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šiandien, 40 metų po Vyriau- byla būtų galimai naudingiau 
pristatyta tikslui atsiekti.

VLIKo veikla yra tęsiama 
Baltimorėje priimtų gairių ri
bose:

I Bendras Lietuvos politinės 
veiklos išplėtimas bei koor
dinavimas,

II Tarptautinis Lietuvos inte
resų atstovavimas.

I. Bendras Lietuvos politinės 
veiklos išplėtimas ir 

koordinavimas
VLIKo atstovavimas, ryšiai ir 

santykiai yra plačiai išplėsti su 
visų kraštų lietuvių organizaci
jomis. Tie ryšiai yra nuolatinai 
palaikomi įvairiais būdais: susi- 

; rašinėjimais, informacijų bei 
instrukcijų perdavimu ar valdy- 

■ bos narių apsilankymu.
Visų kraštų organizacijų va

dovybės reguliariai gauna-Elta 
lietuvių ir to krašto kalbomis.

(Dr. Bobelio kalbos tąsa 
rytojaus Naujienose^

šio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto įsikūrimo, mes susirinkome 
į Jubiliejinį VLIKo Seimą Det
roite. Seimą, kuriame atšvęsi- 
me, įvertinsime 40 metų veiklos 
periodą ir pradėsime, atidary
sime naują mūsų politinės veik
los — laisvės kovos epochą — 
penkiasdešimtųjų metų, galuti
nės pergalės epochą, kurioje, aš 
neabejoju, Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymas bus įvykdy
tas, o Sovietų .Sąjungos komu
nistinė-imperialistinė dik tatū ra 
subyrės?

40 metų; tai. yra ilgas, jau 
dviejų generacijų laikotarpis, 
bei VLIKas tebeneša tą pačią 
atsakomybę ir įsipareigojimą 
mūsų brangiai, kenčiančiai Lie
tuvai ir jos pavergtiems, išnau
dojamiems vaikams.

Tautos suteiktas mandatas 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mų Komitetui nesikeičia ir ne-
gali būti apleistas, kol jis nebus 
įvykdytas.

1979 metais dabartinė VLIKo ' 
vadovybė paskelbė! Odęklaraciją 
pasaulio i|įėtųviai^f^ jau 
yra tapųri £ tj^^čįHĮaį.tsi%ųboli- 
niu VLIKo Nėikio$.. hipitp, kuris 
yrą pakartojarnaš^kįęky^lšnie 
Vyriausio IšlaisrifiRno-'Komiteto 
seime, nes ši deklaracija tiksliai 
primena, pakartoja ir apibrėžia 
pagrindinius principus mūsų 
laisvės kovos, paskelbtus pirma: 
me VLIKo atsišaukime 1944 
metais’ vasario 16:ta diena. Vil
niuje....? '

Cituoju: “Lietuvių kova už 
Tautos laisvę ir savą Valstybę 
nesikeičia. Ji yra nuolatinė, vi
suotina, besąlyginė ir vedanti į 
pergalę. Ji vyksta kasdieną kul
tūrinėje, dvasinėje,, savitarpio 
pagalbos bei bendradarbiavimo 
ir politinėje srityse, okupuotoje 
Lietuvoje ir už jos ribų. Mes 
sieksime visų lietuviškų veiks
nių nuoširdaus sutarimo, vie
ningo ir koordinuoto darbo”. 
Citata baigta.

Taip pat deklaracijoj yra iš
keliami įvairūs planai ir uždavi
niai Lietuvos laisvės bylai vesti 
kurie tapo šios valdybos pagrin
diniais kelrodžiais.

. Principinė mūsų laisvės kova 
nesikeičia, bet per 40 metų 
VLIKo gyvavimo veiklos meto
dai bilvo įvairiai panaudoti, pa
keisti, prisitaikant prie naujai 
tarptautinių įvykių iššauktų ap
linkybių ir sąlygų, kad mūsų

tikinimas, kad kaip nors pavyks 
tarpusavio kovas sulaikyti, bet

marinai buvo įvai- 
provokuojami. bet 
į vietos gyventoj ų

Amerikos 
j riais būdais 
jie nesikišo 

tarpusavius ginčus. į
V I

Marinai atsišaudė, kai paste
bi, iš kurios vietos paleidžiami 
šūviai į marinų pozicijas. Mari- 
nų artilerija taip pat kartas nuo 
karto paleidžia šūvius į drūzų 
užimtą sektorių.

RUSAI NEGAVO SUDĖ
TINGO KOMPIUTERIO

WASHINGTON, D.C.— Alsa-'
Vakarų Vokietijos parei-j 
laiku sustabdė išvežimą ‘ 
naujausio Amerikoj ga-j 
kompiuterio. Į

kingi
gūnai
pačio
minto

Praeitą savaite rusai įsigijo; 
tą kompiuterį ir išsiuntė į Vak.!
Vokietiją. Iždo pareigūnai, ap
žiūrėję Sovietų valdžios nupirk
tą ir kitiems išsiųstą kompiu
terį, tuojau paprašę vokiečius 
sustabdyti to kompiuterio 1 iš- 

-siuntimą. .s ’ -

BEIRUTO SRITYJE
TĘSIASI KOVOS'

BEKŲiEA^Libanas. ^^?ra-

_ 4 i > v"* |

?- Vokiečių, muitinės : tarnauto
jai, gavę pranešimą iš Washing-

' tono, -tile 7 mūv priėk.isriHnti- 
mą, jį sulaikė. Maskvos agentai, 
nupirkę svetimai firmai kom
piuterį ̂ Vokieti joj jį užadresav®

' rinkė. Tprez. AųętJŽfeęmaj§- hūfef? 
. tų Libano politinių partij ų va
dai. ženevon toli važiuoti, bet 
jie žino^kad ten jų niekas neuž
puls ir galės ramiai .tęsti de
rybas.

Ženevoj vadai sutarė sustab
dyti. tarpusavio.' kovas, bet tas 
susitarimas buvo labai trumpas. 
Antradienį, jau vyko susišaudy
mai tarp drūzų ir prezidento A. 
Gema j ei šalininkų. Vyravo įsi-

išsiuntimą sustabdė. Dabar 
amerikiečiai jau galės atsiimti 
Maskvos agentų turėtą naujau
sią kompiuterį.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $378.

*”— Robert L. Vesco gyvena 
Kuboje. Jis padėjo kubiečiams 
įsigalėti keliose Karibų jūros 
salose.

Oras debesuotas, vėjuotas, gat
Ii palyti. I'

Dr. Kazys Bobelis perskaitė platų pranešimą Detroite 
vykusiame seime apie VLIKo atliktą darbą.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 16: Gertrūda, AS- 
kutis, Opainė, žadvainis, Pulte, 
Jasbutis. r

Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:30.

