladas Jokubėnas gegužės 6 dieną Vyčių salėje ir 
(1904.V.16—1976.XII.13), docen- sodelyje. ruoškite^ daly
tas Jonas Dagys (1904—1983), vauti.

apie mus. ’ 
kaip jamt

Chicagos Lietuvių Suvalk«e narĮu susirinkimas įv\ 
e.u Draugijos metinis, narių su- ,baland/io ,n n <s (!:en;, 
^innhmas jvvko vasario 26 <Le- 'pop;etj sa!ėje 2

, na Vycaj salėje. Susitrinkimą 
at’darė pirmininkas Leonas Vad ' . . .isiliava.s pasveikino visus su.si-j 
rinkusius narius ir pranešė liūd-l 

! ra žinią, kad mirė draugijos na- i
rė Anastazija Wiliams. Ji pa
gerbta atsistojimu ir vieno< mi
nutės tyla, suteikta jai gėlė, o 
jos šeimai pareikšta gili užuo-

; jauta. I

Nutarimu raštininkė Eugeni- j jauciantieji maloniai kviečiami
______ ........ __ susirinkimo

is bu. J draugiškas pasikalbėjimas prie’
j skrido į Maskvą, o Maskvoje pa- 
j ėmė lėktuvą . Vilnių. Vilniaus 
! aerouoste Myk’olo Andriejausko 
, laukė nemaloni staigmena: jam 
| buvo pranešta. ka?d visas jo ba- 
j gažas pakeliui yra dingęs. Iš 
| aerouosto Ancriejauskas telefo-

Valdvba f • i
i

— Liet. Bendruomenės (R) 
Brighton Park Apylinkės meti
nis 
1981 m. balandžio
dienį) 2 vai. po 
Koj ak svetainėj c, 
man, Chicago, 111.

susi rinkimas šaukiamas 
15 d. (sekma- 
pielų, Anelės 
1503 
Nariai ir pri-

S. 'lai

KELIONĖ LIETUVON jo li^i lėktuvo, skrendančio į' 
Londoną. Taip nesėkmingai bai- j 
gčsi lietuvio jėzuito vienuolio

ja Sttungys perskaitė praeito atsilankymo. Po 
susirinkimo protokolą, kuri 
vo priimtas be pataisų.

Buvo pranešta, kad serga Ma- Į 
tihla Tolius. Jai palinkėta greitį 
susveikti. Šiuo laiku guli ligo
ninėje Julia Ramanauskas. Į

Revizijos komisija iš Antoi- _ dieni, balandžio 12 d., 12 vai.,* 
nette Kalys, Anna Condax Įr greaį American Savings bend-j 
Ema Petraitis patikrino draugi- rnvzc KOPI < V’pkL- - - • • •h Ho^es paiaipo.se, o-oi ?>. } nu SUsisieke su savo artimaisiais
ros praėjusių metų knygas ir.ern Avė., Chicagoje. Visos narės 

rado, kad knygos tvarkingai ve- kviečiamos dalyvauti.
damos. Pati Draugija esanti ge- • Valdyba
rame stovyje. j

Bernyse žemgaliui padėkota, CONDOMINH M parduodamas 
už skanių vaišiu paruošimą. l-r Išnuomojamas su baldais.'

Suvalkiečiu Draugija gerai gyi^enas blokas nuo jūros, vienas 
vucja. Praeitais metais su gra-' miegamasis, vienas tualetas, 
žiu banketu atšventė savo 45-kių ’ valgomasis, salionas, ir Florida • 
metų gyvavimą.

šiuo metu jau ruošiamasi pa- 1 lersburg Beach, Florida. Kreip- beutas 
vasariniam piknikui, kuris įvyks tis telefonu: 1-312-927-7220. !’

Į kavutės.
Kviečia Apylinkės valdyba ’

— SLA 134-osios Moterų kuo- 
i pos susirinkimas Įvyks ketvirta-

Užsienio spauda šiomis dieno.
mis paskelbė tokią žinią; lietu-1 Mykolo Andriejausko išsvajota 
vis jėzuitas Mykolas Andriejaus • 
kas, praėjus u metų spalio mė
nesį atžymėjo savo vienuolinio I 
gy ven i m o pen kiasdešimt me t į.
Šios sukakties proga jis ryžosi 
nuvykti į savo, tėvynę Lietuvą,! 
kurios nebuvo matęs jau dau
giau kaip 45-erius metus. Lau-

; kričio mėnesio viduryje iš Lusa- 
kos Mykolas Andriejauskas iš-

kelionė i gimtąjį kraštą. Andrie_
jauskas tuįp-..4i"^B^^?tiatė savo
gimtinės, nepamatė tai esančio . LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

"Į ČIA GERIAUSIA VIETA

—— ——-----  LIETUVIAMS.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA:

X BACEVIČIUS — BEIX REALTX 
INCOME TAX SERVICE 

3529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 
—- --------------- " . - _

motinos kapo.^F^w

— Kinijos ūkininkė vakar 
nusipirko pirmą automobilį, 
augina vištas 
kiaušinius. Nusipirko Toyota už * 
1,(5(H) dolerių.

