
vežti į JAV.

PARUOŠĖ REZOLIUCIJAS
MIUNCHENE VLIKO ATSTOVAI SUSIPAŽINO SU I.AIS- 
' VĖS RADUO ĮSTAIGOJE DIRBANČIAIS LIETUVIAIS
WASHINGTON, D.C. — Lię- ir aptartos galimybės juos per-

— New Yorko meras Koch pa
skyrė juodaodį Benjamin Ward 
didmiesčio policijos komisic- • 
nieriumi.
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tuvai suvažiavimo darbotvarkė
je, buvo paskirtas laikas antros 
dienos popietėje, po V. Bukovs- 
kio kalbos. Deja, tai buvo atidė
ta, o vėliau, dčd laiko stokos, 
neįvykdyta. VLlKas buvo pa
ruošęs rezoliuciją ii? informaci
nę medžiagą, kurios apie 100 pa
traukliai' ^apipavidalintų aplan
kų buvo įteikta visoms atstovy
bėms. Jokia kita delegacija to
lygios medžiagos, nebuvo pa
ruošusi.

Abu lietuviai dalyvavo suva
žiavimo diskusijose ir rezoliuci
jų komisijose. Dr. K. Bobelis1 dama Senato pastatą. Nuo šios 
buvo referentu Pasaulinės stra
tegijos komisijoje- ir pavadavo mai, išdaužyti dideli stiklai.

(Elta)

bombos nuketėjo.ir Atstovų Ru-

Kelioms minutėms prieš spro
gimą nepažįstamas žmogus tele-

kartais
Korėjos

palestiniečiams išsikelti 
polio, kad nebūtų išąMytas 
įmestas.-

PIRMADENI0 NAKTĮ ŠALIA JAV 
SENATO SPROGO BOMBA

PROTESTUOJA PRIEŠ JAV INTERVENCIJĄ GRENADOJ 
IR BEIRUTO AERODROMO SRITYJE

WASHINGTON, D.C. — Pir- j Sargai prižiūrės, ar kartais kas 
madienio naktį visai prie Sena-' nesineša snrogslamos medžia- 
to durų sprogo galinga bomba, į gos ar kitokių ginklų, 
išlauždama duris, išmušdama 
daugelio langų stiklus ir sužalo-

jos pirmininką; inž.-L. Grinius 
dalyvavo Ekonomijos ir preky
bos ■ komisijos, darbuose ir pa- fonu pranešė Washington Post 
Yuošė jąi rezoliucijas. . laikraščio- redakcijai, kad netru

kus bus išsprogdintas JAV Se- 
įnatas. Tai bus ųjrotestas prieš
JAV karišką- intervenciją į Li
baną ir į. Grenadą. Baigus pra
nešimą, tuojau pasigirdo spro-

■ h-'~- ■ fA
aio apylinkė^-nak- 
Į6&Wo. todėlfgj^us

ruošė jai .rezoliucijas.
Suvažiavimo bėgyje buvo su

sipažinta su daugeliu tautų at
stovų. .Užmegzti ryšiai padėjo 
išgarsinti, okupuotos Lietuvos 
bylą ir bus naudingi ateityje.

kitų tmit^'pa- j ties 
sauliniomasto' / ‘ --1-

Bet Amerikos senatoriai ne
siims tokių priemonių, kokių 
imasi komunistai. Sovietų val
džia yra apsitverusi aukšta mū
ro siena: Niekas negali jos per
lipti ir patekti į kiemo vidų. 
Pagaliau, ir į kiemą patekusieji 
atidžiai sekami. Prie kiekvieno' 
namo stovi sargai, o namų kori- \ 
doriuosėjaip pat daug viešos ir 
slaptos policijos.

Senatoriai pareiškė, kad- jie 
yra žmonių renkami, todėl nėra. 
jokios prasmės žmonių bijoti. 
Jei žmgpės kurių nemėgsta, tai 
kjt įnui jų neišrenk^'

us” primeta kd
orus ne ; Tųpja^iffig^ flfnžfelą'partija

- Hudson Austin ir Bernard

Prez. Reaganas su žmona vakar išskrido j Japoniją, 
kur keturias dienas tarsis su japonų vyriausybės 
atstovais ir aplankys JAV kariuomenės dalinius. Po 

keturių dienų skris į Pietų Korėją:/

. dienio ryte prezidentas R. Rea- į 
; gsnas išskrido į Japoniją ir Pie- 
»tų Korėją. Prezidentas skris į 
* Aliaską,, kur lėktuvui bus įpil- 
j ta daugiau degalų, o vėliau pre
zidentas skris tiesiai į Japonijos; 
sostinę. Prezidentas skrenda i I 
Japoniją ne vienas. Kartu su juo Į 
į Japonijos sostinę skrenda visa i 
eilė JAV patarėjų.

Į Pranešimai .iŠ Tokijo sako, 
jog Tokijo miestas jau keturias 
dienas papuoštas Japonijos ir 

į Amerikos vėliavomis. Japonijos 
j vyriausybė laukia prezidento R. 
Reagano išskėstomis rankomis. 
Ištisas tris dienas Tokijo mieste 
nepatenkinti japonai protestavo 
prieš JAV. Protestavo įvairios

■ japonų grupės. Policija įsakė 
; toms grupėms išsiskirstyti ir 
nepakenkti prezidento Reagano 
vizitui.

IAP0NŲ SOSTINĖJE PREZIDENTAS 
PRALEIS KETURIAS DIENAS

JAV NORI, KAD JAPONIJA SUSTIPRINTŲ SAVO 
APSAUGĄ PACIFIKE IR ŠIAURĖS AZIJOJE

NEW YORK, N.Y7. — Antra- Į sienį.
Iš Tokijo prez. Reaganas skris 

tiesiai i Pietų Korėją. Jis tarsis 
su Japonijos pareigūnais, o po 
to bandys išlyginti 
įtemptus JAV ir Pietų 
santykius.

Prezidentas nori 
JAV, Japonijos, Filipinų, Pietų 
Korėjos ir kitų valstybių susita
rimą bendram darbui ir pasau
lio taikai siekti. Prezidentas 
nori laisvu tautu susitarimo 
gerbūviui ir taikai. Prezidentas 
žino, kad, tai yra ne toks leng
vas, o kartais net ir pavojingas 
dalykas, bet prezidentas yra pa
siryžęs mestis kovon, jeigu yra 
reikalas.

Intervencija Grenadon gali 
būti pavyzdys, kaip JAV sustab
dė įsibrovėlius į Karibų jū
ros valstybę. Jeigu JAV nebūtų 
laiku padariusios intervencijos, 
šiandien Grenada jau būtų So
vietų valdžios kontrolėję.

Kaip Japonijoje, taip ir Pietų 
Korėjoje, prezidentas nori pasi
matyti su ten esančiais JAV ka
riuomenės daliniais.

pasiūlyti
“Ąį>ie Estijos; W»aj^ i^i^į. 
vok. padėtą’-’,
imtos iyisos režblfųcų^ karijipi jif 
paruoštos; behętrp pobūdžio • ^e- 
zoliucijps. Pasaulio. Ąnti-Koiųu- 
nistiifes Lygos pastovus sekre
toriatas visas rezoliucijas turi 
įteikti ’ adresatams. Liuksem
burgo laikraščiai apie suvažia
vimo‘eigą ir jo paskaitas rašė 
išsamius straipsnius kiekvieną 
dieną.

Miunchene dr. K. Bobelis ir 
inž. L. Grinius susipažino su Ra
dio Liberty lietuvių skyriaus 
vedėju p. K. Čeginsku ir telefo
nu susisiekė su kitais radijo pro
gramos darbuotojais. Svarbiau
sias šio susitikimo tikslas buvo 
išsiaiškinti padėtį ir galimas 
išeitis ryšium su planuojamu 
bendro Pabaltijo respublikų ra-1 
dijo skyriaus sudarymu. Atsi
žvelgiant į tris skirtingas kalbas j 
ir skirtingas lietuvių, latvių ir 
estų padėtis, toks sujungimas 
gali būti lietuviams nenaudin
gas. Lietuviai atstovauja bent 
pusę Pabaltijo gyventojų, nors 
JAV kiekvienai tautai skiria po i 
tiek pat personalo ir programos ■ 
laiko.

•Miunchene buvo taip pat pa- i 
tikrintas VLIKo archyvų stovis

vo dirbn^ūv ofisuose,
bet,’Irenkąiiias7 tik 
išgąsdino., 4. .■’ ... • -. ’ ;

<; Sėnat aS;įimsū apsaugos
pfriempriiųL1 -'"Ų". :

Senato ėpaneigūnai pripažįsta, 
kad riekės initis apsaugos prie
monių- prieš namo sprogdinimą, 
ir žmonių žudymą, kaip daroma 
kitose vietose.- .. . ’

Valstybės įstaigoje bus pasta
tomi sargai- tvarkai prižiūrėti, visiems grenadieriams.

Coard palikti ŠV Georgės kalė- TURKIJOJ RINKIMUS LAIMĖJO KON
jirne stiprioj sargų priežiūroj.

-— Andrei Gromyka Lenino, 
^mauzoliejaus. aikštėje, ^stovėjo 
trečiuoju. *

—_Prez. Reagan viską patvar
kė, kad salos gyventojai gautų 
3 mil. dolerių paramą. Pirmon 
eilėn paramą turi gauti nuken- j 
tėjusieji, o vėliau parama eis

. PrezideniaSj _ prieš išskrisda- 
’ maš,’ laikraštininkams pareiškė, 
; kad JAV su Japonija veda dide
lį biznį. Pasaulyje nėra kitos 

,-rValstybės, su kuria JAV vestų 
i įokią didelę prekybą, kokią ve

da su Japonija. Prezidentas lyg 
•' apgailestavo, ' kad šiais metais 
• prekyba-su Japonija išeis japo 
nų naudai 22 bilijonais dolerių, 
šiuo reikalu buvo vedami įvai- 

' rūs pasitarimai, įvairiais susi- 
i tarimais buvo ieškoma pasyvų 
balansą'sumažinti, bet rezulta
tai bevetik tie patys. Japonai pa
jėgia savo prekes pigiau paga
minti ir įtikina Amerikos biz-1 
nierius’^as prekes pirkti.

Prez. Reaganas ši kartą nori 
kelti kelis svarbesnius klausi
mus. Prezidentas nori, kad Ja
ponija sustiprintų savo gynybą 
ir imtųsi ginti Pacifiką ir šiau
rės Aziją. Kaip Japonijai, taip 
ir JAV-ėms žinoma, kad Sovietu 
Sąjunga ginkluojasi Kamčatko- 
je, Sachalino saloje ir visoje Si 
biro šiaurėje. Žiaurus Pietų Ko-

GRENADA GAUS EKO--<~_ 
NOMINĘ PARAMĄ

WASHINGTON, D.C. — Re
zidentas Reaganas, prieš išskris
damas j Japoniją, norėjo būti
nai aptvarkyti Grenados reika
lus. Pirmadienį jis priėmė di
doką grupę buvusių Amerikos 
studentu, besimokiusiu medici-, 
na modernioje Grenados medi
cinos mokykloje.

Studentų grupė, atvykusi į 
Baltuosius Rūmus, buvo paten
kinta prez. Reagano žingsniais 
išgelbėti Grenadą nuo Castro 
pavergimo. Niekam šiandien ne 
paslaptis, kad Castro buvo pa
ruošęs ne tik karius, bet jis ^bu
vo ten nusiuntęs ir reikalingus 
ginklus. Castro ginklų sandėliai 
palikti demokratinei Grenados 
vyriausybei, nutraukusiai ry
šius ne tik su Kuba, bet ir §Įi 
Sovietų Sąjunga.

tav
bal-

nors

SERVATYVI TĖVYNĖS PARTIJA
TRYS DABARTINIAI MINISTERIAI PRALAIMĖJO, 

GENEROLŲ PARTIJA TREČIOJO.! VIETOJ
ANKARA, Turkija. — Praei-tiją, patarė balsuotojams 

šuoli už Tėvynės partiją,
Tėvynės partijos pirmininkas 
ne kartą pabrėžė, kad partija 
būsianti nepriklausoma. Tačiau 
kai kurių partijų vadai šiuo bal
savimu norėjo parodyti ka
riams. kad krašto gyventojai 
nepritaria karių valdymo prie
monėms. Pats Turgut Ozai tai 
supranta.

