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Over One Million Lithuanian 

In The United States

ALTq iždo globėjų pranešimai priimti
Iždo globėjų pranešimą atliko — 

dr. A. Budreckis, pažymėda
mas, kad kasos knygos tvarko
mos pavyzdingai. ALTo nekil-l 
nojamo turto vertė 52,773 dol. ’ 
Inkasuoti pinigai gerai tvarko-, 
mL Iždo globėjų komisiją suda-l 
rė A. Bukauskas, inž. E. 
kus (vietoj V. Abraičio) 
A. Budreckis (vietoj A. 
liko). 4 >

Dėl pranešimų kalbėjo 
las, kun. A. Stasys, dr. V. Dar- 
gis, M. Gudelis, inž. A. Rudis, 
kun. J. Prunskis, V. Kažemė- 
kaitis, dr. A. Budreckis, inž. Gr 
Lazauskas, E. Mikužiūtė. J 
Graužinis, J. Talandįs, A. Mar-į prancūzį" amSsados" atšaukus

IRAKAS NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU PRANCŪZIJA

J PARYČIUS, Prancūzija.— Ira- 
’ no vyriausybė ketvirtadienį pra- 
j nešė, kad ji nutraukia visus dip
lomatinius, preybinius ir finan- 
į sinius ryšius su Prancūzija. Vy
riausybės sluoksniuose vyrauja

vas ėmėsi šio žingsnio už pran
cūzų vyriausybė nutarimą par
duoti modernius lėktuvus Irako 
yyriau^bei.

Prancūzija uždarė 100 metų 
veikusį Prancūzijos Mokslo ins- 

Į tituą Teherane. Taip pat nuo

ma, V. Naudžius, T. Blįnstru- 
bas, A. Mažeika, Z. Juškevičie
nė, K. Šidlauskas.

Bendru suvažiavimo -nutari
mu,' valdybos, dr. J. Genio, iždi- 
ninko ir mjo globėjų praneši- dard kar0!, lėk|uvų 
mai priimti.

Skyrių pranešimai
Chicagos Lietuvių Tarv’bos 

veiklos pranęšime K. Oksąs pa
pasakojo ąpię Vasario 16’miriė- 
jimą, Baisiųjų birželio trėmimų 
minėjimą, dalyvavimą demons
tracijose, Dariaus-Girėno minė
jime. Darbas vyksta sutartinai.

Klausimai ir sumanymai
Suy’aziavjnias. nusprendė reng

ti Amerikos '"Liętdyiū Kphįręsą i 
1984 -metais.-Nu tarta,Tad pągal ] 
kalibninkų sprendirną .Amerikos; WASHINGTON, D.C. — Va- 
Liętervių Tarybą sutrumfiintail ^ar į Andrew aerodromą atga- biečius ir Sovietų valdžios agen- 
reikia. vadinti ALTas, rie ALTa.I benti Sovietų ginklų pavyzdžiai, tus. šios keturios valstybės ži-

ALTo informacija kad; Kongreso atstovai savo .aki- no, kas dabartiniu metu darosi 
I

— Penktadienį aukso uncija- džia atvežė ginklų į Grenadą ir* klausimą greičiau išspręsti, 
kainavo $368. * sudėjo juos į sandėlius.

prekybos reikalus tvarkančios 
komisijos štabas.

JAV ir kitos Vakarų Europos 
valstybės įtikinėjo Prancūziją, 
kad neparduotų Irakui Eten- 

, turinčių j 
elektroninius a p s kaičiavimus, 

j bet Miterando vyriausybei buvo -j Uvl iVLl VCldlltK) Vy L IdUo V UV1 DuyU 
i reikalingi doleriai, todėl ir par-

davė Irakui šešis galingus lėk
tuvus. ‘ t ■

Iranas jau tris ' melus veda 
atkaklią kovą su Iraku. Prancū
zija turėjo tai žinoti, o ji vis 
dėlto pardavė Irakui minėtus j
lėk tuvu-sfe ^Iranas dabar kenkia r-. .. • , , 4&>.

KALENDORĖLIS ;

Lapkričio 12: Kunibertas, Ka-' 
dinė, Budrė, šaumantas, Peplė, ’ 
Austomas. I

Lapkričio 13: Stanislovas, 
Gražvyde, Norvydas, Gyvainė, 
Eikantas, Alyvė, Ūgis. -

Lapkričio 14: Juozapatas. Ra
man tas, Saulenė, Liepsna, Din
ge, Vaidavytis. t

Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:35.

Oras šaltas, pūs šiaurės vėjas.

£

Inland Steel bendrovė nutarė parduoti savo Inland Steel Containers dirb
tuves olandams. Tuo reikalu jau vedami pasitarimai, protokoluojamos 
smulkmenos, kad iki metų pabaigos bendrovės skyrius pereitų į^kitas ran
kas. šiame skyriuje dirba 925 darbininkų, jų tarpe kelios dešimtys lietuvių.

KETURIOS C. AMERIKOS VALSTYBi
PLANUOJA ĮSIVERŽTI Į NIKARAGUĄ ■

D’C' Ke'
GINKLŲ PAVYZDŽIAI

TOKIJO, Japonija. — Prezi- 
! dentas R. Reaganas vakar pa
sakė kalbą japonų parlamentui. 

; kuri 30 kartų buvo pertraukta 
j ilgais plojimais.

Prezidentas priminė, kad JAV 
bombardavo du Japonijos mies- 

j tus. Japonai labiau negu bet ku- ’ 
ri kita valstybė bijo atominio 

• karo, nes japonai pajuto atomi- 
; nių bombų galią. Tos bombos 
privertė japonus baigti karą ir 
padėti ginklus.

i — Bet šiandien visi žino, kad 
i atominio karo niekas nelaimės, 
Į todėl jis neprivalo būti pradė
tas, — parlamentui pareiškė 
prezidentas.

— Mūsų didžiausiam nusimi
nimui, antroji pusė nenori rim
tai kalbėti apie atominių bom
bų sunaikinmią, — pareiškė 
prezidentas. —- Atominės bom
bos šiandien yra reikalingos tik
tai tam, kad kitas nepradėtų 
atominio ikaro, — pareiškė pre- 
zidentas.ir ;

Prezide.nto Reagano- kalba tuo-

Ketvirtadienio vakare prezi
dentui pagerbti buvo suruoštas 
banketas imperatoriaus rūmuo
se. Trumpų kalbą pasakė impe
ratorius Hirohito. Prez. Reaga
nas žodžių pabaigoje pakėlė 
tostą už abiejų valstybių glau
dų bendradarbiavimą.

Penktadienį prezidentas buvo 
susitikęs su premjeru Nakaso-

~*PIETę KORĖJOJE“
PRIŽIŪRĖS TVARKOS

SEOUL, P. Korėja. — šian
dien prez. Ronald Reaganas at
skris į Pietų Korėją,

! aptarti kelis Pietų Korėjos ap- d 
saugos reikalus ir' aplankyti § 
Pietų Korėjoje esančius Ameri
kos karius.

Korėjos vyriausybė ėmėsi la
bai griežtų priemonių, kad sos
tinėje būtų tvarka ir ramybė. 
Prezidentas atvyks šeštadienio 
ryte. Policija jau nuo penkta-; 
dienio prižiūrėjo visą miesto 
centrą. Seoule penktadienį ne
didelė grupelė norėjo protestuo
ti prieš Amerikos prezidento at
vykimą, bet policija tuojau pa
leido ašarines dujas ir piketuo
tojus apramino.

Labai žiaurią propagandą va- ( 
rė šiaurės Korėjos Maskvai tar- 

| naujantis radijas. Pačiam prezi-

------- —V *

jau buvo%verčiama j japonų kai- ne. Prezidento atvykimas ir par
•lamentui pasakyta kalba labai 

kad galėtų.^anl'e-li anglų kalbos, klausė ne-, pakėlė parlamento narių ir 
• J dideliais garsiakalbiais, kuriais! krašto gyventojų nuotaikas, 

gaudavo prez.- Reagano kalbėsi Kiekvienas prezidento žodis bu- 
japonišką; vertimą. Prezidento vo Pla<iai komentuojamas, 
kalba 30 kartų plojimais buvo 
pertraukia. Kai prezidentas bai
gė kalbą, 
nariai atsistojo h gana ilgui ko gynybos. Japonai patenkinti 
jam plojo. į kad jA.y yra pasiruošusios p-.

Prezidento Reagano kalba įti-i dėti ginti japonų pozicijas P. 
kino parlamento narius, kad da- i 
barliniu metu joks atominis ka-1 
ras neįmanomas. Japonai yra! 
gerai informuoti, kad Amerikos i 
kariuomenės vadovybė gali la ' 
šerio spinduliais pasiekti ir 

; naikintis paleistas atomines 
ketas bei bombas.

Ši prezidento kalba labai 
ramino japonus. Jie bijojo 
vieno atominio puolimo, 

deniui šitaip pasakojo: 'prezidentas įtikino, kad alomi-
Jei tu pasie i ^-ų* o.e neg bombas turės sunaikinti i. 

ją sveikas, tai ten išveš tavo nevartoti karo reikalams,
lavoną.

Prezidentas Reaganas nekrei
pė jokio dėmesio į šiuos žiau
rius grasinimus. Jis drąsiai kal
bėjo ir laikėsi Japonijoj, jis ren
giasi drąsiai laikytis ir Pietų

bą. Parlamento nariai, nemo-

; turios Centro Amerikos valsty- 
įbės planuoja įsiveržti į Nikara- 

*• guą, kad galėtų suvaldyti ku-
Pokalbio metu paaiškėjo, kad 

i abiem valstvbės vvram nepavy
tai visu parlamento; ko susitarli' dėl bendros ILcifi-

■ no, kas dabartiniu metu darosi 
mis pamatytų, kiek Sovietų vai- \ikaraguoje ir kaip galima šį

Diplomatams rūpi tiksliai nu-
Marinai ir parašiutininkai ra- statyti, ar šios keturios valsty- 

do kelis modernių ginklų sande- iĮj^s nenusižengs tarptautiniam 
liūs, kuriuos kubiečiai būtų da- Įstatymui, įžengdamos į Nika- 
vę vietos gyventojams, pasiry- raguą Kada JAV marinai įžengė 
žusiems nuversti Maurice Bi- į Grenadą, tai buvo keliamas 
shop vyriausybę ir įvesti naują klausimas, kad amerikiečiai ne- 
santvarka. . ■

Generolu tapęs kalėjimo sar
gas Hudson Austin jau buvo su
šaudęs premjerą ir ministerius. 
Jis spėjo sudaryti naują vyriau-

! sybę. bet dar nespėjo’perimti 
, valdžios visoje saloje. Jis nespė

jo palaidoti sušaudytų ministe- 
| rių ir paskelbti, “naujos san- ’ 

tvarkos”. Viską sutrukdė JAV 
marinų malūnsparniai, užėmę 
St. Georges aerodromą ir paruo
šę takus kitiems malūnspar
niams išsodinti kovai pasiruo
šusius marinūv.

Alderman

i__

redaktorė
ties Demokratų partijo

ir 12-to wardo ai

cte. suruoštame 
ilĖmis Naujienų 

į deš.), Cook apskri- 
Id. Edvardas Vrdolyak 

is Aloyzas Majenczykas.

keli
cen-

su-1I ra-1

■ turėjo teisės taip pasielgti.
— Jeigu Kubos kariai gali įsi

stiprinti Nikaraguoj ir iš Nika- 
raguos gali peržengtgi Hondūro 
teritoriją ir, įsiveržti į Salvado
rą, ar tai nebus tarptautinės tei
sės laužymas? — klausia Pana
mos diplomatai.

Niekam ne paslaptis, kad F. 
Castro kariai vadovauja įsiver
žimam į Salvadorą, tai kodėl 
negalima suvaldyti įsibrovėlių 
į Nikaraguą?

Amerikos kariai padės 
Centro Amerikai

PANAMA. GUATEMALA, ^SALVADORAS, HONDŪRAS 
SUVALDYTF-KUiBIEduS, RUSUS

liuoti Nikaraguos Pacifikos pa
kraštį Hondūro teritorijoje vei
kia buvę Nikaraguos sandinis- 
tai, nepritaria valdžią turin
tiems sandinistams. Kosta Riko
je taip pat veikia dabartinės Ni
karaguos vyriausybės priešai.

Salvadoran įsiveržusieji 
Nikaraguos kovotojai savo 
trą tebeturi Nikaraguoje.

Eden Pastora pakeitė 
nuomonę

Nikaraguos veikėjas Eden 
Pastora vykusiai vedė pasiprie
šinimą prieš diktatorių Somozą. 
Jis buvo apsupęs parlamento rū
mus, gavo pageidaujamą sumą 
dolerių ir išskrido j Panamą.