Anglijon - Amerikos lėktuvu pirmadienį atvežta pirmoji 
vidutinio nuotolio atominė raketa, kuri lengvai gali

? pasiekti Maskvą. Raketą saugo britų kariai.

Britų krašto apsaugos ministeris 
Heseltine pranešė parlamentui

VISA EILĖ AMERIKOS RAKETŲ BUS PARUOŠTOS 
KOVAI DAR PRIEŠ METŲ PABAIGĄ

LONDON, Anglija.— Pirmoji vietų Sąjungos ir Amerikos, o 
1 JAV-bių atominė raketa šian-i britų valdžia jau leido ameri- 
dien atgabenta į Greenham > kiečiams atgabenti atomines Ta

i' Common aviacijos bazę, — par
lamentui pirmadienį pranešė

''Anglijos gynybos ministeris Mi- 
’ chael Heseltine.

Jis pastebėjo, kad netrukus į 
j Vakarų Europą bus atgabenta 
: visa eilė vidutinio dvdžio Ame- i
: rikos atominiu raketų. Kai ku- 
; rios bus išdėstytos nuo šių metų 
i gruodžio 1 dienos, o kitos bus
Įrengtos šių'metų pabaigoje.

Į — Sovietų valdžia prisigabe- 
' no atominių raketų į Europą ir 
dabar nori turėti atominių ra-

• ketų monopolį, — pareiškė 
premjerė Margaret Thatcher. —

i Su jais buvo bandyta tartis, bet 
jie į jokius rimtus pasitarimus 
nėjo. Jie reikalavo pripapžinti 

!jų turimas raketas, o suliko 
tartis vien apie kitų raketų su
mažinimą. Vidutinio dydžio ra
ketos galės pasiekti Maskvą ir 
kitas strategines Sovietų Sąjun
gos vietas.- *

Sovietų valdžia išleido dide- 
i les sumas-pinigu Vakarų Euro- 
įpos žmonių nuotaikoms ępakeis-

ketas.
(Jeigu Sovietų valdžia sutik

tų sumažinti arba visai sunai
kinti Rytų Europoje esančias 
atomines raketas, tai JAV su
tiktų dabar atvežtas raketas iš
vežti iš Anglijos).

— Mes žinome, kad pasaulyje 
yra ginklų, kurių pajėgumas 
dar neištirtas, bet mes norime 
gyventi, ir ginamės visomis ga
limomis priemonėmis, — pa
reiškė premjerė M. Thatcher.

Sovietų spauda paskelbė trum
pą žinią, kad pirmoji atominė 
raketa jau pasiekė Angliją. Pra
nešimas tik konstatuoja faktą, 
bet visai nekomentuoja apie šio 
fakto reikšmę.

Vakarų Vokietijoj bus atvež
tos ir įrengtos 7 vidutinio dy
džio raketos, Anglijoj dvi, Bel
gijoj dvi. Jeigu Sovietų karo jė
gos bandytų- kėsintis į Vakarų 
Europą, "tai •< šios’rakete^/būtų

Europainaudojamos 
ginti.

' Dabartinės

Vakarų

raketes
mylias.

nenori turėti jokių gynybos ra
ketų. -

gali nu- 
GraikijaPačioje? Vokietijoje atsirado Į 5kris[i

ŽHionių, kurie pradėjo niekinti 
'amerikiečius, reikalauja, kad 
jie išvažiuotų. Dabar, kada ki
tos valstybės turės galingas ra-

C 
pradėti rimtus pasitarimus.

Pirmąją Amerikos atominę 
gė tolerancijos ribą. Prez’ Cat- -raketą atvežė didysis JAV lėk- 
teris priminė rusams, kad JAV. lovas. Jis nusileido bazėj esan- 
padės Afganistano gyventojams ;čiame aerodrome.
gintis nuo Sovietų invazijos ir-. Naujai išrinktas darbiečių va- 
nuo primetamos valdžios, šis 
Įspėjimas nepadėjo, todėl ame
rikiečiai buvo priversti imtis 
kitų priemonių.

Amerikiečiai, informuoti apie 
Sovietų kariuomenės vadų pla
nus pavergti Grenados gyvento
jus. iškėlė marinus, suėmė 600 
kovoti pasiruošusių kubiečių, 
surado ;au atgabentus Sovietų 
ginklus. Marinai pasiliks Gre
nadoj, kai bus suimti visi Kubos 
milicininkai.

- Kelionė i Tolimuosius Rytus buvo- / 
naudinga, - pasakė prez. Reaganas

- AMERIKA, JAPONIJA, PIETŲ KORĖJA KOVOJA UŽ TUOS ,ketas> tai SovR.tu vakižia turės
PAČH’S TAIKOS IR GERBŪVIO TIKSLUS

ekspansija į Afganistaną pęržen-WASHINGTON, D.C. — Ke
lionė į Japoniją ir Pietų Korėją 
yra naudinga Amerikai, Japoni
jai, Pietų Korėjai ir visai pietų 
Azijai, — prezidentas pareiškė 
laikraštininkams. — Ateityje 
šios kelionės svarba bus dar di
desnė, nes kelių dienų metu pa
vyko aptarti taikos ir gerbūvio 
sąjungą.

Prezidentui neteko sustoti Fi
lipinuose, Indonezijoje ir kitose 
vietose, nes šios tautos pajuto, 
kad jos ne vienos, kad Sovietų 
Sąjunga nepajėgs jų pavergti.

Prezidentas savo lėktuve par
sivežė du korėjiečius — 4 metų 
Lee Kil Woo ir 7 metų mergai
tę Ahn Gi Sook. Judviejų širdys 
negaluoja. Jiems reikalinga 
jautri operacija. Amerikos gy
dytojai specialistai tokias ope
racijas jau daro. Jie turi visas 
reikalingas priemones pasiekti 
širdį ir nupiauti širdies plaki
mui trukdančią plėvelę. Atvež
tieji ligoniai šiandien jau išga
benti j ligoninę.

Informavo apie ryžtą gintis

Prezidentas Reaganas infor
mavo Japonijos ir Pietų Korė
jos atsakingus vyriausybių at
stovus apie Amerikos pasiryži
mą pastoti kelią Sovietų vyriau
sybės ekspansijai. Jungtinėse 
Tautose, Saugumo taryboje ir 
per ambasadorius Sovietų val
džios atstovams buvo pakartoti
nai priminta, kad kaimyninių 
valstybių pavergimas ir įsibro
vimas į kitų valstybių vidaus 
reikalus privalo būti sustab-

LIMOS MERU IŠRINKTAS 
MARKSISTAS G

LIMA, Peru. — Limos meru 
išrinktas Alfonso Barrantes, 
save pasivadinęs marksistu. Al
fonso Barrantas buvo sudaręs 
šešių kairiųjų partijų, jų tarpe 
ir komunistų, koaliciją rinki
mams laimėti. Barrantes pabrė
žė, kad jis nekomuistas, bei

das Neil Kinrock kritikavo da
bartinę vyriausybę, kad ji pasi
skubino įsileisti Amerikos ato
mines raketas. Jis nurodė, kad prašė jį vadinti marksistu. Jis 
dar tebeina pasitarimai tarp So- Pietų Amerikoje yra pirmas me

ras marksistas. —-
į klausimus.