Jis patenkintas, kad laimėjo 
rinkimus. Jis tvirtina, kad jo 

-partijos žmonės bus konservą-, rėjos keleivinio lėktuvo sunai 
riyvūs. Jis pats prašys preziden
tą priimti ir išsikalbėti krašto 
valdymo klausimais, bet parti
jos nariai elgsis taip, kad kraš
tui bus didesnė nauda.

Kraštą valdančių generolų 
partija labai žiauriai pralaimė
jo rinkimus. Trys ministerial, 
kandidatavę į parlamentą, rin-' 
kimus pralaimėjo. Dabartinis 
premjeras Bulent l'lasu į parla
mentą išrinktas, bet labai ma
ža balsų dauguma. Jis pateko į

I parlamentą vien tik todėl, kad

sekmadienį visoje Turkijoje 
buvo parlamento rinkimai. Prieš 
tris metus turkų kariuomenės 
vadai paėmė vyriausybę, dau
gelį laikė kalėjime, kitus iš-

i siuntė į stovyklas, bet aprami- 
; no kraštą. Vyriausybė baigė 
tarp partijų ėjusias žudynes, at
ėmė ginklus iš gyventojų, ke
lioms partijoms neleido veikti 

.ir 800 politikų neleido kandida
tuoti į parlamentą.

Visame krašte buvo sudaryti 
rinkiminiai sąrašai. Leista su
daryti naujas politines grupes, 
paskelbta naują konstituciją ir 

: reikalauta prisilaikyti konstitu- 
1 cijoj išdėstytų principų. Patys 
t generolai sudarė partiją, kuri 
tikėjosi gauti daugiausia balsų, 
bet gyventojai kitaip galvojo.

Gyventojų dauguma pasisakė 
už Tėvynės partiją, kuriai vado
vavo Turgut Ozai.

Turgut Ozai yra ekonomis
tas. Jis suorganizavo nepriklau-] 
somą Tėvynės partiją. Jis pr 
pažino kariuomenė-s vadovybę. ] kandidatavo Islambule. Jeigu 
atstačiusią tvarką visoje Turki
joje, 
vartojamiems metodams.

Turkų kariuomenės vadovybė Į 
uždraudė buvusių partijų 
dams dalyvauti šiuose rinki
muose. Politika^ bcvaldydami 
kraštą, padarė labai dideles nuo
laidas konstitucijos laužyto-

buvusio premjero šalininkus.

GREEC

JtHODB N«cosxj

$aETE

See

LIBYA

JORDAN
Orfrt •Generolų sudarytoji partija,'

lap, gavo tiktai 71 vielą. Ji va-

UNITED 
ARAB 

REPUBLIC

i

I 
i

MILES

100

kinimas rodo Sovietų valdžios 
ekspansijos planus. Japonai bu
vo laiku informuoti apie šiuos | Studentai papasakojo prezi- 
JAV planus. Jeigu pasitarimai deniui Baltuose Rūmuose, kokią 
pasiseks, lai ši prez. Reagano baimę jie kentėjo, kai generolas 
kelionė į Japoniją gali būti pati Hudson Austin pradėjo žudyti 
svarbiausioji jo kelionė į už-

KALENDORbLIS
Lapkričio 9: Teodoras, Miglė, 

Aušautas, Rastenis, Saja.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:36.

Senato rūmų durų buvo padėta 
adino duris ir išmušė labai daug 

langų. Bombą padėjo protestuotojai prieš JAV inter
venciją Grenadoje ir Libane.

jis būtų kandidatavęs Ankaroje, - 
bet jis nepritarė karių tai būtų pralaimėjęs, kaip pra-

I laimėjo kiti trys ministerial.
Naujai išrinktas parlamentas 

va Į turės 400 narių. Turgut Ozalo 
Tėvynės partija naujame parla
mente turės 212 hamių. Popu
liari partija, kuriai vadovauja ’ 
jaunas Neodet Calp, gavo 117

jams. Generolai norėjo atstatyti J atstovų.
buvusia Kernai Pašos demokra
tiją, atskyrusią turkų tikinčiuo- kuriai vadovauja Turgut Sun 
sius nuo valstybės.

Visa eilė buvusių partijų va- I dinasi Tautinė demokratų par- 
dų, negalėdami turėti savo par-1 tija.

ISKAEL

Sek inadienj Turkijoj buvo laisvi rinkimai į parla
mentą. Laimėjo žurnalisto Turgut Ozai vadovauja

ma konsenatorių demokratinė Tėvynės partija.
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BEGINKLIAI ŽEMAIČIAI PRIEŠ [ ’ 
GINKLUOTUS RUSUS

> Prieš 90 metų kražiečiai narsiai gynė savo 
šventovę nuo rusų žandai!) ir kazokų

Į >’ (Tęsinys)
Vienas tvirtas vyras, gavęs 10 

kirčių irž paklaustas, ar gana, 
atrėžė: “f(ad norite, galite dar 
plakti”. Kai Juškaitė 60 “bizū
nų”, vėl klausė? O vyras vė : 
‘Kad norit, dar plakit”. Įnirtę 
kazokai ėmė plakti' nebeskai
čiuodami, apie 10 minuciQ- Vos 
besuprantamu balsu nuplakta
sis gubernatoriui pasakė* “Da
bar lak mano kraują, kaip šao" 
— ir po valandėlė mirė.

Daug nukentėjusių

.Nors'40 m. vėliau neprik.au- 
semoje Lietuvoje gyvi likę Kra
žių įvykių .liudininkai tvirtino, 
kad tik kraujo buvę daug pra
lieta, bet mirtinai ’vietoje nu
kautų: nebuvę, .tačiau aukų ne
trūko. Virš 10 asmenų, žinomų 
vardais ir pavardėniis, nuo rim
bų ar ieties žaizdų mirė po ke
lių dienų ar savaičių.

1

ir" čia

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią' dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

to pradiirtinkas. Dail. Romo Vie
sulo paskaita, paskelbta ‘ Drau
ge” 1983TI 22, paremta istoriniais 
faktais, aiškiau kaip kiti autoriai 
įrodo, kad Kandinskis pasimokė 
iš Čiurlionio, o ne atvirkščiai,

Man atrodo, kad Čiurlionį rei
kėtų suprasti ne pagal jo tech
niškų priemonių tęrminclogija, 
bet pagal tai kas jo kūryboje 
vaizduojama, — pagal jo filo- srovių mišrainės dalyvavo ir Pi- 
sofiją. apie žmogaus kultūrinę 
mirimą. Galima sutikti, kad ėiur.

*i kitą, taip pat pasi^artodąmi tris cuts, V. Gibronas ir A. Jakuška. 
kaltus. Tas pat pasakytina :r A. Bartkevičius, priėjęs prie io- 
apie jo Senatas, kuriose vaizdi- kančios poros, sudavė merginai 
nės dalys savo pobūdžiu atitin
ka muzikines sonatų dalis.

Radikalieji meno sąjūdžiai 
prasiiJ<o po Čiurlionio mirties 
(1911). Pirmoji “modppHojp” 
meno paroda surengta 1913 m. 
New Yorke, kurioje šalia kitų

casso su savo ankstyvesniais dar
bais. Betrūko Marinetti vado-

V V ~ * Y ę . » «- .*** ^ ■

lionio kūryboje yra .-.bsuaktiznro vaujamo futūrimzo, paskelbusio 
šūkį — “Mirtis senajai kultū
rai”. Visos tos naujos srovelės 

; monė minčiai ar grožiui Išreikš. — orfizmas, dadaizmas, fauviz- 
ti, bet Čiurlionis nepaliko nė vie- mas ir pan. — buvo truinpalai-

elementų, kurie jam buvo rei. 
kalingi kaip dekoracija — prie-

nono kūrinio, kuriame nebūtų kės ir gyvenimo, “vėjo” greitai
buve nuaustos užuomirštfrn.

Tuo jis diametraliai Šių “naujovių” Čiurlionis ne-

visucmenės paslėpti, bet 
atsirado šviesių asmenybių, ku
rios tas skerdynes iškėlė į die
nos šviesą ir sužadino užuojau
tą nukentėjusiems. Reikia ma
nyti, kad tai daug prisidėjo prie 
suimtųjų teismo eigos.

Po tardymų, apie 150 žmonių 
buvo pasodinti į kalėjimą. Bet 
kai sekančių metų rugsėjo 20 
Vilniuje buvo pradėtas teismas,, 
tai kaltinamųjų buvo likę tik 70. t 
Jų ginti be užmokesčio, stojo |

’ šeši žymūs advokatai — lenkai 
• ir rusai. Kai kurie advokatai rei- 
' kalavo, kad teismas bausti] ru

sus, o ne kražiečius. Teisinas 32 
kaltinamuosius išteisino, liku
siems jaunasis caras Mikalo
jus II bausmę dovanojo, išsky
rus keturis minios vadus, ku
riems 10 metų katorgą pakeitė 
vienerių metų kalėjimu. 

Po daugelio metų
Nors mūrinė Kražių vienuo- 

' lyno šventovė buvo uždaryta,
Emilija Lukšienė, kelių kazo- bet nebuvo nugriauta. Jau 1910 

kų išprievartauta, mirė po po-' metais Kražių klebonas galėjo 
rosl.diėnų. Kitas kražietis bandė tą šventovę išvalytų sutvarkyti 
ginti mergaitę nuo kazokų; už ir padaryti parapijine. O kai 
tai buvo tįek primuštas, kad 1941 m. vasarą medinė Kražių 
greit mirė: ’Vienam rimbais iš-1 šventovė sudegė, tai po karo nė 
muštos akys, kitas nuo galvos' raudonieji carai mūrinės šven- 
suĄaužymo . netrukus apako. Į tovės iš Kražių tikinčiųjų nebe-' 
Adolfinai Abromavičiūtei šven-' atėmė, 
tovėje nulaužta ranka. . Viena ; 
moteris nuo galvos sudaužymo iki šiol liudija ir Lietuvos, ir i 
visai iš proto-išėjo’, kita pakvai- Katalikų Bendrijos istoriją Lie-Į 
Io. Kun; Mažeika, kuris ir pats • tūvoje. Tai griuvėsiais pavirtusi! 
būvą -nukentėjęs, r vėliau liudijo: senosios Kražių parapijos mūri-; 
įjTA'r* • ’ 1 Y • ’ _ : 1 _ •___L-’- X -X^X—TT-.4- 4,
viu spragilais, net buvo trys (Didžiojo laikais, ir mūrinė Kra-; .A :
Raudonojo Kryžiaus pastotės at-|žių vienuolyno šventovė, kuri i ^urboni ka.p da,lm>Aą .r 
važiavusios pervežti primuštus’ tebetarnauja parapijai iki šiol. Įmu^ ; . ...< ■

.. v i pineal de

“Bet ir kazokai gavo nuo lietu-'nė varpinė, statyta dar Vytauto! 
vių spragilais, net buvo

VES DAR IEŠKOME ČIURLIONIO
Du Kražių sakraliniai pastatai; šileilčio paskaita apie Čiurlio

nį Bendrosios dailės parodos ati
daryme ..Čiurlionio ..Galerijoje, 

Ine. lapkričio 3 dieną.

