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WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą penktadienį Valstybės de
partamentas pranešė Hagos teis- 

- mui, kad per du metu JAV ne
pripažins Hagos teismų sprendi
mų. Savo laiku Sovietų valdžia 
sulaužė taikos- susitarimus, ji 
pradėjo ginkluoti Centro ir Pie
tų Amerikos valstybes ir organi
zuoti ginkluotus sukilimus, kaip 
tai padarė Kuboje, o dabartiniu 
metu stengiasi apginkluoti Ni
karaguą, kad galėtų įsiveržti į 
kitas kaimynines valstybes.

: JAV patyrė, kad dabartinė 
Nikaraguos sandinislų vyriausy
bė yra nutarusi skųsti JAV tarp-, 
tautiniam teismui. Jie pradės- 
bylą ir savaičių savaitėmis iš
galvos. įvairius kaltinimus, o 
JAV . turės tarptautiniame teis
me aiškintis.

Valstybės departamentas, ap
taręs klausimą su prez. Ręganų, 
pranešė Hagos teismui,_kad So
vietų Valdžia sulaužė tarptauti
nius susitarimus, apginklavo^ 
Kubą,, o dabar, apginklavus Ni- 
karaguą, siuntė ginkluotas gau
jas į Salvadora’J pasiry
žusi pavergli - gvven-

WASHINGTON, D.C. — Se
nato .pakomitetis išaiškino dar 
vieną pajamų šaltinį, apie kurią 
Edwin Meese III turės pasiaiš- 

Į . kinti.
Pasirodo, kad prez. Reaganas 

turi sudaręs specialų fondą gau
namomis aukomis. Prezidentas 
nemanė, kad jo pinigai būtų 
netvarkingai administruojami. 
Kiekviename atvejuje auka bu
vo įrašyta į knygas.

Prezidentas sudarė komisiją 
tam aukų fondui administruoti. 
Jis paskyrė Meesę į šią komisi
ją. šis fondas pasiekė pusę mi
lijono dolerių. Prezidentas, rei
kalui kilus, pasiųsdavo auką.

Paaiškėjo, kad iš šio fondo 
E. Meese gavo $5,000. bet jis ne
įtraukė šios sumos į savo paja- 
iriasi Jis tuos pinigus gavo, ir 

.baigtari, Ąįrodo,^ka<L št_ kartą 
Meese’ui bus sunku pralįsti pro 
adatos skylutę.
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HANOJUS, Vietnamas.
Praeitą penktadienį Kinij ~s arti
lerija smarkiai apšaudė pasic.ty- 
je buvusias Vietnamo karo jė
gas. šeštadienį Kinijos kariai 
įsiveržė į apšaudytas šiaurės 
Vietnamo teritorijas.

Sekimzdienio ryte Vietnamo 
vyriausybė paskelbė, kad Kiūri j a 
sudaro rimtą pavojų visai l^etų 
Azijai. Balandžio O d:eną Kini
jos karo jėgos įsiveržė į Long 
Son provinciją ir užėmė < du 
strateg’nius kalnu- bei visas

1979 mela:s šio^e apylinkėse 
ėjo krūvines .kovos, kurių metu 
žuvo didJkas žmonių skaičius iš 
abiejų pusių. Manoma, kad 
Vietnamo karo jėgos bandys iš
stumti Kinijos karius.iš užimtų 
aukštumų.

PASIRUOŠĖ IR ŠIANDIEN DAR 
KARTA BANDYS SUSTABDYTI

dvėlaivio.
vT.ų nuo

besisukantį
■ Solar Max.

• atstumoj nuo erdvėlaivio, ranka' 
bandė pritaikyti įrankį, kuriuo! 

.galėtų prie satelito prisitvirtinti 
į ir nustatyti. ka> sugedo, palai-i 
: syti, jei galus, o jeigu negalėk, 
: tai pastumti artyn prie erdvėlai-1 

vio visą satelitą ir įtraukti į vi
dų, bet pasirodė, jog tai yra ne

dyli. Visas salei tas sudrėbėjo, 
aslrcnaulą pakelė į viršų, kiek 
slablclėjo, o vėl au dar labiau 
pradėjo sukris.

Antrą kartą astronautas 
son sale.ilo sparnų nelietė, 
pabijojo, kad jo paties iš 
roj laikomo -motorėlio 
plėštų.

Cape Caiiaver?! įsakė
naulams pailsėti ir 50 pėdų ilgio 
kriukiu užkabinti Soiar Max ir 
bandyti įtraukti į e: dvėlaivio 
vidų. Ten jį pataisyti ir paleisti. 
O jeigu nepajėgs to padaryti, 
lai ruoštis kelionei atgal, nes 
erdvėlaivis turi degalų tiktai 
vienai dienai. Erdvėlaivis grįš 
viena diena vėliau.' negu buvo 
planuota.

(APE CANAVERAL, Fla. — 
Astronautui Nelson palietus So
lar Max satelitą, jis pradėjo su
kinėtis. Pirmadienį jis buvo sta-

Dr. Nelson, dešiint melų dir
bęs prie Solar Max. žįpo kiek
vieną jo dalelę, erdvėje pajėgė

• visai priartėti prie satelito, ran
komis paliesti, bet kai reikėjo 
imtis darbo, tai nesiėmė. Solar 
Mąv^stovi ^ąvo orbitoj, , bet jis

‘sukasi. Sukasi -prieš
• Saulę. Pasirodo, kad ir erdvėje 
; veikia gravitacijos Įsla’.ymai. Iš-

iiep^įSMšvtojams daboti —MASKA A ATMESDAVO PASJvLYYMUS TIKRINTI ATOMI- <Ja.klai tūri
^n^vusms jaunus vyrus, ku- NES BOMBAS, DAUGIAU TO NEBUS. — SAKO SEKBETTMHUS ndrite' ka<1 jie siovė!ų vietoj’ ' i 

‘ -- Į Astronautas Nelson žinojo, kad;
satelitas stovi vietoje aukščiu

ABIDŽAN, Dramblio Kaulo, 
Pakratys. — Praeitą penktadie
nį keli ginkluoti vyrai įsiveržė 
į jaundės radijo stotį ir parerka-f 
lavo, kad vįsi. minisieriai a Ii- ■ 
duotu ginklus.

Bet tUG-gačiu metu pasigirdo ‘ 
viėno.įiįtiftTSterio balsas, kuris

PrezaientasiReaganas pareiškė, kad su rusais jis nesusitiks, 
kol nebus aišku, “apie ką mes suėję kalbėsime’'.

RUSO TURI UEISTI PATIKRINTI ' 
ATOMINIUS GINKLUS dieni astronautai gąlrs įtraukti 

į erdvėlaivio vidų iii -pa’ai-y’i.
\S TEISIMA

M
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Kol nebufe sutvarkj&ML 
valslybiu-įsiveržimas į• 
Pietų Amerikos valstyfeš,. JAV 1/ K<^uriav ’Sekmadienį pareis-* 

kė, kad nušovinias Pietų Korė
jos keleivinio lėktuvo buvo tiks-. Jaundės maištininkai ■ suimti i 

’Tos-.ir teisingas. Jis tvirtino, kad atiduoti teismui.
P. Korėjos lėktuvo nušovimas 
buvo lygus 1960-ais metais nu
šovimui. kada Amerikos lėkiu- 7Vbei, 
vas skrido Sovietų teritorija shi- ginkluotus vyrus gatvėj ar prie-

ę>ĮrQ ir

nepripažins Hagos- teisino spren
dimų priėš; Ameriką. Yfanoma, 
kai perz-pdžą metu Pietą ir Cent
ro Amerikos valstybės^ bus. įves-, 
tos demokratinės' vyriausybės, 
kurios: taįp. ■ lengyib'.nėįsivėls į 
nauju^neramumus.. y - .'

kė, kad nušovimas Pietų Korė-

— Bolivijos prezidentas Šilęs 
Zuazo ' priidikdino' naują kabi
netą, įįkurį įeina* ir pora kairių-- 
jų maistininkų. U

— Nigerijos kariuomenės va
dovybė suėmė 6,000 žmonių. 
Juos atiduos teismui.

pinėjimo sumetimais.
Kada žuvo 269 keleiviai ir vi

same pasaulyje kilo'didelis pro
testas prieš Sovietų kariuome
nės vadus, maršalas ždožio ne
pasakė, o dabar jis teisina kelei
vinio; lėktuvo numušimą.

BAGDADAS.— Irako aviacija 
• aviacija sekmadienį pietų fron- 

B'eirute kiekvieną dieną ! to ruože puolė Irano kareivius,

jėga Pirmadienio ryte taip 
tams įsakė Erdvių 
ei j a.

Jeigu antradienį satelito nepa- 
taKys, tai jis .dings^ėrdvėje. So- 
iar Max ištisus tris'metus sukosi 
savo orbitoj, bet žinių neprąne- 
šinėjo žemei. Jeigu fantradienį 
Solar Max nepntaisys.-Jai šis 23S

viduje esanti licžu--milijonų dolerių vertėj satelitas 
dings erdvėje, pasibaigs jo at
sargos. iškris iš savo,.‘orbitos ir 
nueis niekais. Satelitai'antradie
nį bus įtrauktas i erdvėlaivį.

illku- NES BOMBAS, DAUGIAU TO NEBUS. — SAKO SEKPdrirORIUS

j WASHIN(rTON, D.(,. cer- Tai pasaka, kurią pradėjo 
nenka gali pasakyti, ką jis nori, i skelbti Andropovas. Kol jis bu- 
bet Amerikos atominių raketų’ vo gyVas. tai Černenka klausyti 
įrengimas Vakarų Europoj pri
vers rusus ieškoti būdu a lomi- 
niams ginklams mažinti.

t Sovietų kariuomenės vadovy
bė sutraukė savo karo laivus 
šiaurės Europos vandenyse, So- 

. vietų karo aviacija ryžosi ma- 
inevruoti karidoriuje į Berlyną, 
bet šie jų žingsniai laisvojo pa- 

Parvežtos fotografijos rodo, šaulio negąsdina. Sovietų val- 
kad fronto ruože žuvo 34 Irano džia šį kartą turės leisti patik- 
kareiviai. Centro fronte Irako Tinti turimas ateminių ginklų 
artilerija nušovė 15 Irano ka- atsargas, — pareiškė sekretorius 
reivių. Irakas tvirtina, kad visi C. Weinberger.

Černenka vis kartoja, kad 
JAV turės apšaukti savo atomi
nes raketas iš V. Europos, jeigu

rie yra- pasiryžę pagrobti vy
ri ausybę ir įvesti netvarką.

šeštadienio ryte buvo paskelb
tas oficialus pranešimas, kad

Visi nugink
luoti. Vyriausybė prašo gyvento- 

. jus pranešti kariuo’inęnės vade- 
; jei kas nors pamatytų

miesčiuose.

'lėktuvai grįžo į savo bazes.
NICOSIA, Kipro sala.

girdėtas Teherano radijas tvirt
Čia

žūna po: 20^ žmonių iš abiejų pasiruošusius žengti į Irako te- na, kad šiaurės fronte Irano la- 
pusių. : ritoriją. kūnai nušovė 40 Irako kareivių.

nenorėjo apiejo praešimus, bet 
kai jis mirė- tai nieko naujo pats 
neišgalvoja. o tiktai kartoja J. 
Andropovo 
taikai. Jis 
laivyno ir 
privers
nuolaidas.

poziciją Europos 
mano, kad Sovietų 
aviacijos manevrai 

laisvąjį pasaulį daryti

atidaryti duris, bėi 
lai a rikli, niekaip 
rakto prilaikyti.

savo ašį. Astronautas, didelį rak
tą atkišęs, bandė abiem rankom 
jį pritvirtinti prie satelito. Jis- 
manė, kad raktą pataikys į gal.- 
vėlę, atsuks 
vėlį ir galės 
kai reikia 
neįmanoma
Nespėja jo užkabinti, o jis jau 
nusisuka. Kai bando antrą kar 
tą — vėl tas jyats. O 
Solar Max dar kitaip 

Astronautas Nekon.
dėstė naujas ato- ^ad jam nepavyks p: 

įr prie satelito, nutarė 
pristabdyti satelitą. Abiejose 
telito pusėse 
sparnai Saulės energijai gaudyti!

j ir satelito baler jas p idyti. J-sj 
nusileido truputį žemiau, p;dė ' kainavo $381.