Praeitais metais Eden Pasto
ra išvyko į Kostą Riką, o San 
Jose mieste paskelbė, kad jis 
organizuoja kovą prieš komu
nistinę Nikaraguos vyriausyl>ę. 
Vienas jo pranešimas sakė, kad 
jis Nikaraguos kalnuose turįs 
aerodromą ir kovai prieš sandi- 
nistus naudojęs iš amerikiečių
gautus lėktuvus. Jis norėjęs pa- Į Korėjoje, 
simatyti su Fidel Castro, bet 
vėliau pabijojęs ir į Kubą ne
vykęs. Jis vengė vykti į JAV, 

Susirinkusieji keturių valsty-1 nes nenorėjęs, kad Nikaraguos 
bių diplomatai bando aptarti ’ išlaisvinimas būtų surištas su Į 
tarptautinės teisės komplikuotą 
klausimą, kuris didelės svarbos 
šiuo atveju nebeturės. Centro 
Amerikai labiau rūpi savo sienų 
saugumas, negu suvaldymas įsi
brovėlių Nikaraguoj. Svarbiau
sia, kad tie įsibrovėliai į Salva
dorą pirma įsiveržė į Hondūro 
ir Gvatemalos teritorijas, o vė
liau jau veržėsi į Salvadorą.

Dabartinių* metu JAV yra iš- 
kėlusios vieną diviziją savo ka
rių Hondūro valstybėje, Atlan
to pakraštyje. Iškelti kariai sau
go pasienio kelius, einančius j 
šiaurės Nikaraguą.

Pacifiko pakraštyje stovi JAV 
lėktuvnešis, kuris gali kontro-, eijai suimti įtariamus žmones

Amerikos ir kitų valstybių įsi- Į leistfkeli šūviai į Amerikos ka-1 
veržimu į Nikaraguą. . rius Laimė> kad n- vienas JAV

Vakar jis atvyko į JAV ir karys nebuvo sužeistas. Jeigu J 
prašė, kad JAV ar kuri kita būtų buvęs sužeistas, tai guber- • 
Centro Amerikos valstybė nesi- na torius būtų paskelbęs karo 
brautų į Nikaraguą. Kokiais su
metimais Eden Pastora prašo, venlojams vaikščioti gatvėmis 
kad Amerikos kariai nesikištų į vakarais, 
į Nikaraguą?

PAUL SCOON UŽDRAUDĖ 
SUSIRINKIMUS

ST. GEORGES. — Grenados 
gubernatorius Paul Scoon vakar 
uždraudė bet kokius susirinki
mus visoje saloje ir leido poli-

ap- 
dar 
bei

ei- 
tiko pakraščiuose ir Japonų jū
roje. N'akasone priminė prezi
dentui, kad dabartiniu metu Ja
ponijoj yra 45,000 Amerikos jū
reivių ir lakūnų. Bet nežiūrint 
į šių karių užlaikymą, japonai 
prisidės prie Pacifiko gynybos. 

Ih-ezidentas savo kalbos pa
baigoje įdėjo kelis japoniškus 
žodžius. Amerika ir Japonija 
bendromis pastangomis sieks 
gegrbūvio, — tarė japoniškai. 
Jis padarė kelias tarimo klaidas, 

1 bet japonai labai gausiai plojo.
i

SZEZZ
MILES

•SL Morton Aray 

500,000

be teisėjo leidimo.
Gubernatorius ėmėsi šių prie

monių, kai praeitą vakarą St.; 
Georges priemiestyje buvo pa- j

Cbotrarm

350,000

SUWONstovį ir uždraudęs krašto gy-

Japan

KWAN J U 1

*

Seoul miestą

UXTroof* 
53,000

: OSAN ■

I Paaiškėjo, kad saloje dar yra 
užsilikusių kubiečių, iurie or-1 
ganizuoja u ž p u oi i mus prieš 
amerikiečius. Gubernatorius no-, 
retų, kad visi kubiečiai būtų 
nuginkluoti ir išsiųsti į Kubą.1 
Jeigu kuris nužudytų amerikie
tį ar Grenados milicininką, tai 
būtų baudžiamas karo teismo.

South

*1®

MTH PAULUI

Q Taegu

Prez. Reagagnas iš Japonijos skrenda
Pietų Korėjoje, kur jis planuoja praleisti 3 dienas.



kalbą, rinkti >W rezen-ato ir apgyvendinti

bai

Prof; Vaclovas Biržiška

biivo 
gra- 

gerai

U 
raK. SB

. Įdomus hibridai
Į Lietuvą pirmieji stumbrai 

buvo atvežti iš Pricksko Teras-

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN
KIMAS IR STUDIJAVIMAS

reikšmės ir nemvkėdami jų gra-1 
žiai gramatiškai nusakyti, to. 
darbo negalį tinkamai atlikti.

Kitais, 1654, metais Kleinas Į 
paruošė ir išleido ir sutrumpin- ■ 
tą gramatikos leidimą, pakeitęs 

į joje lotynų tekstą vokiečių teks
tu. Tai buvo “Compendium 
Lithvanico Germanicum Oder 
Kurtze und gantz deulliche An- 

Ifūhrung ęur Litauischen Spra- 
1 che wie man recht Litlauisch 
lesen. schreįben und reden soil . 
Tuo pačiu laiku, kada gramati
ka buvo tik ruošiama, Kleinas 
rinko medžiagą ir lietuvių kal
bos žodynui tiek naudodamas 
Sirvydo žodyną, tiek rankioda
mas žodžius iš spausdintų lietu- 

‘ viškų knygų, tiek juos imda
mas ir iš gyvosios' kalbos. Žody
nas buvo paruoštas tuo pačiu 
laiku kaip ir gramatika, 1653 r 
— ir jau tais pačiais metais i 
buvo įduotas cenzūrai, bet dėl Į T. Le.pnerio žiniomis, žodyną 
nežinomų priežasčių nebuvo iš-1 buvo net pabaigęs (juo naudo- 
spausdintas, ir jo autentiško! josi ir pats Lepneris), bet jo 
rankraščio neišliko.

Tačiau J. Gerulis, greičiausia 
teisingai, taria, kad jo užtiktas 
Karaliaučiaus valstybiniame ar
chyve “Lexicon Lįthuanicum in 
ūsum eorum qui hujus lingvae

(Tęsinys)

Nors Kleinas tuo laiku 
pats tinkamiausias tekiai 
malikai parašyti asmuo, 
tam darbui pasiruošęs ir ilgai 
pats ją rašęs, vis dėlto oficiali- 
nės Prūsijos sferos ją leidžiant 
buvo labai atsargios. Sumaniu
sios ją valdžios lėšomis spaus
dinti Ir tam reikalui asignavu
sios lėšas, jos vis dėlto pareika- j 
tavo, kad ją atidžiai peržiurtų 
ir kiti geri lietuvių kalbos žino 
vai, kurių tuo laiku Mažosios 
Lietuvos protestantų kunigų 
tarpe buvo nemaža. Gramatiką 
peržiūrėjo net septyni kunigai, 
kurie ir nepašykštėjo jai savo ( 
pastabų, plačiai paskiau Kleino 
sunaudotų galutinai gramatiką 
redaguojant.

Tie Kleino cenzoriai taisyto
jai buvo tas pats jau .minėtas 
kunigas Kristupas Sapūnas, Kat- ] m" 
niavos kunigas Jonas Kleinas, 
Ragainės kunigas Jonas Karte
lius (Urtelis), Žilių kunigas 
Pridrikis Pretorijus vyresnysis, 
Klaipėdos kunigą^ Jonas Lėma- 
naš vyresnysis, Klaipėdos- kuni
gas, Jono Bretkūno vaikaitis ir 
Motiejaus ri.Pretorijaus tėvas 
Kristupas Pretorijus (gimęs 
1601 m. ir miręs 1673.VIH.31) I nundum capaces suhty’sed fieri! 
ir Verdainės kunigas Vilhelmas Cupiunt” yra autentiško Kleino 
Martini (Martynaitis). Toks gra- žodyno nuorašas, buvęs D, P. 
matikės ‘redaktorių parinkimas Wernerio rankose ir 1718 m. 
nėbiivo atsitiktinis; jų- lietuvių patekęs j Th. Siegmano rankas, 
kalbos .-žinovų vardas ’ buvo jųl Gąj ^Verneris jį ir iš originalo] Huridijur^da^ė glauTž^ 
nupeljiytas kitais jų darbais tiek nurašė. Tačiau šis Kleino žody-1 dradarbiavusia lyg ir pirma lie- 
lietuvių. kalbotyros, tiek apskn-1 nas pradeda būdingą lietuvių j: tuv;u kalbinę mok^ia, kuri į 
tai tikybinė? lietuvių literatūros j katt>oS žodynų martirologiją, raš tojų taiįa įėjo rim-
srityję, neš,^kyrusjieną Kris-, kuri-prasidėjusi XVII -amžiujeJda— nors n<? visi tie dar_ 

! bai išliko, bet anuo laiku nau
dotasi ir jų rankraščiais. Jie su
darė rimtą pagrindą tiek lietu
vių kalbai-, tyrinėti, tiek apskri
tai lietuvių literatūrai plėstis.
j Prie tos grupės galėtų būti pri
skirtas dar ir Teofilis Šulcas; 
kuris paskelbęs aną Sapūnd 
^Compendium’ (Nomenelatorį), 
greičiausia, :daug anksčiau pra- 
'dėjo rūpestingai rinkti medžia
gą lietuvių-: kalbos -žodynui, ir 
jau 1673.VII.18 buvo gavęs ofi
cialų Įsakymą paruošti spaudai 
Jokį žodyną, kuriuo galima bū
tų naudotis, verčiant Bibliją ir 
kitus raštus, bet šio Įsakymo jau 
negalėjo 'įvykdyti; nes dar tais 
pačiais metais mirė.

Pagaliau greta jų galėtų stoti 
ir Jokūbas Perkūnas jaunesny-

yra autentiško KJe'no 
žodyno nuorašas, buvęs D, P.

rankraštis vėliau .dingo. Tas 
pats Lepneris mini ir Pridrikio 
Pretorijaus vyresniojo vokišką 
lietuvišką žodyną, į kurį tebuvo 
įtraukti žodžiai- iš lietuviškojo 
Biblijos vertimo, bet ir šis rank
raštis pražuvo. Taip pat jis rašo 
ir apie tokį pat Motiejaus Pre
torijaus žodyną, bet galimas 
daiktas, kad čia abudu Pretori
jai yra supainioti. Tuo būdu 
Kleinas, Sapūnas, Pretorijus ir

tai tikybinėj lietuvių literatūros I kalbos žodynų martirologiją
• 1 • -t - . SV _ 1 ' - , ‘ T'T _ . -t.. . TTT _ *' _

tupą Pretorijų, visi kiti jau bu
vo žinomi ir savo lietuviškai
siais darbais. Gramatikos pra
džioje buvo įdėti lotyniški eilė
raščiai pagarsėjusio tuomet .poe
to klaipėdiečio Sirnanq, Dacho, 
kilimo lietuvio ir gimusio Per
valkoje, ir Gasparo Devitiuso 
(Dewitzo), 1644-1663 m. buvu
sią T^ilžės mokyklos rektoriaus, 
o vėliau Tilžės viėeburmistro.

Kleino bendradarbiai buvo 
vieni kunigai ir į savo darbą jie

tęsiasi ligi mūsų dienų. Išskyrus 
keletą mažesnių ir dažniausiai 
mažesnės vertės žodynų, ku
riuos pavyko išspausdinti iki 
galo, visi kiti arba visai liko 
rankraščiais, dažniausia, dingu
siais,. arba pradėti spausdinti, 
dėl kokių nors priežasčių nu
trūkdavo, ir tuo būdu kalba, 
kuri dabartinei lyginamajai kal
botyrai yra seniausia gyvoji in
doeuropiečių kalba, amžiais iš
laikiusi ir išsaugoj usi brangiau-j

lietuvių rašytojų tarpą Įėjo rim-

anksčiau minėta* Jdkabas Per
kūnas. Moeiūino paragintas. Jo
bas Šulcas .(gimęs apie 1684 m. 
ir miręs bend’1710 |n ) pradėjo 
studijuoti lietuvių 1 
lietuvių dainas ir medžiagą lie
tuvių kalbos žodynui ir 1706 m. 
išspairdir.o pirmąjį bandymą

I lietuvių kaaba pritaikinti grynai 
literatūriniam da;l>ui, vertimui 
Ezopo pasakėčių “Die Fabuln 
Aesopi. Zum Versuch Nach deni

1 Principle lituanicae lir.gure lit- 
tauisch vertiret von Johann 
Schulizen”. šį d irbą ruošdamas, 
Šulcas norėjo jį padaryti priei
nama lietuviu liaudžiai, ir dėl to 
dar rankraštyje savo raštą tik
rino iš Gumbinės apylinkių 
žmonių, kurių dešimtį jis. įvar
dijo savo darbo prakalboje, juos Į 
vadindamas savo veldinio padė
jėjais.