Jau turime ne mažai mono
grafijų ir kitokios litersRūros

kazokus”.; . -- ■ *

Atgarsiai spaudoje
Labai stipraus, atgarsio tie 

įvykiai susilaukė draudžiamojo
je ano mėto lietuvių spaudoje: 
ir katalikiškoje “Apžvalgoje”, 
ir liberaliniame “Varpe”. Neat
siliko nuo jų: ir . Amerikos lietu
vių, spauda. Manau, kad Kražių 
skerdynių atgarsis Amerikoje 
stipriai prisidėjo prie -galutinio 
lietuvių? atsiskyrimo nuo lenkų 
ir prie tautinės sąmonės atbū-, 
dimo.-'*’- r į- '. * j

iŠ ■ 1851

tų laikraščiuose priminė V. Eu- 'rne 1S* 
ropąi ir pasauliui primirštą Lie- '
tuvos:ya^dą. Rusijoje caro val
džia”.Kražių įvykius bandė nuo skamba

-. kompozitorių, tačiau
Kražių .skerdynių reikšmę lie- j dėlpa

tu vių tautos istorijai ir i 
mui vargiai galima tiksliau iš
reikšti, kaip tai padarė nebe
žinomas autorius 13-tos Kražių 
giesmės posmu:

Ir kaltybės,
Ir kantybės
Yr’ pas-Dievą miera;
Už armota
Ir už protą
Daug stipresnė viera.

išliki ' sau-lyie vis ^ar nesibaigia^
Čiurlionis, pradėjęs kaif? mu

zikas ir sukūręs rimtų muzikos 
darbų, pajuto^ kad. muzikoj jam 
neužtenka save išsakyti; ^vaiz
dinis menas jam pasirodė esąs 
geresnė tam priemonė, todėl nu. 
ėjo meno mokyklon. Gal ir ge
rai, kad jos nebaigė, nes Čiur
lioniui to ir nereikėjo. Iš meno 
mokyklos jis išėjo laisvas, tai
syklių nesuvaržytas ir sukūrė

kė. Savo kultūrinei filosofijai 
išsakyti jis susirado re tik savo 
spalvas, bet nieko nesekdamas, 
nepamėgžiodamas jis susikūrė ir 
savo techniką. Berods, jau vi
suotinai pripažįstamą, kad Čiur- 

1 lionio kūryboje nėra svetimų 
įtakų. Dabar, norint Čiurlionį 
kur nors įrikuott, tebevyksta 
ginčai dėl jo kūrybos pobūdžio 
ir jos technikos.

Ne vienas Čiurlionio darbuo
se mato pirmuosius abstrakto 
požymius ir Čiurlionį, o ne Kan- 
dinskį laiko abstrakto pradinin
ku. Meno kritikai — istorikai 
Aleksis Ranit ir Edgar Avik 

’(abu estų kilmės) jau kuris lai
kas Čiurlionį pristato kaip ab
strakti zmo pradininką. Edgarą 

i Aviką svįsijažinau 1965 metais

jo kūrybos esminio bruožo — 
minties.
skiriasi nuo a
darbuose nėra ir negali būti jo-

. kios minties. Jeigu kam svarbų 
iškelti Čiurlionio tęhniką kaip 
pagrindini jo kūrybos bruožą, 
teskaito jį abstrakto pradininku,

į tačiau jo kūryboje yra kažkas
■ daugiau už jo susikurtas techniš

kas priemones. Jo Karalių pa
saka, Sonatos, Fugos, Zodiako , . . . ,

j Ženklai. Pasaulio sutvėrimo ei-, j’ pirmiausia jį atrždp ir įverti-
• klas, Rex iy kt., rodo jo kūrybos 

esmę. Abstraktu negalima iš
reikšti nei fizinės, nei dvasinės 
realybės ar vizijos, kurios suda- 
ro Čiurlionio kūrybos turinį, jos 
esenciją.

Jo simboliška, mistiška kūry-
i ba galėtų būti laikoma ir sur- 
realizmo pradžia, nes Čiurlionio

> vizijos tikrai siekė “virš realy-

bstraktistų, kurių* matė, bet vargiai būtų jomis do-
mėjęsis, nes jis buvo per rim
tas kaip žmogus ir kūrėjas jomis 
žavėtis. Jis pats turėjo ne tik

ranka per veidą. U. Lėją smo
gę vaikinui. Po to jie pasirin
ko naują auką. Muštynių išsi
gandęs jaunimas išsilakstė: Ke
turi nesutramdyti chuliganai 
tada nu^ęliavo į Mejdžiūnų kai
mą. Ten 3 vai. nakties užsukę 
pas K. Anilionį, sumušė jį ir j<* 
draugus. ANem atvejais auko
mis buvo pasirinkti jiems ne
patikę žmonės. Teisme taipgi 
paaiškėjo, kad po tų muštynių 
V. Gibronas su nepilnamečiu R.’ 
Sidauga iš M. Melnikaites kol
chozo sandėlio pavogė 430 kg; 
grūdų, o V. Gibronas ištuštino ir! 
vieno Mikoliškio kaimo gyven
tojo maisto sandėliuką. Tęismd 
pirm. J. Nekrašiuš teigia, kad už 
šiuos nusikaltimus Ąlgis Jakuš- 
ka, tlldis Lėja, Raimondas Si
dauga, Algis Biartkevičius ir Vir-

ką naujo žmonijai pasakyti, bet ginijus Gibronas susilaukė griež 
sugebėjo susirasti ir savė'prie
mones tapi savo ^žodžiui” pa-!
likti.

Čiurlionis turėjo giliai išgy
venti, kad svetimiėjiį o ne sayiė-• • • *■** '.T* “f '-' č \

no. Tuo dar kartą buvo patvir 
tinta, kad “Savo parapijoj pra 
naču nebūsi!” į

■į įę, Piprputinė pasaulinė paro-
, • *■ A ■*>>■*, t i _ _ < <

-'metais'.

e Tuštį indai ir varpai garsiai

> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir mokit 
IM4m. metrašti*. Jame yr* vertingi, niekuomet nesenstą, Vin* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir f 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* ir A. Virs-’

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* h tn 
tiuli lokiu pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairą 
Ivente* bei jų irt ori j a ir- eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan

bei užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

ŽMOGAUS" GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tai Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių knygr

člrvb*. J

<■ ■’w j*. i*'mw m..

tos bauspęs, o M. Melnikaites 
kolchozo valdyba — papęikimo 
dėl netinkamo jaunimo šokių 
opganizayimp.

MEET THE CHALLENGER

tai ko niekas nėi prieš jį* nei po] Čikagoje, kai jis čia lankėsi aus- 
jo net nebandė. Meno istorijoj > tralų dailės įparodos Jaunimo 
Čiurlionis lieka kaip vienišas Centre metu. Grįžęs į Aųstra- 
ąžuolas.- ••

Čiurlionio kūrybos laikotar
pyje buvusios impresionizmo - ir
ekspresionizmo srovės, kaip ir nejaus laikraščių. Ten Čiurlio 
Picasso kubizmas, jo nepavei-nis buvo aprašytas kaip abstrak-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
■M PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. —

E 2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 TeL 925-2787 SS

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. MB

«■»
Maistas iš Europos sandėlių.
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MARIJA NOREIKIENĖ
• • J v

bės” nežinomas erdves, patį 
Dangų ir net jo Valdovą. Taigi,’' 
tikrojo simbolinio surrealizmo 
tėvu greičiau laikytinas Čiurlio
nis, o ne vėliau gyvenęs ispa
nas Salvadore Dali, pagarsėjęs 
savo vulgariškais iššokiaisir vul- 
gariškumo antspaudą uždėjęs vi*| 
sai srovei, dabar žinomai Surrea
lizmo vardu. Surrealistinių už
uominų be vulgariškumo yra bu
vę ir anksčiau, ypač bažnytinia
me mene. Net surrealizmo ‘‘prie
šas” dail. V. 'Vaitiekūnas neiš-v 
vengė surrealistinių. formų.! Jb 
kūryboj e (Rei nkarnaci jos: -cikle 
ir kt.) objektai dažnai natūralūs, 
bet paveikslų struktūra _iš da
lies surrealistinė. Vulgarusis 
surrealizmas bandomas ir lite
ratūroje. Icchoko Mero “Strip- 
tyzo” haliucinacijos yra tokio 
bandymo pavyzdys lietuviu lite
ratūroje. .

Savo kūryboje Čiurlionisrpa-’ 
liko originalių bandymų “sujung 
ti” muziką ir vaizdinį meną. 
Kaip muzikos Fugoje garsai — 
ištisos frazės — “bėga” įvatruo- 
damos, pasikartodamos .tris-kar
tus, taip ir jo vaizdinėje “Fu
goje” vaizdai “bėga” įvairuo
dami iš vieno paveikslo plano

Jaunimo šokiai
t- Pakruojo rajono liaudies teis
mo pirm. J. Nekrašius “Valstie
čių Laikraščio” rugsėjo 22 _ d. 
laidoje skaitytojus supažindina 
su pernai vasarą įvykusiais M. 
Melninkaitės - kolchozo jaunimo 
šokiais Mikoliškio kultūros na
muose. Juos tada sudrumstė ke
turi girti to paties kolchozo jau
nuoliai — Ų. Lėja, A. Baitkevi-

SERVEW1TH PRIDE TN 
THE NATIONAL GUARD

r
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SUSIVIENIJIMAS LIĘTUVIV AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai, tarnaujanti jau per 97 metui 

SLA. —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
; ’ ' 'tebusdirba.. . v' •
į ' SLA — išmokėjo daugiau; kaip. AŠTUONIS MIdJONUS dolerių 

•'"ū - '/-apdraųdų, šavb' hariam^-AY*' 'v?
SLA — apdraudžia’ pigiausiomis kainorpis. SLA neieško pelno, 

nariams .patarnauja .tik savišalpos pagrindu. -:
.- 5 • < Kiekvienas petūyis ir:lietuvių*drangai gaH

t', ;' Susivienijime.' apsidrausti Iki $10,000. J
, L SLA — apdraudžia ir Tatipomaja ąpgrauda-vEndovnpent

* Insurance, kuri^ypaęrpauSinga. jadinmui, įlekiančiam
< T . - atikštojo' mokslo ir jų. gyvemmo, pradžiai. A •;; ■

SLA^vaisus' apdraudžia pigia’ terminuota, apdrauda: už ,'
- L ; :'z : apdraudė sumą temoka.tik $3.00 metams,

— kuopų yrit visose lietuviu kolbnijpsę. <■ J ,: 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopę, veikėjui, ' 
jie.' Jums .mielai .pagelbės. J; SLA įsirašyti;

_ Galite kreiptis ir. tiesiai SLA Centrą: ‘ /

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
' -307 W. 30ilt St4 jfew York, Jf.Y.; 10001 

TeL (212) 563-2210

Centre metu. Grįžęs į 'Aųstra- 
■ liją, kur Sydnejaūs universite
te jis dėstė meno dalykus, man 
tasiuntė keletą iškarpų iš Syd-

4 Ml
T;.

’ <’• Cosmos Parcels Express Corp. 
I , ~ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
i “ 2b01 W.69th St, Chioego, BL 60629 * Tel 925-2737

{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė# a 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvieną 
BetuvluL Leidinys Rtūstmota* nuotraūkomh. pabaigoje duodum 
Titovardžlų pavadfarfmzMr jų vertiniai | vokiečių C&Eri

mfnfrnil Ir mintys *pte Mmenls te Metas Detnvoje Ir pte 
maišiais bolševikų okupadjoe metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik fl. ■?•'»« _ i «

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoHudonlerfua, ncsn’prM 
t*S te kbdftrngal interpretuojamas gyvenime ir politikoje^ tik & 
Jurgio Jaštesko knygoje apie JnUau* Janonio gyvenimą Ir po* 
•Uf* Dabar būtų J| jgalhna pavadinti kovotoju ui žmogaus teta® 
Knyga’ <fideMo formato, 265 puslapiu, kainuoja

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

iii i>.h t1 i'H’:■ iiiiiiiHiitiĮ ihih i ■.

JAY DRUGS VAISTINĖ z
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

50 metų studijavęs, kaip
r : ' C''

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,'

parašė 7PQ puslapių Enygą, fcirio'n BuSėjo yiską, kas bet kada Ir.

Ir lietuvių EalBę* 'Jia ffidEM kartu bu kuru Jaunium tr prof« K,

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
i tr patarė mums toliau studijuoti.

I

Naujianoi, tQucaao, 3, DL Wėdn*s4*y, November 9, 1913
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f MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ČICAGOS NAKTĮ
PHe Makormiko garvežiai kosėja 
nematomi ošia garai, 
naktis — nemigos Į ją 
prikrovė aitvarai.
Geležinis tramvajų dainavimas, 
su šunų, kalba pakaitom — 
Čikagos sapnavimas 
akim neužmerktom...

Pražuvęs namų milijonuose, 
su miestu užmigti negaliu, — 
minčių susisukęs ciklonuose, 
į Lietuvą tylią lekiu...

Arėjas Vitkauskas

girtuokliauti!
— Ką darysi, bandau paskan

dinti save vargus.
— O ai jau tą baigi atlikti,
— Nelabai. Tie mano vargai 

moka plaukioti...

TIESUS KELIAS
Mokytojas klausia vaiko:
— Jeigu vienas dubina 

mylias per valandą, tai kaip to
li nueis penki vyrai per pltsę 
dienos?

— Nueis į karčemą, — atsakė 
vaikas.