Teismas neturi liudininkų, — Nikaraguos sand’nistų vy- 
kurie galėtų liudyti apie Ginny riausybė mano, kad kraštas dlr 
Foat tariamus nusikaltimus. j neparuoštas rinkimams.

GINNY FOAT BIZNIE
RIAUS NENUŽUDĖ

GRETNA, La. — 42 metų 
Ginny Foat pirmadienį prisie-1 
kusiųjų teismui pareiškė, kad ji 
Argentinos biznieriaus Moises 
Chayo nepažino, jo niekur ne-( 
vežusi ir automobilio raktu gal
von jam nekirtusi. Tai esąs gry
niausias buvusio jos vyro, alko
holio ir narkotikų vartotojo Si- 
dote išmislas. j

Ji nurodė, kur ji gyvenusi i 
1965 metais ir kiekvieną dieną, 
įskaitant ir lapkričio 26 d., nak- 
vojusi namie. Josios vyras, ker
šydamas jai, kad ji nenorėjusi, 
su girtuokliu ir nesusivaldančiu 
žmogumi gyventi, pradėjo prieš, 
ją visą šią bylą. Ji nežinanti, 
kaip ir kokiu būdu buvo nužu
dytas 62 metų argentinietis M. 
Chayo.

Ginny Foat į teismą atvyko

. A N D

JUGOSLAVIA

ALBAN
GREEC

( RUMANIA
HUNGARY

TURKEY)

dytas.
Kremliui buvo pasakyta, kad

gražiai apsirengusi, susišukavu
si ir ramiai teismui atsakinėjo J

Praeitą savaitę, po žemės drebėjimo, daugiausia žmonių 
žuvo nuo šalčio ir smarkaus vėjo Vau ežero srityje.



VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN
KIMAS IR STUDIJAVIMAS

Žodis apie lietuvius dainininkus ( 
Mėgstu lietuvišką dainą. Dai- Panašiai kaip seniau, Lietu- 

nuoju choruose ir dainuoju vie- vos bajorai didžiavosi lenkų 
nas. Seku radiją ir spaudą, kas 
apie dainininkus rsšoma.

Man nepatinka, kad lietuviai 
dainininkai dainuoja ne lietu
viškas dainas. Nei jiems, sekasi 
dainuoti, nei lietuviams patinka 
klausyti. Matau, kad ne aš vie
nas taip galvoju. Skaičiau, kad 
ir Kučiūnas yra panašios nuo^. 
mOnės. į -j t ;.

Ih'ieš porą metų parašiau apie 
šukytės kęncertą. Tą patį, galiu 
pasakyti apie lietuvius daininin
kus ir dainininkes, kurios , ir 
šiandien seka Šukytę. Mano ra
šinys tada nepateko į spaudą, 
bet aš siunčiu jį dabar, nes ne
lietuviškos dainos sukelia tą pa
čią nuojautą.

'Lidijos šukytės koncertas vy
ko 1982 m. rugsėjo 10 d. Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos audi
torijoje,' Chicagoje. Solistė L. 
šakytė yra iškilusi į pirmaujan
čias žvaigždes. Lietuviams buvo 
įdomu išgirsti josios balsą.

■ J.Pr. rašė, kad solistės Lilijos 
šukytės, rečitalis Chicagoje bu
vo sensacija. Prisipildė pilnutė
lė salė ir galerija dalyvių. Buvo 
atvažiavusių net iš tolimų mies
tų,, buvo’ svečių net atvykusių iš 
Lietuvos. (Nerašo okupuotos, 
gal toks žodis “Draugui” nepri- Į “?ka. “
imtinds). ;Sol..' šukytė jau yra 
tarptautinio garso, ir visi norėjo ( Pavyzdžiui, 
pasįnąudott .reta, proga išgirsti būtų, jei savo tarpe neturėtu- kartojo-Ruigio žodyną ir Povilo 
šią Europos operų žvaigždę. j mėm solistų: Al. Brazio, p-Iės Ruigio/“Anfangsgriinde”. Savo

Karšti publikos plojimai iš- Į Stankaitytės, J. Vaznelio, Stasio žodynui rekomenduoti plates- 
prašė bisui: “O nuo . bambino Baranausko-Baro ir kitų. Ar di- niajai publikai jis parūpino Da- 
c aro” iš Puccįriio operos “Gian- 
nr ŠchięhH f' 7 ': ‘ 
tėš irėatsistojųsios publikos plo
jimai išprašė solistę dar padai
nuoti.Mimi; ariją iš Bohemos,, ir 
Brahriąso “Lopšinę”.

Tas'viskas labai gražu. Deja, 
eš manau; kad būtų buvę dar 
gražiau,, jei ji būtų pasirinkusi 
daugiau lietuviškų operų arijų, 
o ne vien, tik vokiškas. Mes lie
tuviai;- gausiai susirinkę,' tikėjo-' 
mės, kad ji dainuos lietuviškai, 
nes ji yra lietuvaitė. • -■y. Ji; . v. . . . .

Lietuyišką. patarlė sako: Sve- Schųmano dainų ciklą .įtraukti I [ sėkmingas- lietuvių kalbos 
timi marškiniai nešildo, o savi -------
arčiau-:kūno. ‘Mums? reikalinga | naus nuoširdumo kupinos dai-
daugiaų . pagerbti, savuosius, o nos, originaliai skirtos jaukioms Y°je Į^iamas ir XIX a., vis la
ne svetimuosius vokiečius.. Ji ne- nedidelėms bičiulių grupės va-. ^au ?a^.au Įgydamas moksli- 
rado' reiklia padąįnuęĮtį. nė vįe- karonėms (Liederabende), kaž- ■ ^yrinejimo pobūdį ir pama- 
nos arijosrifetuvįškaL O vistik kaip prarado savo intymų grožį 
čia lįnvo surengtas rečitalis lie- tūkstantinėje minioje, 
tuvianis,- iri?salę?-užpildė lietu-!būta ir kitų kliūčių..-.”’ 
viai, o ne vokiečiai. Net ir visus Antanas Marma
tris bįsus šujdainavo Vokiškai.
Ar tai nebuvo*.čiaį lietuvių tau
tos ir dainos pažeminimas?

kalba. Bet ir šiandien tais lietu- 1 
vių bajorų veiksmais ir pasidi
džiavimu nesam patenkinti. 
Manau, kad Lietuvių Fondo ko- j 
mitetas, naudexiamas fondo lė
šas, galėjo pasiteirauti ir pa-; 
reikšti savo pageidavimus dėl 
programos sudarymo.