į gimtajame mieste, kurie tuoj at_ 
{ važiavo į Vilnių. Bet Andriejaus 
į kas visdar nebuvo išleidžiamai 
j iš aerouosto: beieškant dingusio 

bagažo, jam buvo pranešta, kad 
kažkas yra netvarkoj su įvažia
vimo viza, dėl to jis negali būti 
įleistas į Lietuvą ir turi nedel
siant sugrįžti atgal į Maskvą. 
Vienai nakčiai jis buvo nuga-

> i Vilniaus viešbuti, kur 
; izoliuotas ligi ateinančio ryto, 
■ kai buvo vėl nuvežtas į aerouos- 

e Seniausiu miestu skaitomas tą ir įsodintas į lėktuvą Mask- 
Damaskas.

room. 5555 Gulf Blvd., St. Pc-.

vos link. Maskvoje surastas din
gęs bagažas, bet Andriejauskui 
buvo patvirtinta, kad jo užsie
nio pasas yra netvarkoj ir. įsaky
ta tuoj išvykti iš Sovietų Sąjun7 
gos. Be kitu paaiškinimų, mi- 
licinintkai Andriejauską palydė-

ELEKTROS ĮRENGIMAI
' PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto fetišo, 
Dirbu ir užmiesčiuose, fr*4|. ' 

garantuotai ir s^žinlnįii. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Aru. 
Tei. 927-3559

-Ii j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
ir pardavinėja ledelis butas savininkui. Geras inves-

. , F ‘ tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

“ , gražiai įrengtas bungalow..
Nebrangus.vadovybė imsis Bid61*5’< X nhron<

— Izraelio
dar griežtesnių priemonių .prieš 
organizuotus palestiniečius tero
ristus, kurie žudo nekaltus 
raelio gyventojus. ■

u.1 Z-

(

r

— Prezidentas Reaganas, 
sakydamas žurnalistams, par 
kė, kad JAV Kongresas, reika
lavęs iš Libano atšaukti mari
nus, neša didelę atsakomybę.

at

!

(NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

v _ v D .Ė M E S I o
.G2-80 METŲ AMŽ^VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkims.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 Š. Ashland Ava^

Chicago, Hl;~----- --
Tel. 523-8775 arba 523-9151

— Japonijos premjero nuta
rimas skolinti didelę sumą Kini
jai .sumažino aukso vertę.

SAVININKAS parduoda 3 mie
gamų namą. 114 vonios, įreng
tas skiepas, didelis sklypas, 2Vį 
mašinų garažas. ;

į 7932 S. Mansfield, Burbank, Ill.
Skambinti 422-5115

Dengiame ir taisome visy rfl^ 
šiį stogus. Už darbą garan- 

, tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
.6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171 r

FOR THE SMILE 
OF HEALTH.
^ALL NATURAL.

SAVININKAS PARDUODA 
MŪRINĮ “BUNGALOW”.

Į 2 miegamieji. 57-tos ir Homaii
gatvių apylinkė.

9-10,000. i
Skambinti 841-7009

M. ŠIMKUS. ,.
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

1

Naujai pasirodžiusi
<5/ 198S Chatlem, fnc.

7

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

JAUNYSTĖ KALTA

VALST.

Knyga su formomis gauna? 
a Naujienų administracijoje.

extra gentle and 
PREDICTABLE LAXATIVE

F. NĖDAS, 4O5f Archer AvefiM 

Chicig©, III. £0632.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau ats^usdinta.

T

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat įdaromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai/

...... V.:\. ; • . " . ’

Siuntiniai | Lietuva i

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, HL 
60642 - 424-8654

HAW"**.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga For constipation relief tomorre ^ 
reach for EX-LAX’tonight £

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.”

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI p 

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

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

KAINA — 517. (Persiuntimui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. U. 6060S

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausi* 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $16.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

“-Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie-1 
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 
ir kitiems. . /

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi-'

• žiu. bet mano advokato.
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ ............_........

NR. IR GATVfi.......... .......... .. ...... ......

MIESTAS ____ __________________

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

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.

— Pasakyk man, kas priver
tė tave atsidurti kalėjime?

— Jaunystės nepatyrimas.
— Bet tu au tun penkiasde

šimt metų. i
— Aš nekalbu apie savo am-

Advokatai ;-A
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
8 vaL ryto iki 6 vaL Tikatt>.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 tai d.
It pagal susitarimu ' ‘

Tel 776-5162 ■ \
M49 West 63rd Street

Chicago, DI GO621

ZIP CODE
and FLEASE 
make people 
TRjore oareful

paiaipo.se