SVIETO GROBIKAS
Apie baisųjį gruziną

Kas nežino to gruzino. 
Kurs pasaulį apkabino? 
Nosis ilga, ūsai riesti 
Europiečių mirksta svieste.
Jis apžiojo, sužalojo.
Mažą s tautas sudorojo. 
Ir dar alksta, vis nesotus. 
Baigia ryti žemės plotus.

Ateis galas, bus skandalas, 
Nusibaigs tasai bachalas, 
Reiks rokundą jam išduoti 
Nuo ko ūsai taip taukuoti.

Pasikalhėiii
Maiklo

Vis pagalvok
(Tįsinys)

dvi

BŪTŲ BUVĘ KITAIP

— Ir kaip tamstai ne gėda 
taip girtuokliauti. Juk tas ken
kia sveikatai.

— Nieko panašaus. Žiūrėk ir 
.sulaukęs šešiasdešimt metų aš 
esu sveikas.

— Jeigu tamsta būtum negė
ręs, tai jau seniai būtum sulau
kęs astuonių dešimčių metų.

* * *

GERI LIUDININKAI.

Vienas žmogus padavė į teis
mą savo kaimyną už kastuvo pa
vogimą. teisme teisėjas užklau
sė skundiko, kuom jis gali tą pa
tikrinti.

- Aš galiu pristatyti žmogų, 
kuris matė kaip anas ėmė kastu
vą. 1 X

K: Įtinama tučtuojau atšovė:
— Ponas teisėjau, aš galiu at

vesti iki 50 žmonių, kurie to vi- 
<.'ti nematė. y į

* * * ’ ,

BŪTŲ DAR BLOGIAU
1

Pavargėlis, skundžiasi praei
viams: .J’'/' ..

— Bičiuliai, pasigailėkite,. as 
;dar 'šiandien niėko nevalgau. il

— Tai kodėl neini dirbti, juk 
esi sveikatas, — pastebėjo vie
nas.

— MieliaUsieji, jei dirbčiau, 
tai dar labiau norėčiau valgyti.

it * *

PAGAVO

Larkytojas sdpn; pročių ligo
ninės pastebėjo vieną įnamį žu
vaujant išdžiūvusiam prūde. Juo 
kaudamas jis paklausė įnamio:

— Ar daug žuvų jau esi pa
gavęs,

— Tam.-ta esi devintas — tit- 
sakė tas.

* $ *

* * *

TARPE DRAUGŲ

— Kaip tu. Stcp j.

NAUDINGOS KNYGOS
Profesorius klausia studento:
— Kokios knygos jums dau-. 

giausia pagelbėjo?
— Motinos virimo knyga ir 

tėvo ček'ų knygutė.

Kaip tuos ūsus nulaižysi? 
Prisipumpęs it koks Veršis, 
Tautų krauju, susiteršęs.
Metai greiti sukas skraiste, 
Nuo gruzino joja raiti.
Neb’sapnuos jis jau atgulęs, 
Užgęs saulė ir mėnulis,:
Graži viltis tad itns piltis, 
Kai gružino nuluš ntiš, z 
Pranyks slibino galybė, 
Tad pasaulin grįš rainybė.

- j Perkūnas

GERA MEILE

— Kiti vyrai savo-žmonas .į 
dangų kėlia, o tu...",' ■ • \ '„t

— Tikėk; ir aš;, tąip padąiįy; 
čiau, jei žinočiau, kad iš dai
gaus negrįši. ' . .' į? ';

NEŽINO kAIROS
— Kur tu, Vincuk,- gavai tą 

naują dirželį?
— Krautvėje. . ,-■■■
— Kiek jis kainuoja?

Kai aš j-Į pirkau, tai 
nebiivo krautuvėje. '

nieko

t 
k 
■pa-

IR JIS ŽINOT U
•— Jbr.ąf, 

sigerti?'.Gyvulys Jr tžs£žftio-kį-i 
da sustoti, o tu (juk žmogus.’4;Z

Kai aš geriu vandenį 
žinau kada sustoti.

* * *
TOKIO M YRO JI 
PAGEIDAUTŲ

irgi
tai

j laikraščio ofisą ateina rno-’ 
teriškė ir sakosi norinti paieško-, 
ti vyro-apsivedimui.

— O kokio gi vyro jūs pagei-. 
dautumėt? — klausia ofiso dar
bininkas. '-'".v

♦ ~ ■ . ■ •. • - i

— Jeigu galima būt, tai; pasi
rinkčiau tekį, kuris vilkėja 17 
numerio marškinius. Matot; ma
no vėlibnis vyras daug jų pali
ko...

* * * , 
MOKYKLOJE ; '

Mokytojas: — Pasakyk, Jonai} 
Kodėl žuvys negali kalbėti?

Jonas: Kodėl? Jeigu ir tanriš- 
tata įkištum galvą i vandenį,'.tai

pradėjai irgi negalėtum kalbėti.

VISAI KAS KITA
— Girdėjau* kad Juozas nu

traukė šu tavim sužieduotuves...
—■-Nė, jiš tik atsiėmė žiedą; 

nes turėjo. grąžinti krautuvei.

.. į PBIĖŽA3TIS

-t- Delio pasitraukei iš mūsų 
.klubo? -'.j

Įsi vai ždubk, išrinko mane 
iždini tikti,, o plūtgUs iititarė pa
dėti i banka.

y isi:sktftKij|įati -ąain ) ad mano 
hLmliitiš/^rad^tia> labai stlpnėiL 

O;ka ,jtŠ tali pasakę?

užsimokėti už vizitą.

— Geriį rytąi Maiki.
— Gerą fyląj Tėve. Aš lai- 

katisi) flOČs bfėš ne koks. O kaip 
tavy sveikata?

— Drėgtibs Otas pradeda lau
žyti katilus. Kaip reumatą tas 
ofas paveikia, lai; aš negaliu 
suprasti.

— Oras Ui (ikro. Žinok, kad 
oda lai tie geležis. Oda turi sky- 
lttčiUj prb kuriat išeina prakai
tas} o kai tiėprakaituoji, tai tos 
skylutės ItiŠčios; Tada per jas 
įeina šaitU if pasiekia kaulus.

>t—Tu .geriau žinai. Sakai, kad 
per tas pačias odos skylutes įsi-, 
yėržia- įaĮKš.'if- drėgaš oras, taip

— jis pįrtniausia z liepė inafi' kad^ hėV.k&ųlai pradeda skaudė- 
.L’*-.’-. U. o kartais, ir. krumpliai pa

tinsta.
Pdtinstą^nė tik krumpliai,.. s. ]ppša.s tųato4.kad jatk ________

nas velniūkas;špkiftėja iš džiaugi bet ir kili katilai.

j _ Ra,m gi tokio gero laimė-1 ~ Sksitau Naujienas ir ma
jai? — klausia senis.

- Uždariau-moterį kambaryje, 
kur yra 50 skrybėlaičių, bet nei 
vieno veidrodžio į kurį ji galė
tų pasižiūrėti.

\ ; KALĖDOS

„Tas Kalėdos — tiktos bėdos, 
O be tjėdų nėr Kalėdų.
•Vaikai laukią džiitguliukų. 
Iš bafzdotO seneliuko, 
Iš Aliaskos if šiaurės, 
Gražios dovanos byrės... 
Džingu-džingu dzinguliukai, 
Gražios dovanos byrės.

Don Pilotai

tau, kad ne vienam, be krump
lių, patinsta ir galvos kaulai. 
Kaip lik oras atvesta, tai inži
nieriaus GeČio ne tik krumpliai, 
bet ir galvos kaulų sujungimai 
pradeda tinti. O’ kai tie padidė
ja, tai ir Algiihanto Gečio min
tys išeina kimbipliuotoš. Jeig 1 
ne dr. Svilonis; tai inžinieriaus 
Gečio negalėtam suprasti. Kai 
galvos kaulai pabrinksta, lai 
kraujo cirkuliacija sulėtėja, o
visa tai alsilfepia į žmogaus naip parašo, o vėlyvą rudenį.— 
mintis. Anksčikd gaivūs kaulų visai kitaip.

nežinojo, ką rašė. Dabar tas pats 
oro spaudimas palietė Gečį.

— Turėk galvoje, kad VLI- 
Kas, kurdamas Bendruomenę, 
įsakė apjungti visas visuonteiii- 
nio gyvenimo sroves, o Gečys 
prieš dešimtmetį nenorėjo kal
bėti su JAV Lietuvių B-nės at
stovais, atėjusiais pasveikinti 
VLIKo konferencijos. Gečys 
grasino išeisiąs iš konferencijos, 
jei tuometinis Bendruomepc^ 
pirmininkas dr. Danilevičius pa-. 
sveikins. Dr. Valiūnas nežinojo, 
Ką daryti — leisti .pasveikinti/ 
ar neleisti. Jis žinojo-, kad leisi; 
— negerai, neleisi — dar falo-' 
giau. • /.į-.!

— Laimė, kad tas Gečys- ši
taip elgiasi, tai aš bent kiek , a t*, 
sigalinu. Aš: mataū, kad jis pei 
žino, ką rašo. Ką jis pasakė 
giedrią vasaros dieną, tai padek 
gia rudens saitą dieną;

— Skaitau Svilonį, ir mane 
juokas ima. Juokiuosi iš inži
nieriaus Gečio, kuris apie tą pa
tį dalyką spalio mėn. pabaigoje 
rašo visai priešingai.

— l ai dar ne viskas.
— O kas?
— S viloms padėjo Gečį ant 

lentynos, bet luktelėk, kai pra
šneks dr. Vytautas Dargis, tai 
matysime, kodėl jis vasarą vie-

• Koks valgis, toks aligis.

ė Dail; Vlado Vaitiekūno 
rastasis i-einkariiacijoš metodas 
efektingas. PhV. jo ertrdieija 
dali. Adolfu VitleŠkbš Vadovau
jantis Daiiė.i itlsUtutas reihknr- 
haVO Lietuvių Dailiojo meno in. 
stitutą. šbdžlti -L psiydėjtr Į ka. 
rimierinos. Maskva feihkarn*- 
vo dailininkus V. R. Jonyną. K. 
ŽcH-omskį; V. Vlžgirdą ir paga 
lidu kith. Kerį..,

• Jeigu nebūtų Juokingų žmo 
n'M- gyvenimas būtų labai nuo
bodus. •

iš-

jonus dolerių. Pamanykite, kiek 
dabar Amerikoje yra miiijohie- 

, rių. Prieš 70 metų Amerikoje 
buvo tik pusšešto milijonieriaus. 
Dar nelabai seniai už loterijas 
bausdavo kalėjimu. O tempore, 

j o mores.
.• Jeigu nori būti garsus daili
ninkas, savo paveikslus pardavi
nėk po kelis šimtus tūkstančių 
dolerių.

• Senas posakis teisingas. Kai 
du šunys susipiauna, tretysis 
kaulą nusineša. Taip yra mūstt 
bendruomenėje, politikoje ir Vi
sur kitur.

• Kandidatų į prezidentus rin 
kimams iš demokratų partijos 
bus didelis pasirinkimas, pana- 
š’fti kaip bbvo Chicagos rtiefro 
rinkimiibsei juodasis laimėjo.

< Bėda kojas taiso, bėda pro
tą suranda.

• Savo pažinęs ir bažnyčioje 
atsimena.

KNa ir šoki
Tu kaip jauiias, 
Aš lėkį tai tftyliu”.
O kiškelis 
Rodė galią, 
Nesustodami pylė...

Gi laputė 
Taktą mušė 
Kaulėis per kačergą, 
Ir su tonais, 
Ir su manais 
Ginė jį kaip Vergą.

Ir galvojo, 
Kada grojo, 
Ką jam padaryti, 
Kaip tą kiškį 
Nualsinti, 
Kaip jį Užmigdyti.

O turiu juk 
Sugalvoti,.
Ko nors jam užduoti, 
Nes kitaip jo 
Negalėsiu 
Niekad sudoroti;

Taip jai mąstant, 
Kiškis šoko ;
Ant galelio suolo. - 
Krito Suolas;
Virto' stalas,. . 
,Ir jis pats parpuolė. 
." r* ' ’ ~ r . f
“Kas čia buvo, 
Kad siigritivo ?” 
Kiškis suvaitojo 
Ir iškišęs 
IŠ po; stalo > - 
Spardė vieną koja.

į ’ ' J - -

^^yį^ąif’sakjsi? — 
lįšjgyrei;?. -
Kad per 'stalą.
Kaip skriste pėrskriši”.