Vakarai apmetė 
pradėtą ir Černenkos 
-eikalavimą. Amerika 
tų iš V ak. Europos 
Po to rusai 
mines raketas Čekoslovakijoj 
Rytų Vokietijoj.

Andropovo 
kartojamą 
savo rake- 
nea įšauks.

PRANCŪZŲ KARIAI 
PASILIKS ČADE

tuo tarpu 
nusisuka, 
įsitikinęs..

isitvirtinu!
bandyti

rėjo luidyti
sukosi du didėli ‘ bet jis buvo

— Amritsos mieste indų mal
dykloj padėjo bombą, kuri sun
kiai sužeidė tri.> maldininkus

Indijoj suimtas sichas tu 
prieš kilus sic' as, 
nušautas.

uncija

PARYŽIUS, 
gynybos mrnisteris Cheves Her- • 
nu sekmadienį pareiškė, kad 
prancūzų . vyriausybė nea’šauks 
savo ginkluotų pajėgų iš Čado. 
Savo laiku Čadas buvo prancūzų 
kolonija. Prancūzai davė čadui 
aeprrklausomylię ir padėjo susi
tvarkyti ekonomikai.

Bet paskutiniais keturiais me-j 
tais L bijos karo jėgos du kartu’ 
buvo į>'ive:žusios į Čadą. Pra- j 
tižioje Libijos sunkvežimiai, ap-,f 
rūpinti labai Niūromis padango- ( 
mis, užėmė visą šiaurės Čadą ir 
okupavo visas derlingiausias, 
oazes. Čado avlac jes m.nisterisj 
prancūzų padedamas, išvijo Ii 
bijiečius.

Praeitais melais Libijos d?k-j 
tatorius padėjo vienam genero
lui sukilėliui paruošti ma’štą! 
prieš legalią Čado vyriausybę J 
Čado kariams ir gxwentojams 
pavyko apsisaugoti nuo Libijos 
įsibrovėlių. Kad nepasikartotų 
nauja Libijos invazija, Prancū- 
zijps kariai neišvažiuos iš Čado.1

CHINA

..

atominių raketų!
Prancūzijos

kalendorclis

South China 
Sea

Balandžio lt): Agna, Mint au
tas, Dygūnė, Paisė, Sigizdas. 
KHnutr.

N VIETNAM

AND

nių ginklų "kairiui mažinti, o 
sekr. Weinberger tvirtina, kad 
privalės būt 
inspekcija.

K. Černenka kartojo 
serą istoriją

Nėra j kio reikalo pasako
ti apie būtiną dialogą. parciš- 

, kė Černenka. — bet turime rm- 
I tis priemonių atstatyti tą padėtį, 
kuri buvo prieš Amerikos ato- 

( minių raketą įrengimą Vakarų 
Europoje.

GULE 
0F

Saulė?teka ">:2O, leidžiasi 6:25.

Oras debesuotas, gali lyti.

Sekretorius George Shultz pranešė, kad JAV nekreips 
jokio dėmesio į Hagos teisimo nutarimus ateinančiais 
dviem metais. Rusai sulaužė savo I a Hees pažadus 

ginklavo Kubą, Grenadą bei Nikaraguą.



MONTREALIO ŽINIOS

renesanso', b'd.si

dėjo minėjimas kim. J. Aronaus- ’ 
ko, SJ, invokacija, o vienuolėj 
*ešuo Palmyra paskaitė įdomią1 
paskaitą apie šv. Kaz:mie:ą.

't oliau buvo sugrota ploKŠte- ■

Nors p. Aurelija Balašaitienė1 
1 oronto ** 1 ėv škės Žiburiuose” 
(Nr. 11) viename savo straips
nyje — 
skaitytojų
laJknaščiuose aprašomais raū ųllė, kurioje išgirdom šv. Tėvo, 
d.dziųjų švenčių s ra*p>niais I pirmuosius lietuviškus žodžius: j

Broliai ir sesės Eetuviai”, ku-1 
pop’ežius pasakė š/en-j 

čiant šv. Kazimiero šventę Rp-( t . . | moję kovo 3-1 dienomis.
net už kelių savaičių, Popiežiaus kalba tęsėsi ang- 

ne liškai, ir pabaigoje ilgiau vėl lie
tuviškai. Kalbai pasibaigus, Kle-; 
velando “Grandinėlė” pagiedojo' 
giesmę “Marija, Marija”. Gir-j

I dėjosi kartu ir didelės nrinies 
giedojimas. į

Sekė koncertas

(pvz„ 
šv. K

p.niais
Vasario 16 ar šiuo metu
zjiiiero metais) ir prana- riuos 
kad te kie aprašymai tai 
skaitvlojams, kad už nu

ncsio 
jų niekas nebeskaitys “i 
lik jaunimas, bet ir wresniej

O, tas jaunimas p. A. Balašai- 
lienės, visuose jos Straipsniuose J 
p^ts didžiausias rūpestis!

Kiekviename savo straipsnyje 
(kuriuos aš mėgstu skaityti) p. ( 
Aurelija labai sielojasi tuo jau-j 
nimu: kad tik jam atsiradus! 
tarp lietuvių, būtų malonu, įdo-| 
mu, patogu, ir svarbiausia — ’ 
linksma, ir.lkad niekas jo nenu
skriaustų! Tas, žinoma; geraiJpa< 
Jaunimas mūsų ateiti 
saugoti ir globoti, nes gi jis va 
dovauš lietuviškai 1 
jie, pagaliau.

G. čapkauskienė pagiedojo i 
keturais religines giesmes, o į 
mergaičių choras “Pavasaris'” j 
— tris. j

Gale, kariu su soliste, choras J 
giedojo dar dvi giesmes. j 

jį reikia J Tarp tų giesmių ir A. Stankv-! 
; a I vičiaus buvo sukurtos švenlo4 

veiklai. Gal i Kazimiero garbei dvi giesmės, f 
ir pripildys laik- Akompanavo M. Roch. j

rašeius straipsniais apie sniego Koncertui pasibaigus, musų! 
kasimą, lapų grėbimą, apie žolės' energingas pirmininkas Albinas j jq^S 
laistymą ir apie sportininkus, Blauzdžiūnas labai gražiai pade-į 
mėgstančius vyną. Tada ir jau-.kojo visiems p risi dėjusiems prie j 
nimas skaitys lietuviškus laik-- 
raščius.

Kad ir niekas neskaitys dabar 
to mano aprašymo (kaip prana
šauja p. A. B-nė), gal paskaitys 
kas nors vėliau, visgi pasiryžau 
parašyti, kaip ir montrealiečių 
buvo iškilmingai atšvęstas šven
to Kazimiero mirties 500 metų 
jubiliejus.

Ta didžia švente suorganizavo 
Aušros Vartų bažnyčios parapi
jos religiniams reikalams tary- 
va, kuriai vadovauja Albinas 
Blauzdžiūnas.

Šventė prasidėjo bažnyčioje 
1984 m. balandžio 1 d. 11-tos 
valandos iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis, kurias atnašavo kun. 
Juozas Aranauskas, SJ, ir pasa
kė pritaikytą iškilmingai dienai 
gražų pamokslą.

Visų organizacijų vėliavos 
buvo išrikiuotos prie altoriaus. 
Priešakyje — šv. Kazimiero pa
puoštas paveikslas.

Parapijos choras, vadovauja
nt a s Alek san dr o S t a nk e vič i a u s, 
pakiliai giedojo gražiausias savo 
repertuaro giesmes ir pabaigoje 
visi kartu pagiedojome Lietuvos 
himną, e

Po pamaldų. A V salėje prasi-bs i saulėta, nors ir šaltoka.

Solistė Ž na Čapkauskienė

minėjimo rengimo. Per pusant-Į 
ros valandos minėjiunas buvo j 
baigtas, visiems sugiedojus Lie-j Miškai retėja ir šviesėja, sie
tuvos himną. . nyS darosi gyvesnis ir mažesnis,

Kadangi ouvo pats pietų lai- ir apylinkės atsiveria vis plates- 
kas. tai rengėjai su vyriausia nes tarp medžių ir už jų. Ky- 
šeimininke p. Janina Blauzdžiū- lanti saulė kaitrėja. Visus gena 
niene visus buvusius salėje sve-J 
ėius pavaišino labai skaniai pa- Į 
gamintais pietumis ir kava su j nutilę iš baimės

j strazdai ir lakštingalos pripildo
J orą savo šviežiomis ir linksmo- 

giesmėmis. Gegutės zuja 
timą paminėti mūsų vienintelįa šen ir ten su viliojančiu kuka 
šventąjį Kazimiera, mirusi prieš vimu, ir piemenėlis yra paėmęs 
500 metų. ' ‘ 1 n' ~ ’

Bažnyčia buvo pilniausia žmo
nių, o salėje per minėjimą buvo 
liek svečių, kiek tik buvo vietų.

Atrodo, visi buvo patenkinti 
ir laimingi, sulaukę tokios retos, 
gyvenime nebepasikartoj ančios 
didžiausios šventės.

Prie kasos buvo dalinama šv.
Kazimiero biografija, jubilie- ’ 
jaus proga išleista Nek. Pr. Ma-‘ 
rijos seserų Putname, Gt. Virše- i 
lyje A. Galdiko pieštas šv. Kazi
miero paveikslas.

Po sunkios žiemos,- pagaliau 
atėjo pavasaris ir į Montreal!.: 
Pirmoji balandžio diena buvo la-

ŠEINIUS

AUTOSTRADA Į VILNIŲ
(Tęsinys) t grakštesnis, Tadai Ingaunis jė-

ta tįsesnis, nors 
ir augęs JAV,

tu dovanas.! 1
Riko pažintis su Tadu siekiu 

tuos laikus, kada šis, kaip būsi 
mas civilinis inžinierius, atvyko 

• Jungt nes Amerikos Valstybes . 
tas dijuo.i amerikinės staty-

ir Rikas pasidarė jo di-
;tz rud is vadovas. Dviejų jaunų
Įmonių paSiptis išaugo į tokį
d:aug:škumą ir ne išskiriamus

kad atgimė R.ko meilė
savo tėvų žemei ir kalbai. Nuo

pasidarė anglų kalbos j ,o> aptamaudamos jūreivius

a mis,

REIKIA SAUGOTIS
ARBATĖLĖ SU BUVUSIU KGB AGENTU 

įklau- jania iš anksto.
— Ar KGB yra labai efektyvi 

organizacija?
šyptelėjęs I.esinskis pasakė: 

Nemanau. Jų šnipai iš viso 
pasaulio siunčia daug šlamšto. 
Bet yra gana daug ir sėkmingų 
atveju. Jįems pavyko užmegz.i 
Kontaktus su latviu išeiviais, ku
rie išvyko is Latvijos, nes ne
kentė Sovietų režimo. O dabar 
kai kurie iš jų net kviečiasi į 
savo valstybes, kur jie gyvena, 
KGB agentus į svečius ir sutei
kia jiems pagalbą ir informaci
ją. Tokiu pat būdu jiems pa
vyko infiltruoti ukrainiečių, lie
tuvių. estų, armėnų bendruome
nes. Tarp Sovietų Armėnijos 
^ostinės Erevano ir Beiruto yra 
tiesioginis oro ryšys, nes ten 
yra didelė armėnų įtakinga 
bendruomene. Aš manau, kad 
1970 melų pilietinis karas ten 
laivo Sovietų žvalgybos pribran
dintas., .

— Viešieji namai?

— Ne. KGB neužsiima, šito
kiais dalykais. Tačiau Rygoje 
yra nemažai prostitučių. Pa
prastai jos privengia persiren
gusių ir uniformuotų milicinin
kų, todėl jos laikosi arčiau uos-

ii rudens j 
lektorium Kauno umversilete ir

( uoliai ėmį* ątu<l juoti J y’.ines lie- 
Į tuvių kalbos tarmes.