Prie šio leidinio Pilypas Rui- 
“gys pridėjo voki^ą eilėraštį, 
kuriame entuziastišką! atsilie
pia apie Šulco bandymą sukurti 
pasaulietinę lietuvių literatūrą 
ir vadina Gumbinę Lietuvos kul
tūriniu centru,, “lietuviška Ro
ma, Atėnais ir Berlynu”: šis dar-

sis (gimęs 1665 ni. vasario 3 d. 
ir miręs 1711.111.19), kuris bu
vo sudaręs lietuvišką vokišką bas, matyti, nepaliko be Įtakos 
žodyną, Pilypo Ringio savo aki
mis matytą pas Perkūną, bet 
šiam mirus kažin kur dingusi. 
Pagaliau Lepneris mini dar 
Pridrikio Partatijaus žodynėlį 
400 lietuviškų žodžių, tariamai 
kilusių iš graikų kaitros.

Lietuvių kalbos tyrinėjimo S 
srityje savotišką sąjūdį, žymiai, 
pastūmėjusį pirmyn lietuvių 
kalbos studijavimo reikalą, su
kėlė Mykolas Moerlinas (gimęs 
1641.XII.19 ir miręs 1708.11.21), 
nuo 1672 m. buvęs Gumbinės 
kunigu, bet ir prieš tai eilę metų 
mokytojavęs ne tik lietuviškoje 
Mažosios Lietuvos dalyje, bet ir 
Didžiojoje Lietuvoje (1666-1667 
m. Kaune) ir čia gavęs gerai pa
žinti lietuviu kalba ne vien iš 
knygų, bet ir iš žmonių lūpų. Jis 
savo 1706 m. išspausdintame 
darbe “Eįnladung zur vollmei-: 
nenden und eimriūfhigem Be- 
dencken ūber Principium pri- 
marium in Lingva Lithvanica 
in den W.orten: Loquendum 
cum vulgo” ir savo rašte “An 
Lituanicae linguae ,, reformatio 
sit necessaria'’,' kurį jis 1705 m. 
įteikė rūmų pamokslininkui 
Pridrikįui-Deutschui, kėlė mintį 
ir reikalą priartinti; lietuvių raš
tų kalbą prie šnekamosios lietu
vių liaudies kalbos ir pašalinti 
iš jos gausias vokietybes.

šis jo raštas sukėlė polemiką, 
kurioje, tarp kitų, dalyvavo ir

ir tam pačiam Ruigiui, kuris 
greitai virto vienu uoliausiu ir 
geriausiu bendradarbiu ruošiant 
lietuvišką Biblijos vertimą, bet 
nepamiršo ir kalbinių studijų, 

Į ir Į savo gyvenimo pabaigą jam 
! pavyko išleisti labai reikšmin
gus tuo reikalu darbus. 1747 m.

i su 1745 metų data jis išleido 
primą platesni raštą apie lietu
vių kalbos ypatybes “Betrach- 
tugn der Littauiscliėn Sprachė 
in ihrem Ursprung, Wesen und 
Eingeschaften”, kuriame tarp 
ko kita pirmas išspausdino trijų 
lietuviškų, dainų tekstą — Anks
ti Rytą, RythžĮ, Asz turrejaų 
žirgužėlį ir Asz atsisakiau sawd 
Moczuttei, kurios davė pagrin
dą ir. akstiną lietuviu dainoms 
studijuoti bei rinkti, ir greitai 
^sukėlė. susidomėjimą. • liętuyių 
dainomis vokiečių poetų Lessin- 
go,^Herderio, Goėtbes.ir SchiK 
lerio^. o per juos >lr jų raštus ir 
kituose Vakarų Europos' kraš
tuose.

Šis Ruigio darbas buvo iš
spausdintas kartu su jo sūnaus 
Povilo Pridrikio Ruigio (gimu
sio apie 1725 m. ir mirusio Ka
raliaučiaus bepročių ligoninėje 
po 1781 m.) raštu “Anfangs- 
grūnde einer Littauischen Gram-, 
matik in ihrem natūrlicheh ,^ii- 
sammenhaenge”, kurį pradėjo 
Pilypas Ruigys, nes dėl senat
vės pats jau nebegalėjo jos pa
rašyti ir tik iškoregayo sūnaus 
darbą. -

(Bus daugiau)

Panevėžio rajono Naujamiesčio 
stumbrvne. Vėliau kai kurie bu
vo pjdeisti i Panevėžio bei Šir
vintų rajono miškus. Šie miško 
galiūnai jau kelinti metai žie
mą ir vasarą pastebimi Ukmer-1 
gės rajono miškuose Vasarą čia 
jie dažni ūkių ganyklose, o žie
mą šliejasi prie fermų.

1980 m. gegužės mėnesį pa
sklido kalbos, kad Leonpolio 
paukštininkystės tarybinio ūkio 
Dainavos fermoje pirmaveršė 
atvedė telyčią, labai panašią į 
stumbrą. Paaiškėjo, kad 1979 m. 
aptvare su telyčiomis ganėsi vie
nas stumbras. Važiuodami pro 
šalį, žmonės ne kartą matė stum
brą gulintį žolėje, o aplink jį 
rateliu sustojusias veislines te
lyčaites, tarytum šergstinčias 
svečią. Ūkio specialistai tvirti
no, kad toji telyčia nebuvo nei 
sėklinta, nei kergta su buliumi, 
tad atvestos telyčaitės tėvas, ma
tyt, tikrai buvo stumbras. Hi
bridinė telyčaitė labai gerai au
go, parodose buvo pažymima pri
zais, bet fermoje jai reikėjo at
skiros priežiūros. Todėl po me
tų hibridinė telyčaitė “Stumbiy., 
tė” buvo perduota Respubliki
niam Kauno zoologijos.sodui. Ją 
ir dabar galima ten pamatyti.

Ir štai 1982 m. gegužės 4 d. 
kaimyri'inio fcolūldio gyventojo 
Jurgio Sarapino žaiėęi atvedė 
buliuką kaip tikrą stumbriuką. 
Dviejų savaičių amžiaus jis svė
rė per 70 kg,. Paaiškėjo, kad pas 
minėtą žaląją irgi svečiavosi 
stumbras. Hibridinį buliuką iš 
gyventojo nupirko kolūkis. Bir
želio pabaigoje lankėmėskolūkic

fermoje. Tą buliuką mateme" 
atskirame garde. Jis tikras sturn . 
bro atvaizdas stambi galva, pa- ’ 
žiaunėje želia barzda, uodega £ 
nuo pradžios iki galo apaugusiu 
plaukais. Palyginti su to pa-*» 
tfes amžiaus buliukais, jis dvigu.w 

stambesnis. j

DIDŽIAUSI MIESTAI

Jungtinių Tautų Statistikos 
tarnyba daro išvadas, jog šio 
šimtmečio (ir tūkstantmečio)., 
pabaigoje didžiausiu pasaulyje, 
miestus bus Meksikos Miestas,., 
kuris turės 31 milijoną gyven-; 
tojų. Antroj vietoj bus Sao Pau-t. 
lo su 25.8 mil. gyv., Šanchajaus1. 
— 23.7, Tokijo — 23.7 mil., New 
Yorkas (su trijų valstijų pakraš-. 
čiais — priemiesčiais, kurie su
daro metropoliją) — 22.4 mil.,1 
Pekinas — 20.9 mil., Rio de Ža-- 
neiro — 19 mil., ’Bombėjus — 
16.8 mil., Kalkuta — 16.4 mil.,1 
Jakarta — 1.5.7 mil. Toliau seka 
iš eilės Lopdonas, Kairas, Mani
la, Buenos Aires, Seoulas, Mask
va, Los Angeles, Delhi, Lima, 
Čikaga. ■ ■: • • ;

— Georgia valstijos kongres- 
manas Larry McDonald žuvo, 
kai buvo numuštas Pietų Korė
jos keleivinis lėktuvas. Jo žmo
na kandidatavo,, norėdama' ’už
imti jo vietą JAV Kongrese, bet 
antradienio rinkimuose ji pra
laimėjo. Išrinktas demokratas 
George Darden.

— Demokratė Martra Layne 
.Collins antradienį laimėjo Ken
tucky gubernatoriaus rinkimus.. 
Aukščiau ji buvo gubernato
riaus. pavaduotoja.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ■ seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau ‘ per 97 metus.
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SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ’ir kitiems, kurie tuos ' 
,4 darbus dirba. * ' ’ , ” ■

• SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
. apdraudų sava'nariams. ■'

SLA — apdraudžia pigiausiomis kąinopis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja,' tik savišalpos pagrindu. - 
Kiekvienas lietuvis -ir liefamų draugas gali 
Susivienijime^ apsidrausti iki $10,000. ‘ •

— |P4raudžia u* Taupomąja aptirauda. — Endowment 

aukštojo?, možio "ir iį gyvenimo pradžiai'.

SLA — vaikui.apdraudžia pigia ^erininūota Spdrauda:;už
$l;000 apdraudos surpą tęmoka tik ^S.OO metams^

SLA —kuopų..yra visose lietuvių- kotpnftose^ . > *
' rKreipkitės j, savo; apylinkės kuopų ■ veikėjui, 

jię Jums mielai paseibėS' j SLĄ Įsirašytu.;- 
' - • y*- <-* > J- ' . - - ’ f : V»- - * . »-* ' » ■ 7 .

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
z T r -e f -« r t \ * * ” ' » » “ '

1307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 
' TeL (212) 563-2210 ■ '

jog ųlietUvių :. bažnyčių ' kunigai •ašyti.Iš Kleino bendradarbių, ruo-

J, 1

m atrisi* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualaplu*

■JllZW.UWt

Įdomia! parašyt* rtudija apie Rytprtrin*, remianti* Pakalni* k 
Labguvos apskriBj duonuaulml*. Aprašymai įdomfia idekvienan 
lietuviui. Leidiny* Kastruotu Motrankanfe, pabaigoje duodami 
ritqrardfijj pm&dmaMr Jų vertiniai | vokiečių EaS*. EaSaJ

SLA — ;. .
: Insurance, kuri ypač. ūaudiig'a; jatmimūį; < riekiančiam

t DAINŲ IVeNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir trt 
tinlą lokių pirmūnė* /uorės Vaičiūnienė® atsiminimai apie dalm 
švente* bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim lt 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* Juoxo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum. 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hta- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr 
parduodama tik už IX % >.,«*.

'• LfTjĖKATURA, lietuvių literatūros, meno !r mokat 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vln«> 

Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoJ 
T. Raukite, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilau* straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. Čiurlionio. M. Melite, V. Kašubo*, A. Rūkitelė® ir A. Vari'

jau. seniai galvoją, kaip išversti (šiant gramatiką, lietuvių kal- 
Bibliją Į-lietuvių kalbą, l>et, ne- bos žodynui-medžiagą rinko Jo- 
suprasdamitikrosios žodžių nas Huntelijus (Urtelis), .kuris,

■■i ■—   HHWW r -> ■- ni-n .....................

žiūrėjo kaip į grynai tikybinės į šią senovinių žodžių ir formų 
literatūroj ruošiiįią, nes grama-' lobyną, ligi šiol nesusilaukė žo- 
tika' tūrėjo .tarnautįi, tam pa- dyno, kuris apimtų visą tiež se- 
čiam;-tjkyMmažrilė'ikafui.' <Irjnąjį, tiek naująjį jos žodžių 
patsJKfeiną4:^i^aĮj>je aiškina, turtą.

?8*

IX

■ 4.--

Ml

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nerffpYM 
Ui hr klaidingai interpretuojamaa gyvenime ir politikoje'; tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui Imogaua teina 
Knyga y-a didelio formato, 285 poslapių, kainuoja gS.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA • 4
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
. > MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

i ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

■Osa»•» Tel. 476-2206

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Ir lietuvių mokosi kartu bu kun. Jaunium Er proL Kt
Būga paa geriau sius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbų liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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VI metai

Vienas prancūzų mokslininkas 
pasakė: “Iškilo didelė audra, že
mė drebėjo, pasaulinės gyvy
bės žlugo“. Jisai teigė, “paukš
te turėjo tris vaikus, kuriuos 
turėjo pernešti per upę. Nešda
ma pirmą vaikelį, klausė: “Kai 
tu užaugsi, o aš pasensiu, ar tu 
mane neši, audrai ištikus“? —

Paukštelis atsakė, kad “aš ne-' 
siu”. Paukštė išskėtė savo kojas 
ir paukštuką paleido upėn. Ta 
paukštė grįžo į lizdą, kitą paukš-

A

Norime ar nenorime, senatvė artėja
Galime drąsiai sakyti, kad| 

mes nebuvome prisirengę, arba 
nemokėjome sutikti liūdniausias 
dienas dėl artėjančius senatvės. 
Kiti mes buvome jauni, ener
gingi, daug pajėgų išnaudojome 
ir. atvirai kalbant, nė nepagalvo
jome, kadangi mes nebuvome 
tinkamai prirengti liūdniausioms 
senatvės dienom. Mūsų tėvai ne
žinojo ai nemokėjo mus įtikimi, 
o gal mes patys buvome kalti, 
kad nepasiruošėm senatvės die
noms. Tada mes buvome jauni, | :elį paimti. Ji taip pat klausė tą 
gražūs, žvalūs ir gal mes nepa-> 
klausėme savo tėvų pamokymų,, 
kad reikia rūpintis ir senatvės 
dienomis.