“Nesijuoki! ’ 
Dpr> stiprus aš”. 
Iii supykęs Spyrė, 
Kad to stalų 
Visos lentos ■.> 
Taijr it išsiskt'rc.

(> pakilt5 .
Tarė lapei: 
‘Irai lazdelę duosi, 
Aš, sti. jąja, 
Pasiremflanls
Į namus kulniuosiu”. >

r

“Kūr tū eišl' 
Toks šiiphiitis 
Ir dabaf tamsoje ? 
Ar nelėki) 
Tau girdėti, 
Kaip čia sudoroja?

ą • _
Pasiklys!
Kur patanisy, 
Ir bus baigtos dienos.

.O-aš vargšė 
Ką darysiu, 
Pasilikus viena?

Dar pabūki, 
Pasilsėki, 
O kai atsigausi, 
Tai tada tu7 
Pašokėdama
Į namus paspausti”.

“Jei taip nori,
Tai pabūsiu,
Kol pradės kiek švisti: 
Tamsią naktį
Nepatogu

' \ Be takelio bristi”.

“Tiesa, tiesti, 
Kaimynėli, 
Reikia atsargumo, 
Neužtenka
Gero būdo ;, 
Ir to mandagumo”.

Mokė lapė, ' .
I Ir pripylus ; f 

Kažko tarė: “Gerki”, 
O kiškefiš, ; »
Tai išlenkęs, ■ - / ž 
Taip ir užsifiiierkė.'

Jis pradėjo .
Garsiai knarktų. 
Nosį nukabino,; !
O laputėj. ' .'. J

. J. Kaip, mfeilutėj j ’J;' :
Jį apsikabiiią. • ’ į

; “Tai ^k^is-, Vi
.: į ,Jfki svetelis,

Taip: malonįaLkyepia,
; Tarriim

■ : J- Skan^^iį^i^; ■’ 
■, -' Visasvissilepęsfrž j

O po kailiu r |T' 
' Koks nebūtis,: •-y 

Koks yra- jis pilnas, 
. ’■ Aš gi, vargšėj ?• , '

_ Taip^sūdžiūvūš ? '■
Vien. tik pūpso; vilkos*'.

Ir, palikus
|Ueijų;svętiį ' - •. 
Peilį pasigavo ;
Ir galąsti . <
JĮ pradėjo, '
Kad tas net žaibavo.

I r ramibos: ' . A M -r 
Kiek, žalos čia,.;- * 
Kas dž tai atlygins?
Štai suvirtę f
tildai, baldai,/ 
O juk jie nepigus.

Bet mane jis ,'
Taip šokino, į-Yjj 
Kaip įsimylėjęs, 
O gal. myli f- .
Tai kaip busiu- , . *' 
Aš taip sužvėfęjuš?

(Bus daugiau) ; ; -

• Amerikos žmones susi 
korhpildei izrrtt) kofštllg?.

• Gyvenimas taip, kaip ledas.
— sutirpsta...

• IUiiiojaUs tetėrijojė speku
liuoti apsimoka. Jau keletas la’ 
mingųju laimėjo nrt rx> S mill

M. . • — - ' |
• Amerikos juodžiai labai 

daug ffiėsOs valgo. Perka stėi- 
kus< net pačios geriausios ra
dios. Tokių geru steikų nė pats 
Alui-o povą s nevalgo.

Don Pilotef 
BE PAVADINIMO:

Ta»p norimu imgivbauti, . £1 . a S, 4
Set Mkėjrt jtfrtgą iranxti.
Kitaip
Vėl 3d ktibkiife tttlškan tnmksh

taa..
Don
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LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN
KIMAS IR STUblJAVlMAS

na, jo žodžiais tariant, tuos “ultra” patrioti&id nusitei
kusius, kūne, jo išmone, patikėjo Nąujienų propagandai, 
kad B-hė apsėsta komunistais. Skaitau Naujienas, bet 
niekad neradau jose tokios propagandos, kuri skalbtų 
kaip skelbia Algimantas Gečys. Toks -jo kaltinimas Nau
jienų ir jų redaktoriaus, nepateikus faktų, yra grynas 
šmeižtas, skirtas lietuviškam dienraščiui. -j

Atrodo, kad rinkimų metu baisų klastojimas, B-nės 
įstatų laužymas jam nieko nesako, kadangi jis, matyt, 
ne ultra patriotiškai nusiteikęs. Norėčiau jo paklausti, 
ar mūsų patriotiškos visuomenės protestai dėl ka^sukinių 

i kursų Vilniuje, vaikų vežimo į pionierių stovyklas, dėl 
paruoštų prokomunistinių vadovėlių lituanistinėms mo
kykloms, argi dera ją pašiepti “ultra” patriotiškai nusi
teikusia? f .. . .

Ar tai tiesa, kad ALTo vadovai buvo reorgų ‘‘krikšto 
tėvai”, ir kad jie davė AL*To būstinės patalpas tokių suo
kalbininkų posėdžiams bėi jų susirinkimams, net nau-į 
dotis ALTo vokais? Sunku būtų patikėti, kad būtų 
Įėjęs tokį iš piršto išlaužtą kaltinimą rašyti blaivia galva. 
Ir kam jis tokia netiesa patarnauja? Ar jis tuo nekurstė; 
mūsų išeivijos prieš Amerikos Lietuvių Tarybą ir ar jis; 
nėpatamauja okupantui? Juk pakankamai ’jis šmeižia: 
mūsų laisvinimo veiksnius ir veikėjus 'bei jų vadovus. »

Alg. Gečys rašo ir apie nesėkmingą “reorgų” veiklą..1 
Tvirtina, kad visuomenė RLB-nei prisegė “reorgų” -pra
vardę. Bet jis-klysta tokiu paniekai išreikšti pavadinimu 
tiems, kurie nenusilenkia netiesai, kurie žinO, ką oku
pantas išdarinėja Lietuvoje, jiems tokį pavadinimą ne 
visuomenė prisegė, 0 vienas prieš kiek laiko‘miręs rhoky-- 
'tojas. Jis šį vardą “nukalė”, pasinaudodamas Lietuvos 
okupantų įprastu vartojamu būdu panašius vardus nu
kalti. Jis tokiais ir panašiais vardais pavadina ‘he tik 
įvairias komunistines organizacijas, bet ir tuos, kuriuos; 
jis laiko savo priešais. Gaila, kad ir Alg. Gečys pasinaū--- 
■dojo šiuo ‘lietuvių kalbai svetinių žodžiu pravardžiuoti jr 
tuo išreikšti -panieką tiems/ kurie/pdsisakė prieš fal'sifi< 
kavinią ririirimų: metu 'balsų, ' tifelu užgožti LB-nę, kad^ 
galėtų griauti laisvinimo veiksnius. L . , '

Jis rašo, kad “reorgai”- neapėmė .’platesnes višūb'mę-į 
nes: šis ^priekaištas tinka LB-nės’ vadams.. Kaip plūčiaif 
apėmė jų Užgožtoji “hereorgihe” B-hė? juk'ji tūri šavo 
žinioej beveik visą išeivijos spaudą, net specialų žurnalą' 
— oficiozą “Pasaulio lietuvi”, ir dar'tūkstančius'dolerių/ 
Juk pagal oficialius d avinius, Amerikoje šiub‘metų’lie-: 
tuvių tebėra 800,000. C kiek šiai “nęręprgihei” B-hęij 

Jietūvių ;priklauš6? Juk 'tai mažytis skaičius, vos_5-6r 
'tūkštąnčiąi. Tiro talrpu Amerikoje kai ’kurios lietuviškos 
orgąfiizaėijos,b ypač jų sdsivieitfjiinhi, ’tūri Wr’kas 'daū-J 
giau narių. Tai ir kiauši, kur gi toji “nereorgų” pla-’ 
čioji visuomenė?

Alg. Gėčio išmanymu, buvo bereikalingas dalykas
Jaunimo Centro Chicagoje piketavimas. O jis buvo pike-f ipas^Mo •ŽiūMiėmis. Jis jau ’ degė ar kitu kokiu būdu dingo 
tųojamas tada, kai jame buvo'užsimėtą ruošti okupantai " “ ‘ —- -•
atsiųstųjų solistų koncertai ir rodyti PkūpahtO pagamin
tus propagandinius filmus. Matyt. Alg. Gečiui toks “re
orgų’’ žygis tik juokai. Bet iš tokių dėmdiistračijų ’bei 
piketaviinų šaipo'si tik tie, kuriems Lietuvos okiipacija 
nereiškia tautai atneštbs vergijos; priešingai, jiems oku
pacija'Reiškia, atneštą gėrovę ir kultūros klestėjimą. Aiš- 
!kū, tokiems toks žygis sukelia tik juoką, arba juos erzina.

Jis rašo, kad “reorgai” degin'6 “nepatriotines’’ kny- 
sutvarkytfir įsteigti naują B-nę. Tokiu tvirtinimu jis ir gas. Kada? Ir kokie tų knygų vardai? ;Tai jo rafinuotas: 
vėl inkriminuoja, gal tiksliau pasakius — šmeižia Ame- melas. Bet kartu čia reiki 
rikos Lietuvių Tarybą. Jis užgaulioja Naujienų dienraštį skaito nepatriotinėmis ?
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Vaclovas BiržiškaFariziejiški kaltinimai kartojami 
ir šiandien

Algimantas Gečys “Pasaulio liėtuvyje^’skelbia aki-’ 
plėšišką netiesą. Jis tvirtina, kad jo pravardžiuojami 
“reorgai” atsirado dėl to, kad jie nebuvo išrinkti. 0 nėr 
Jie atsirado dėl to, kad tuose jo vadinamuose rinkimuose 
buvo falsifikuojami rinkėją balsai. Tai tik viena tų prie-: 
žasčių, o jų buvo ir kitų. Apie klastojimą rinkimų rbetū, 
balsų iręąpie,. tas kitas priežastis jau ne vieną kartą buvo ; 
spaudoje rašytaįr įaktajsjęs.pįtvi^ntp^ .'t^įel nėra rim-‘ 
to reikalo vėl jas' kartoti. Juk tikrumoje. ‘‘reo.rgus” pa-, 
gimdė: Br. Nainys, Gaila, ir Gečys, ir;jų gimimo vietos 
buvo Cicero ir’ Chicagoje Marquette Parkas. .

Alg. Gečys savo rašinyje inkriminuoja ALTo vado-; 
vus dėl B-nės suskilimo, tačiau ši jo inkriminacija yra; 
ne kas kita, kaip fąriziejiškas kaltinimas. Tikrai, mums 
toks kaltinimas pirniiena aną išdidų fariziejų, kuris atėjo- 
Į Jeruzalės šventovę melstis, o su juo ir visų nekenčiamas 
muitininkas. Fariziejus meldėsi, bet jo malda nebuvo mal-- 
da, o tik pasigyrimas savo išskirtinu teisingumu ir nū.-1 
veiktais “gerais” darbais ir kitų kaltinimu, išskaičiuoja^ 
kitų kaltes Dievui, kad tiio pTideilgtų savąsias. Nejaugi? 
Alg. GeČiui tinka įsisavinti fariziejaus rolę? Ar nebūtu 
jam gražiau ir humaniškiau būti muitininko rolėje, kurisr 
maldavo Dievo pasigailėjimo. Muitininku, kuris mhšėsi 
Į krūtinę ir kalbėjo: “Viešpatie, būk gailestingas man!” 
Jis mušėsi i savo krūtinę, nes žinojo, kad jo krūtinėje 
slypi jo padaryti nusikaltimai. Ar nebūtų garbingiau,: 
jei Algis Gečys prisipažintų prie savo ir B-nės vadų pa
darytų nuo tiesos nuokrypų, b ne kaltintų kitus? Juk tai- 
yra negarbingas dalykas, kai netiesa bandoma save* 
teisinti. # # , ,:^-.

Arba ir ffvėl, Alg. Gečys rašo netiesą, kad didesnė. 
ALTo naujųjų atstovų dalis slaptai sutarė JAV LB-nę ;

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Reikia pripažinti, kad tie vyrai yra tokie, kvai
li, kad net nepastebi, kati tuo būdu jie mindžioja 
žmogaus gyvenimo pagrindą, lyg kiaule įkeldama 

vo kojas j šavė maistą. Marytė, mes’būkime ua- 
i ..lio<s mergaitės — mylėkime.