Du vyriškiai pasiekė aukš
čiausią Tauro viršūnę. Tai buvo 
aukštumų vainikas, apaugęs la
puotais ąžuolą s, vietos gyven
tojų laikoma gražiausia vieta. 
Jaunuomenė čia darydavo šven
tes, nes šventieji alkai čia bylo
jo apie stabmeklybės laikus. 
Senieji žvelgė į ošiančius ąžuo
lus, kurie priminė senus lietu
viškus padavimus, kai žmogus 
stovėjo kaip ąžuolas audrose ir 
brendo, kaip ąžuolas.

Ąžuolo viršūnėj tupi jucd- i 
mclsvė rami varna. Ji nepaste
bimai švelniai sukalioja galvą ir 
žvalgosi po apylinkes.

Dėl juodvarnių, tų šiaurės pa- 
' pūgų, Tadas ir Rikas buvo pasi- . 
ryžę taip ankšti rytą ateiti čia. 
Buvo tik šešta valanda ryto. Ri-{ 
kas buvo susierzinęs < 
varnų gamtoje, bet tuoj susirin
ko tokia gausybė žaisti anksty
va rvla.

Platūs ir tapybiški vaizdai 
privertė Riką užmiršti varnas. 
Apylinkės jam buvo pažįstamos 
iš anksčiau. Ir Tauro kalną jis 
buvo tyrinėjimo tikslu apžiūrė
jęs seniau, bet niekad nebuvo jis 
čia taip anksti.'. Ir gamtovaizdis

Vakarų valstybių. Bet kartais: 
jos pasirodo prie Inturisto vieš-! 
bučių. Jauniems latvių vaiki
nams iš užsienio yra pasiūloma 
prostitučių paslaugos, bet kai 
jie jas atsiveda i kambarius, jie 
turi aibes nemalonumų. Nėra 
abejonių, kad visa tai suplanuo-

baltais mūro namais, savo miš
kuotom apsupom, savo parkais 
ir ilgomis topolių alėjomis. 
1920 m. žemės reforma smar
kiai apkarpė dvarus, suskaldė 
juos i mažus ūkius. Kartu su že
mės ūkiu sukėlė kooperacijos 
sąjūdį, išugdė privačią iniciaty
vą. Vykstanti pažanga pakeitė' 
krašto veidų: pasidarė links
miau ir šviesiau. Ūkininkai puo
šėsi geresniais drabužiais, jų 
vaikai augo stipresni ir gražesni.

— Keliai kasinei tiesėsi ir ge- 
džiaugesi Tadas. — 

------ aną Didįjį karą, sveti
miems valdant, rudenį ir pava
sarį klimpo arkliai ir ratai, ir 
automobilis negalėjo riedėti 
sausiausią vasarą. Dabar prade
da rodytis ir kursuoti, kaip pul
suojantis kraujas jauname^ 
jame kūne.

Jis užsidegė cigaretę ir 
miai pažvelgė į tolumas.

Į mano klausimą, ar būtų įma
noma sugriauti, nuversti KGB 
iš vidaus, jis tik numojo ranka 
ir nedavė jokio atsakymo.

Suvienytų Nacijų Organizaci
joje Lesinskis dirbo vyresniuo
ju konferencijų organizatoriu
mi. “Mano .kontaktas. Suvienytų 
Tautų Organizacijoje buvo Val- 
dik Enger. Jis dirbo politinių 
reikalų skyriuje. Vėliau jį areš
tavo ir nuteisė už šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungai”.

— Ar jo areštas turi ką nors 
bendro su jūsų pasilikimu Va
karuose? •

(Nukelta į penktą puslapi .

rvio. Eb i . •
Vi I r rejo’ — del kelių L • ; „ č 1 Pries argingesnis ir

blondinas. Gimęs
dirbęs kaip moksl|) žmogus, lek
torius Eikis grei
inžinieriaus postą ir pasidarė 
plačiau žinomas ir kolegų mėgs
tamas, kaip tylus ir susivaldąs 

’ žmogus. ’
•. Abudu jie dabar išėjo anksti, 
pasivaikščioti basinirčia, apsivil-

Į ke baltomis drobinėmis kelnė-į 
mis ir baltais, vakariniais marš-, 
kiniais. ri.

Proga šios rytinės sekmadie-

Į

giliai į šešėlius ir puikiai šviečia 
dieną. Paukščiai yra susislėpę, 

gamtoje, tik
pyragais.

Montrealieciai dabai nuošir
džiai atsiliepė į rengėjų pakvie-^mis

i savo vamzdeli.- Dvasia prisipildo 
žavesio, kad pamatytų ir išgirs^ 
tų laisvo gyvenimo laisvą iš
raiška.

Pirma vienas/ paskui- antras 
atsisegė apikakles. Jų elastingi 

-Į kūnai buvo pačiam gražiausiam 
| amžiuj — amerikietis lietuvis 
Į siekė 30 slenkstį, o inž. Ingau- 

nis truputį peršokęs, tačiau abu 
maža kuo skyrėsi. Rikas Eikis 
buvo truputį aukštesnis * ir

Buvo šviesu ir džiaugsminga, 
. kad sulaukėm pavasario, kad at- 
šventėm tokį stebuklingą; net 
500 metų, šv. Kazimiero mirties 
jubiliejų.

E. Kardeliene

užėmė keliu

(V J-

dėl savo ilgų upių, kalnų ir NeM 
ries šešėlių žadino gyvumą^ ga
lybę ir perspektyvas ‘.aišk urną. Į. 
Rikas pasiekė Tadą ir nuėję r 

nio bendros iškylis buvo ne tik ’ prie ąžuolų eilės, kur jis sustojo, 
ypatingais karšta gamtos meilė, • Norint pasekti Neries, tėkmę'į

lt I 1 •• • 1 1 Iv T ' ’ M • rr ’Z1 bet ,ir taš faktas, kad jie kartu, i šiaurę, galima eiti iki Kernavės,
X T « .-.i-rT" 7- Ar, z-. Z-'v, rs •V'I I—  —. 7 - — — — ~ -I- . 7 TV rj 1 _šiose apylinkėse, gyveno pas 
Tado gimines. Tarias buvo alsi- 
palaidavęs nuo ,au!ostra'dos sta
tybos darbų —/ Vilniaus-Kauno. 
kelyje, jis dirbo Rykantų-Vievio 
ruože, kad truputį pasilsėtų. Va
kare įvyks jo sutuoktuvės su Bi
rute, grakščia'lietuvaitė, Petro' 
Gervydžio, teismo pirmininko, 
dukterimi. Gervydis-ir ;jo žmor 
na Eleonora švęs tuo. pačiu me
tu s.avo sidabrines vestuves. Ke- 
liofiktą kartą jie su Riku atvykę 
į Pagiri, arti Gervydžio dvaro, 
kad sulauktų savo busimosios 
pagarbos pareiškimo ir perdtioį-

pakrančių! 50- kilometrų. Kai
rėj, pagal tėkmę,,-eina žalia miš
kų juosta, su laukų įtarpomis ir 
su vienu kitu mėlynu ežero pa
viršiumi.

Toliau tęsiasi išilgai gubriu- 
1 kai ir nusileidžia pakalnėlėmis. 

Iš čia matyt, kiek horizontas 
aprėpia į rytus, pietus ir pietva
karius. Paveikslai vis kitoniški. 
Čia dominuoja visur žaliuoją 
laukai ir tarp jų daugybe išsi
mėčiusių; vienišų ūkininkų sody
bų'su čerpėmis dengtais stogais 
arba raudonai ^nudažytomis ply
tomis. Dirvožemis čia neperge
riausias, besikeičią smėlynai ir 
molynai. Geresnėse vietose yra 
stambesni ūkiai. Jie švyti savo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią, didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fratemalinė 

4, organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
-LA — atlieka kultūrinius- darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

b. darbus dirba.
■; SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.^
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško peiso, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas' gali 
Susivienijime apsidrausti iki 510,000.

IĮ SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga’ jaųnįmui, siekiančiam

■ aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Į . SLA — kuopų yra visose lietuvių koĮ{gS|osė.-* 7 č * 

Kreipkitės i savo apylinkės yefirfįus, .
jie Jums mielai uaceibės į -

Galite kreiptis ir tiesiai T ŠLA" Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W 30th St, New York, NX 10001

Tel. (212) 563-2210

© LTTERATŪR.A, lietuvių literatūros, meno ir
1»4 m. metraltk. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vin«i 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokos 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* % 
M. K. Cfuriionio. M. šfleikio, V. Kašubos, A. RCkitelės ir A. Var»r 
kflrybo* poveikalal*. 365 pu*L knyga kainuoja tik |3,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr tr* 
ttnlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabai 
ivente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedatnuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu itiliuml ir surinktais duomenim & 
bei užkulisiai*. Studtja^yra 151 pusi., kainuoja 12.

• V LENKO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas luošo Adomaičio — Dėdės -šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ut« 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf»

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 
L» '

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

’ Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENE
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> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko TomO-TamaJaiūflb 
įSomlai parašyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* B 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai jdomfi* kiekvienai! 
ūetnvluL Tžidiny* Ūlurtruota* nuotraukom ta. pabaigoje duodami 
vitovardžiu pa vadinimai b jų nertiniai | rokleftų kalbą. Laba 
laudlngoje 333 pusi knygoje yra Ryt»rūstų UmėLapla. Kaina •*

> K4 LAŪM18 LIMB, rašytojo* Petronėlė* OrintaftM at* 
mtnknai tr minty* apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pti 
maišiai* bolševikų okupadjo* metais. Knyga tori 234 puslapiui 
bet kainuoja tik P.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, neanpm 
Ha fr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikojeį tik B> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
Biją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tetas 
Knyga y-a didelio formato, 265 poalapią, kainuoja BK
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Ini UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp...

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS L

P***-* Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota ralrtintaLu

1 e

ATEINA LIETUVA
l \

P&raiė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet ka3a Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Betuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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V 8. HalsteB St, Chicago, IE H0Ū8
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir įausmų darnos pagrindai

Naujausių inoksN. žinių populiarus perteikimas 

.JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PAMĖGTO gyvulėlio
NETEKIMAS

Tiek kūnas, tiek nusiteikimai nukenčia 
žmogui netekus mylimo gyvuliuko.

(Gyvenimiška tiesa)
i !:ga s r net ir savižudybe.

Pensininkas. būdamas pri
verstas a Iš skirti su gyvuliuktt 

! pergyvena dvigubą nepriteklių: 
? 1. jis netenka patogumo, teikia 
mo gyvuliuko, 2. jį apima stipri 

1 įtampa dėl susilaukto nusimini 
Jmo. Būtų |>ensūiinkui didelė g\- 
Įdomoji p. galba, jei jis būtų įsta 
į tymu apsaugotas; jei jis galėtu 
[pasiiaikyli tą pamėgtą gyvuliu* 
I ką, kurį jis turi, kai jam prisi; 
Įeina kitur kur apsigyventi.

: ^ Dr.. Jonas Adomavičiūs J
< - J

r f

Mędičbia iki dabar,‘dar?neturi} Klaidingai daugelis mano, kad j tų$j 
pakankamai davinių apie.,-šeimos j pensininkui užtenka duonos^ 
nariais laikomų pamėgtu gyvu-j ’dangoj aus ir Į>aslbgės, o jau 
lėlių įtaka žmogaus • sveikatai. | apie jo dvasinius, nuotaikmiu?

- reikalus niekam nereikia galvos 
>ukti. Nieko negali būti toliau 

žmogaus svei-įnuo tiesos, kaip toks galvojimas- 
katą ;r jo emocinį stovį. Psichini apie sene.io dvasinius poreikius^ 
nis nusiminimas (psychotic de-J Priešingai, į 
predion), net savižudybė gali 
būti papildoma nugaišus myli
mam gyvuliukui. Tokiais atve- 
.ais darniausiai paJt^iko men
kesni negalavimai, kaįp/-yiskę>

žmogus ne vien duona 
sveikas

T.k žinoma, kad pamėgto g\ 
lėlio netekimas gali stipriai nei
giamai .paveikti

be^ illlškumo pelkiniai, 
dalykai, paprastai, ėsti 
skambučiai kokios nors

popiežių. doj atsidursi.