Jau dejuojam ir verkšlenam ( 
apie lituanistines mokyklas, pa
rapijas, bet vis vien reikia la
biau gerbti vokiečių kalbą ir ( 
dainas, o ne lietuvių. Jei solis-1 
tas vokietis būtų atlikęs rečita
lį ir į savo repertuarą būtų įter
pęs porą lietuviškų liaudies dai
nų, ir dar pridėjęs ariją iš ope
ros Gražina, tai aš manau, kad 

' mes nemažesnes ovacijas jam i • . įbūtumėm sukėlę kaip ir solistei; 
Lilijai šukytei. Tad prie visų1 
džiaugsmų, reikia pridėti ir nu-. 
sivylimą.

i Tad kodėl Lietuvių Operos va-j 
dovybė Chicagoje stato operas Į 
lietuvių kalba? Ar nebūtų iškil-Į 
mingiau dainuoti ir pagerbti \ 
originalią kalbą? Ar reikalingi 
mums . lietuviški laikraščiai ir j 
knygos? Juk galime pasiskaity-j 
ti angliškai, ir užteks. Tad nors 
ir savo lietuvišką kalbą pamir
šime, bet būsim išdidūs, kad 

. kalbam gerai ir be akcente ang-
lišįai : į spausdino ‘-Littauisch - Deut-

' sches und Deutsch-Littaųisches 
Lexicon”, kuriame išplėtęs pa-

Prof. Vaclovas Biržiška

(Tęsinys)
Milkė 1800 m., be polemi

nių raštų prieš Ostermejerį, iš-.
O

savo

kokia justumą

Ruigio; “Anfangsgriinde”. Savo 
i rekomenduoti plates-

... dėlė lietuviams nauda ir garbė,' nįelio Jenischo, iš Berlyno, ir
Dailių gėlių puokš-Į jei Adomą Mickevičių pasisavi-' Reilsbergo, iš Karaliaučiaus, 

no ir juo didžiuojasi lenkai. Bet; prakalbas, bet labiausiai žodyną 1 
visai kas kita su dr. Vincu Ku-^ išgarsino įdėtoji garsiojo filoso- 
dirką. Dėl to, kad jis nusigrįžo f0 Karaliaučiaus universiteto

7 %

nuo lenkų ir dirbo su lietuviais, profesoriaus Immanuelio Kanto 
tai lietuvių tauta jį gerbia. i prakalba. Knygai išpopuliarinti 
2 d. A. Kučiūnas apie L. Šuky-jRant0 vardas padėjo daug dau- 
2 d.. A. Kuči nas apie L. Šuky-Į giaų, negu -vidujinė jos vertė.. O 
tės rečitalį rašė: “Džiaugiuosi! Kantas’ davė Milkei savo praka'l- 
ir sveikinu mūsų solistės pasi-' bą, matyti, ir dėl-to, kad jis per 
rj’žimą dainuoti tokį 'rėpertua- Į §avo bobutę Milkaitę buvo sū 
rą, kuris jai prie širdies ir kurį^Milke susigiminiavęs.
ji?tiki, nors abejočiau, ar derėjo!;. . ’ . /

programom Šios subtilios, švel-1furto Jau ne vie^ rinkimas, bet 
ir tyrinėjimas Mažojoje Liėtu-

■ žu iš siauro susidomėjimo.vien
„ o_____ jL ' **

Tiesa ’ savo ka^a išeidamas į pla- 
? f • T * T 1- 1 • T Ttesnį pasaulį, kol pagaliau, Va

karų Europoje susikūrus naujai 
mokslo disciplinai — lyginam a-

• Filipinų valstybę sudaro iam kalbU mokslui, lietuvių kal
7,093 salos. ba susidomi svetimieji moksli-

ninkai ir ilgainiui perima į 
ranžas letuvių kalbos tyrinėji
mą, kai jiems paaiškėjo, jog tiek 
savo žodynu, tiek gramtika ir 
kirčio bei priegaidės mokslu ji 
pasirodė vienintelė iš gyvųjų 
kalbų išlaikiusi daugybę seniau
sių kalbinių formų, būdingų in- * 
doeuropiecių prokalbei. Lietu
viu kalba liko tuo būdu vienin
telis gyvas paminklas laikų, sie
kiančių keletą tūkstančių metų 
prieš mūsų erą.

Tačiau pačioje Mažojoje Lie
tuvoje dar beveik ligi antrosios 
XIX a. pusės ėjo vis'tas pats pa
prastas lietuvių kalbos turto 

J rikimas ir tik nedrąsios pastan
gos šį tą aiškinti, iškelti tą ar 
kitą būdingą lietuvių kalbos' 
ypatybę. Liudas Rėja greta sa-- 
vb teologijos sritięs \ darbų iš
rinkimo ypatingai- jį išgarsinu-, 
siu lietuviškų dainų, kurių rin
kinį, apskritai pirmą lietuviškų 
dainų rinkinį, jis paskelbė 1825 
metais, rinko medžiagą ir lietu
vių kalbai ir, tarp ko kita, rašė 
ir lietuvių kalbos žodyną; tačiau 

| jo rankraštiniame palikime to 
žodyno nėra išlikusio ir apskri
tai nežinoma, ar jis buvo pa
baigtas.

Uolus Rėzos padėjėjas dainas 
renkant Ernestas Vilhelmas 
Bcerbohmas (gimęs 1786.IIL11 
ir miręs 1865.11.20 d.) kartu su

lNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LTTERATORA, lietuvių literatūros, meno ir moklk

Krėvė®, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus rtraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. čiurlidnio. M. SDeikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir A. Varw 
kūrybos poveikalais. 365 pust knyga kainuoja tik *3.

t DAINŲ SVlįNTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir to 
tfnių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
Iventes bei jų istoriją Įr eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!*

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJ?

ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2DS puslapių

{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* W 
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai (domūs Hekriesaa 
IletuvfuL Eeldhiys tUnartruotf® nuotr* TLkctn’c pabaigoje duodama

matfala bolševikų okupacijos metais. K i 254 pualaptus

V JULIUS JANONIS, poetas !r revolludoniertus, noupm 
t<f jr Ualdingaj Interpretuojama* gyvenime ir politikoje) tik 
fvrgfo Jaifaukd knygoje fiple fuHaus Janonio gyvenimą ir pos 
Biją. Dabar būtų JJ ęaiima pavadinti kovotoju už fanogaus tdser 
Knyga y®a formato, 2S5 puslapi, otauoja

0M V
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dainomis siuntė Rėzai ir įvairią 
ktlbinę medžiagų, o paskiau bu- 

į vo bendradarbis J. E. F. Nessel- 
' mano, ruošusio savo 1X51 m. iš- 
■ spausdintą lietuvių kalbos žody- 
i nų. Augustas Go.hilfas. Krause 
į (gimęs 1787 . VIII. 19 ir miręs 
į 1855. VI. 1), dar būdamas stu- 
Į denlas
; Ruigio “Betrachtung der litaui- 
' schen Sprąche” lei.dįuią, iš ku- 
j rio ilgainiui išaugo 1834 me- 
i tais Krausi s paskelbtas įdomus 
darbas ‘’Litthauen und dessen 

J Bewohner in Hinsicht d:-r Ab- 
Į stanimung, der volksthūmlichen 
Verwandschaft und Sprache”, 
kur jis patikrino, ištaisė ir pa
pildė Ruigio išvadas.