Ji išbėgo į valgomąjį kambarį, įnirtusiai pa
raudusiu veidu. į',

Mano širdis nėra akmeninė. Jadvygos žodžiai 
..egalėjo dingti tenai be pėdsako, ypač, kad ji įti
kinėjo mane pamilti savo brolį, kuris ir be jos žo- - 
džių man gan patiko, tik ilgi jo 'rūbai stūmė Šafip. • 
ir kunigėlio vardas darė jį virš marib nJėjų skai
dantį.

Po pietų, kai visi Išėjo j*algpnį<ųb karKbū- 
r i o. ir aš dirbausi apie s’taTą, jejb Mėcj^ ir manė 
prakalbino: . „ į

— Viena ir darbuojies, Maryte? „ .
— Viena, tekios mano pareigos, kunigėli. 

Man patinka namų ruoša, — pasakiau ir su koke
tišku šypsniu pažvelgiau jam j akis.

— Ar seniai pas mus”
— Nuo Kalėdų.
— Kaip jums patinka mūsų namai, ar niekas 

r.e kriaudžia?
— Mu laba: patinka. Jūsų mama yra auk- 

mdo. ii inyb : ■ Ane kaip savo dukrą, ir Jhcbtė labai 
,;era. nuxs kali seserys.

vių kalbos žodyną, kūrio pirmą- 
Į ją- dalį jis, dažnai žemaičių vyš- 

' | kupo Antano Tiškevičiaus ragi- 
dainas ir jo lėšomis, yra atida
vęs spausdinti Vilniaus (zu Wil- 
da) pranciškonams”. - i i ?

Kadangi Jahozkis čia rašė 
apie jo laikais dar gyvą žmogų.

(Tęsinys) - ’

Pagarsėjusios Zaltiskių biblio 
tekos Varšuvoje vedėjas Jarioz-’ 
kis, šiame savo darbe,, kuris ap
ėmė medžiagą, surinktą tiesiog 
iš suinteresuotų .nsrtienų . ir įstai
gų ligiX7^4 nii.‘jskdityfinai, ant- 

‘raSiie 'tome '‘rfiicŽn 'sąrašą su 
ti^inpu'apibūdHjmū> visų, tiek,- ir tokiu būdu, kad negalimą; 
TJerikfjds, • tiek ir Lietuvos aiikš- abejoti jo žinių .tikrumui ta it ir 
tųjų, ,/ir tiaukfštęšiit£jų mokyklų^ tenka pripažinti, kad Kristupas- 
personalo, jjį į>ąshįrst$’dąmąsb?-^ ' 
dinais, kurie' •Atitinkamas nio 
4<yk1as laikė. Kalbėdamas, apie (vėlesniojo vyskupo), idjono I^o- 
Liėtuvos pijorūs, jis tarp ko ki- pacinskio giminaičiu, tikrai li
to 'pateikia ir Raseinių pijorų gus metus rinko medžiagą lie- 
mokyklos mokytojų : personalo tuvių, o ne kitos kokios kalbos 
sudėtį ir pirmiaušąij nurodo tos žodynui, ir kad 7754 m., žemai- 
kolegijos rektorių. Kristupą Eo- čių vyskupo Tiškevičiaus para- 
paoiūsį, _ kurį, šiaip apibūdina gintas ir jo lėšomis, jis jo dalį 
t(nygą rašyta vokiškai)•: “Links- jau buvo įdavęs Vilniaus pran- 
mas ir. gyvąjį -vyras;; nuostabiai ciškonų spaustuvei spausdinti? 
Susipažinęs su’ grožio mokslais Deja, nežinome koks buvo toli- 
ir, belo, puikiai pažįstąs Lietu- mesnis to žodyno likimas: ar 
vos istoriją Ir to krašto kalbą, Lopacinskis greitai mirė, ir ne- 
taip pat moka mandagiai Ir ma- buvo kam rūpintis žorlyno 
itsniai elgtis sU kiekvieno luomo spausdinimu, ar rankraštis šu- 

daugelį metų ruošia jiiinų lietu-liet nei vienoje bibliofek'bje ne- ;

la jo paklausti, kokias knygas jis_ lietuviškai kultūrai? ... 
Kiekvienas sąmoningas lietuvis

— 'Gkl tr aš jums neįkąsiu. Ar neatrodau 
baisūs? A, ;

— Jūs išvirkščiu kailiniu-nesivelkate.
— Bet mano rūbai vistiek yra baisūs, lies 

jūodi, o, be to, jie yra apgaulingi: jie privalo mane 
parėdyti kitokiu, negu iš tikro esu.

Visų rūbai slepia žmogaus kūno ydas^-nė 
tik jtišų Šutina. .

— Ne visi: kiti ką nors kartais išryškina. 
Ar netiesa? — Jis šelmiškai šyptelėjo.

— Gal ir taip, — nusijuokiau.
— Jadvyga jau spėjo man daug apie jus pa

sakyti. Ji stačiai dievina jus. Sako, jūs mokotės 
'ir esate labai gabi.

— Ačiū, kunigėli, aš mokšus, Jadvyga man 
padeda, ji labai maloni mergaitė ir geriausia itio- 
kjloją

s plėkaš nepakrikštijo kunigėliu, Md- 
ŪO — Meč^’s. Prašau mane taip ir vatlihti.

Ačiū, mėginsiu.
Jis kalbėjo Su manimi, ir jo akių žiburėliai 

švietė taip, kaip Jadvyga sake. Moterišku instink
tu jaučiau, kad labai jam patikdu. Tas kėlė didelį 
man džiaugsmą, norėjau šokinėti ir dainuoti.“S- 
noma, aš nebūčiau buvusi taip laiminga, jeT*ffe 
nebūtų man patikęs. Jo gražu mds ir jo patrauklu
mas viršijo visas mano 'svajonei 'bei viltis, ir jis 
taip maloniai kalbėjosi su marlinei. Man atrodė, 

kad šio mūsų susitikimo metu sutruko dvasinis jb 
kiautas, ir jis pasidarė man paprastas, kaip kiek
vienas vyras, ir artimas kaip brolis. Tas artumo

,«■ I'- ' • • - *r*~- + {•>.-* —

j Lopacinskis, ’ kurį anksčiau Ja-* 
nozkis vadina Vilniaus pralotu

pacinskio giminaičiu, tikrai il
gus metus rinko medžiagą lie-

> 
žodynui, ir kad '1754 m., žemai-

zlhoj bad okupantas leidžia lietuviams nępątriptmes kny-- 
^as, kurias jam :parūosia. mūsų, tautos .išgamos, kuriose 
yra giriama Okupanto atnešta ‘kultūra”, dievinami oku- 
-pantui nusipelnę mūsų tautos išdavikai, niekinama niūsų 
tautos istorija, .-nepriklausomos Lietuvos gyvenimas ir 
tie, kurię su naciais naikino tarybinius žmonės. Nejaugi 
Alg. 'GeČiui būtų gaila ir tokių knygų, ir jų sudeginimą, 
jėl tai Būtų jo paskelbtoji tiesa, ar jis laikytų nusikaltimu

ufeila jo pėdsakų.
V ligi XVIII a. pabaigos, ar 

tiksliau ligi XIX a. pradžios, Di
džiojoje Lietuvoje šioje srityje 
jokių kitų darbų neruošiama. Iš 
dalies nebuvo ir reikalo, nes jei 
liek Didžiosios, tiek Jlažosios 
Lietuvos tikybinė lileratūra te- 

'skiriama vartoti vienos 
tikybos tikintiesiems — kaip ka
talikai negalėjo vartoti tikybi
nės protestantų literatūros, 'taip 
lygiai ir pastarieji katalikų, — 
'.ai kalbinė medžiaga buvo lais
vai vienų. ir kitų vartoj ama, ir 
Sirvydo žodynas buvo ne blo
giau žinomas Mažojoje Lietuvo
je .kaip Mažosios Lietuvos kal
bininkų darbai Didžiojoje. Žody
nai ir gramatikos buvo lyg ir 
savotiškas tiltas tarp abiejų Lie
tuvos dalių, atskirtų ne tik po
litine, bet ir tikybinę siena. O 
\fązoji Lietuva kaip tik XVII ir 
XVIII a. šioje srityje davė ypač 
daug vertingų darbų, kurių kiti, 
be abejonės, buvo gerai žinomi 
ir Didžiojoje Lietuvoje.

Mažojoje Lietuvoje lietuvių 
kalbinę literatūrų iššaukė tie 
patys.tikybiniai sumetimai, kaip 
ir Didžiojoje, tas pats reikalas 
tikybinių knygų rašytojams duo
ti į rankas atitinkamą kalbinę 
medžiagą, tačiau dėl daug gau
singesnės čia lietuvių šviesuo
menės iš protestantiškų kunigų 
šeimų ir kartais, palankesnio 
Prūsijos valdžios tuo reikalu 

į oušištatymo, nors bendrasis lie
tuvių skaičius čia buvo dešimte
riopai mažesnis, šioje srityje čia 
padaryta daug, daugiau, negu 

j^id^pjoje Lietuvoje.
'1 'Šis darbas čia prasidėjo kiek 
vėliau negu Didž. Lietuvoje ir 
^a’-mą$„daiktas, kad tiek Šįrvy- 
db žėŠynęfp^irodymas, tiek ži
nios apie jo gramatiką ir para
gino kunigų Kristupą Sapūną, 
mulus jau iš 'Wolfėhbūttelio .pos
tilės žinomo Mykolo Sapūno sū- 
Uįj, nuo 1612 m. Dk^iųjų Rūdu- 
pėnų, vėliau, pavadintų Encū- 
nai^ kunigą, apie 1643 m. pa
rašyti 'pirmąją Mažojoje Lietu
voje lietuvių kalbos gramatiką, 
jo pavadintą Nomenclatoria.

Nors 1651 m. jis buvo gavęs 
Karaliaučiaus universiteto filo
sofijos fakulteto 'leidimų jai 
spausdinti, tačiau pats jos neiš
leido. Tikroji, to susilaikymo 
nuo spausdinimo priežastis nėra 
žinoma, bet spėjama, jog tai at
sitiko dėl. to, kad tuo pači u lai
ku Danielius Kleinas buvo jau 
paruošęs daug tobulesnį darbą.

(Bus daugiau)

A. Svilonis

— Turgui Ozai tarsis su Tur
kijos prezidentu gen. Kenan Ev- 
ren. Ozai nenori, jog kariai pa
naikintų buvušiu rinkimu

•

— Antradienį aukso uncija 
kamavo $374.

jaūšrhas har labiau suštiprėjo, kai sekančią dieną 
jis jau hebenešiojo juodos sutanos, o buvo apsi
vilkęs paprastu, net ne juodu kostiumu.

— Na, Maryte, ar aš šiandien labiau Į žmogų 
panašus? — prakalbinu jis mane.

Būdas, 'kuriuo jfe ištarė mano vardą, buvo 
kažkokios grožybės kupinas. Laimės banga už- 
Hėjo maine.

— Jūs ŠVe'ntoŠ 'bhifnės jbusmo nebėšukeliate.
— Ar sutana jums,nepatinka?
— Su sutana jūs, Mečy, atrodote lyg dvasių 

įjūlkks Jus štųjtų.
— Juodų dvasių, cha, cha, cha.
— Gal dvasios nėra nei juodos, riei ’b’ajtbs. tik 

dvasios.
—.Maironis ssfltoi^ag’arb jlirflb 'Įyfeia.
■— Mū'h'briis bdvo Ictimgas su juocfti sutana.
— Jis nuo pragaro dvasių gynėsi. juodai 

Tai rieSdvo pavojaus, kad juokūs dvasios

— Kazin Tino kokių dvasių jis gynėsi, gal nuo 
r Amūro, hrgi-jis rrcshkė:
i; - ? SildieV, 'neverk, lig kol alyvos
1' lyties pavasarį baitaR

Ir kolei širdys bus mums gyvos.
—^Manoji (plaks vien tau tiktai, — Mečys pa

baidė į)a^kJtiiię eilutę taip stipriai, kad buvo aiš
ku, ką jis nOrejb tūOfhi pįiskkyti, ir’mano veidas, 
turbūt, gerokai nuraudo.