— Pašalintas Hondūro gene
rolas Gustavo Alvaiez Martinez 
xetvirtadlenj iš Kosta Rikos at-

— Čekoslovakijos katalikų sa
vaitraštis kritikavo

gydytoją fiaoti ir į Venesuelą, bet jis pa- 
Afrikoje sirinko JAV-es.

jp gyvenimo pakopose. pa- &>plejfus nesTlarL su Kataliku,s 
tHJKa gyvys daiktus, t»s pamils I niekinančiu popiežių.
it žnjopę, Toą ipefiės dabartinis i 
žmogus kuo labiausiai stokoja. Hondūro generolas Gusta-

Negalvodamas kursi — bė-

irto nuotrauka)

seneli

Pavasaris" Lietuvoje

— Irako lėktuvai ir kryžminė 
ugnis privertė iraniečius trauk
tis nuo Basros.

— Senatorius Charles Percy 
pranešė, kad Ungo galės įva
žiuoti į Ameriką, viza jam vėl 
bus grąžinta. Ungo yra demo
kratas, nebeklauso komun.stų.

— Irano valdytojas Chomeini 
įsakė mobilizuoti jaunimą ir 
siųsti į Basros sritį. Iranas nori 
užimti Basrą, bet iki šio meto' 
jam nepavyko.

j Imkime sau pavyzdžiu didžiau- vo Alvarez Martinez galėjo va
šią gyvybės mylįtoją g; 
Albertą šveicerį. Jis ?

I otatydainas ligoninei pamatus
i aplenkė skruzdalyną. Tokią mei-
I • • - w • V «į lę turintys gyvybei, nežudys 

nė vieno dar negimusio žmo- 
gaus, kurių čia dabar kasmet 
nužudoma milijonais. Dalinai 
gal dej to ir suplaukia įvairio
pos baigmės tokie žudikai.

Pasiskaityti. Aging, Sept.-Oct.
19&2. C. S. Administration of 

I Aging.
i _______________

Ateis žiedams mergaitės meilė, 
Laukuose vasaros gražios. 
Apsnigsit, vyšnių ilgos eilės, 
Be galo ir pradžios.

.5 ' - c'Į T.lietuviai neturi..giu,ęs .naąąikos..'. t liukus; O jei jie juos globojo 
Senelis turika- nors,pagios-' Jikriimoje, tokie lietjjvtsv^atkri-j anksčiau, tai pensininko dienų 

tyti. o tai labai i^Vrbus dalykas Jėliar nuo lietuvis^ fcątniėno sulaukę gauna daugiausia nati-' 
vienišo žmogaiis-g^venitne.. - k savo i širdies .giluiiiojie jaučia į d&s iš tos su gyvuliukais drau-

1. Senelis- turi ^.’ką-nors pa- ;Į'artėiį. nes jų gyvenimas būtų ; gystės. ' . >• ;■
- ^ 'dang laimingesnis ' jiea^s esant Bet kokiais sumetamais ats^y- 

Gy-vūįiuŠ^^eneliiii šutei- savųjų tarpe. Juk taip visos Tau-j rimas senelio nuo mylimo gy^i- 
• liuko gresia senelio sveikatai ir 
gerai nuotaikai Reiktų, kad rei
kalas būtų įstatymu taip sutvar-' 
kytąs, idant pensininkas, ' bėt- 
kukiuose Aramuose gyvendamas, 
galėtų globoti savo pamiltą gyb. 
vuliuką. Liį

Ir senelius globiantieji ture;
lų kėisTiš; neTūJ-ętų' apsileisti, 
nes kai kurie pensininkai gauna’

Artojai žengs paguosti lauko. 
Sodybos, .kvepiančių miškų. 
Stebėti, debesys kaip plaukia 
Gegutės džiugesiu — kuku...

Paukšteli, tu, Čiulbėsi'dainą 
’ Sode, žieduose man.

Senoj lūšnelėj vaizdas mainos — 
Saulelė veržiasi langam

žiūrėti

;kia apsaugą. V t4 ę r lybės čia A-merikojegrUpuojasi
6. Gyvi4wfcsiJšjųūi'lįa žmogų su savaisiais. Jas; Jungia viso' 

inankšthj'ttįtfiii.j;'s - • gyvenimo savitas hei^raęias.
. - A----- u. - Už tai kiekvieni# .^S-'i^yenai}-
pažaisti 'ir į^sįjUokti.. j’cio mūsiškio pareiga; .ytąUpasį^.

■■ 8. Gyvuli^agi'suteikia pensi-Į'rūpinti KIEKVJENTXgtbb&s^rei- 
ninko gyv^nimtjj; tvirtuhtą. ’kalingu mūsiškiu -pėnwinku.

Iš tų S^iu-teikianių j>ensinin-; idant jis imtų j&usfi§4ąnflihges- 
kui iš gyyiŠiiiisi-'pusėstgėtuinų/.niu, atsiradęs saviškių- tarpe.
■išskirtmąEš^rbūs'jū’a'du: j.Siūsu tik saujelė, tpdą.Tiętjiyiš- 7 ,

1. Pamėgt^V'^.vųliukas* nutei- ^ko duonos kepalo '.,ižtekv|ęnas ’ didelę naudą iš draugystės su
?, rūpinasi vien valgiui kia žmogui.jąijslis,tkad jjį esąs, trupinys nuHns-yra-'braflgus lie- į pamiltais gyvuliukais.

t'.-i--------------------- - .. .. -r.-ž-'.-.. •. .. Gailą, kad mažai kas rūpinasi -
ta . ir prieiname pamilto gy- gedinčiu seneliu,'netekusiu savo

paini lio gyvuliuko. Toks gedu- :

pensin.nkas esti rėi^ 
kalingas thug 
dos už Kitokio

d;uesnė> paguo? 
amžiaus žmogui 
sunkiausia žm<4 

•gui našta — senatvė. Jis buvęr, 
■ pajėgus - darbštus, dabar, maty' 

bejėgiškumo^-1 d;mas kilus d rbant^į^udinasi/ 
1 Tokie kad negalį 

pirmi Įėjęs.
kūno Nepilnai

• rkalos esme

kad negalįs kaip anksčiau ga-t1

Iš kieto kailio nerias upės,,. ' 
Į marias liesitės, lašai.
Smutkelis vienas tik suklupus, 
žaizdose gelia taip!

*

suprantantieji svei

Negerai, kad nedaug ką gali-‘ir gėrimu. Tikrumoje, žmogaus* reikalingas kairi nors...
sveikatai yra labai svarbus joj 
nuotaikos skaidrumas. MedicKį 

bu - negerai, kad seilesniuosius nos darbuotojai atliko daug ty-j 
prižiūri asmenys netųęr bendroj minėjimų išaiškinimui,, kaip pa d

velkia žmogaus sveikatą visuo t. 
meninės sąlygos, psichologinio 
ir jausminis, emocinis žinogausj 
stovis. Buvo ir tekių tyrinėtojų?

padėū tokiems savo mielo! 
g' valiuko netekusiems. Dar ir

-u pratimo, koki negerumą gali 
atnešti minėtas gyvuliuko nete- 
k mas. š a * t

Kai kurie pensininkai, neteko
g' valiuko, užsidaro savyje ir ne-1'kurie pripažino pamiltu gv^vu 
r^io gedulo ženklų
nž juokos. Jei prieglauiiose 
pastas kelioms valandoms 
ncie gyviiiiuko patiekjl-uąs 
np.rams, kai tas gyvuįūkąs 
gaišta, būtinai reikia 'imtis

kančių gydomųjų pideinonių |
spi.ielio nuraminimui.

Daugelis pensininkų netenka ’ mininkų sveikatą. Vienas iš jty 
pamilto gyvuliuko ne dėk jo nu- į-- DRAUGAS J B. Šalia jos du 
ga Šimo, bet dei to, kad seneliukę yra sekantieji AšlLONI keliai, 
atsakcmas/birtas ar neierdžiama | būdai, kuriais gyvuliukai gerit 
apsigyventi turint gyvuliuką, j na žmogaus sveikatų.
Tin būdu sene is e: 
skiltis su pamiltu

-bijodami; liukų ir bendrai ne su žnionė: 
yra I mis surištos aplinkoj įtaką sver- 
dic- J katai.
se-j
nu-» 
at-j

Kaip gyvuliukai
pagerina sveikatą

Galima nustatyti, kokiais ke 
lliais gyvuliukai pagerina jų šel

; gyvuliuką. Ina žmogaus 
sti priverstas .
i gyvuliuku

Kai tas atsitinka, pens’Ainką ap*- 
ima didelė įtampa. Įtampa nėr& 
juokai pagyvenusiam ytnogur.
Ii jam gali pasibaigti nusimini
mu, depresija, kuria nors kūno
----- ■- ' ------------- ■ e*.

1. Gyvuliukas neleidžia žmo 
rgui užsisėdėti, verčia jį judėti ir 
iiuomi stiprinti savo sveikatą. <

2. Pensininkas su gyvuliuku^ 
Užsiima, ji prižiūri, turi užsi-

.ėmimą, be kurio jis vietos ne
rasiu 'gyvenime ir dėl to krims-

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
eikiname Naujienų skaitytojus 

ir mūsų Įstaigos rėmėjus.

SYLVFA RJirMPMENĖ ROMA MASTIENfe, VLADAS 

ŠIMAFI .S. PETRAS LEI?*¥», RAlAtt’N-D Vš MERKYS, 

ALfilK REMS. METER'UVULAS, EFDVIS J.

MIRONAS ir J. GAKVYB48.

tuviškoje mityboje.- .
2. Išjudu^žįnogū- rūpintis ir-.

■ ̂ kitais, nę^ tik savimi. Pen7 valiuko- nauda,
i sininkas Tapipą * labai ūiėlaimih- mininko, kuris j«os mylęlų^ jais .jas gali būtį senelio sveikatai lą- 
: gu žmoguj*.vien 'tik apie save rūpinlųSi, juos glodJotū. IJgainiui
■ besirūpinifamaš...Tai jam čia, tai leks gyvuliukais - rūpinlinasis;

len skauda, tu jam -padėk. Tai tampa pensininkui, daug' vertes- 
'jis nemiegu tu”jtnligd'yk. Tai jį feiu dalyku už dabartinį megini-
visi aplerdb, ttrjj paguosk. Tai ma
jis dabar negalįs w dirbti .kadaise -surinku dienas.
dirbtų darbų ii: d/r Įo jo‘.gyvo-, sokius žaidimus'♦ .bei' išvažiąvi- 

įnimas esąs'Wekąfn *Vėtras, tu jį mus.
Stiprink. Ir taip* ta dažno j>ensi- 
■ninko daina yrdr 'įe- galo 
•krašto. 1 /

Jaunesnieji neskriaus- 
kRe. senesnin jų

Yra s niekta t ka7d pensininkas kai a Lieka svarbias psįchdlcgi 
’tampa ncfalmžfigūĮ kai\ siavb gy
venime 
staiga tos jgloboS'netenka. Mat, 
jo giminės n* draugai, neva gero 
:pens;ninkųi. ntnėdami. -X) tikru- 
įmoje visai šenetfo rėika.ų. dva
sinių nusiteikimų Nesuprasdami, 
įkalba pensinrukyr 4ncsti tą gy
vuliuko gfobą. j Pen sminkas tų 
nesusipratusių, gi m in ų esti ragi
namas liaudis dirbL^ skatinamas 
liautis varias įfeitlipinęs, na
mų reikalais’ sayo^gąlvą: sukės, b - • * T -re •»•* ’* K ’ V *.uusinamsĮ alsisaky.i nito vi*uo-. į 

‘ ugninių bėi ūkio t .rcigų.
; { Ta<la pen Artink, .'s pat.i’.pina- 
. mas j duobę: jis pasijunta esąs 
- beverl s, bejėgis ‘ir vis thugiau 
, nuo kūli prik^iisantis. Toks 

pensininksUTiusi teik tinas yra bai
sesnis už b" Įsų. Tas )>ensininko 
jausmas, kad niekuo fau nereir 
kia rūpintis^ ■’kad nėra k m tu 
būtum reikalingas, yia dažna 
priežastis pensininku p.sndimo 

5kgeros nuomonės apio sL.sc ir su- 
“sflaukhiin. n'ų^tįhinimoo, dc^>re- 

** s* jcs. # * o - .

bai pavojingas. Čia ne.vieta juo- 
kamsy girdi: "Yra čia dėl ko lių-;
dėti dėl nugaišusio šuns ar to-j , 
kios katės, aš nekenčiu jų, jiems j 

ą gerinti ‘‘ncrūpėstŲiga^Ypem turi būti sava vieta;: ” < -
teikiant jam^ vi • Tikrumoje, kiekvienas žm(> - 

gus. yra kitoks savais husiteiki-
' - -į; j inais kiekvienam dalykui. Mat,'

Išvada. Yra pakankamai duer r kai kurie seneliai gailisi nugai-į 
menų, kad su pamėgtais"gyvu- į šusio ar atimto iš jų gyvuliuko r 

; taip, kaip ir mirusio savo šer
ir menų, kad

į linkais draugyste gali, būti ver
! tinga priemonę pagerinimui; mos nario, 
pensininko sveikatos JF ju irusi-p 
teikimų. Įrodyta^ kad ^vuliu- savų artimųjų.
pcnsimnko sveikatos if jp nusi-

. Priešingai irgi esti, 
kai kurie žmonės visai nesigaili 

. Tik ' palikimas 
Ibkiems nedorėliams yra vienin
telis rūpestis.