Tačiau laikas atėjo, plaukai 
pražilo, veidai sudžiūvo, dantys 
pradėjo trupėti. Mes tapome 
tėvais, vaikus išmokinome, bet 
jie apleidžia senus tėvus, neš 
jau savo šeimas sukūrė ir vaikų 
sulaukė ir eina tuo pačiu keliu, 
kuriuo ir mes anksčiau atėjome. 
- Pavyzdžiui, Juozas ir Juozienė’ 
susilaukė keturių vaikų, jie di
džiavosi ir džiaugėsi, sakydami, 
kaip jie išaugo, o mes pasensi- 
me, jie mus senatvėje karšins. 
Tačiau gyvenimo aplinkybės vis
ką pakeitė. Juozienės valkai, 
kaip suaugę paukščiai, rudeniop, 
išskrido į įvairias šalis, apleisda 
mi savo senus, suvargusius tė
vus. - • ’ .'s

Medicare apdrauda neap
moka gydymąsi užsienyje 

iilaid^
Beveik visi seniorai turi Me

dicare apdraudas. Bet, deja, jei 
seuiorai keliaudami svetimuose 
kraštuose ar ten praleisdami 
atostogas suserga arba pū- 
fta ten sužeisti ir ‘jiems reika
linga medicinos pagalba, Medi 

‘ caie jdkių gydymosi išlaidų ne
apmoka.

I Gyvenantieji arčiau prie Ka
nados ar Meksikos rubežių, su
sirgus ar atsitikus kokiai nelai
mei, jei jie mėgins gydytis šių 
kaimyninių valstybių ligoninės’ 
arba išsikvies jų gydytojus, Me
dicare šių išlaidų taip pat ne
apmokės.

Keliaujant iš bet kurios USA 
Valstijos į tolimąją Aliaską, ar
ba — iš Aliaskos į bet kurte 
USA centro valstiją, jei Kana
doje tektų krėiptis į tos šalies 
gydytoją arba atsigulti į ligo 
■ninę, tuo tibiitakimu Medicart 

i- gydymosi išlaidas apmokėtų.
■ Tie asinenys, kurie apdrėudži: 

savo sveikatą privačiose draudi

pat. Ji buvo priversta ir antrą ! 
paukštelį nuleisti į upę. Paukš
tė grįžo paimti paskutinį, trečią 
paukšteli, kuri jd vėl paklausė?; . . , ... t
..r^ ■ - ‘ mc įstaigose, privalėtų aiškiKai tu užaugsi, o as pasensiu?1 ; ^ . .. K ■, u
artu mane neši'..." Tretyj .» Ua apdraud
Paukštelis atsakė: "Kaip aš Už,!
augsiU, o tų pasensi, as savo vai- - _
kus nešiu”. ' ' . "7^ • ■ '.y ?'

Šį pavyzdį,' mes, seniorai, ga? * Patarimai seniokams 
lime pritaikyti: savo gyvenimui' 
senatvėje. Mes išauginome, iš- 
mokslinome savo ..vaikus, tikę- • i _ 
darni, kad mes linksmai, ramiąiJ dinės liaukos (thyroid) vaistus, 
užbaigsime šios žemės, kelionę. turėtų'\būti atsargūs ”su ropėm, 
Tačiau realiame šių dįenų gy- kopūstai briUselibĮais kopūs- 
venime to-nėra. Tenka konšta-; tais . .Visas šis įnaiįtas kliudo 
tuoti, kad mūsų vaikai, vietiąš j;skydinės' liaukos .'hormono ga- 
Lietuvoj, kitas Vak. Vokietijoje, Įįrhybą ir gali sukelti, gūžį. -1 
Anglijoje, o mes laisvoje' Ame-.r 
rikoje Budėdami laukiame, tįj^aminĮ sU aftti 
augintų, vaikų,’ hįęriauūkų,.^^?.:mažinamas antibiotikų 
gyvenimo liū^niąųąiosį.^^ips.į.jĮrhingumą. j. \
/’T -y-hį'■ U u ” 8 vaisių sultyš it karbonati-

. V. r nė soda, imama sų peničilinu,
Kodėl metę rūkyti - pradeda riebeti? *gali lab?i sumažiriti vaisto veiks

- *;• . -mmgumą. .
Dr. Eugene Sch ei man- rašo, • tori jų kiekį saldainių, (be cuk-^ ®. Pei didėlis vartojimas rūgš- 

kad mokslui pasisekė išaiškinti,prau.š lemenimų) ir juos čiūlpti’litį neutraližuoj.ahčių vaistų 
dėl ko žmonės, kurie meta rū-‘ kai pajunti norą valgyti, ypėč ‘(antacids), ‘ kaip soda (sodium

Lietuviu tautinis šokis “Kalvelis’

VIS PAGALVOK
(Tęsinys)

užbaigsime š

ligonims

9 Ligoniai vartojantys sky-

bevkokį pieno 
brikais’ labai su- 

veiks-

rimais, jeigu kitaip nenurody- 
tata. Vietoje jų išgerti pilną stik
linę-vandens. . .

• Nemaišyti jokių vaistų su 
alkoholiu.

> - Laikytis maistingos, gerai 
išbalansuotos dietos. ■ ‘

< Imti vaistus su. šaukštų uo- 
^gienės ar drebučių (želė),.jeigu 
-jų skonis yra nemalonus. .
. a Klausti gydytoją* ar nerei
kia. vitamino ar kurio minera
lo priedo, jeigu reikią, imti bet
apk i tts’ vaistus ilgą laiką.

1518 W. 102 Place, tel. 238-3719. J 
4410 S. Marshfield Ave; 523-4575, 
1713 S. Ashland, tel. 941-2460.

Kai kurios jų vadinamos Apy
linkės Sveikatos Centrais. Jos 
randasi netoli “Naujienų” laik
raščio spaustuvės. Čia dauguma 
ateinančių pacientų yra meksi-j

•• • - * 1 , -e Vengti betkdkiųv vaistų, i kai patyrė, 
iškaitant alkoholį, kofeihą ir nn 
ketiną nėštumo -laikotarpyje.

kiečiai. Su jais medicinos per-1 
sonatas kalba ispaniškai, tačiau į 
tiek nursės, tiek ir gydytojai! 
raiba angliškai. ■ r

Patarnavimas gana mandagus, 
ka siti eilučių autorius asmeniš-

ITie pačios palaukės, 
Atsiduso,
Nuo pakaušio 
Prakaitą nubraukęs.

Jo gražiosios 
Uodegaitės 
Nebsimatė nieko, 
Tai iš skausme 
Ir apmaudo 
Jis griaudžiai pravirko.

Tai išgirdęs, 
Jį paklausė 
Strazdas geradaris: 
“Kas įvyko ?
Ko taip raudi?
Kas tau ką padarė?”

“Oi, strazdeli, 
Paukštužėli,
Man blogai nutiko: 
Juk matai tu 
Iš manęs jau 
Nieko nebeliko”.

Ir pasakė. 
Kas jam buvo, 
Kąd papjaut nofėjo. 
“Tai papjaus tuoj, 
Jei čįa verksi”, 
Strazdas jį perspėjo.

“Pasakyki, 
Kur man slėptis?” 
Jį kiškelis klausė.
“Tu ne slėptis, 
Bet atkeršyt 
Jai turi plrmiausfk.

Neturi Įu 
Josjgallėti 
Ir užmiršti skriauda.

Ihisryčiams šAtrgaUdė.?

O nutvėrus 
'Mario vaiką, 
Įtempė kolą. 
Aš još niekad 
NeUzinireiū, — 
Lai užmoka skolą’

“Tai fū pulki 
Ir ją kulki, 
Jei ji taip padarė 
Apsidžiaugęs, 
Radęs draugą, 
Jam kiškelis tarė.

“Jei tu lauksi 
Vis iš kito — 
Nelaimėsi nieko , 
Tik vieningai 
Kas kariauja — 
Pergalę pasiekia.

Aš taipogi 
Nevalioju 
Vienas čia kovoti 
Jei padėsi, 
Tai kol dvėsi 
Nebreikės bijoti.

Alums gerai bus, 
Jei kartū mes 
Veiksim”, tarė strazdas.
“Aš maišu ten 
Su gibkhi net 
Toks žmogelis briisda.

(Bus daugiau)

Lūžo griozdai,
Dužo puodai,
Tilko kiškiui putos, 
O ta lapė 
Piktasnape 
Gaudė jį ir siuto.

čiupo, griebė 
Už kupros jį, — 
Tik plauk&i dulkėjo, 
O kiškelis 
Mastės-bastės, 
Nieko nežiūrėjo.

O tas urvas 
Pasidarė 
Trumpas ir siaurutis, 
Kur lik bandė 
Jis išlįsti, 
Ten vis buvo kliūtys.

Iš tos baimės 
Ir nelaimės. 
Jis už griozdų spyrė: 
Jieniš sugriuvus, 
Jis pakliuvo 
Į;kažkokią skylę.

“Ot, dabar tai 
Nebpagaus ji”, 
Kiškis pagalvojo,

- Bet iš karto, 
Lyg prieš vartus, 
Vietoje sustojo.

Vėl nelaimė,
Jis pajuto, 
Kad atgal jį traukia. 
“Greit bus baigtos 
Mano dienos — 
Kas manęs belaukia?”

. Spardės, daužės
i Šusigaužęs,

Vien tik dulkės kilo, 
Bet nei žingsnio 
Nepaslinko, 
Tartum ten prisvilo.

Bet gi kartą 
Sinūgį kirto\ ■ 
Ir. per galvą virto.
Ir pajuto, 
Kad nukrito 
Už to urvo vartų.

O ta lapė, 
Kaip jį laikė, 
Už jo uodegėlės, 
Jai nutrūkus. 
Jam pasprukus 
Už galvos sau stvėrės.

“Gal jį vytis
Ir pagauti
Kur nors jam bebėgant, 
Kol jis girtas 
Ir netvirtas, 
Kol dar silpnos jėgos”.

Vijos, klausės, 
Tempė ausis, 
Dairės, uostinėjo 
Po tankynes, 
Po kelmynes. 
Kttr jis nuskubėjo.

O kiškelis 
Apdraskytas 
Dūmė tartum vėjas.
Jis į šonus 
besidairė, 
Tik pirmyn žiūrėjo.

| _ • Specialios klinikos pietų pu- 
1 sėje (T. B. centras) — 2160 W.

Olgden Avė. Avė. tel. 666-3933.
1 Engelwood TB contrelės| 

centras — 641 W., 63rd Str., tbL 
483-2443.,

® Holman TB, Greenwood 
Ave., tel. 741-7574,

t Venteral Disease klinika
- 27East 26th Str., 842-0222,

s Mental Health centras -r 
biuras — 50 W. Washington, tel. 
744-8033,

9 Chicago Alcoholic gydymo 
centras — 3026 S. California 
Ave., tel. 254-3680.

Daigiau klinikos adresų ga- 
! i te rasti abonentų knygos mė- 
ynuose puslapiuose

Ta pačia proga kelis žbdžiiri 
noriu pridėti apie naują svei
katos kliniką, kiirids tikslesnio 
adreso neturiu; žihau tik tiek, 
kad ji yra Cicero gatvės ir 59th 
Str. kampe. Toje klinikoje, ro
dos, imamas $1 registracijos mo
kestis. Gydytojų apžiūrimi 
seniorai, jei reikia, pasiunčiam1 
pas specialistus. Mano;-bičiulis 
paklausus, ar duoda nemokamai 
vaistų, buvo atsakyta, kad duo 
da tik tiems, kurie neturi nei sa
vo šeimos gydytojo, nei kitų kli ; 
nikų patarnavimo.' Jis dar pri-

• dėjo, kad spaudoje buvo pa
skelbta. jog 62 Str. ir Lawndale 
?eniorus skiepys nuo gripo veL 
lui. Tačiau, kai lapkričio mėn. 
1 d. nemažas senioru skaičius atl 
ėjo anksti rytą'skiepytis, klilri- 
kos tarnautojas pasakė, kad > “No

, more shots '. Vadinasi,senjo
rams skiepti jau ’nebeliko.