Ir Mečiui parvažianjs, ir Velykoms atėjus.

knygos nepadėjau. Darbo buvo namuose labai 
daug, besiruošiant šventėms, be to, dar laukėme 
Elenos su šeima iš Šidulių. Reikėjo daug‘kas pa
ruošti, sutvarkyti, stengiausi paskubėti ir lieka
mą laiką sunaudojau mokslui. Jadvyga nuostabiai 
gerai man vadovavo ir drąsino nepasisekimuose.

— Dabar tau labai sunku. Tu dirbi ir mokai
si, bet tu džiaugsies. Ką tu dabar su 'vargu dirbi, 
'grįš tau sh didėle'nauda ir džiaugsies, kad stip
riai padirbėjai. Nepaisyk, jei nepasiseka, ateitis 
tavo rankose.

— Kaip tau pdtinka Mečys? — už kelių dienų

—įis man 
n^tdi {$t!ihkh. Ifet hs Intdild, 1&(I jis pa- 

ekvlėhai trfer^ditei.
sau. Jis yra 

d^Ug Ir Būdė yra geras ir
teisihgas, toks, kaip ir tū, &fe:yte. Ar jūs pasi
kalbate kada?

, — Keletą kartų buvo užkalbinęs, Jis taip gra
žiai sūgeba pasakyti, net per įitdį būtina.

( ’PaWkyk fr tu, ftrm. besigailėk 
trūputį plačiau atvėrti jam bavo Širdelės. Sis ten, 
semfrmrijoje, mergaičių nemato, baigia jam už
šalti Širdis.

/’Rn? daužta’:) ..r
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DR. PAUL V. DARGIS 
G.OYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaatcbMter Community IdiuUcM 

Medkima diioktorius
1911 S. Manbaim Rd, Wootchostor, 111. 

VALANDOS: 3—S darbo dienomii
Chicasos Lietuviu Našliy, Nasliukiy 

ir Pavieniu klubo nariy susirinkimas 
įvyks lapkričio JI d., penktadienį, Vy-: 
čių salėje, 47th ir Campbell St. Pra- I 
džia 6 vai. vak-

Visi nariai prašomi dalyvauti. 1 
E. McNamee ’ i

___ ™

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naiijiefeas, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

LIDEIKIS
Du laiškai

"Tiesos” š. m. rugsėjo 30 d. 
laidoje jau antrą kartą puolami: 
Tverų parapijos kunigai K. Ve-

Papartis - seniausias augalas
Papartis nėra žydinčių auga- 

Honiškis i/j". Paliūkls. Pirma- šeimos. Papartis yra seniau
sią puolimas “Saldainiai su pik- s*as mūsų planetoje,
tu įdaru” buvo paskelbtas toje Moklininkai teigia, jog papab- 
pačioje “Tiesoje” 1982 m. lapkri-| atsirado tada, kai žemėje pra- 
čio 17 d. šįmetinį reporteris* dėjo augti pirmykšte flora, bū- 
“Delnu saulės neuždengsi” pa-j Piieš 365 milijonus mėtų, 
rašė Plungės rajone apsilankiu-j Paparčiai išvystė sudinėlių sis- 
si “Tiesos” žurnalistė Danguolė 1 temą ir įsigalėjo tarp samanų 
Repšienė. Ten apsilankyti ją pa-1 bei di-ėgnų vietų. Dabar pąpaf- 
skatino dvidešimties tėvų pasi- čių yra apie 9100 rūšių. Tufetafi- 
rašytas laiškas redakcijai, pagal J paparčių augo ir dingę per 
kurį kun. K. Veliomškis ir kun. j milijonus metų susislėgdami klb 
J. Paliukas per savo pamokslus bais durpėse ir po žeme. Per 
visaip šmenžia mokytojus Tė- tukstaiščius ir . milijonus metų 
vų laiške teigiama “Mūsų sū-1 susidarė anglis. Ledų gadynėje 
nūs ir dukros mokęsi įvairiose legali ja būvb nustumti į pietus 
Plungės rajono mokyklose:- Vi- ! slėntkančių ledų- Kai ledai atsi- 
si esame dėktogi mokytojams už > traukė} yegetacija pąsdikęi D&- 
tai, kad jie vaikus nuoširdžiai i bar įvairiatlsitį rusių paparčių 
moko gero, padeda juos auklėti.! Y1’8- visanie pasaulyje; kur tik 
Tėvai, ilgiau užimti darbe, labai] ym miško. Viena paparęių gi- 
dėkingi už prailgintos dienosi minė tarpsta žemose, drėgnose 
grupes. Vaikas čia ir pamokas} vietose, kiti auga sausose aukš

tumose, net saulėtoje vietoje.- 
Papartis tari savotišką kvapsnį,- 

jų globoje. Prižiūri juos pėda- panašų į agurko kvapsnį. Yra 
gogai, žiną, kaip su vaiku kai- paparčių labai gražių _ rpy_ , LįįgjįO turinys

išryškėja tik -palikus pągrindi- 
.! nes cituojamo laiško kabutes. 

J Pasak D. Repšienės, jo autoriai 
Į stiebelio. Cinamonium papartis j vi“kus
1 (citatos ptadzia) mažus atima

fš tėvų ir pati auklėja, o kai nu. 
auklėja; atiduoda nuosaviems 
tėvams ir baęą. juos, kad nebe- 
stiSidOt&ja šir aštttofliolikame- 
čiaiš, kiltie, aišku, išmokyti tė
vų neklausyti mokykloje, gyve- 
rtitnė jti lt nebėklauso”. Iš ki-

• tos suskaldytos kunigų laiško ci
tatos matyti dar aštresnis jų kal
tinimas. Esą tėvai tų vaikų, ku
riais jiems tenka rūpintis, ma
no, kad mokykla jų visai neauk- 
lėja, kad dėl to taip daug atsi
rado moksleivių — chuliganų, 
moksleivių — vagių, girtuoklių, 
prievartautojų, mašinų ir mo
tociklų nuvažinėtojų, parduo
tuvių apiplėšėjų. D. Repšienės 
išvada: “Kunigai kartais tiek su
įžūlėja-, kad' ima kalbėti ne tik 
savo, bfet ir tėvų vardu...” Ji vi-

■ siškai užmiršta, kad tokie moks
leivių nusikaltimai dažnai būna 
užregistruoti “Tiesos” ir “Kom
jaunimo Tiesos” puslapiuose. 
Juos lengvai galima surasti tų

' dienraščių komplektuose. Kai- ■ 
tė dažniausiai suverčiama tė-. 
vams, bet dalis jos tenka ir mo-; 
kyklais

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDO TEMO ĮSTAIGA 

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVENUE 
,TeL 927-1741 — 1742

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tu Įdaru” buvo paskelbtas toje

M. S.

išryškėja tik -palikus pągrindi-

nente yra daUg skirtingų rūšiųtų-

bei drėgnų vietų. Dabar papar
čių yra apie 9100 rūšių. Tūkstah.

> Jogaila, turėdamas 75 me
tus, susilaukė sūnaus, kurį pa
kriksimo Vladislovu.

GYDYTOJAS it CHIRURGAS, 

SPEC1ALYBR: AKIŲ LIGOS 

3W7 W«t IOSeš Stmf

Inkstų, pūslis ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA

paruošia, ir pamaitinamas, ir, o 
tži labai svarbu, yra šūaugusių-

OPTOMETR1STAS

KALBA LJETUVISKAI

Mil W. 7h* Si. Tol. 737-5149

$ Ne taip bloga, kuomet žmo-

bėti, ko iš jo reikalauti./’ Kitaip ta^s lapeliais, su sakelėmis su 
reikalus dėsto kun. K. Velioniš- pais, panašiais į ąžuolo lapus, su

nės savo laiką eikvoja; daug blo- vos miškuose ir JAV šiaurinėje 
giau yra kuomet jie eikvaja ki- (dalyje, tiktai Amerikos koriti-

kio ir kun. J. Paliuko atsiųstas? vienu lapu prie ilgo stiebelio ir į 
laiškas “Tiesos” redakcijai. j su simetriškomis rykštėmis priej -^

i išauga iki 5 pėdų.
Paprasti paparčiai auga Lietu-

I

---

l

■t
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Prostatos, in-lcftŲ jy Ilapumc

Ū025 CENTRAL A VS. 
ŠL Petersburg, Fla. 33/11 

m (8132 321-424M

>5tRR.kAU$TYMA}
> MOVING

Leidimai — Pilna apdriek 
ŽEMA kaina

Priimam M&ster ęhKFgg 
ir VISA xorteiea.

fe 4RRKNAK TeL 925-M&

M įvairiy ititwy.
ANTANAS VILIMAS 

T*L 374-1 M3 arta *M499i

RADIJO iKIMOS VALANDOJ

imfrWYiHii & fekzaalieoifh 
mw &30 iki vaL ryta 

WQPA . 14W AM

— Aldam Dovtw
T«hf4 77S-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI- 

CHICAGO, IL SQK29

K AE t BRAZDZlONYTfl

t.rfiiU 1-.1 -š <« - , ,

ta
— • -a-

j L z, .

* »«ni>n atw pirmadienio IRI pEnk- 
ladtemo 8:30 t*L vakaro.

L’>i6« itidoa U WCKV stotiaa 
bintą 1400 am.

St. n*.. 12:30 vaL t>P
ii WTTS (tėti?*. U10 AM boru?» 

tilt W. 71M fclreei

<nr>«Q|d, ūllflOtf 6061> 
tolef. 778-1174

JOHANNAI BUCHINSKAITEI 
ANDRIULIENEI 

mirus,
jos vyrui Vytautui, vaikams, anūkams, niotinal Ėlctiai 
Buchinskienei ir seseriai Honorė reiškiame iiuošifdži!| 
užuojautą ir kartu liūdime.

IRENE, BEN Ir RICHARD NORBCF!l 
CAROL ir TONY GIEDBAUrlS

u-*-'

»A3*O« SLUR, AAM* WK f

paparčių. Jų yra labai gražių; 
žalių, gelsvų, sidabrinės spalvos 
ir labai švelnučių^ kaip šilkas.

Prie seniausių žolinių augalų 
priklatišo samanos, pienės, pušis 
jf dtebulė. Papartis neturi sėk
lų. Jis fėpitJdukuojasi iš sporų, 
kurios yra jo lapeliuose. Papar
čiai auga pulkeliais, kur nors 
prie nelygios žemės, būtent pa- 
kraušės žemutinėje dalyje ir prie 
samanotų pelkių. Papartis nežy
di. Yra paparčių su vienu pailgu 
lapdiųį p viršuje stiebelio yra 
varpa^ panaši į žiedą, bet nėra 
žiedas, tiktai sporos lakštelių 
sandėly s i?— sporangia. Visi pa- 
parčiai mėgsta pavėsį, todėl jie 
geriau Miiga-miškuosė. M. S.

Pavergtoj Lietuvoj
Sujauktos citatos

Iš to kunigtį laiško D. Rep
šienė pateikia* tik sutrumpintas 
citatas, kuriose apstu į kabutes

PASAKĖ ŠVENTĄ TIESĄ j

Dukrelė grįgta vėlai namo ir 
tėvas ima. ją barti: . -

— Tu vėl lakstai šū tuo Ta
mošium' Nejaugi tu manai, kad 
apsives sti tavim? Jūš, mergai
tės, Vis svajbjdt apie laimingas 
vestuvės, o pabaigoje ištekate 
už pirmutinio durniaus.

— Taip, taip, mano dukrele. 
Tėvas sako teisybę, nes pana
šiai atsitiko su manim — atsi
liepė motina.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB T7F3 OM

txpRsss^y Dnm/»

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
•-S t • » f

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojime direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 Wait 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTtmV DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Marquette Parko lietuvių parapijos 
rudens festivalis

Kiekvienais metais parapija loteriją. A. l’olikaitis akordeo 
rengia rudens festivalį mokyk-į nu linksmino publiką, 
los skoloms sumažinti.

Festivalis įvyko 1S83 m. lap
kričio 5 ir 6 dienomis parapijos 
salėje. Pagrindinė fėstivaiiu da
lis — piniginė loterija, $1,550. 
Bilietų su $10 auka buvo išsiun
tinėti parapijiečiams. Tai pa
grindinės festivalio pajamos. 
Priedo: šeštadienį lietuviški vir- 
tinukdi, < 
kugelis, kava su pyragėliais. Su
prantama, būna ir baras. Na, ir 
mažos loterijos.