Karolis Augustas Jordanas’ (gi
męs 1793.V.29 ir miręs 1871.VII 
9 d.), ilgametis Ragainės kuni
gas, Karaliaučiaus žurnale 
‘‘Neue Preųssdsche Provinzial 
Btaetter” paskelbė daugybę lie
tuvių tautosakos ir įvairią kalbi
nę medžiagą. Tuo pačiu laiku 
Tilžėje gyvenęs ir veikęs pirma
sis lietuvių kalbos mokytojas 
Tilžės gimnazijoje Edvardas 
Karolis Samuelis Gisevijus (gi
męs 1798.XI.il ir mires 1880. 
V.9) tame pat. žurnale paskelbė 
daugybę lietuvių kalbos, tauto
sakos ir tautotyros srities 
straipsnių.

Pridrikis Beckeris (gimęs 
1805.XII.2 ir miręs 1890.1.1 d.), 
Tilžės realinės gimnazijos mo
kytojas, lietuviškai išvertęs 
“Gaudeamus igitur”, 1866 m. iš
spausdino “Der kleine Littauer” 
— trumpą lietuvių kalbos gra
matiką ir pirmuosius lietuviš
kus skaitymus. Rudolfas And
rius CipeHs (Zippel) (gimęs
1813. XI ir miręs 1894.IL19 d’), 
Klaipėdos ir Darkiemio kunigas, 
1849 m. redagavęs, vieną pirmų
jų savarankiškų, nuo Prūsijos 
valdžios nepriklausomų -laikraš
čiu “Lietuwininku ■ Prietelių”, 
savo surinktąją kąlbinę medžia
gą atidavė tam pačiam sąvo 
konkurentui, “Keleivio” leidė
jui Kuršaičiui, o Karplią Leopold 
das Pridrikis Neisas’ (gimęs;
1814. V.5 ir miręs . 1873J.25); to
kią pat savo surinktą žodynui 
medžiagą siuntė Nesselmannui.

Savotišką ribą tarp tų visų dar
bų, kurie tenkinosi vien kalbi
nės medžiagos rinkimu, ir tų, 
kurie perėjo prie rimtų lietuvių 
kalbos studijų, sudaro Pridrikis 
Kuršaitis (gimęs. 1806.IV.24 ir 
miręs 1884.VIII.23), kuriam nei 
valdinio “Keleivio” redagavi
mas, nei platus dalyvavimas 
lietuviškoje protestantiškoje li
teratūroje nesukliudė iškilti ir 
lietuvių kalbotyros srityjeį kur’ 
jis ilgai buvo laikomas autorite
tu ir naujoviškiems kalbiniu-

karus.
1813 m. jis paskelbė savo stu

diją apie lietuvių kalbą ”Bei- 
traege zur Kunde der littauis- i 
chen Sprache”, kuri apėmė tik- : 
tai frazeologiją ir priešdėlius, 
ir kurios antroji dalis, apėjnusi < 
lietuvių kalbos kirčių mokslą, 

rengia spaudai naują' pasirodė 1849 m. Po ilgų metų 
darbo jam pavyko 1X70 m. iš
spausdinti pirmosios dalies pir
mąjį tomą “Woerlerbuch der 
littauischen Sprache”, kuris ap
ėmė vokišką lietuvišką žodyną 
nuo raidės A ligi K, ir kuriam 
rinkti medžiagą padėjo Jacoby, 
Cipelis, Jedinaicis, Liudvikas 
Kuršaitis (brolis, miręs 1876 
metais), P. Kelkis, Lapatis. Ant
rasis tomas, apimąs šios dalies 
pabaigą ligi raidės Z, pasirodė 
1X74 m., o antroji dalis, apėmu
si visą lietuvišką vokišką žody
ną, teišėjo 18X3 m., sudrayda- 
ma savotišką Kuišaįčio gulbės 
giesmę, jo paskutinį darbą, pa
skelbtą prieš jo mirtį.

Greta žodyno jis dirbo ir lie
tuvių gramatikos srityje ir 1876 
metais paskelbė “Grammatik 
der littauischen Sprache”, pir
mąją lietuvio moksliškai para
šytą lietuvių kalbos gramatiką, 
neturėjusią jokių praktinių už
davinių, iš karto atkreipusią į 
save viso mokslo pasaulio dė
mesį ir ligi mūsų laikų nenusto
jusią reikšmės. Bet tuo pačiu 
laiku ir visas būrys svetimųjų1 
mokslininkų ruošė panašius ir 
savo darbus, ir išvedė lietuvių 
kalbą iš šiaudinės pastogės į 
platųjį pasaulį, čia ypatingai1 
unsipėlnė pirmieji tos rūšies

H

lies Jonas Karlavičius ir dauge- • 
lis kitų. •

Didžiojoje Lietuvoje kalboty- • 
ros darbas ėjo kiek kitais keliais -- 
negu Mažojoje ir atgijo tiktai 
XIX a. pradžioje ryšium su ben
dru tautiniu lietusių atbudimu. 
Didžiosios Lietuvos darbininkai, 
stovėdami arčiau liaudies kal
bos turtų ir bę to, turėdami daug 
didesnį plotų bei platesnį šaltinį 
tiems turtams rinkti, ypatingų 
dėmesį kreipė į žodyninės me; 
džiagos rinktiną ir čia atliko 
palyginti daug didesnį darbų už 
Mažosios Lietuvos žodynų rinJ 
kėjus, nors ir nesugebėjo nei 
vieno1 tų žodynų išspausdinti —'■ 
jie visi liko rankraščiais, kurių 
daugumas žuvo. Daug laimin- 
gesis likimas buvo jų įvairiu lai
ku parašytų gramatikų — vis 
dėlto jų keletas buvo išspausdin
ta, bet jų mokslinis lygis buvo 
daug žemesnis už analoginius 
darbus, išspausdintus ar parai 
šytus Mažojoje Lietuvoje, ku
rios rašytojai stovėjo daug ari 
čiau prie lyginamosios kalbos 
mokslo raidos šaltinių ir galėjo 
savo darbų derintį su jos pa-, 
žanga, kai. Didžiosios Lietuvos 
kalbiniai diletantai vis tebekarę 
tojo senas atgyvenusias kalbi
nes pažiūras.

(Bus daugiau)

SKUBOS DARBAS

Žmogus norėjo pasisiūdinti 
kostiumą ir siuvėjas pasakė, 
kad kostiumas bus po šešių sa
vaičių.