“South Side Ekonomist” skel
bia. kati 6117 S. Kedzie, lapkri
čio mėn. 20, 22 ir 30 d. skiepy
sią seniorus nuo ::fluę”. Tačiau 
pirma paskambinkite tela 476- 
8700 ir užsiregistruokite. Jei .to I 
nepadarysite, gali pritrūkti skie
pų

Pastarąsias žinias suteikė bi-> 
Žiulis K. T. gyvenąs Chicegos 
*ietvakarinėję pusėje. _ <_ -

i PENSIJA IŠĖJIMO ANKS- 
s ČIAE TIKROS PRIEŽASTYS

,? St?‘ Joseph, Mich., laikrašėit 
reporterė Jane'Bryan Įrodinėja 
ikad . dirbančiųjų j ąnk.styvesn* 
■pensiją išėjiniąs .labai apsunk 
ąą . krašto ekonomiją. ' Jį Įęigia 
kad darbdaviai.ir unijos naudo 
ija. įvairius būdus paspausti vy 
,resnįus daibininkus. kad jie Iš 
Vitų anksf-iau j pensiją. JAI 
valdžia, įskaitant 'ir kariuome 
nes vadovybę, taip pat yra dali 
nai prie šios- programos ptis. 
dėjusi. t' - '

r

Pfezadcntas Ffankliii :Delan< 
Koosevelt ir Kongresas šią šptr 
.gramą pradėjo. 1937. hie.tais. Se 
kantieji prezidentai ir ' Kongre 
so nariai nuo laiko šią pro 
gęamą dar labiate pbaplėtė. 

_ Dabartinė Reaį?ano administ 
racija ir Kongresas šią progra 
mą yra apkarpę. .Kyla klausi 
.mas, kaip gi bus. su norinčiai 

. dirbti jaunaisiais, jei seniej 
dirbs iki 70 męių amžiaus? A 
gali mūsų kraštas, leis Ii tokį da 
Įyką plėstis? r’t ..

Jane B. Quinn ir mūsų biznio 
riai bęi valdžios .vadovai nepri 
valo rūpintis vięrt tik tloleri* 
Verte, bet jie turuparodyti ir d' 
dėsnio supratimo api.e yrsuonit 

"nės gerovę ir vyresniuosius žmo 
nes, Pr. Fabius

bocarbonate), jeigu Imamas su 
.pienu, pas kaikuriuos asmenis 

-įgali sudaryti perdaug kalcijaus 
\ į t Daug valgant maisto, turin-

kyti, tuojau pradeda storėti, riė_ kai’ ės: pats netoli šaldytuvo šų 
bėti ir sunkėti. Taip pat nustatė į maistu. . <

3) Pradėti tvarkingai mankš
tintis ir '.į. _ .

4) Susirasti mėgiamą užsiėmi-'l čio gausiai vitamino K. kaip ke
rną, kad įsigilinęs į darbą gale-- penys ir lapuotos (ieafy) žalios 
turn pamiršti valgį.

kaip reikia laikyti norint to vis- * 
ii o išvengti.
J Rūkymas, jie sako, ne tik ga
ilina kūno ir plaučių kraujo in-. 
Įdėlius, nebekalbant apie suge
dimus burnoje ir gerklėje, bet 
taip pat pažeidžia ir smegenyse 
■esama mechanizmą, vadinama ♦ v v 
>*appestatu“.
- “Appestata” yra toks mecha
nizmas. kurs žmogui “pasako’,' 
kuomet jis yra ganėtinai paval
gęs ir kad jau reikia nebevaJ.; 
gyti. Kai tas aparatas nikoti
no sužalojamas, jis nebegali val
gančiam žmogui duoti ženklo, 
kad “padėk šaukštą” ir toks žmo 
gus suvalgo daugiau negu jam 
reikia.

Kaip išvengti sunkėjimo nu
metus rūkyti, daktarai pataria:

1) Valgyti proteinais turtin
gą maistą ir priedams vartoti 
daug mažai kalorijų turinčių Sa
ločių:

2) Turėti su savim žemo ka-

j daržovės, gali sumažinti antikre.
| šuliniu vaistų veikimą.

. , _ . . -ii- .. .1 • Žmonės, įmautieji vaistus,.
Kiek gėrimai turi kalorijŲpgį)aj tirpdančius riebalus, kaip

Astuonių uncijų Cola bonku-1 ‘‘Valium” ar “Librium”, turėtų 
te turi 95 kalorijas. Ginger aleiventgti riebaus maisto.
— 70. soda 8 uncijų bonkutę * Pasiteirauti pag gydytoją, 
ar skafdiuėlė 12G, juodą kava ar tarp valgių; ar yra tam tik
ti .(neturi jokių kalorijų), ar-i ras maistas, kurio reikėtų veng- 
bata be cukraus 0, su šaukšteliu, ti ar kurį reikėtų .valgyti. Pa- 
ctikraus 15 kai. ' sakykite gydyto'ui kokius vais-

Alauš stiklas 8 uncijų 10G.I tus (Įskaitant aspiriną) jau inta
kai.; whiskey, gm, romas ' 1# 1 te- 
uncijos 100 nuošimčių — 125 kai., < j 
90 nuošimčių “vodka” 85 kai.;
vyno vidutinio didumo stiklas1 kokius neįprastus ženklus, paste-
75 kalorijas. j betils valgant tam tikrą maistą.

* ■ „ -____ i • Pasi’mfdrmuoti p? s savo
• Našlė yra laimingiausia mo.4, vaistininką. ,

ten's pasaulyje, Ji žino viską > Neimti."jč^ių vaistu su vai-, 
apie vyrus,, o-vyrai, kurie ką siu .ar darŽ<9ęĮtf sultimis, karbo- 
n/vrs. irJo ją žinojo •— yra mirę natiniais gėrubais ar kofeino gė-

• Tiksliai vykdyti gydytojo 
į nurodymus; pasakyti apie bet- 
t l-rtlr i, i e-n ei tlvci utį ic ■yPtllrlnc

art •<£ Many Reasoni

į->.

JOS KLAUSUTE,
MES ATŠAKOM]

Sveikatos dep-tb klinika
KL. Malonėkite pranešti ad 

resiis i r tel. numei iu s Chicago 
j. pietų pusėje esančių Sveika to. 
j dep-lo išlaikymų klinikų, kur 
1 sen toras gaii gauti bemokamą

. — • T- - °-

. g>’<*yt°JU sveikatos patikrinimą' 
j ir veltui Vaistus*

ATS. Pn minusia patieksime 
. ypd-* Įchniku. adresų*

M? -idė^rrnb "

3325 S. MrchigsriAve.. R 42.-425 j.
I 1150 W. 78 Str.
'-37-W- 47th Str., 

3026 S. Californio

telf. 4©-91D0.
td. 37B-0530.

Avė.. 847*4714.

Pr. Stilo?

Aferas Washington ,riiŲ&

BvpajJrasftrt, iffelęljp dt&T^amu 
kėhiną. Jis bciTikalfngas.

rancisco rrtrrr- rr.ai 
antradienį buvo p

Ka: pribėgo e Viduriniuose amžiuose ang-
Šviesią aikštę iaj gerdavo alų laike pusryčių.
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Apie atvirkštinę logiką ir demo
kratijos avangardą

“Gimtasis Kraštas” Nu. 43, 1983- m. spalio 27 d. nu
meryje polemizuoja su “Akiračių” A. T. Antanaičiu, pri- 
kimšdamas jam atvirkštinę^ logiką, ir- rašydamas apie 
demokratijos avangardą, t.yt apie JAV-bių. demokratinę 
sistemą, paimdamas tą demokratijos avangardą i. kabutes;

Neturėčiau bandyti ginti A T’.. Antanaičio tezių, nes
- nęįj^ pęi jo, “Akiračių” neskaitau, savo draugais, gali- 
■ mas "dalykas, kad jau geresįiią^ai^^iwubųtų “Pašau- 
: lio Lietuvis^, ku.risvapiėlmarid'asmehi’ nėieškp jokių savi- 
: stovių “išradimų”, tik patiekia tą, ką paskelbia “Aki- 
° račiai”. ;

Nesu- skaitęs A. T: Antanaičio straipsnio, nes jis 
• savo mintis apie demokratiją nepatiekė, pvz.,. Andropovui, 

nešt tuomet jo straipsnį-tikrai. būčiau-perskaitęs, o jis tik 
rašė apie demokrati-j^ išeinant is JAV LB rinkimų ir 
jo vad. “reorgų” kritikos, lyginant tuos rinkimus su 
JAV-bių prezidentiniais rinkimais.

Atrodo,, jog A. T.. Antanaičio-tvirtinama, kad JAV-bių 
prezidentiniuose rinkimuose retai kada dalyvauja net 
pusė turinčių teisę balsuotų o tas išrinktas prezidentas 
jau tvarko ne tik j r išrinkusios mažumos reikalus, bet ir 
tų, kurie net jo nerinko, ty. daugumos.

Reikia pasidžiaugti, kad šį kartą A. T. Antanaičio 
aiškinimas apie amerikonišką demokratiją (prezidento 
rinkimus) nevisai patiko- lietuviškiems- bolševikams, bet 
“Gimtasis Kraštas”" vistiek rado reikalą parašyti poros 
skilčių Jono Rinkevičiaus pasirašytą komentarą.

Neseniai “Akiračių” A. T. Antanaitis lankėsi pa
vergtoje Lietuvoje su keliolika kitų iškilių lietuvių išei-

’ vijos laikraštininkų ir kultūrininkų, būdami porą savai- 
I čių gen. Petronio, jo “Tėviškės” draugijos ir jos politrukų
- svečiais. Todėl gal šis mano aiškinimas apie bolševikinės
- ir amerikoniškos demokratijos skirtumus nelabai svar-
- bus, nes sekantį kartą A. T. Antanaitis gali “Akiračiuose” 

patiekti tokią demokratijos sąvoką, kuri jau bus pilnai

a « h « 
n i « « 

r
SUSITIKIMAS AIONTANOJ

priimtina gen. Petroniai ir jo politrukama.
Vienok, norėčiau bent vienų momentą pabrėžti, koks 

skirtumas tarp tų dviejų —sovietiškos ir amerikietiškos— 
demokratijų. Tas tūlas Jonas Rinkevičius rašo, kad 
JAV-bių prezidentas gali “keisti tarptautinę politikų 
didinant karinę įtampą — keičia visiškai nepaisydamas,! 
kad minios išeina protestuoti j gatves ir aikštes”.

Noriu tik pastebėti, kad tos minios,, kurios išeina 
į gatves ir aikštes protestuoti, turi tokią pačią teisę iš
statyti savo atstovus Į JAV-bių prezidento vietą, kaip ir 
reguliarios JAV-bių demokratų, respublikonų, socialistų, 
komunistų ir kt. partijos.

Rinkimų tvarka Sovietų Sąjungoje yrą visiems aiški, 
bent turėtų būti aiški po 65 metų Sovietų Sąjungos eg
zistencijos. Yra tik vienas bolševikinių kandidatų sąra
šas. Visi kiti, kurie bandytų tokiam sąrašui nepritarti, 
patektų į kalėjimą arba psichiatrines ligonines^ Balsuo- 
tojų skaičius už tokį vienos komunistines partijos sąrašą 
gali būti 99.9%, nes niekas kitas, o tik komunistų partija, 

;tuos balsavimo rezultatus patiekia savo balsuotojams ir 
laisvajam pasauliui.

Sovietų Sąjungos sistemoje visa apgaulė ir prasi
deda nuo tų vadinamų “demokratiškiausių” rinkimų- 
Po to eina visas Sovietų Sąjungos vadinamų respublikų, 
įskaitant ir pavergtą Lietuvą, gyvenimas, pagrįstas tik 
melais ir apgaulėmis.

Aš vistiek nenorėčiau matyti, kad “Akiračių” žur
nalistai duotų, progos “Gimtojo- Krašto” politrukams 
šmeižti JAV-bių santvarką ir Amerikos lietuvius, ■

Dr. Kazys Šidlauskas *

Sveikiname Vyriausią. Lietuvos į 
Išlaisvinimo Komitetą

Sveikiname Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo- Komite-. 
,tą, suvažiavusį- metinėn savo konferencijon- Detroite,, ir. 
kviečiame visus Lietuvos gyventojų ainiu& vieningai 

; votį. Bepriklausomai ;ir demokčątinei /Lietuvai -atstątyriū 
i .Dr. ka?io. Bobelio vądovaująihąs,;VLIKas atliko- di-j 
rielį dąrbą,' pasukdamas Lietuvos Jai-svinimo darbą' Hel< 
sinkio’baigminio akto kryptimi ir užmezgęs ęyšiias. sų/Eu-j 
ropos, parlamentu, pasisakiusiu UŽ. nepriklausomą-Ir de
mokratinę Lietuvą. t

Visi žinome, kad nepriklausomos ir demokratines 
- Lietuvos atstatymo darbas; bus, labai sunkus. Lietuvos 
pavergėjas išleidžia, milžiniškas sumas lietuvių vienybei 

.skaldyti,, bet mes-suprantame jp tikslus,, žinome jo naudD' 
jamas, priemones,, privalome nepąkKūti į jo pinkJfes> nė* 

{įsivelti į bereikalingus ginčus- ir laisvinimo; darbą atidėti 
dešimtmečiams. :. . - . ./

Nereikia- bijoti viešumos. Laisvinimo darbcL klausi-

V'4rt>

A KUUWV

LOS ANGELES, CALIF.
bą. Europoje dabar spausdina
ma nemažai moterų raštų. Va
karų Vokietijoje ir Prancūzijo
je esama leidyklų, kurios: tik 
moterų parašytus veikalus spau
sdina, Buvę laikų, kai. moterų 
raštai būdavę ignoruojami ir 
net žymios autorės rašiusios sla
pyvardžiais, kad tuo būdu, knyg-' 
leidybos imtų jų raštus spausdin- 

"ti.
Lietė- profesorė klausimą:, ar

; Profesore Pi Oplijauskaitė 
kalbėjo apiė moterų raštus

LapkrjčiąTQi <f §v. Kazimiero 
■pa ra] ėjos mokykloje publikai 
kalbėjo arba pranešimą pada
rė prof. Birutė Čiplijauskahė 
apie moterų raštus. Tokiai kul
tūrinei valandėlei ją pakvietė 
vietos žurnalistai. _ .