Todėl reikia kiekvieną skatin-
kas ir visuomenihes ‘ pareigas.

•'g.oDGjęs*' gyvitliųkus, Taip pat yra žinoma,, kad-gyvu
liukai gali sumažinti ’ žalingą ,ti rūpintis gyvais sutvėrimais, 
pensininkui Įtampą ir sumažinti Toks rūpestis bus naudingas iš- 
jo pakeltą kraujospūdį.' Todėl ėjus pensijon, kai dauguma ar 
reiktų atkreipti didesnį dėmėsi visi žmonės pensininką apleis ir 
i senyvo žmogaus, draugystę su; .niekas neužstos, ir niekas jam 
pamiltu gyvuliuku'. ' į nepadės. Tada draugys-tė su
' .Mieste gyvenantieji''penšihin- Į vuiiukais pagerins psichologl- 

kai dar it- saugnifto' ssiireiniiais, nius ir visuomeninius poreikius 
tūrėtų turėti atsakančius gyvu-’ kiekvienam pensininkui visose

' _ .. ------------ - --------1 ■ — ■! ■ ■ I I . !■ I _

;• žmonės pensininką apleis ir

REALTY

5$5i West G3rd St. Tc|. 436-7878

Gerai, kad saulė vėl sugrįžta, 
Rytuos pagausim ją.
Ir aš, ir aš prisipažįstu —

, Žydėsiu lelija.

Žydės ir mano visas kaimas, 
Sodyba bus gyva.
Žydės gyvenimas, kaip laimė, 
žydėsi, Lietuva!

K. Dulkė

Linksmų Šv. Velykų švenčių

visiems draugams ir klientams linki

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 
4651 So. Ashland Ave., Chicago, lū.

Telef.: LA 3-S775

¥
¥

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ šYENČHJ
SAVO KLIENTAMS ffi Vlt’IEMS LIETUVIAMS LINKT

< A

J . - r L - u ’ ‘

kas gali tdn ti tckdii ^liiinių, S 
Mraugų ar, vhufcnYcniniij organi- j 
‘sacijų, kurie-kurios bU'n reika- J

>kos. Iš čia. kodėl Jfiį'ąz li^- J 
i'Juvė ar
aprie Giri;?- ten
ynes kav(Hę p ragėlj
\uvalgGiiK pašnekam... Artn 
Vėl, *en mes Įfa^a’gonK'. nes lie- 

sieto valgio pa-*

FRAKK ZAPOIJS B <
|\ VPBKA(4JA*• * r j

m f

sa»!* WcW.Mtlir'Rrt-
*--*'*J” *7^ j % • v’ ”♦ **

-EVERGREEN JfcE
> t. 4 .. \ įj* t * ''

Ptaot: GArden

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Ifenki vkleocg sį^-o klientams, draugams *

> ir pažįstamiems

ANTANAS, JUOZAS ir POVILAS
VILIMAS SU šElMEBflB

3409 S». Lifiianica Avew
CHWACO. tLUNOfS
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Lietuviškasis Birčius
Vilius Bražėnas, apvažiavęs visą eilę vakarų, šiau

rės ir rytų Amerikos miestų, grižo į Floridą, pasivaikš
čiojo po spalvingomis kriauklėmis nuklotą Bonita Springs

“Didžiosios Lietuvos”, bet jis sako iš “S^nmį^Įlėtųvpg”. 
•Jis paleido gandą, kad jis gimęs Mažojoj' Lietuvoj, bet

VLADA* POŽĖLA

IWV0S DĖL SPAUDOS
<A ĮSIMINIMAI)

Ir .n, kai jau ke! s d< 
i m y> pr« 1 liko nuo a aj 
a T>ys d ny, audringų revo- 

liuc n.r metu Jc :ūonfs vis dar 
argai v užm š i. J >y^a s.ovi 
i s ui n muc e dž in > ir 
kuLo iU p gy\in ttttj ^alydš- 

ia. pų, ž d •.'u, ir f:". *
i «ui ehi . si £ d rbąĮ č ; i>
• / . įį. tAjJ’.ksi s; raj Jjvl nak y. r, kur re.'o.ijcjr

:»? ..,u v .k iė ž,.Vsj ū da s. 
ai rt . e o s >

! 4ur p’iio sprtiFdiotišb
! rcvoiiuc’jos žod^,

ra'.y': j's 
4*tcriją.

Pj iž ūnHi kuklus, anl Xe"ie> 
klasto stov’s. nuo amžiaus ii n- 

mm Hs. medinė auksla tvo
ra nuo gaivi s ir iškrypusiom’s į 
'emomis durimis. Bet ko j ne
matė anuo Lietuvos audru ir! 
vėtrų metu! Judri buvo Jokū- 
)inė!

Suvalkų kalėjimo 
užpuolimas

K p liku iuj iūk1-' irt
i\«i pjjxa to apdairumą AU 
.3 ko į inkingų kai nik n šalia 
dj kur jau zujo po-

aa m u agūnais. ž nejo tai 
s., žinojo ir Kapsukas. Vos tik 

yjiA.de t milingas, kai pas rodė 
a p.U p. s s i pusi policija ir 

ir^ųunal. J s buvo areštuotas. 
,_į. „ b itu buvę š aisviati su-

4 .is š M -rijampolės da- 
>.'< ė bei nebuvo apsaugos, 
j. ai padalytų. Kapsukas

. o po n.*. ; as i K-4 var.- 
kči j ni:t o š ten, pra^i ję^ 

simulLoii .susirgai buvo išvež
tas j Suvalkus ir paga’dy as 
m es o ligoninėn. .IK pabaltin
tas, k.ul 1. pr.k’aiuė LSDP; 
2. karo stovio metu kariuome- 

>uic agJacja. Karo teis- 
.nas -SuvalrUicsc turėjo nagrinė- 
,i jo cy.a. Perspektyva buvo 
liūdna — ilgų meių kalėjimas. 
Turini gaivoj jo menka sveikata 
(vėtau >^.v\s.ė džiova), tai 

ks.ų belaikę mirtį.
Keikia gelbėti, — galvojo 

Partijos centro komitetas. .
— Reikia, reik-a gelbėti žmo-

BaugiaiKa pritikėjau 
Ki^ni Beliniu ir Balluku-Ra^i 
kji. Žinojau, kad pashuajam im-
pūliuoja Kapsuko digsa. Ma- 

žmogui bus proga nevy-

balto smėlio paplūdimį ir pradėjo rašyti laiškus iš kelio
nės. Kiti tokius, laiškus tašo bevažinėdami, bet Bražėnas 
imasi-plunksnos,-Lai grįžta namo.
” !< t;f-' - ' ?' 1. L '■Bražėnas yra Lietuvos Atgimimb-Sąjūdžio ideologas. 
Kartais jis užsuka į šiocsąjudžio grupeles ir paskaito jiems 
paskaitą, bet keliones jis ruošia amerikiečiams. Keliuose 
Amerikos miestuose yra John Birch Society skyriai, bet 
jie tiek nusigyvenę, kad neturi amerikiečių, kurie galėtų 
interpretuoti kasdieninio gyvenimo įvykių, birčininkų 
ideologijos kryptimi. Lietuvis Bražėnas tiek Įsigyveno 
birčininkų ideologija, kad jis tapo geriausiu 'birčininkų 
ideologijos aiškintoju.

Būtų daug gražiau, jeigu patys bircininkai savo gru
pės ideologiją aiškintų, o ne Bražėnas. Jis nevažiavo į 
birčininkų valdomą kraštą, bet atvažiavo Į demokratinę 
Ameriką, kur mes visi suvažiavome. Amerika neseniai 
minėjo 200 metų demokratinio valdymosi sukaktį, tai 
būtų naudingiau, jeigu Bražėnas būtų pasimokęs pagrin
dinių demokratinės sistemos pagrindų. Jis galėtų birči- 
ninkams demokratijos pagrindus dėstyti, ir jam nebūtų 
jokio reikalo be pagrindo prie Naujienų kabinėtis.

Kol Bražėnas arba jo pasekėjai prie Naujienų nesi- 
kabinėjo. mes nieko jam nesakėme. Iš prigimties jis yra 
feljetonistas. Jam geriausiai sekasi feljetonus rašyti. Pir
moji jo feljetonų knyga vadinasi Normuotos šypsenos . 
Normuotą žodį Mackus paėmė iš Bražėno. Truputį .jis 
pakeitė, kad neprimestų, jog tai Bražėno išmistas.

Neteko niekur skaityti nė vienos Bražėno paskaitos 
amerikiečiams. Jis tariamai iš amerikiečių šypsosi, kaip 
jis šypsojosi iš lietuvių. Jis nesako iš Lietuvos , aiba

tikrumoj jis gimė Rygoje, iš ten senovėje, nuvežtų vokie
čių. o gal suvokietėjusių mažlietuvių, o gal net iš prūsų.

Jeigu iis nebūtų feljetonistas, tai. jo laiškai iš kelio
nės būtų kitokie.,.šį laišką jis pavadino “Šiltas žvilgsnis 
i šaltą turą”. Bet “turas” nelietuviškas žodis. Šachmati
ninkai turi turą, bet lasininkai apie “tu?ą” nieko nežino. 
Jie pakeis vieną raidę ir juoksis. 0 feljetonistui svarbu, 
kad juoktųsi. Jis juokiasi iš laiško, o^lrsihinkai juoksis 
iš pavadinimo. -J; ri ‘

Bet toliau seka rimtas dalykas. Jis rašo;- , į ?? • S
“Amerikietė antikomunistė, vietinės, TV ^progra

mos vedėja, džiaugiasi gavusi protnsvsavo TV-audi
torijai pristatyti (ne paguldyti? A--Ri,) -pavergtos 
Lietuvos patirtį, komunizmo realybę ir jo -grėsmę 
Amerikai patyrusį pravažiuojantį lietuvį ’.(V. ^Bražė
ną — R.). Sužinojusi, kad toje vietoje -esama-lietu
viškų viešosios opinijos formavimo Įstaigų, pranešė 
apie lietuvio kalbėtojo toje apylinkėje atsilankymą 
vienos tekios įstaigos vedėjui. Ji buvusi tikra, kad jis 
su dėkingumu priims žinią ir gal galės pasinaudoti, 
be jokių- išlaidų sau.,savo tautiečio (Bražėno;— R.) 
užklydimu. Ir? ... Mano tautietis prisipažino žinąs 
apie šį lietuvį kalbėtoją (Bražėną —-RJ: Vietoje 

. pasinaudojęs informacija, jis rado reikalo įspėti ame
rikietę. pasidalindamas su ja, matomai — jo manymu 
atšiauria, informacija apie liėtuvį:1WHe is-Birch. . T 
(Jis’yra Berčininkas...). ?' -' ', -

(L. Lietuva, 1984 m. balandžio 5 d.)