“Tai juokinga”, atsakė žmo
gus. “Visas pasaulis buvo su-

darbų pionieriai — ' Augustinas -tvertas per septynias dienas”, 
Schleicheris; Jurgis Enrikas F.er- "■ “’Tame ir visa bėda su pa- 
dinandas Nesselmannas, Alėk- šauliu. Tai buvo skubos darbas”, 
sandras Bezzenbergeris; iš da- — paaiškino siuvėjas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ E
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija; lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

ŠLA — apdraudžia pigiausiomis kainomią. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti fiti $10/XXh

{ ;• ? X " • -
SLA — apdraudžia ir- Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga..Jaunimui; siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ių gyvenimo-pradžiai , '

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:'už 
$1,000 apdraudos šuiną tėmoka tik $3.00 metams.

- SLA-—kuopų yra visose lietuvių kolonijose. ‘ (
Kreipkitės į saVp apylinkės kuopų veikėjus, .*
jie Jums mielai paaetbčš i SLA jsirasytt ' * / .

’ ‘ Galite -’kreiptis ir. tiesiai į SLĄ. Centrą:

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

TeL (212) 563-2219 ,’J ?

50 metų studijavęs, kaip

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

VORAS IR BITĖ

(Pasakaitė)

Į DANGŲ TIK NE DABAR

Įpuola misionierius į saEūną 
šaukdamas: “Gailėkitės už nuo* į 
dėmes, jūs nelaimingieji! Ger-j 
darni tą velnio brogą jūs stačiai Į 

peklą nugarmėsite. Visi, kas 
nori į dangų, eikite £ia prie j 
manęs! Stokite va čia iš šalies.” 

, Visi girtuokliai išsirikiavo prie 
evankebsto, tik vienas likosi 
prie baro.

"Argi tu j dangų nenori?” 
— griežtai paklausė misionie-

Voras bitę pasigavo
Ir j tinklą suvyniojo.
Bitė neatsargi buvo,
Voro šposų nežinojo.

Bitė birbė, sukinėjos, 
Bet ištrūkti negalėjo.
Voras dantis sau galando

;Ir po tinklą šokinėjo.

O ant galo kas nutiko?
Šiaurės vėjas pūst pradėjo, 
Bitė laisva pasiliko, 
Voro tinklas subyrėjo.

Ir bitelė, paliuosuota,
Vėl į avilį sugrįžo.
Kad atpildyt, kas nustota, 
Uoliai dirbti pasiryžo.

Tad ir mūsų broliai mieli,
Kad iš tinklo tik išlįstų,
Jie su šypsena veiduose
Visi urmu namo grįžtų.

Bakūžėles atstatytų
Ir dirvonus greit suartų.
Šventa žemė numvlėta •
“Vėl jau mūsų”, linksmai tartų.

Lai pakyla šiaurės vėjas. į
Lai suplėšo vielų tinklą.

• Kurie kovės, galvas dėjo, 
Lai sulaukia jie paminklo.

Lai tas skarmalas raudonas 
Iš Lietuvos išvažiuoja, 
Mūs trispalvė, mūs gražioji 
Kaimuos, miestuos plevėsuoja.

Perkūnas

rius, t
"Nenoriu”, — atsakė girtuok

lis.
“Tamsta nori pasakyti, kad 

nenori eiti į dangų kai numirsi ?”
"O”, — atsakė girtuoklis, "kai 

numirsiu.?. — Aš maniau, kad 
i tamsta organizuoji ekskursiją 
i jau dabar”. 

♦ # ♦
NERVAI

"Tamsta labai nervingas”, — 
konstatuoja daktaras.

“Tatai pareina nuo meškerio- 
jimo”, — aiškinasi pacientas.

“Bet gi meškeriojimas nerVUs 
ramina”.

“Tik ne man. Aš meškerioju 
be leidimo”...

* * *

PLYTA IŠ AUKŠTO

VYRAI PRIEŠ MOTERIS
e *

Žmogui grįžtant iš savo uoš- 
i vės laidotuvių ir praeinant pro 
j statomus namus staiga nukrito 

plyta, pataikydama gi į galvą.
“Na, kaip gi tu taip greitai ten 

; patekai?” — iškošė pro dantis 
į žmogus atsivertęs į dangų žiū
rėdamas.

* * *

DVIGUBA KAINA
- w i- _.

Vienas graikų aristokratas la
bai mėgo plepėti. Jis nuvyko 
pas Sokratą, kad tas pamokytų 
jį iškalbos meno — retorikos.

Filosofas pareikalavo iš jo už 
mokslą dvigubai daugiau, negu

tus juokus, žurnalo redaktorių} 
išvadmdamos “šovinistine kiau- : 
le”. Į

Kuo sėdėjimas baigėsi, nepa-j 
aiškinta, bet redaktorius Wil-; 
ham Davis po to pasiaiškino ne
sąs joks "kiaulė” ir pripažino, 
kad moterys už vyrus fiziška;

Reikalauja sau lygtu teisių

Moterys savo kovoje už lygias 
teises su vyrais yni nuėjusios 
gana ilgą kelią, pradedant su- 
iracistėmis, baigiant šių dienų 
“Woman’s Lib” (Moterų išlais
vinimo) sąjūdžiu.

Kaip praktika rodo, lygybėje 
sunku išlaikyti balansą. Pana
šiai atsitiko su moterų
cija”: jos iš vyrų daug teisių 
laimėjo, beveik nieko už tai mai
nais iš savo teisių nedavusios, į 
Iš to kyla nemaža komiškų si-. 
tuacijų. kaip tai neseniausiai alsi . 
tiko anglų juokų žurnalo Punch , 
redakcijoje, kur atėjęs moterų; 
“libiečių” būrys okupavo jo pa
talpas ir pradėjo sėdėjimo strei
ką, protestuodamos, kad Punch

yra visais atžvilgiais pranašes-) 
nės. “Jų sunitavimas (plumb-1 

“libera-1 ing) ir architektūra yra stebėti
nai gera”, pripažino Punch, bet 
kartu atsišaukė į vyrus,’’nepasi-
duoti. pasiūlydamas steigti 
"Man s Lib” su sekančia platfor
ma:

9 Nuimti stigmą nuo žodžių 
tekiu kaip gigolo.

• Įvesti, kad ir vyrai galėtų 
gauti alimentus.

• Jei vyras nenori eiti Į karą.
Į savo savaitinius priečpiečiusį kad būtų mobilizuota jo žmona, 
niekada nekviečia moterų ir kad 1 • Sustabdyti sąskaitų mokė-

— Kaip laikaisi. Maiki?
— Žinai, man nepatinka šal

tas vėjas ir lietus, bet dar galiu 
atsispirti.