Pradžioje- prof. Čiplijauskaitė 
pasakė, jog tai nebus kokia-, pa
skaita, o tik mintys, kųrięš su- 
sidariusios per keletą peskutūuų moterys, turi savotišką rašymo 

.mėnesių skaitant moterų kūry- būdą,, aiškino,, jog jų kūryboje

labai patenkintos, jeigu bet kuris Amerikos prezidentas 
būtų pasisakęs, už pavergtas gudų, ukrainiečių, gruzinų 
ir kitų tautas, kaip prez, Reaganas pasisakė už paverg- 
;ta V ■ • ■ d . .
; j . Turime džiaugtis, kad prez.. Reaganas. pasiuntė Ame- 
Įrikos Šnarinus' iri paKašiųtenki  ̂į Grenadą,, nuginklavo, 

>ųbį.ęčių. apklausinėjo-. itakihgiausius parsidavėlius ir

jAm^ką inei^iš^’jekiriP^^iM i Grenadą, anks.čiąį^ 
■nerriškia ' . /' A,
/ ALTą j?^^?^? Amerikos; lietuviai, geriau- pažinę 
iAmerikbs isteriją ir 'JAV' užsimojimus, pajėgė sųjųr^ti: 
visas..Amerikos lietuvių ..organizacijas- į bendrą- ir vie
ningą darbą kovaf už Lietuves laisvę: ALTo-i atlikti 
jveiksmalrodiv W ALTq steigėjai numatė sąlygas ir nuo^ 
Įtaikąs! kuries Amerikai- i* pavergtai Lietuvai gaE būti 
.riaudžigiausįosL toje sri&yję per 40*. metų dirbo. Pagrindi
nės- darbo- sąlygos nepasikeitė ir- šiandien, Mums- atrodo, 

mus privalome kelti laisvoje, svetimųjų nepaperkamoje dkad5 kelių poŠtflcų pastangos-išmušti ALTą-iš pagrindi- 
:nių principų 'pakenktų ne tiktai- ALTur, bet ir pačiam; 
*VI2Kni. % j • .' ‘ Į ' ’ ■< . . .
;■ '■ Mes žinome,, kad. VUKui bus labai: sunkų tartis- su 
Kamaųto vadovaujama-. Bendruomene, nes Bendruomenės 
paskirtos, komisijos nariai iki šio meto buvo priešingi ne
tiktai ALTo- vedama^mjiarbui, bet ir pačiam VLBCui.

Tvūrtih-imas, kad iki šio- meto-nei ALTas, riet VLIKas 
neištaisvino Lietuvos, yra nerimtas. Lietuva neišlaisvin- 

*ta, nes iki šio meto Amerikai ir laisvajam pasauliui ne
pavyko rasti bendros kalbos pasaulio taikai- Svariu, 
kad lietuviai būtų su laisvuoju pasauliu, o ne su pasaulį 
pavergti pasiryžusiais Sovietų Sąjungos imperialistais: 
Prezidento Reagano žingsniai Grenadoje ir pranešimas

spaudoje,, besistengiančioje nutylėjimais ir aiškiais, iš*; 
mislais bei melais kenkti vedamai darbui sunkinančiais ■ 
žingsniais. Turėkime galvoje^, kad Amerika, viešai aptar
dama pačius sunkiausius kovos reikalusj. tapo galingiau
sia valstybe, besistengiančia padėti ne- tiktai pavergtai 
Lietuvai, bet ir kitoms pavergtoms pasaulio tautoms-.

Visi žinome, kad Amerika ir šiandien;yra pati stip
riausioji. nepriklausomos ir demokratinės-' Lietuvos gy
nėja. Nėra kito- parlamento, kuris būtų' taip aiškiai ir 
drąsiai pasisakęs už nepriklausomą Lietuvą^ Už- ją pasi
sakė ne tiktai demokratai, bet ir respublikonai. Nebuvo 
nė vieno kito prezidento, kuris būtų taip ryškiai ir aiš
kiai pasisakęs už Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo vals
tybių laisvę ir nepriklausomybę, kaip prezi R. Reagnnas.' japonų pariamentur rodo, kad’ Sovietų ekspansijai’ bus

Visa eilė Sovietų karo jėgų paveiktų tautų būtų, pastotas kelias.. Pirmieji žingsniai jau žengtu

da, paeinamą } autoportreun^ 
kūrybą. -- ' - d ;

šiais moterų lygybės siekimo 
laikais ir jų kūrybine tos lygy- 

į bės idėjos pąsireiškiančies. Kai 
! kųr užtinkamas originalumas, 
siedinąs kitokio, negu vyrų, ra
šymo būdo,. .-Reiškiasi ir moters 
kū^o kalba. Moteris, tik gaji ra
šyti apie nėštumą, apie gimdy- 

. mą. Pastebima moterų raštuose 
stoka logikos,, nėra laiko-tėkmėj, 
detalėse užsikabinama, daug pa

sikartojimų.
Savaimingam rašymui reikia, 

kad moteris įsiteisintų visuome
nėje. Rytų- Vokietijoje ir Ispa
nijoje esama moterų kūrybos 
politinėmis temomis, bet toki e 
raštai prastoki, nes aiškiai ma
tyti tikslas įrodyti moters pra
našumą prieš vyrus.

Esama istorinių romanų, ku
riuose autorės visai- kitaip, negu

■ vyrai nušviečia istorinius faktus. 
Skaičiusi ir tokios moterų kū
rybos, jog “skaitai ir nežinai 
apė rašo”, tad< tokios kny
gos vieno-perskaitymo-nepakan-

■ ka.
Sakyčiau, jog neįmanoma viso 

pranešimo, ar paskaitos turinį 
atpasakoti, bet gal' paminėtos 

-tos kelios mintys duos suprasit 
profesorės pasirinktąją temą. 
Apie lietuvių motetų kūrybą 

i sakėsi negalinti kalbėti-, nes- be- 
įvetk visai jai nežinoma, dabar 
rLįetuvoge- išleidžiamos knygos 
profesorei visai neprieinamos.

Profesorę Birutę- Ciplijau»- 
: kaitę puldikai Rūta Kle
vą. Vidžiūnieriė; *paminėdama, -jog 
profesoriauja Wisconsin univer.

■ sitete. Lietuvių skaitančiai |3ų- 
-blikai Birutė ^Či^į^ūsl^itė ži
noma kaip įvrii^tla-hta'-aščių ir

bendradarbė, . Yra’ ispa- 
-.nų kalba literatūros specialistė.

Palaidojo. Oną Motekienę 
' . ir-Adele Skisiimien^
. T&ijb. mirtis ris apsilanko: Ade- 
:lę Skistimienė palaidotą lapkr. 
.4-.d., Ona. Mote&ešė,lapkr. 5. d. 
.Abi losangebecių kolonijoje bu
vo. žinomos kaip , gero s organi-

■ žarijų parengimų šeimininkės.
Kai daugiau negu prieš 211 me- 

tų čia Įsigyti Tautiniai namai, 
.Q»a Motekienė. tvarkė šeiminin- 
kystę- ir valgyklą. Dirbdavo ir

dėjo šlubuoti, turėjo,iš negaišo 
darbo, pasitraukti. Pradėjo pa
sireikšti jaunimą organizacijų 
rėmimu.. Tautiniu šokių.. “Spin
dulio” grupei davė nemažai- pi
nigų, o 1982. nu. vasarą losange- 
liškių skaučių ir skautų stovyk
lavietei dovanojo keletą tūks
tančių dolerių. Skautų stovyklo
je ji buvo atitinkamai pagerb
ta., Kalbama, jog ir testamen
tu palikusi skautijai dalį savo 
turto. ’ 1 -■

(Nukelta i 5 psl.)

ir išsiaiškinti? Juk jai tifc svarbu- yra mano pri
micijos ir niekas daugiau. Ji nekreipia dėmesiu 
koks bus mano gyvenimas. Ji turį klaidingą idėją* .mažiausia matytų. Tegul jie mato jį žėrintį prie 
kad kunigo gyvenimas yra vien, laimė i* džiaugs- ! 
mas, kad jam niekas daugiau nerūpi, tik melstis, 
laikyti mišias prie išpuošto altoriaus, skęsti gar- į krūtinę, prašydami nuodėmių atleidimo,j tie žmd- 
bėje, žėrinčiais rūbais pasipuošus ir kelti skrybėlę 
žemai nusilenkiantiems žmonėms. Ar ji kuomet 
pagalvoja, kad tai yra iliuzija^ miražas. Žmonės.

-darbas- nesieferina su kunigo šventumu, ir 1.1 
/Tegul dabar- kunigas pamėgina būti toks šventas, 
.kaip- žmonės norE'’Jis niekuomet to neatsieks, Ą 
šventumo vaidinimą, pradėtą prie altoriaus, bū- gal bedieviškų knygų prisi'skaiteL * Išdėstyk tu- 
•tinai' reikia tęsti; todėl vienintelė išeitis yra užsį* 
daryti nuo žmonių, kad jie kunigą gyvenime kuo.

iaftoriatts, tegul’ supranta pamokslininko klausy
tojai savo nuodėmingumą, tegul mušasi garstar

nės tegul niekad nesužino, kad kunigas yra toks 
pat nusidėjėlis, toks pat kvailas žmogelis, kaip ir 
jie patys. Tik tokiu būdu altoriaus; drama bus 

nemato kunigo užkulisių taip, kaip jie nemato pratęsiama gyvenime, ir kunigo vaidimmas pa- 
teatro užkulisių. Jei artistas vaidina karaliaus rer L/Its.-realybe. Bet tegul mama ar kas kitas tų* 
lę scenoje, tai dar nereiškia, kad jt> gyvenimas ne- kurie žavisi kunigais, pamėgina taip- trisidaryfci 

,nw» gyvettH«K tuomet jie pažintų, ką visa tąi

žavinčios rolės suvaidinimas; scenoje. Priežastfa leitęmetų asmenybė kinta po truputį tol, kol jie 
yra ta, kad artistai tik. vaidina, e kunigas privalo 
ir vaidinti, ir gyventi taip, kaip vaidina. Vaidin
damas prie altoriaus, kunigas sakuria žmonėms 
savo šventumo iliuziją ir jis privalo šią iliuziją 
išlaikyti gyvenime, santykiuose su žmonėmis. Gi 
šventumo sąvoka nėra apibrėžta, kiekvienas as
muo vis kitaip vaizduojasi 
n ienų
plūsti išmini 
tumas reiškiž

atroeto. kad bet koks fizinis

šventą asmenį. - Vie- 
ntas turi tylėti- <> jei kaitai t>i privalo 

kuii visus šviestų; kitiems šven- 
rolatinį pasninką ir savęs, kankir

žimą. Jai kas nors negero gali atsitikti, ji gali— Mečy, aš negalėsiu taip gerai mamai iš
dėstyti, kaip tu. Be to, mano žodžiams jf netikės, uet numirtk Aš žinau, kokia jautri ji yra. Nuo- 
/sakysi Iš kur dabar tą visą Savo> fižosėfiją paėmei,

.pats jaL nebijok, ji nėra mažas vaikas, ji nėra 
-tokiai sonė, kad ntek» nebegalėtų suprasti.. Jai nie
kas to iki šiol nepaaiškino, ir ji juk nieko negali 
ižinohi apie' kuiwgu: vaidinamą.

> Jadzytė- tiesą, sakai. Mėėy. tu pats' turi ma- 
,mai pasakyti. Taip, bus, pats, tiesiausias kelias ir 
pats garbingiausias. Mama yra labai gerai ir labai 
išmfcitinga naeterfe. Ji supras tave, ji jokiu būdu 
nenorės stumti tavęs į tokias pareigas* kurios* tStvfe

pasidaro “keistais” žmonėmis. Kiti yra užsidarę* 
tik prieš tuos, prieš kuriuos reikia užsidaryti, ir 
plhčiai draugauja su tais, su kuriais jiems nėra 
pavojaus draugauti. Tie yra gudrūs veidmainiai, 
jie kartas nuo karto sukrečia kvaila šveplumą., 
idėjose paskendusią liaudį, kai jų veidmainiškri-

landėlę žiūrėje I kajabtwio kampą, paskui jfe pa

Rus. Jiaii eile metų, kai aš laukiau progos nuui- 
naeeti sertii»ariįte.juagąu lairį mylinti mane mano 

warn Uždtją.ntekiip neradai* jėgų iki 
ptwteath eiit 9*ehfcina£ nenorėdamas. 