“Birch” angliškai Beržas, o Bražėnas išvertė j ber
žininkus. Jis norėjo parodyti, kad tos įstaigos vedėjas ne-

19bf> m. kovo 17 diena Vilnių 
pasiekė gandas:

— Kapsukas pabėgo!
Tikrai jis pabėgo. Vincas Kap

eikas tuomet dar buvo social
demokratas. Gabus, judrus par
ijęs narys. Revoiiucijcs metais 
jis veikė Užnemunėje — Mari
jampolės apskrityje.

gų nuo mauies.no kiti draugai. kartojo, ragi-

d.ų?4 p;rudyU. Apsirikau.
Ko Indo? a šu\ė man 

Uaduktis, kai pas p.is.dčJ 
pilė žygio.

Likome dviese Kip as ir as. 
Kipras L Suvalkų grįžo V la an, 
kai paaiškėjo, kad Ka sukai iš- 
uiiw*n i reikia LSDP Vilniaus 
mgaiiizac jos k^vos būrio pa
galbos.

Anuomet, 1936 matais, buvo 
dar daug karingo ūpo. Su ta 
mintimi Suvalkuose kreipiausi j 
PIS organizaciją. Suradau joje 
necKetus pag-.xuūo. pac daug 
kidks ir užucjau us puredė di*. 
A. Jasciok’as. Į tieč.ų d erą jau 
rtevu daug padaryta: pirmiau
sia tavu .s.a ta i m ji i. x.*- 
lovė u jos api.nka, pa-Uiui vi
daus padėtis.

Kapsuko, pasirodę, būta mies
to ligoninės kalėjimo skyriuje, 
antrame aukšte. Sargyba gink
luota. Patikrinimas būna šeš ą 
v.-Landą. Rakiai pas viršinmkų. 
Treciosios kameros durys - tri
jų vyrų darbas. Įleidžia j namus 
durminkas. O nugalėti tam apa
ratui aš turėjau 12 žmonių.

Bet niekas nieko nedarė. Su- 
j valkuose nebuvo kovos organiza
cijos. Laiškuose Kapsukas ner
vinosi: ‘‘Vladai, gelbėk' , rašė 
jis iš kalėjimo.

Beliko pačiam imtis iniciaty-i 
vos ir ieškoti gerų draugų. O jų

Žmonės buvo rinktiniai: kalviai, 
j meistrai, šauliai ir šiaip stipruo
liai. Išsiaiškinta situacija ir ant
puolio planas. Smulkiausiai su
skirstytas darbas ir .susitarta. 
(K i ženklų — puolimą’,! alsi Irau 

j kūno ir pavojaus. Viskas vyk- 
luomaj pagal komandą. Mirtis 
tani, kas pabėgs iš sargybes. 
Suprantama: mieste karo stovis,

. mokėjo angliškai.
Toliau feljetonistas visai nurašo. Jis sako: .

; “Liūdesį, dėl kai kurių mūsų inteligentų neišma
tuojamo ignorantiškumo ir nesugebėjimo po tiek 
metų dar vis nenusikabinti nuo komunistinio - “libe
ralinio” šmeižto‘meškerės šiuo atveju praskaidrino Vyba. 

.įdomus sutapimas: ta, lietuvio įspėta, _žymi vietinė supta:

ir jiatvėse patruliai. Drausmei.jr 
pianui patikrinti per diėną piles 
ein;nr‘suruPštas manevras. Bai
gęs pratimą, susidariau įspūdį 
tvirto, drausmingo būrio.

Paskirtuoju metu — 18.15 
. vai., kai tik atėjo naktinė sar- 

o_.—į, — ligoninė jau buvo ap- 
telefono vielos nupiau-

TV asmenybė pati yra... “Birch”. .. Lygiai, kaip tos, visi išėjimai apstatyti, ir 
“Birch” buvo apie trečdalis ten paskaiton susirinku- iclta V!tIun- įėjome keturiese:

■ trys dideli tvirti vyrai ir aš. Du 
sargybinia’i, durininkas ir dar 
kažkoks pareigūnas tuojau bu
vo nuginkluoti ir surišti. Per
spėta: taip jiems bus geriau. Pa
likes apačioje savo sargybą, at
sidūriau antrame aukšte, prie 
trečiosios kameroj durų. Kapsu-

sios (170 asmenų) publikos, -kuri lietuviui kalbėtojui 
(Bražėnui — R.) už mintis ir informaciją padėkojo 
atsistojimu ir ilgais plojimais”. (Ten pat).

Chieagoje Bražėno nesiklausė toks -didelis birčinin
kų skaičius. Ant pirštų apskaičiavome kitas rietas, kur 
Bražėnas “tūrino”, .0 vedėja negalėjo būti birčininkė. i 
Kai amerikiečiai samdo televizijos stoties ' 
nustato, kas ji tokia yra,

JLietuvis galėjo pasakyti, kad jis birčininkų negar- ■■ 
sins, lietuviai jį pažįsta dar iš Vokietijos, bet kad tele
vizijos stoties vedėja būtų birčininkė, tai neįmanomas 
dalykas, nes tose vietose, be Chicagos, kur Bražėnas bir-

c j a tai' Jhu stengėsi is vidaus, ta*
čiau durys nesidavė išlaužia
mos. Plaktas buvo pas viršinin
ką. Laimei, kai kilo triukšmas, 
jis pats prisistatė.

— RankAs aukštyn! — į krū
tinę atremti du revolveriai pa-

čininkams kalbėjo, stotys priklauso abraomams. Jie tik- j ra?dno viršininką iškelti auks- 
rai neduos progos birčininkei stoties valdyti, ir jie ne-:tyn ‘-ank^ 
leis, kad bircininkai atsistoję jam ilgai plotų. ! us au8rau

Čia ideologas pertempė stygą. Lasininkai patikės _ Irake prasidėjo kovos Maž- 
šia feljetonisto žinia, bet Amerikos lietuvių jis neįtikins, nūn srity, gana toli nuo Basros.

- -------- g----—

INŽINIERIUS LIUDAS MIKŠYS
(Tęsinys)

Tie iš Koroneia’s ir ža
lingo Haliartos’o, ir kas turėjo Plataia ir tie. kas 
gyveno Glisas’e, ir kas turėjo pastatę Thebes tvir
tovę ir šventovišką Onchestos’ą su Poseidon’o 
skaisčiu kapu; ir kas turėjo Arne, turtingą vyn
uogynais ir Mideia ir šventovišką Niša ir Anthp- 
don’ą prie tolimiausio pasienio. Nuo šitų atplaukė 
penkiasdešimt laivų po šimtą dvidešimt jaunų ba- 
jotėnų kiekviename laive.

Dabar pradėkime bandyti LTt. veiksmingu
mą, kiek ji atitinka mum žinomų seniausių vardų 
kilmę arba jų darybą. Naudosiuos ir savo susida
ryta kartoteka, kad užpildyčiau LTt vietas tin
kamais vardais.

LEITOS, vienas iš bajatėnų karių vadų Tro
jos kare. Tai “ei” dvibalsio vardažodis, kuriam 
yra liet, atitikmuo “Lietu?”, IV: narys, o LTt. bus: 

1: Leitos. Iliados bajotėmj vado vardas Trojos 
kare. Leitos, sn. grk. atitinka liet, iodžiui ar pa
vardei Leitas. LŽV: Leitė, up. Leitiža, up. LAV: 
Leiriškių km. p. 127. Leitiškių km. p. 35. Leitmar- 
:pų km. p. 4G6. Leicių km. p. 321. Leikiškės km. 
p. JS'i. Pavardė Leitas. ' 4' •.

II: Lėtos. Lethos y a Iliadoje; trojėnų pusėje 
pelasgų karių dviejų vadų tėvas Trojos kare. 
Liet, lėtas, negreitas, lėnas, ramus žmogus. Itl. 
Lėtus,.kaJbna>r Ligurijoje, kur gyveno žmonės: 

Giruli, Lapicini ir Hercates, liet: giruliai, lapiki- 
niai ir herkataiz Grk. Letos vardui liet, atitiktų 
vardas “Lėtas”, jei toks būtų. Rus: “lėto”, vasara 
ir metai, kai klausia ar atsako, kiek tau metų? 
Panašiai, kaip ir pas ukrnč. vasara “lito”. L2V:. 
Letausas. Letava, up. LAV: Letenių, Letukių 
km. Pavardė: Letukas ir Letausas.

III: Lytos, nėra Iliadoje. Litana Silva, lita- 
I ii jos miškas, kame galiai supliekė romėnų-umbrų 
jungtines -karo jėgas. Liet, rytus, tarm. žodis, 
reiškiąs bdr. kalboje lietus, angį, the rain. Ukra. 
“lito”, reiškia vasara pas ukrainiečius ir metai, 
kaip ir pas rusus, kai klausia: kiek tau metų? 
“Litas” Nepriklausomos Lietuvos pinigo vienetas. 
LŽV: Lytežeris, ež. Litwa, km. p. 12. Litwiajfy, 
bžk. R 13. LAV: Litkūnų km. p. 179. Lijvinų krei. 
p. 222. Litvinų vs. p. 197. Litvanciškės km. p. .23. 
Litviniškio km. Litviniškių km. Pavardė: Lite?.

IV: Lietos, nėra Iliadoje. Liet. Lietus būtų i 
lot. atitikmuo, jei toks vardas rastųsi lot. kalbąfe. 
“Lietus” yra lietuvių kalbos žodis, angį, the rabi.

Kas įdomiausia šitoje lentelėje, tai žodį lėMr' 
lietuviai gavo tiesioginiu būdu iš savo protėvių, 
neva sen..‘.graikų, bet žodžius lytus ir lietus per 
lotynus. Žodžiai lėtas ir rusiškas lėto, seniau ’ra-, 

I sytas su??ja#7 rrtalde, rėdo kaip lietuvių proteyiai > 
I tardavoj yiėnbalsį “e” bei kaip mes turėtumf^T 
tebetarti dabar. Kad tarp lit. vietovardžių su'V* 
nėra jokio akirtumė, galinčio priversti tarti juos 
kitoniškai, negu kaip žody lėtas, rusų lėto, kad 
J. Jablonskio fantazijos garsas ‘5a, žymimas e”,

visai nereikalingas lietuvių kalbai ir, kad LTt. 
nurodo teisinagi, kaip privalo būti tariamas gar
sas “e”. 1

PENELEOS, kito bajotėnų karių vado Tro- 
jos kare vardas. Jo vardo pirmesnė lytis galėjo 
būti Penoileos ar Penaileos, o jiems LTt.: “oi” 
periodas.

I: Penoileos.
II: Penoleos.
III: Penyleos. Liet. Peni-kas.
IV: Penioteos. LAV: Penkinių km. p. 417. Pe- 

nioniy vs. p. 417. Penioucių k. p. 265.
“ai” periodas.
Ir Penaileoe.
II: Penaleos. LAV: Penagalio km. 191.
III: Penyleos. Atitikmenys kaip pirmiau.
IV: Penialeos. LAV: Peniaukos dv. p. 156. 

Paniaukų vs. p. 417.
AftKESIALOS. trečio bajotėnų karių vado 

vardas Trojos kare. Šita mvardui nėra atitikmens. 
-■ > PROTHOE?JOR. ketvirto bajotėnų karių va- 
tto vardas Trojos kare. Jsm yra atitikmuo liet, 
paderite: Protas.

Kas kečia KIX)NIOS, penktą bajotėnų karių 
ya/dę. tai jam galėtų būti pirmesnės vardo lytys 
&i(MMMOS4r KJounaios, o LTt.:

“our periodas 
b A. 'flr Rhounios.