Vyriausias šeimininkas 
klebonas A. Zakarauskas. Jo tal
kininkai — parapijinių organi
zacijų valdybų nar.ai.

Sporto salė buvo tiesiog 
gildyta rankdarbiais, : 
įvairiausiomis loterijomis. Salė 
pilna jaunimo, kuris bandė lai
mę tai vienoje palapinėje, tai 
kitoje. Kazimierietės seselės tu
pėjo vertingų rankdarbių. 
; * * *

šeštadienį prasidėjo 4 valan
dą. Stojome į eilę prie virtinu- 
tų, kavutės. Bematant, visus 
stalus apsėdo. Nemaža jaunimo. 
Grojo orkestras.

Sekmadienį 11 vai. rikiavo- 
mės prie dešrelių, kugelio, ka-, 
Vutės. '-u 
f Po sumos, žmonės telkėsi j sa- ninkais puikiai pravedė festiva
lį ir vaišinosi. Dauguma buvo lį ir šaunias vaišes.
fiėfuviai. Po 12 vai. mišių, ame- K. P.-

' I
rakięčiai užpildė stalus. Klege-,--------------------
sys visoje salėje. Protarpiais' 
platino bilietus mažoms loteri
joms.

sekmadienį dešrelės, į St. Bacevičienė, 
en nvro /rril i o It * *

Prasidėjo tautiniai šakiai. 
16 vyresnio kurso universiteto 
studentų, tautiniais rūbas pasi
puošę, šoko šiuos šokius: Lan- 
dyt.nį, Lenciūgėlį, žiogelį ir Ma
lūną.

Buvome sužavėti puikiais šo
kiais. (i.itisiai plojome. Grojo Į 
A. Pclikailis. Šokių vedėja

I sirinkimo protokolą, kuris buvo 
' priimtas be pataisų.

Buvo kad susirgo
Į Anna Žemgalis. Jai palinkėta 
Į greit pasveikti. Moterų klubas 

ateinančiais metais švęs 50-ties 
metų sukaktuves nuo klubo įsi- 
steiaimo. Po susirinkimo vyko ° . - 
vaišės ir malonūs pokalbiai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 dieną.

Eugenija Strungys, koresp.

Klebonas pre loterijos pa
kvietė J. i’.vans ir vieną ponią. 
Berniukai, mergaitės apgulė 
sceną ir nori iš mašinos, kuri 

Į maišo loterijos bilietus, traukti 
laimingą numerį. .$500 išlošė A. 
Maikels, $100 — B. Vindašienė,

- Z. Žilevičius, $200 —r*? .per'($3oti 
žaislais,)-, _r

$50 - B. Norkus.
Dar buvo papildomi lošimai: 

seselių kalakutienos ir kiti daly
kėliai.

Po visų loterijų, publika pra
dėjo retėti.

* *

Įdėta parengiant 
salėje skyrelius

Daug (laibo 
stalus, sporto 
loterijai. Nemažiau teks padir
bėti viskam sutvarkyti.

Parapijiečiai dėkingi klebonui 
A. Zakarauskui, kuris su talki-

J * * *
Prieš didžiąją programą — 

’“Bambyno” tautinius šokius ir

Triarninįė
Expectorant

. M w

FOR DRY 
HACKING 
COUGH AND 
NASAL 
CONGESTION 
TRY 
TRIANBNiC 
EXPECTORANT.

Moterų klubo veikla
Brighton Parko lietuvių Mo

terų klubo poatostoginis narių 
susirinkimas įvyko spalio mėn. 
6 dieną Anelės salėje. Pirm. Ne
llie Skinulis atidarydama susi
rinkimą, pasveikino visas atsi
lankiusias nares ir pranešė liūd
ną žinią, kad mirė klubo ilga
metė narė Della Ketvirtis. Atsi
stojusios narės ją pagerbė ty
los minute. Klubas parūpino jai 
vainiką ir paskyrė karsto nešė-, 
jas, o šeimai išreiškė gilią už
uojautą.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys p rskaitė praeito su-'

i Pavergtoj Lietuvoj l
Vagia rankinukus

Šilalietis mokytojas Pranas 
Žukauskas rugsėjo 29 .d- “Tie
soje” pasakoja: “Tai atsitiko šią 
vasarą Tauragėje. Šaligatviu 
ėjo moteris, nešėsi nedidelį ran
kinuką. Staiga iš už kampo iš
niro trejetas paauglių ir, lyg nie
kur nieko, prisigretinę prie jos, 
tarsi norėdami pralenkti, čiupo 
rankinuką. Moteris suriko Ban
džiau pasivyti paauglius, bet bu
vau kitoje šaligatv’a pusėje ir 
sutrukdė automašinos. Laimė, 
paauglius ėmė vytis vienas vy- ( 
riškis. Bet vijosi tik tol, kol šie, 
matydami, kad nepapruks, nu
metė rankinuką ant šaligatvio. 
Moteris su ašaromis akyse dė
kojo nepažįstamam vyriškiui”... 
Mat, rankinuke buvo jos vestu
vinis žiedas, 50 rublių ir kam
bario raktas. P. Žukauskas pa
žeria priekaištų nepažįstamam ■ 
vyriškiui. Esą jis neatliko iki 
galo poli etinės savo pareigos — 
nesulaikė nusikaltimą Įvykdžiu- ^iškimai, daug ką jiems pasaky
siu paauglių. Mokytojas P. Žu-( 
kauskas rašo. “Sulaikę paaug
lius, būtume išsiaiškinę, kas jie, 
kokioje mokykloje mokosi, kodėl <luosin^ . keletą tokių spėlioji

RIAL ISTAT1 POt UU
MmmL imi — FardavimaH 
RIAL 1STATI FOR JAL1

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZAXAL’SKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, ID. TeL 847-7747

INCOME TAX SERVICE
• B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Alekšas Ambrose,

Atspėti orą lietuviai buvo specialistai
Mūsų tėvams ir seneliams ne

reikėdavo laikrodžių. Jie laiką 
atspėdavo dienos metu pagal 
saulę, o naktyje pagal žvaigž
des. Išeidavo senukas tamsio
je. naktyje į lauką, pažiūrėdavo 
į dangų ir pasakydavo: “Oh, ne
užilgo reikės eiti javų kulti”.

Bet tie žmonės gana gerai at- 
spėdavo ir orą. Įvairūs gamtos

ctavo. Debesys, vėjas, paukščiai 
ir gyvuliai gelbėdavo išpranašau
ti giedrą ar audrą. Žemiau pa-

: mų. ■ ■ - ”.

Jeigu debesų kelias nesutinka 
su vėju, o kaip kada rodosi, kad 
debesys net prieš vėją eina, tai 
reikia laukti lietaus.

Jeigu rytą arba dieną- pasi
rodo aukšti garbinuoti, kaip vil- 

t na arba bangos debesys, o vaka- 
‘ Į rop atsiranda-tiršti debesys, tai 

Į nakiyje bus stipri audra.
Jeigu dienos karštos, o nak- 

pasidabinusios šmaikščiais plą- tys šaltos, tai ženklas ilgos gied- 
katais. Skanėstus siūlė “Pasa- | ros- 1
ku namelis”, drabužius vaikams

taip elgiasi”....
*. * *

Mugė Kaune
Senovišku automobiliū ir ka

rieta važinėjantys kviesliai rug-( 
sėjo 23 d. kauniečius pakvietė 
į rudeninę mugę. Miesto gat
vėmis žygiavo pučiamųjų orkest- ( 
ras “Ąžuolynas”. Laisvės alėjo
je ir jos prieigose dviem dienom 
įsikūrė Kauno prekybos Įmonės, j

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
r <•. 1 *

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
....... Chieagos lietuvių istoriją 

(1869 —1959 metai).

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

I

Jeigu girioje daug šilčiau, ne_ 1
gu laukuose, tai bus gražus oras.' pajamų bungaiow _ i% aukšto mū- 

Jeigu apie mėnulį yra mažas rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
debesų vainikas, tai reikia lauk- Marquette Parko centre. Nebrangus, 

ti lietaus. Į2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte
Dideli, balti ratai apie mėnuli 6 kambariai, 3 mieg Antrasis aukštas 

’ . " ‘ padalintas 1 du butas, narų siuvėjų
I dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith

uanian Plaza Court (69th St.) ir

2 ankštų mūrinis. Pirmame aukšte

ILEKTROS JR ENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grtll, 

jarantuotal ir s^iiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tslman Avė. 
Tol. 927-3559

rodo nepaprastą šaltį.
Jeigu labai aiškiai girdimi tc-

v • C i • x • n-i i x- r I Washtenaw, limi balsai, tai reikia laukti ne-
taus.

Jeigu leidžiantis saulė yra gel
tona, tai bus vėjo, o jei saulė' 
aiškiai gelsva*3^'

Jeigu dūmai i V 
tiesiai i aukštį/^ 
šaltis.

Čia suminėti speliojįnai toli ( 
gražu ne visi. Yra dstr šimtai. 
kitų, kuriuos kaimo žmonės ži-i 
nodavo atmintinai-.' -Nė veltui 
sakoma, .jog bėda- visko: išmoki
na. . - ■ Tetirvina.

ŠIMAITIS REALTY

n: no kyla 
>us didelis’

ENERGY 
WISE .

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1. ,

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

/'1 Naujai pasirodžiusi
£ ’ DR. ANTANO RUKŠOS ’
s, ‘ 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63 rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visų rij^ 
šių stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Aver.ue 

Chicago, Ii 60629 
434-9655 ar 737-171.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Oalvkal

padėjo išsirinkti Joniukas.ir Gry 
tutė, dalyvius viliojo, užeiga 
“Dar užeik”... Savo gaminius ro_ 
dė “Madbs”, “Vaivorykštės”, bu i 
ties tarnybos įmonės. “Dailės” 
kombinatas. Nąiijo derliaus bū- 
vo atvežę miesto sodininkai,. da¥< 
žoves auginančios Kauno rajo
no įmonės. Mugės dalyviūsj 
linksmino kaimiškos kapelos, pų- 
oiomųjų orkestrai, jiems buvo 
surengtas dainų ir šokių ansamb
lio “Nemunas” koncertas prie 
vitražo ir skulptūros muziejumi 
parengtos Kauno Įgulos švento
vės. T. Z.

RExADINGS BY DONNA 
CHARACTER READER 

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON 

HKALTH, MARRIAGE & BUSINESS: 
DON’T FAIL TO SEE HER. 
FOR APPOINTMENT CALL 

973-2208
7115 NO. CLARK ’ CHICAGO, ILL.

- evsry 3,0001<. 
6,000 miles to avoitf' 
wasting gasoline

Laikrodžiai tr braa<tnyMe

ŽM4 Watt m ttTMi 
TM. REpuNk 7-194] ,

Pardavimu tr Taiaymac

■ - . -s

■ ’ ■ ,-4 '

SinntiniaillaIetuvi 
ir. kitus kraštui 

p’ NEDĄS; 4059 Archer Avenw, 

Chicago, 111. 60632. Tali YA 7-5998

Don't hs « Bom L03«Cf

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R’’ & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Notary Public . , .
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Mapltwood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėf pra

šymai ir kitokie blankai.

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight. t j

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 - -
“The Overnight Wonder!’

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

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
3208% W. 95th St

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654 &

K

<=.— ■ , r--------- e.—— • -------
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ' '

Naujienoje galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viauomeuė® veikėjo ir rašytojo ataimtnirnna,

Dr. A GuMei — MINTYS IR DARBAI, 259 pėL, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jannax dienas ir 
•uairūpininu*8.00

Dr. A J. Guasen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. Kietais viršeliais  *4.00

Minkštais vlrieltais, tik *3.00

Dr« A- J. Guaaen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ *2.00

G*ttma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 persiuntimo Klaidoms,

; NAUJIENOS, 
rya ■«. aaiano n, cdcaso, ie **«h

Miko šileikio apsakymų , knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
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.

t Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Sežtadj nuo 9 vaL r. iki 12 raL i
Ii pagal susitarimą.

I Tek 776-5162 ’
M49 West S3rd Street

Chicago, BL 6062J

Į I _____  ____________

gj| 3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill.

advokatų draugu  a 
V. BY lAulS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimu i 

MO6 S. KadiU Ava. 
Chicago, Iii. 60629 

Tel: 778-8000
-------------—--------------- -------- _

PIRKIT! JAV TAUPYMO SONUJ

Wednesday, November 9, 1983