ĮĄriinaąi semitiarijos pąbai&> U pąskutiniai šven-

•riabu, į- kokuis sunkumus gali žmogų įstumti net 
’motinom meilė, ir kokius pančius žmogui gali už
garinti tikėjimas. Bet nesvarbiu Anksčiau aš nie
kuomet -nebūčiau galėjęs motinai pasipriešinti, 
bet dabar aš-įsigijau jėgos, o toji jėga esi tu, Ma
ryte, — jis prisitraukė mane už raukos, švelniai 
apkabino- ir su didele meile Jadzės akivaizdoje 
pabučiavo.

— Vyras dabar esu Mečy, eik tiesiai į mamos

bario. *
— Aš bijau, kad jis ir dabar gali nusileisti 

imamai, — sako Jadzė. — Ji turikažih kokią jėgą. 
EKiū k- aš pas mamą, gal aš galėsiu ką. nors Mc- 

■čiut padėti
f BU9>

mas pasirodo.1'Jądze, tu paklausk jnarnos, kokWi'fiJnai.' Aš žinau, kadras negaliu eitį iki gak>. Juk. [
jūsres šventumo ji laukia iš mane kunigystės? 
Man rodosi, kad jai nei viena, nei kita kunigų 
rūšis nepatiks, ir jai praeis noras matyti mane 
kunigu.

tuomet pee >riaraftą-būsiu padarytas vaidintoju

mane atmes. O mamą aš labai myliu. Aš žinau, 
Ikoks jai smūgis bus. kai ji sužinos mano pasin’-
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vakarų vejai
112 zooderoioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
rizšelial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
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dk. PAUL v. D AUGIS Los Angeles, Calif
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wwtdww Community ktinlkw
Medickw. dirwkrerkn

1923 S. Mantata RA, WwtchMter, I1L
VALANDOS: 8—0 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-272$

Jarvla 355-4504, Pa«e 04053

GYDYTOJAS ik CHIRURGAS, 

ŠPĖCIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

VžUndos Pkgil smitarimL
’■ . . ■ II ■■!■■■■ . — .W.

OPTOMETR1STAS

LIETUVIŠKAI
W. 71* St T»L 787-514?

Tikrfrii akis. Pritaiko akinio* 

ir “sooMct

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGU*
2454 WEST SSrd'STRMT

VilandoK mixed. 1—4 popiet 
tatrirtad. 4—7 t»L rak.

*' ■■ Oflta totoftaM: 774-28M,

(Atkelta iš 4 psL)

Ona Motekienė daug metų pre 
numeravo ir skaitė Naujienas, 
buvo kelių organizacijų narė.

Po Ones Motekienės Adelė 
Ekistimienė daug metų buvo 
Tautinių namų eimininkė. Padė
davo ir kitoms organizacijoms 
baliuose ar kitokiose sueigose sa
vo šeimininkystės gabumais. Bu
vo populiari vietos visuomenėje.

Pasisekęs B ALF o ~balius

Rudens sezone beveik kas sa
vaitgalį yra kurios nors organi
zacijos balius. Štai buvo Šv. Ka
zimiero parapijos, Radijo klubo 
ir lapkričio 5 d. BALFo metinis 
balius.

I Trumpame pasikalbėjime BA- 
LFFo skyriaus pirmininkas VIa.

i das Pažiūra pasidžiaugė, jog šių 
i metų balius buvęs ypatingai ge
ras įvairiais požiūriais: daug pu
blikos, daug BALFui suaukota 
pinigų, buvę ir tūkstantinių au
kų. Be abejo, kai apyskaita bus 
sudaryta, bus paminėti ir BALFo 
rėmėjai.

KĄ KITI RAŠOąl jy

PAVOJAUS ARTUMOJE

£

PLAUČIŲ VĖŽYS
Plaučių vėžys moteryse jau 

greit perviršys krūties vėžį, nuo 
kurio iki šiol miršta apie 18% 
visų vėžių sergančių moterų.

D. Britanijoje rūkančių pro
centas nuo 1980 m. nukrito 4% 
iki 33%, bet moterų mažiau me
ta rūkyti'\il'ėgu vyrų. .- ,, A' 

t

Pasaulis garsiaFir plačiai pra- informuoti, 
neko apie amerikiečių marinus, 
kai jie išsikėlė Grenados saloje. 
Daugelis tų garsiųjų balsų smer
kia amerikiečius, sakydami, kad' 
tas jų žygis prilygsta sovieti
nėm invazijoms: Net kaikurie 
amerikiečių sąjungininkai bei 
draugai prisidėjo prie tų smer
kiančių balsų. Susidarė gana 
keista-situacija: kai per 200 ame
rikiečiu marinu žuvo Beirute, 
eidami taikos saugotojų pareigas, 
daugelis anų garsiųjų balsų ty
lėjo. Vienas kitas išreiškė apgai
lestavimą, bet nesusidarė pla- 
tus frontas, smerkiantis piktada
rius. Niekas nerengė demons
tracijų,-, niekas- nereikalavo' tarp
tautinio pasmerkimo. Koks ne-

Bet ar 18 tiktųjų JAV mari- > 
nų bei jų sąjungininkų išsikėli- 
mas Grenadoje yra nepateisina-1 
mas? Iki šiol smerkiančiu bal
su pasireiškę politikai į šį atvejį 
žiūrėjo ir turbūt tebežiūri pa- 
vnsutimškai. O ir JAV valdan
tieji politikai kažkodėl, bent pra- 
ažioje, aiškiai nepasakė visos tie.

1 sos. Juk žvelgiant į visą situa- 
’ ciją, aiškiai matyti, kad Grena- 
■ aa jau buvo betampanti antrąja 
‘ Kuoa. Ten jau buvo įsitvirti

nę kariniai kubiečių daliniai, ten 
{ veikė kariniai sovietų patarėjai, 
1 ten buvo ruošiamas nusileidi- 
. mo takas didiesiems lėktuvams, 
: ten jau buvo įkopusi radikaliai 
> marKsistinė —revoliucinė val- 

užia. Iš antros Kubos labai pa
togus šuolis į Vadurio ir Pietų 

į Ameriką sovietinei ekspansijai. 
' Taigi pavojus JAV-ėms ir jos 

sąjungininkams visai priartėjo.
j lai pajuto dabartinė JAV vy- 
( nausybė ir s taigi j? reagavo. Pa- 
I našiai, kaip Kenedžio laikais, 
• buvo ultimatyviai''-reaguota į 
! Chruščiovo raketas Kuboje. Kai 
į aiškiai paliečiamas Amerikos sau 
Į gumas bei jos interesai, ima ju
dėti ir kariniai daliniai. Be to, 

kiečių ir Karibų -salų valstybių dabartinė JAV vyriausybė yra 
karinių dalinių sėkmingas išsi-' gana akyli ir mato sovietinės 
kėlimas Grenadoje; kilo visuo- j imperijos plėtrą karinėm prie- 
tinis klausimas: ar tai pateisina-' monėm. Juk po II D. karo Sov. 
ma? Pats JAV prezidentas R.' Sąjunga su savo sąjungininkais 
Reaganas oficialiai aiškino, esą' užėmė visą eilę kraštų Europo- 
reikėjo užtikrinti Amerikos pi-; 3e> ° dabar veržiasi į kitus že- 
liečių saugumą Grenadoje, nes mynus. Pastaraisiais metais ji 
kruvinu būdu paėmusi valdžią sudorojo Vietnamą, Laosą, Kam. 
komunistinė' karių grupė suda-: bodiją, Etiopiją, Angolą, P. Je- 
rė grėsmę. Bet tuo suabejojo! meną, Nikaragvą, Afganistaną. 
Kanados mih. pirm. P. E. Tru-' Karinės sovietų plėtros neįma- 
deau ir kiti panašios Unksmės noma sustabdyti gražiais žodžiais 
žmonės. - Jų manymu, tokio gy-; ar derybomis. Tai mato paga- 
vybiniopavojaus Grenadoje ne-’ liau ir amerikiečiai. Jų žygis 
buvo. JAV prezidenttas R. Rea- • Grenadon yra savigynos veiks- 
ganas pateikė'arkitą marinų’ mas, reaguojantis į agresyvų už- 
žygio motyvą, būtent: nušalini- puoliką, tykonjantį naujos gro-' 

Tėviškės žiburiai

Kai paaiškėjo staigus ameri-

1

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stifufcri^g 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIK
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA ffi IHDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0446

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

oU25 CENTRAL AVE.
, St Petersburg, Fla. 33/lf 

T«L (3132 321-420f

3 Pingvinų patelė padeda tik 
vieną kiaušinį i metus.

Pa&KRAUSTYMAl

Ukttaui — Pilna apdnafe 
ŽEMA KAINA

Master Ciharga 
a VISA Kortele*.

R. ŽER4NA& TeL 925-N48

U batty
ANTANAI VILIMAI 

tat 17i-ltt3 arta 3744994

SOPHIE BARČUS
XAfiUO U1MQ« VAkANDOf 

fieitedieaieb fr Mkaulienlfi* 
mw &30 i»l 9M VaL ryto.

_ »etie. WOPA <■ AM 
tru*llue|ainM li nvey atvdU««

M*re»eM» Perta,

V**H« - AMom Deutat 
T«W4 772-1 M3

Še. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, U. 4OC29

fi, ‘TJetuvog Aidai”

KAZĮ BRAZMIONTTl

Vtaw bkhr 0 WCSV ftoCU*.

St Peteraborx, 12:30 vaL p p. 
ii WTES vtotiea, LUO AM taosa.

W. 71»t Sired

Td«L 773-U74

give...
m wort win IM

HEART 
FUND

lygūs mastas! Apie žuvusius mą valdžios grobėflų ir grąžini-, bio. 
amerikiečius Libane beveik tyri ma Afemokratinės santvarkos.! 
įima, o apie išsikėlusius Grenal Bet ir’Šis motyvas daugeliui at-' 
doje .šaukiama smerkiančiu toį. rodė neįtikinantis^nepateisinau- '■ Workers'

* ‘ « L * T"^ T - z f- • • 1 • « ’ v,

lima, o apie išsikėlusius Greha'š.

nu. Viešosios komunikacijos ka
naluose ‘išlėndadiomenf atoriai,r iš 
anksto palinkę į smerkiančiųjų 
pusę. Tai primena VietnamoĄa.- 
ro laikus, kai net pačių ameri
kiečių komunikacios centrai nub 
lat skleidė nepalankias žinias'

® rOficialus “United Auto 
oficiozas Solidarity 

tis. Esą daug'kdf įsigali dikta-! praneša, kad Ohio Nursing 
tūra; bet ttait dar* neduoda- -pžk-'Home užvedė- byi^: tarnautc- 
grindo siųsti tenai karinius da- jarris už tai, kad jie neštfeikuo- 
linius. Antiamerikiniai balsai, ja. poloniai Manor reikalauja 
pasinaudodami tokia nuotaika, $15,000 nuostolių, kuriuos išlei- 
kelia triukšmą įvairiuose kraš-, do apmokynimui streikuoti ir 
se, norėdami sukurstyti viešąją 3 milijonus nuostolių, kad unija

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i vt (Z 2533 W.'1st Street
' n > 1410 So. 50th Ave., Cicero

ta . Telef. 476-2345

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

apie savo karių žygius, rodė ten-! opiniją prieš amėrikiečius. To nustatė streiko datą, o darbinin- 
dencingai parinktus vaizdus, kri- ypač siekia prosovietiniai ele- kai netikėtai grįžo i darbą, 
tiškai komentavo laimėjimus ir mental Jie žino: kai viešoji opi 
pralaimėjimus. Nežinia, ar šis nija pasmerks amerikiečius, tuo 
choras nepasikartos ir Grenados} pačiu sustitprins sovietines po- 
atveju. Gal ir dėlto karinė JAV 
vadovybė kurį laiką neįsileido 
žurnalistų Į Grenadą. Pirmiau
sia reikia karą laimėti, o paskui 
įsileisti žurnalistus ir smulkiau

g Vandens paviršiuje matosi 
tik devinta dalis plaukiojančio 
ledyno.zięijag pasaulyje. Dėlto net ir 

demokratinių valstybių politi
kai, smerkdami JAV-bfes dėl ki
tų motyvų, nejačiorilis pila van-pagaminama 3,000,000 tonų ta- 
denį aht sovietinio malūno. bokcs. !

f Visame pasaulyje į metus

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

MYKOLUI SIMOKAIČIUI
mirus,

■.-u .jo žmoną Reginą ir artimuosius ūžjaučia^i^ir kartu 
liūdime.

KĘSTUTIS ir ALENA^O^kNlLNĖ
GRIGAIČIAI

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

•CMK CHICAGO MOTOR CUAB CH

WResswAy

SLA 131 osios MOTERŲ KUOPOS 
VALDYBA ir NARĖS

A. f A.
JOHANNAI BUCH1NSKAITEI 

ANDRIULIENEI 
mirus,

jos vyrui Vytautui, vaikams, anūkams, motinai Elenai 
Buciiiuskicnei ir seseriai Honore reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir lųirtu liūdime. . z .Ą

N! — i .