H: Klonios a. Kfoni-s b. Klon-os c. Klonois d. 
į b. kloūys, liet, žodis, reiškia slėnys, slėni vieta: 
šr. rt. tiūflšt. tarmėj slasna vięta. LAV: Kloninių 

km. p. 391. Klonių vs. p. 386. LŽV: Klovainių 
mstl. J4. Klojimas, šr. rt. aukšt. trm. pastatas, 
kaip kitur kluonas. Jame jauja ir grindys: plūkto 
molio. Ant laito (grindų) krečia kūlius stogams 
dengti ir seniau kuldavo su spragilais visus javus, 
suvežtus į klojimą (kluoną).

III: Klūnios.
IV: Kluonios a. Kluoni-s b. Kluon-os c. Kluo- 

nois d. b. Kluoni-škių km. p. 85. Kluon-os, sn. gr. 
žodis, kluonas gi liet, žodis, pagal LKV: jauja, 
laitas bei kluoniena, o kluoniena: pieva aplink 
kluoną arba klojimą, a. Kluoni-os, sn. gr. žodžio 
lytis, bet sulotyninta: Kluonius. Liet. Kluonius, 
V.J. kunig. pavardė, b. Kluonis, J. pavardė. Kiek 
senelesnė lytis žodžiui Kluonios: kur “i” iš dvb. 
“ai”: Kuonai-os: iš jo kilo: Kluonalių km. p. 115 
LAV.

Dabar imame vietovardžio Klonios antrą pir
mesnę vardo lytį, Kiounaios. Jam LTt bus:

B. I:: Klounaios.
II: Klonaios.
III: Klunaios.
IV: Khionaioe a. Kluona-os b. Kluon-ros c. 

I Kluoniaos d.
Imame IV: b. ęiuonaos ir skaldome dvib. “ao”: 
I: Kluonaos.
II: Kluonas. LAV: Khiona-lių km. p. 115. 

' Kluonas, kaip pirmiau: Tab. A. c. kluon-os
(Bus dauriaų) '

I u:-(l y. April 10. 198 I
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Lembergas

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-1213

.

DOVYDAS P. GAIDAS
VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

f

MODERN IšRTkS AI R-CONDITIONED KOPLYČIOS

1
■-

turi įbauginti mūsų tylėti. Ar 
švedų socialdemokratai

1i
I

4330-34 So. California Avenue
TdfeforiM): LA layette 3-0440

Švedijos kaimyninės 
—- Estija, Latvija ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet,

4

Šyelija Jungtinėse Tautose ar 
kitais būdais užlaria mažas tau
tas prieš didžiąsias galybes, lai
kydamas1 visų

KAZA BRX 
y I B

tiečiains tuo
kaip ir visais kitais atvejais, kai

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

tokiu auresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 K mitrai Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

1'eL: 5bZ-z72i aroa 562-2728

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

DR. A. B. GlEvECKAH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 West lU3rd Street 
Valandos pagal susna rimą

OPTOMETR1STAS •
KATeRA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

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

t lorida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
CAOIJO iElMOS VALANDOS

fiešUdienUis ir lekDtaltenlali

Jfeties WOPA - 149® AM 
n-ansUuelamM H aiOev 

Marqaiette Partee.

— Aldam Deutin 
Tefcrfu 77S-1M?

'139 S*. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, it tom

Z ... ■ - - K

Caedlco n«® pin 
tadlenio 8:3 

laido*

Ff Lf W , 7 9-i

REIKIA SAUGOTIS

bario Siasukailit 
FD. LE
312) 226-134^

t729 S Halsted Si 
Chicago. IL 60608

24 Hour Service
Atkelta iš 3 psi

' — Galima sakyti, kad taip, tu
rėjo. Suvienytų Tautų Organi
zacijoje mes tik laukėme ir ra
šydavome nuobodžius praneši
mus apie savo užsienio kolegas, 
jų asmenybę ir jų silpnybę. Su
manymas toks, kad laikui bė
gant aš turėjau būti pervestas į I 
visuomeninių reikalų skyrių. 
Dirbdamas - tame skyriuje aš 
daug keliaučiau ir turėčiau rei
kalų su spauda.

1978 metais jam pasitaikė 
proga — jo dvidešimtmetė duk
ra ir jo antroji žmona atvažia
vo pas jį į Niujorką praleisti va
saros atostogų. Tada jie paprašė i 
politinio prieglobsčio. Lesinskis 

‘atsisakė papasakoti tai detaliai.
— Mes turėjome susitikimą 

su Sovietų atstovais Valstybės 
departamente. Vienas iš jų buvo- 
latvis. Viskas įvyko gana drau
giškoje atmosferoje. Prisimenu, 
mano žmona juokėsi per visą 
susirinkimą.

Dabar jis gyvena vėl kita pa
varde. Kokia ji — nepasakė. 
Amerikiečiai buvo jam labai 
dosnūs, .bet jis jiems nedirba. 
Jis dabar užsiiĄa ąkkdeimne 
veikla: ? : <

“Jei pamanyčiau kurį nors iš 
savo buvusių kolegų, aš praneš
čiau FBI”.

“Aš vis dar turiu būti labai 
atsargus. Yra daug nemalonių 
atsilikimų. Istorija su lietsargiu 
ir bulgaro mirtimi neįkvepia 
drąsos”.

Jis ruošėsi tą Vakarą pasikal
bėti su latviais - išeivais.

— Ar bus ten KGB?
Jis vėl nusijuokė ir pasakė:
— Manau, kad bus kas seka, 

bet gal nebus su fatališku liet
sargiu.

(Iš Europos Lietuvio)

— Irako prezidentas yra Įsi
tikinęs; kad iraniečiai nejkels 
kojos į Irako žemes.

rasakišKo grožio Viin.a prie n Keltis -

Griežti švedų laikraščio žodžiai
. utų ’teisės ir žm|&niJkumo var- 

 

_a reikalauti iaJvės šioms tau- 
tcms; laut.nės - isvės ir laisvų 
aemok.ai.n.ų rinlimų. Anuome- 
unė Švedijos vyriausybė padarė 
didelę klaidą, pirmoji po hitle
rinės Vokietijos pripažindama 
sovietinę Baltijos valstybių oku
paciją. Dabar jau nebėra nė 
vieno tų švedų (politikų, pada
riusių minėtą kLidą. šiandieni
niai politikai laisvi kitaip nu
spręsti. Reikalauti laisvės bal- 

pačiu pagrindu.

Švedijos vyriausybė 1940 m. 
vasarą pripažino trijų Baltijos 
valstybių prijungimą prie Sov. 
Sąjungos, įsakydama perduoti 
jai pasiuntinybių raktus. Po ka
ro, išduodama pusantro šimto 
baitiečių karių, pripažinimo po
litiką dar kartą patvirtino. Vis 
dėlto didelė dalis švedų iki šian
dien. griežtai smerkia sovietinį 
smurtą rytinėje Baltijos pusėje. 
Tai patvirtina švedų liberalinės 
linkmės dienraščio “Gefle Dag- 
blad” redakcinis straipsnis, iš
spausdintas vasario mėn. 2 die
ną. Jame rašoma:

“Trys : 
Valstybės

yLieftivk.; jau Ilgį laiką kenčia ru
sų okupaciją. Grasi 'komūriisti- • 
nė junta Maskvoje engia šim-i 
tus milijonų žmonių įvairiuose 
kraštuose. Kultūringose Rytų 
Europos šalyse mindžiojamos ir . 
neigiamos pagrindinės žmogaus 
teisės. Ir tiktai todėl, kad pase
nusių Kremliaus valdovų klika 
mėgina valdyti pagal Markso ir 
Lenino mokymus.

Turime skirti ypatingą dėme
sį Baltijos tau topas. Dažnėja 
pranešimai apie persekiojimus 
ir groteskinius teismus, šios tau
tos — mūsų artimos kaimynės. 
Kai jos buvo laisvos, Švedija pa
laikė su jomis glaudžius santy
kius. Tūkstančiai baitiečių pa
bėgėlių ir jų vaikų šiandien yra 
Švedijos piliečiai.

Švedija turi kuo veikiausiai

i tautų apsispren
dimo teisės principo.

Kokie tipai valdo Kremliuje, 
parodo Giomykt, kuris neseniai 
lankėsi Stockhome ir kalbėjosi 
su Palme. Vos Gromyka grįžo į

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE— EXCEPT WH£N Nt'S 
DRIVING. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ~ 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

I I

M < ' EVEN ON

THE OWS ARt 
against the 
IR ATI DRIVER. 
WHO Wtt TO 
HIGHWAY.

DO SEAT BELT!
TO PROTECT YOU

AUTO ACCIDENT!
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turės I 
pakankamai drąsos vienbalsiai ? 
gini, savo vienmintį Kalninį ir | 
p.sal-yli Gromvkai ir kitiems'! 
1. em.iaus pakvaišėliams, kadi 
čia, savo krašte, mes aukštai 
vertinam tiesą ir demokratiją? 
švedai viliasi, kad Baltijos tau
tos veikiai atgaus savo laisvę. 
Rusai, palikite Pabaltijį! Jums 
nėra ten ko veikti”.

Savo griežtu tonu šis straips- 
nis nėra būdingas nei švedų 
spaudai, nei juo labiau vyriau
sybei, tačiau neabejotinai at
spindi .plačių visuomenės sluoks-- 
nių nuotaikas, kurios buvo ir yra 
palankios Baltijos tautų laisvės 
siekimams.

— Vatikano pareigūnai pra
eitą mėnesį bandė susitarti su 
Čekoslovakijos katalikais, bet 
jiems nepavyko. Čekoslovakijoj

savo smurtinio režimo korido- I į katalikų tarpą Įsibrovė komu- 
rius, niekingais ikaitmimais bu-1 nistai.
vo apdrabstytas mūsų šalyje 
gerbiamas s o aldemokratas. 
TASSas apšmeižt ^4-rių metų 
Bruną Kaminį, .atvrų socialde
mokratų vadovą Švedijoje ir so
cialistų internacionalo garbės 
pirmininką. Kalninis šiandien 
yra vienintelis gyvas valstybi
ninkas iš lu, kurie 1918 m. pa
skelbė Latvijos nepriklausomy
bę. Jis buvo kalintas rusų ir vo
kiečių. Visa savo būtybe 
sais savo 
nis stovi 
singumą.

ir vi- 
Kalni- 
ir tei- 
jokio 

pagrindo tylėti, kai dikatūriniai 
Kraugeriai puodą Kalninį.

Atsakykime: Gromyka ne- Į

darbais Brunas 
už demokratiją

Švedija neturi

mandagiai išnaudojo švedų vai
šingumą — sugrįžęs nesukliudė 
nešvaraus puolimo prieš gerą 
žmogų, kuris tapo Švedijos pi
liečiu dėl to, kad bolševikai iš
prievartavo jo ki.inės kraštą. Jų 
psichologines kar-4, kaip povan
deninių la.vų įsL.įJvąnai ir šni
pinėjimas šiaurės valstybėse, ne-

faiu ii.

V'Cts

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

GERALDAS F. DAIM1D
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
TeL: Y Arts 7-1741-1742

‘<05-01 so. HERMITAGE AVENIU
• >» 42^ »?4*

>30-34 SO. CALIFORNIA A VEN U r
Telefonas 523-044Ui

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIO?

r SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

tUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI

^atarėjaj u laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Liistes automobiliams pastatyti

»li^, .. .uiuin - ____ _

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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SPAUDOS KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Praeitą penktadienį, balandžio Jis nutarė sprendimą greitai 
vykdyti, kad vėliau vėl nepa
keistų savo nuomonės. Jam at
rodė, jog nuomonių kaitalioji
mas yra nenaudingas, bereika
lingai leidžiamas laikas neatne
ša naudos žmogui ir žmonėms, 

mintis, 
dažnai

6 <1. vakare, Lietuvio Sodyboje 
įvyko mėnesinis Chicagos Lie
tuvių Spaudos Klubo n 
sirinkimas.