— Tu jaunesnis, tai tau leng
viau šaltą vėją pakęsti, bet kai 
papučia man tiesiai į veidą, tai 
net ašaros byra.

— Tu turi barzdą, tai ji vis 
lėlio yra veidui apsauga.

— Laimė, kad turiu barzdą, 
tai vėjas taip neskuta. Jeigu ne 
barzda, tai turėčiau įsitraukti 
į milinį kalnierių. Milas, tai ge
rai seną žmogų apsaugo nuo vė
jo ir šalčio.

— Dabar milo nesimato, tai 
nėra kuo apsiginti.

— Milo nesimato, bet dar yra 
kailiniai. Jeigu ne skylėti, jie la
bai gerai apsaugo. Aš, jeigu tu
rėčiau kailinius ir gerą milinę, 
tai didžiausius šalčius galėčiau 
pakęsti. Kailis^apačioj, o milas 
s’irš'jj — tai geriausia apsauga.

— Man atrodo, kad jaunes

buvo pratęs imti iš kitų.
Aristokratas nustebo.
— Tai kodėl gi iš manęs dvi- Į 

gubai? — paklausė jis. |
— Dėl to. kad tave reikia iš- ' 

mokyti ne tik kalbėti, bet ir ty
lėti.

* X *

VAIKO SVAJONĖ
— Peri ak. kuo tu nori būti 

užaugęs?
— Santechniku iš namų val

dybos.
— O kodėl?
— Mūsų kraną sutaisyčiau.

• Priversti laikraščius, kad 
įvestų vyrų puslapius.

• Priimti vyrus į moterų klu
bus.

• Vyrams pradėti rengtis pa
togiais rūbais.

• Ir liautis buvus džentelme-
talpina prieš moteris nukreip- jimą. na is.

VIS

Iš smalsumo
Tuoj kiškelis 
Pažvelgė į šalį — 
Ten lekiojo 
Lapės 1131110 • 
Išpešti pūkeliai.

PAGALVOK
(Tęsinys)

: Ir pakėlęs
Galvą, matė: 
Lapė ten gulėjo, 
O šaulys tas

; Jos paimti 
Su ginklu artėjo.

Tai pamatęs
Jis suprato, 
Kad ta lapė krito. 
“Mes laimėjom!” 
Sušnabždėjo
Jis iš džiauggsmo šito...

“Ką daryti
Jei aš bėgsiu — 
Gausiu kupron šūvį, 
Jei čia būsiu, 
Tai su lape 
Jis sitmes į krūvą.

nieji šių drabužių nepažįsta. 
Vaitiekūnas gimė ir augo Lie- 
uvej, bet jis milo ir kailinių ne

pažįsta.
- Kodėl tu taip galvoji?
— Vaitiekūnas neturėjo drą

sos atvažiuoti į VLIKo konfe
renciją. Suvažiavusiųjų kriti
kos ir tiesos žodžio jis labiau bi
jojo negu šalčio, lietaus ir vėjo.

— Ar manai, kad kas jam 
būtų peršovęs kailinius?

— Visa tai, ką jis prieš VLI-| 
Ką prirašė ir pripasakojo, pra
mušė skyles visoje jo galvose
noje. Suvažiavusieji, pastebėję 

' .okių skylių jo galvosenoj, vi
sai nekreipė dėmesio Į jo pasiū- 
."ymus. Jam pasidarė taip liūd
na ir nesmagu, kad jis nedrįso 
; Detroitą atvažiuoti ir pasižiū-' 
rėti į akis žmonėms, kuriuos jis! 
per 20 metų išmislais niekino, j 
To jau gana! Kaip jis galėjo! 
pasirodyti? 1

Kaip tapti našlėmis?
Harvardo universiteto mity-1 

bos prof. dr. Jean Mayer nuro- • 
dė keletą būdų bei priemonių, 
kaip žmona gali greičiau nu
marinti savo vyrą:

1. Reikia jį nupenėti — pada
ryti riebiu.

2. Leisk visą laiką jam sėdėti, 
ir neleisk vaikščioti. Reikalau
jant vandens, maisto ar alaus, 
paduok pati.

3. Naudok maiste dvigubą nor
mą druskos. —

4. Vaišink jį kava, žinoma, su 
daug cukraus ir grietinėlės.

Vaišink jį alum ir alkoho-

Tada žmogutis ir pasiskundė:
— Taip aukštai, kad man net 

aiva apsvaigo.
— Matai, kaip galima ir

alkoholio, — tarė žmonelė.
* * *

PAVYZDINGAS 
ŠEIMININKAS

be

Nuomininkė, gyvenanti viršu- 
na-diliam aukšte, skundžiasi 

mo savininkui:
Į mano miegamąjį per 

gą jau. antra diena sunkiasi 
tu» be sustojimo. Ar ilgai

sto-

dar

Leisk jam rūkyti cigaretes, 
daugiau, tuo greičiau.
Stenkis pakelti cholesterolį

— O iš kur aš galiu žinoti 
kada nustos lietus? Paklauskite 
oro biuro. — ramiai atsakė sei
mininkas.

T.YRYBINĖJ KRAUTUVĖJ

5.
liu.

6.
juo

7.
jo kraujuje.

8. Neleisk atsigauti jo ner-| 
vams.

9. Neleisk eiti anksti gulti.
10. Koliok, bark jį ir nepalik į 

be rūpesčių.
H. Svarbiausia — neleisk jam 

kalbėti ar atidaryti burnos.

Dailės kritika
Kai dailininkas nutapo garsio? 

ponios |K>>tretą, pagal anglų 
tradiciją, būna portreto forma
lus atidengimas. Kai prasidėjo 
ceremonijos. suriginčŲo dvi po
niutės. Viena sako, kad ponios 
nosytė perilga, o |ptroji tvirtiną, 
kad nosytė truputį pertrumpa. 
Dailininko žmona tada ir sako:

— Mano vyras nosį pataisys 
•š vieno galo patrumpins, o iš 
antrojo galo pailgins ir bus gerai 
Visi svečui sutiko su pasiūly 
mu.

Bet iš karto
Kaip prieš mirtį 
Juokas jo sustojo.
Jis pajuto, 
Kad galvutėj 
Kažkas netvarkoje.

Jo ausyse, 
Smegenyse
Cypė tik ir ūžė, 
Lyg kas būtų 
Su pagaikščiu 
Jam pakaušą daužęs.

“Kas įvyko?”
Jis. suriko, 
“Nebgaliu girdėti, 
Kaip žinoti, 
Kai tas paukštis
Man pradės kalbėti?”

Jei gyvensiu, 
Kol pasensiu 
Nevykdysiu keršto, 
Nes pagieža, 
Priešui skiria, 
Į siuntėją grįžta.

Ką daryti?
Jau, matyti, 
Galas man artėja”, 
Išsigandęs 
Šoko bėgti, 
Net pralenkdama vėją.