MMBMUMM L ___ _
VANCE FUNERAL HOME x~ Į

; 1424 South 50th Aveniie j
Cicero, 2L 60650 I

. TeL: 652-5245 į
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠE31MENINi |

Fat&rėjaJ ir laidojime direktoriai:
- I

JEAN YANCE ir GEORGE SORINI I

• - - .1
AUtstės automobiliams pastatyti I

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VAS AITIS-BUTKUS

laidotuvių direktoriai
■BHBM^įKNT

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 f

< .......... ** ** ' '“*7 ------- —----- ” _ . .
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NAUJOJI AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

Suvažiavimas vienbalsiai pri
ėmė centrinių organizacijų pa
siūlytus kandidatus j naujai su
daromą Amerikos Lietuvių Ta
rybą:

Amerikos Lietuvių Bomos 
Katalikų Federacijos — Juozą 
Jerome. Irene Šankus, Alek
sandrą Domanskį, Viktorą Nau
džių, Saulių Kuprį. Į iždo globė
jus Vytautą Yucių.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos - Martyną 
Gudelį, Antaną Mačionį, Myko
lą Pranevičių, Kostą Burbą, 
Bronę Spūdienę, Antaną Su- 
kauską, dr. Joną Valaitį. Į iždo 
'globėjus Antaną Sukauską.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos — Teodorą Blinstru- 
bą, Petrą Bučą, Eugenijų Bart
kų, Praną Kašiūbą, Aleksą Lai- 
kūną, Joną Valkiūną. Į iždo glo
bėjus Vytautą Abraitį.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros — Aleną Devenienc - 
Grigaitienę, dr. Alg. Budreckį, 
dr. Vytautą Dargį, Grožvydą 
Lazauską, dr. Kazį Šidlauską, 
Julių Kuzą, Jr., Teodorą Kuzie- 
nę. Į iždo globėjus Aleksandrą 
jChapliką.
£ Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje — Eufroziną Mikužiutę, 
Aleksandrą Ghapliką, Povilą P. 
pargį.
•1 Lietuvių Katalikų Susivieniji- 
ęio Amerikoje — dr. Vladą ši-

sak mokslininko, hipotezę pa-
- tvirtina ir . tai, kud Himalajų 
i banginio vidinė au is tokia pat, 
kaip sausumos gyvūnų.

Manoma, kad kadaise bangi- 1 
niai, gyvenę jūros pakrantėse, 
misdavo ir mėsa, ir žuvimi. Ta
čiau kai mėsos pradėjo stigti 
net ir smulkesniems gyvūnams, 
banginiai perėjo prie “jūrų die- 

. los”, o paskui ir galutinai jsi- 
i kūrė vandenyne.

E. Mack.
Amerikos Lietuvių Romos

Katalikių Moterų Sąjungos — 
Adelę Gabalienę, Helen Kodis, 
Dainą Danilevičiųtę-Dmnbrienę.

Lietuvos Vyčių — dr. Leoną 
Kriaučeliūną, dr. Leonardą J. 
Šimutį, Ann Marie Kassel.

šiaurės Amerikos Lietuvių
Studentų Sąjungos atstovai bus 
pristatyti vėliau.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
Kęstutį P. Dirkj, Vytautą P. Koivisto, ka.bė'amas su Ameri- 

Jokūbaitį, Eugenijų Smilgį. ’ kos korespondentu, pritarė 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- skandinavų pasiūlytam sudary- 

jungos — Julių Pakalką, Juozą mui “šiaurinės beatominių gin- 
Leką, Vandą Gasperienę.

Amerikos Lietuvių Respubli- ]
konų Federacijos — Joną Ta- kios zonos sudaryme jis nesitiki 
landi, Juozą Šulaitį, Kazimierą kokių nors rezultatų. Sovietų 
Oksą. j Sąjunga laiko atominius gink-

Amerikos Lietuvių Demokra- lūs Latvijoje ir taip pat jais 
tų Lygos atstovai bus pristaty-, ginkluoti Baltijos jūra plaukio-

BEATOMINĖ ŠIAURĖS ZONA
Suomijos prezidentas Manno

klų zonos”.
Bel be Sovietų dalyvavimo to-

ti vėliau.
ALTo informacija

HIMALAJŲ BANGINIS

maždaug prieš 50 mln. melų. 
Kaip šis jūrų gyvūnas galėjo 
patekti į kalnus?

Mičigano universiteto profeso
rius P. Gengeričiirs teigia, kad 
šis radinys patvirtina seną hi
potezę, jog banginiai kadaise 

niaitį, Vytautą Yucių, Thomas buvo sausumos gyventojai. Pa

RIAL ifTATi POR LAL*

tarėjų komitetas rekomendavo

HmmL I—ii — ParMvIiMH 
RIAL ISTATI FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJtt 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJIMAM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L -

UTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774?
. —.   . - - ■ - ■ . ...    

jantieji Sovietų povandeniniai
laivai. "—" ,

Prez. Koiyisto galvoja, kad Į
1975 metų Helsinkio susitari-j —Specialistų nuomone, penk-
mas atnešė laukiamų rezultatų, tadaliui mūsų planetos sausu-

katai”. Dabar rūkoriai, prieš iš- l 
siimdaini eilinę cigaretę, per- daugelį pakeitimu Medicare ap
skaityti “Įspėjime — cigaretės draudoš taisyklėse, 
sukelia vėžį, širdies ligas, tai 
kelias į narkomaniją“.

Jeigu Ktirfgresas pritars š:am 
pasiūlymui, kompanijos priva
lės per metus pakeisti užrašą 
ant cigarečių pakelių.

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
. ------------------- -„Į

<■ ■ —
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu Ir užmiesčiuose troli, 
>arąntuotai ir sąžinfntaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

išskaitant Į 
padidinti dirbančiųjų amžių iki 
57 metų ir p:iJ5dlnti premįas, ’ 
apdraustųjų mokamas. Šie pa
keitimai yra dalis, spaudžiamos 
galimybės, kad išvengtų ban-' 
kroto Feri, valdžios sveikatos 
apsaugos programos vyr. am
žiaus asmenims. Soc. Sek. 13
asmenų patarėju taryba, vdovau- i M0KĖT' NU0MĄ’
jama Indianos gup. Otis Bowen' GERIAU SKOLĄ,
kreipėsi j kongresą, kad padidin
tų fed. mokesčio — alkoholiui 
ir tabokos produktruns,. paski
riant juos Medicare programai. 
Pasiūlymas, galėtų surinkti $300 
bilijonų mokesčių, -’šgelbėtų 10 
metu numatomą Medicare defi
citą ligoninės apdrauldos trusto 
fondą.

—J. Andriaus sudarytą Lietu- ■ 
ros žemėlapį ir išleistą Devenių! 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bdx 10782, St. Petersburg, 
FL 33/33. Kaina $6 -I- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

Himalajų kalnų papėdėje pa- bet atsisakė diskutuoti žmogaus mos gresia sausros. Jau dabar 
leontologai surado suakmenėju-Į teisių saugojimo padėtį Sovietų pasaulyje kasmet kaitros išde- 
sį didžiulį banginį, kuris gyveno‘Sąjungoje. E. L. j ginti plotai padidėja‘200 tūks-

---------------- ! tančių kvadratinių kilometrų, 
RIMTAS {SPĖJIMAS j° lai maždaug atitinka VFR te- 

' ritoriją.
JAV Senato komisija pasiūlė j ....................

pakeisti užrašą ant cigarečių pa: > _ Greyhound bendrovė šu
kelių. Ligi šiol buvo parašyta: stabdys visus senatvės fondo 
“Rūkymas pavojingas jūsų sveh- mokesčius, jeigu šoferių strei- 
------------------------------------- * i kas nebus baigtas iki lapkričio 
Miko Šileikio apsakymų knyga H ° dienos-

“Liucija” jau atspausdinta, j
Reikalauja padidinti Me
dicare Spc. See. apdraus- 
tyjy amžių ir mokesčius
Washington, D. C. Fed. pa-

DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS I
Dariaus ir Girėno albumas, jų istorinio žygio 

50 metų sukakties proga, jau yra spausdinamas 
M. Morkūno spaustuvėje, Chicagoje. Albumas bus 
8V2 X 11 colių {22 cm x 28 cm) formato, spausdintas 
ant geresnės rūšies popieriaus, Įrištas Į kietus meniš- 

« kus viršelius, ir turės apie 270 psl. JĮ suredagavo ir 
; paruošė inž. ir komerc. lakūnas E. Jasiūnas.
į Tekstai ir nuotraukų paaiškinimai bus anglų ir 
•. lietuvių kalbomis. Albumų leidžia komitetas, suside- • 

dąs iš: E. Jasiūno (pirm.), J. Kavaliausko (ižd.), 
P. Aleksos ir A. Beieškos.-, Į garbės komitetą Įeina: 
kons. Antanas Kalvaitis, Petras Jurgėla ir Antanas 
Vaivada.

Visuomenė yra kviečiama albumą nedelsiant už- 1 
sisakyti, komitetui prisiunčiant 20 dol. (US) adresu:

į Dariaus-Girėno Albumo Komitetas
. c/o J. Kavaliauskas,

6437 S. Washtenaw Ave.
i Chicago, IL 60629
i\ ^AJb.unią. atspausdinus, jis bus platinamas aukš

tesne kaina. Atsiuntusieji 25 dol. ar daugiau, bus 
laikomi garbės prenumeratoriais. Paskyrusieji 100 
dol. ar daugiau, bus laikomi albumo rėmėjais. Visų 
prenumeratorių ir rėmėjų sąrašas bus paskelbtas 

t albumo pabaigoje.

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas

R

Naujai pasirodžiusi

ii LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio i 

’f pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5f
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

i KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

' 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..

/=

Skambinti Y A 7-9107

v*
t

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti 51) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus- Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd 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, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės { Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, Ui. 60643

Telef. 312 238-9787
» Nemotaaxi pitanuvlmaj užsekant lėktuvų, trankmin laivu

ir MUtomobilių nuomarimo rezervacijas: Parauoda- keUones 1 Lietuvą ir tttus Tartus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teUrifimę lute: 
•nataja* visais neuonių reikalu
, tOToq

PASSBOOK 
SAVINGS...

AHM RfPAviVVVfwV 
vo far vour incopjh

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

»»e us for 
financing.

AT OUK LOW UTE

mi
Irrtorssl Compounded

Quane<ly

Interest Rates 
Paid on Srvin^s

FSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NuajieaoM galima gauti nepaprastai {domine gydy

tojo, riaooiMoės veikėjo ir rašytojo atajmioimna

Dr. A. Gugten — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienai ir 
•ualrūpinimą 88.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. ■ Kietais virJeliaia 

Minkštais virželiaia, tik 

Dr, A. J. Gnhen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___

G<flnta taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4eda*t II persiuntimo iPaMoTna, ,

84.00
83.00

bzoi

MISCELLANEOUS
1 įvairūs Calvkal

! READINGS BY DONNA 
CHARACTER READER

& ADVISOR
I SOLVES ALL PROBLEMS ON
i HEALTH, MARRIAGE & BUSINESS. 

DONT FAIL TO ŠĘĖ HER.
FOR APPOINTMENT CALL

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

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967I _______________________________

DĖ M E SIO I

, GAMINU ELEKTRINES MAŠI-
į NĖLĘS BULVĖMS TARKUOTI;

Kas norėtų Įsigyti, skam
binti telefonu
WA 5-4878

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA NAMŲ PRIŽIŪRĖTO
JA, 5 dienas į savaitę, gyventi ten 
pat. Reikalingi liudijimai. Artimoj 
šiaurėj, netoli ežero. Gaus kambarį, 
maistą ir algą. Skambinti

664-7991 arba 620-0659

Nuomos
RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių j 
butas. Pageidaujamas ramus vy
ras. Geso šilumą turės užsi
mokėti. t?195 mėnesiui.

Telcfonuoti 863-3879

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
šaldytuvus, skalbimo 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI krosnis.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS 
1

Advokatų {staiga

6247 S. Kedzie Ava ■
(312) 776-8700

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

ARVYDAS KIELA 1
6557 S. Talman Avenue - 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171

*

Laikrodžiai fir braa*enyhfc 
Pardavimai It Taisyme 
ŽM4 Wait l*fh StTM! 
T»L REpoHIc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60631 TeL YA 7-59*0

Notary Public
INCOME TAX SERYICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra • 

šymai ir kitokie blankai

Advokatas
• GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
I? pagal rusi tarimą

Į TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60621

advokatų draugija
V. BYLAIT1S 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

Nuo 9 ryto Iki 5 vaL popiet 
SeJtadieniais pagal susitarimą.

4666 $. Ka<hk Ava.
CM090, HL 60629
Tek: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROMUS

*

6 — Naujienos, Chicago, HL — Sat.-Monday, Nov. 12-14, 193?