Susirinkimą pradėjo
pirmininkas Antanai
Jis papasakojo apie nepaprastai i him ii' j i?alvą

1 nelaimė 
ūkia.
5enalor:us B.

su

klubo 
arnia. j

t sunkią žiemą, sniegą ir šaltį, ge
rokai sulrukdžiusį Spaudus klu
bo qarių susirinkimus.

I)r. Jonas Adomavičius pavai
šino visus susirinkusius šviežia 
ir skania apelsinų sunka ir pu-

. steigėjo, kad klubo nariui, daly-
• vaudami įvairiose lietuviu orga
nizacijose, dirba naudingą vi
suomeninio auklėjimo darbą.

Naujienų redaktorius papasa
kojo susirinkusiems apie filipi
niečių vedamą kovą teisybei nu
statyti. Teisybė labai dažnai 
truputį aptemdyta, prasprūksta

.beveik nepastebėta. Rodos, kad 
mes jau išaiškinome ir prie vi
sų ak ų turime, o ji. kaip tas 
smėlio driežas, dingsta ir reikia 
vėl jos ieškoti iš pradžių.

Visi žinome, kad prieš 5 mė
nesius Manilos aerodrome buvo

. n užudy t-as f i 1 ipiniečių sena lo- 
rius iBcnigno S. Aquino. Fats 
Filipinų prezidentas Ferdinand

• Marcos, praeitais metais besi
lankydamas Amerikoje, patarė 
'senatoriui grįžti į Manilą ir 
įdirbti naudingą darbą, tuo tar- 
*pu prezidento žmona, pažinusi 
^senatorių, patarė jam ne'l>egrįžti.

Sen. Benigno Aquino, pats su 
rsavim kovodamas — grįžti ar 
negrįžti, — nutarė vis dėlto 

‘grįžti. Jis įsitikino, kad 3 metai, 
;pra'leisti Bostone, įiei jam, nei
filipiniečiąms naudos neatnešė, ti senatoriaus savo lėktuvų lini-

nea'.ėjo 
žmegu

nutarėAquino 
grįžti į Manilą. Jis pranešė arti
miesiems ir gimini ms. Žmoną 
ir v.i kus j s laikina: nutarė pa
likti Bostone, bet žadėjo visus 
tuojau parsivežti į Filipinus.

Jis buvo tikras, kad nuspren
dė teisingai, bet kai pasiekė 

lį

sk risti 
kai rei- 
užtruko

valandą ir paėmė kiniečių lėktu- 
o 
u

Anchorage, tai suabejojo. Ji 
rėjo nusipirkęs bilie’ą 
filipiniečiu lėktuvu, bet * c
kejo Lpti j lėktuvą, i ai

va, skrendanti j Manilą 
Į Hong Kongą, Šancha 
kiną. Pasąmonė jam s 
lėktuvo linj'os pakeitima 
būti naudingas daromai 1 
išaiškinti

Filipinų 
be ėmėsi

vėliau 
ir Pe-

idai 
i būtu pa-

kariuomenės vadovy- 
apsaugos priemonių 

grįžtančiam senatoriui apsau
goti, kad kas nors pakeliuje jam 
neatsitiktų. Ta vadovybė nusi
minė, kai sen. Aquino įlipo į ki
niečių lėktuvą. Filipinų saugu
mo vadovybė buvo pasiuntusi 
2’1 karius į Anchorage, o jie tu
rėjo g-'įžti be senatoriaus. Filipi
niečių saugumas e susiprato ii 
paliko keturis saugumiečius, ku
riuos įspraudė į kiniečių liniją.

Saugumiečiai negalėjo parvež-
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LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams
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NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 
ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav. 

bei sūnus JERRY
S
S

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629 
Tel.: 436-6888

8 
K

parvežė kiniečių linija. Lėktuve 
senatorių 

ra‘st inink 
vėsą 
vosi 
Tai

ir pa 
buvo

>u senato: 
arti jo su

apsupo Kinijos laik- 
ir fotografai. Su juo 
kulbėj esi, f ojograf a- 

ikalbvjiiną regis.ravo.
u pokalbiai 
mirtis labai:umi

Maniloj nuskridus lėktuvui, 
I?ilip‘nu kariai į^akė jam pir
miausia iše.ti ūš kk’uvo. Kartu 
ui juo ėjo tie keturi filipinie
čių saugumiečiai, kurie pajėgė 
įsprukti į Manilon beskrendantį 
lėktuvą. ixk.pjjo senatorius 
žengti keiis la.ptus is lėktuvo, 
pasigirdo šūvis, palaikes senato
riui į pakaušį. Jo galva nulinko, 
visas apsiliejo kraujais. Senato
rius sukniubo ant laiptų, bet jis 
tuojau buvo dviejų karių paim
tas ir nuvilktas žemyn.

ABAL S STATI FOR 6ALH
I*.™ — F«rdavlmw{

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKUTM AII 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

fetAL SSTATB POft 1XL1 
2«e4 — PantertMl >

UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W* Cermak Road Chicago, HL . TeL 847-7741

h’ *■■ 
r- j

— Kasa, lietuvių federalinė Gandhi pasinšė įsta’ymą, kuris 
Lldžšia Punjabo provincijos 
maištininkus padėti ilgiems me
tams kalėjimam

Kažkokiu stebuklingu būdu 
ten at/Irado ir Kolando Calma- 
nas. Kareiviai 8 šūviais jį vietoj 
nušovė. Kelios kulkos pataikė 
į galva, o kitos i krūtini* ir i vi- :

kredito unijx, už' 1RA terminuo
tus indėlius moka 11%. ^’įda
rius ar p:.d (linus sato sąskaitą 
iki š.rn. bahndžio 15 d., indė!1 
galite nura yli nuo 19X3 metų 
pajamų. Kasa

DVEJŲ TETŲ MIRTIES 
MINĖJIMAS

Laimė, kad Hong Kongo žur
nalistė Sandra Burton turėjo 
savo magnetofoną visą laiką at
dara ir užregistravo šaudymus, 
įsakymus šauti, ir pokalbius to- 
galogiškai. Tai buvo tarpusavė 
saugumiečių kalba.

Penkis mėnesius buvo ved 
mas apklausinėjimas apie sena- j 
toriaus Aquino nužudymą, bet 
siūlo galas nebuvo rastas. Dabai' 
jau žinoma, kas jį nušovė ir kur 
jis buvo nužudytas. ,

Klubo nariai Kožica, Kreivė-. 
nas, Marma, Repšienė klausinė
jo apie vedamą tarduną ir apie kviečia R.L.l-nė. 
gerai organizuoto senatoriaus 
nužudymo tyrinėimo eigą.

Spaudos klubo nariai nutarė 
palikti tą pačią klubo vadovybę 
šiems metams ir dirbti kartu su 
kitomis lietuviškomis organiza
cijomis. Rep.

r
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BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

t> NOTARIATA1 • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BACEVIČIUS — BEI REALTY
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. 778-2233

turtingas vi- LAikykimės marquette parke 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

‘“Kickvienas, kūris Kristų ti-
i, nei ks sugėdintas. Nėra skir

tumo tarp žydo ir graiko, nes tas 
pats visų Viešpats.
siems, kurie Jo šaukiasi: Kiek-i 
vienas, kuris šaukiasi Viešpaties
vardo, bus išgelbėtas”. (Bomie-
Čiain^ 10.11, 12) mūrinis. Labai geros pajamos..

Prašome pasiklausyti sios ra: Dilelis butas savininkui. Geras inves-

dr. Vytauto Balčiūno 
dvejerių melų mirties minėji
mas rengiamas 1984 m. balan
džio 2<8 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo, Lietuvą Tautiniuose Na
muose, esamuose. 6422 So. Ked- (lijo programos šiandien 8:451 tavimas.

t zie Avenue. ' vai. vakare banga 1450 AM per 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
“Lietuvos Aidus”. į pirkinys. ____

Sekmadienį 9 vai. ryte išgir- Didelis, gražiai įrengtas bungalow.’ 
site per Sophie Barčus, 
banga 1490 AM, “Išgelbėtas po-!

j kaitalu”.
i 1

-1 Jei turite klausimų, malonėki- 
_____________AT.-.,,, T 7 ll.

I Akademinėje dalyje kalbės p. j 
Vytautas Paukštelis (iš Keno
sha, Wi.) ir cr. Vytautas Dargis. 
Meninę progiamą atliks pianis- 

t tas M. Motekaitis.
* Po akadem nes dalies — vaka

rienė. Minėjimą rengia ir visus

Stalus užsakyti tel.: 863-5133 
‘ (Cicero), 521-0148 (Brighton 
Park), 13M339,. 434-4045 ir 
737-0928 (Marquette^ Parke) li
pas visus Centro valdybos bei 
Apylinkių vallybų narius.

į Centro Valdyba

Indijos premjerė Indira

xz

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chic«sos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
jin rituota j Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Avė,
• T>L 927-3559

i

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvirta- 
dienį, balandžio 12 d., 12 vai., 5 
Great American Savings bend- t 
rovės patalpose, 6201 S. West-; 
ern Avė., Chicagoje. Visos narės ! 
kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

PASSBOOK 
SAVINGS.

radijo Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

te parašyti. Mūsų adresas: Lith
uanian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, III. 60454.

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

D Ė M ESI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai 5126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė.,

- -----a Chicago, -III. - « - ■ <
Tėl. 523-8775 arba 523-9191

. SAVININKAS parduoda 3 mie
gamų namą. 11/$ vonios, įreng-— Bolivijos kariuomenės va

dovybė praeitą savaitę apsupo tas skiepas, didelis sklypas, 2y^ 
ir išnaikino maištininkų centrą mašinų garažas.
krašto šiaurėje. j 7932 S. Mansfield, Burbank, Ill;

—--------- -------- j Skambinti 422-5115
— Bangladešo vyriausybė pa

leido 224 kalinius.

1
REPAIRS — IN GENER.Au 

įvairūs Taisymai

Daigiame ir taisome visy > 
| šiy stogus.. Už darbą gajau- 

tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA 1 

p 6557 S. Tqlman Avenue 
p . Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar 737-17.13?r

I
lea ue for 

financing. 

AT OUR LOW UTE

Hi*h 
Interest Rates 

P*jd on Sevm&s

TAISO ORO VĖSINTUVUS, f 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO I 
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS ' 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

TeL 585-6624

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai,’pildomi pilietybes pra.-

■ šymai ir kitokie blankai, Sj •

i

I

FSLICIntemt Compounded 
Deily »nd Paid Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
BOUJtSi Iton.TUC. FT 1.9-4 Thur.9-8 s«t. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

ff

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

CHICAGOS LIETIMŲ ISTORIJOS
m,

_____ VALST.

Siuntėjo Pava: lė, Vardas ....

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St — Chicago, Ill.
TeL: PRospect 6-2717

Aleksas Ambrose,

Mutual Fėdėra? 
Savinqs and Loan

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI .

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

Knyga su formomis gauna-" 
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

64 LIUCIJA”

Siuntimai į lietu vi J

P. MEDAS,14059 Archer Arens* 
Chicago, III. 60631 TaLYA /-59t»

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

»un uca

Ch^r^« tb,« oil md 
Uteri every 3,000 tt 
5,000 miles to SYOkl 
natinę ęasollre.
Don't fes t Bcrfl LomtI

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms,« drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams! 
ir kitiems.

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.

r

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1-959 metai).

664 psŲ vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $1B.

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Irtorljoa Draugija

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

. 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 GATVĖ______
i

miestas

Žmona: — Mūsų kaiminka yra 
gana juokinga: visą dieną nie
ko kito, nedaro tik pliatkavoja.

Vyras: — O su kuom gi?
Žmona: — Na gi, su manim!

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
I i vai ryto iki 6 vaL vakaro. , 

Segtai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Strsst 

Chicago, Ill. 60629

1 'i "T s

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo vtlandoc 

Nuo 9 ryto iki S vai. popiet 
8«žtadieniais pagal sositarim^ 

S6O6 S. Kadžio Ava. 
Chicago, IU. 60629 

TeL: 778-8000

Adresas:

ZIP CODE .....

I
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