Šūvis trenkė,
Kiškis virto, 
Bet dar jautės gyvas. 
Tuoj pašokęs 
Nuskubėjo, 
Nors ir buvo slyvas.

tai

.žmonės patys bėga. • ■
• Šventame Rašteyra,pasaky- 

ta: Jeigu tau kęęta^į žandą, tai 
atsuk ir^ntr^ Kitoje vietoje 
sakvr Dantis už ;dantį; akis už

11? OSI• Vienas būt,
; nevedęs sekančiai'apibrėžė mo
ters vertę: “Namai be dirbsčios 
šventos moters rankos, būtų ny
kūs, ir gyvenimaas juose nebūtų 
pakenčiamas”. Bet kažkodėl dau

i gelis vyrų linksmiau praleidžia 
laiką saliūnuose, negu namub-

• žodžiai skaudesni už kumš-

• Mokslininkai tvirtina, jog
• Jeigu neturėsi priešų, 

niekas apie tave nekalbės.
S Būna ir taip, kad ginas 

žmogus protingesnis už blaivąjį,

$ Paranoikas serga didybės 
manija.

8 Blogas politikierius ir vai
kams rankas bučiuoja.

• Kuomet dr. V. Kudirka ra
šė žodžius; “Vardan tos, Lietu
vos vienybė težydi!”, jis, tur 
būt, nujautė kas gali atsitikti 
mūsų tarpe, kai kiekvienas eisi
me gelbėti • Lietuvos skirtingais 
keliais, o kartais net ir šunke
liais.

• Jei dirbsi geram tikslui, bū. 
si paskerktas tų, kūne dirba blo
gam.

civilizacija prasidėjo tuomet, kai 
buvo išrastas vežimas su dviem 
ratais, kurie sykiu sukosi. Ame
rikos lietuvių vežime dar ne visi 
ratai sukasi į tą pačią pusę. Kai 
kurie vis eina į šoną arba- į atbu
lą pusę. ' ’• <

• Jeigu gyvenime nesiseka, 
atsimink, kad saulė teka kiekvie
ną rytą. Kiekviena diena kito-

— Sviesto yra?
— Nėra. Į
— Miltų yra?
— Nėra.
— Druskos?
— Nėra,
— Tegul pilietis pardavėjas 

pabučiu&ęa man į...
— Pilieti, tegul nepamiršta, 

kad šioje krautuvėje klientai pa
tys save aptarnauja!

PASIKALBĖJIMAS
SOVIETUOSE

— Mano Viktutė; jau keturi 
mėnesiai. — sako v;ena motina 
kitai.

— Mano Vytukui tik trys, bet 
jis jau sėdi...

Prie jų priėjo kaimynas ir, 
bailiai apsidairęs, pusbalsiai pa
klausė:

— Už ką?

Vyras sako žmouui; ‘ .
' >— Stat, pąriskaityk apie Eu- 
vis, Gertrūda. Tu puikiausiai 

galėtumei pariiuukyti iš jų tv 
lėti.

TEISYBĘ PASAKĖ
Žmogutis mėgdavo nugerti, o 

jo žmonelė — papriekaištauti 
jam dėl to. — Pirma tu išiuuk Iš jų gerti

Kartą jiedu užkopė į kalną, likiai vandenį.

• Kai kurie plunksnos amati- 
rikos ’Lietuvių Taryba ne
veikia ir už nieką /nekovoja. 
Kadaise ir musė, tupėdama ant 
jaučio rago, gyrėsi, kad ji tik 
viena išarė lauką, c jautis tik 
vaikščiojo.

• Garbė žmogaus yra panaši 
j aukštą medelį, kuriam ilgai 
reikia augti, o nulūžti gali labai 
greitai.

• Mūsų jaunimas, kaip paukš
tis -— miške gimęs,-miškan ir žiū-

Don Pilotas

• Blogam žmogui ir velnias 
draugas.

• Dievas Adomą ir Ievą išva
rė iš Rojaus, o iš Sovietų rojaus

— Naujienos, Chicago, 8. DL Wednesday, NhvemJ
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Kad dr. Bobelio pranašavimas išsipildytų
Detroite vykusioje VLIKo konferencijoje nuotaika 

buvo vieninga, ilgų metų erzeliai neėdė suvažiavusiųjų 
ir pasitikėjimas vienų kitais vėl nušvietė reikhlingą eiti 
kelią.

Dr. Kazys Bobelis įdėjo nepaprastai daug laiko, ener
gijos ir kantrybės, kol įtikino įvairiais takais žingsniuo
jančias lietuvių grupes eiti Lietuvos laisvės naudingiau
sių ;*įejįu. Visi atsimename, kiek vargo ir kantrybės jis. 
turėjo parodyti, kol išjungė erzelių..pradininku^ paleido 
juos į nežinią, o patš^pjįingė visiife į Vyriausių Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą,' kad žingsniuotų visi kartu, ir kaip 
jis, veik viską nustūmęs į šalį, siektų laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos.

Kada jis kalba nepasiruošęs, tai gali kurtais paleisti 
giliau neapgalvotą mintį, bet kai pasiruošia 40-metinei 
VLIKo konferencijai Įr pasirašo kiekvieną svarbesnę 
mintį, o vėliau suvažiavusiems atstovams ją perskaito, 

’tai pranešime nukrypimų į šalį nėra. Paprastai Bobelis 
nepranašauja. Jis rimtai kalba apie įvykusius ir vyks
tančius faktus ir daro iš gyvenimo tikrovės išvadas.

Savo kalbos pradžioje dr. Bobelis pasiskundė VLIKui 
uždėta našta. Jis nurodė, kad ta našta yra sunki, nešama 
net dviejų Lietuvos gyventojų kartų. Jam pačiam visą 
dešimtmetį teko nešti sunkią VLIKo naštą. Reikia skaity
ti ir tą paruošiamąjį dešimtmetį, kada jis buvo Amerikos 
Lietuvių Tarybos priešakyje. Jeigu dr. Bobelis būtų ne
vadovavęs ALTui, būtų neparuošęs dirvos, tai jis nebūtų 
galėjęs vadovauti ir VLIKui. Paruošiamoji dirva jam 
buvo labai naudinga. Jis turėjo progos susipažinti su 
ALTo dirbamu darbu ir žinojo ALT,o ręįksmę VLIKui. 
Jis, geriau negu kas kitas, turėjo progos pažinti tarptau
tinius santykius ir jų raidą. Jam nereikėjo spėlioti, kuria 
kryptimi tarptautiniai klausimai kryps ir kas klausimus 
spręs. Jis pažino tarptautinę padėtį ir žinojo, kas išspręs. 
Jis mokėjo atsidaryti duris į Belgrado konferenciją ir 
turėjo progos papasakoti Amerikos deelgacijos pirmi-

ninku! Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų pavergimą. Am
basadorius Arthur Goldbergas ne tiktai klausė dr* Bo
belio, bet jis jam ir papasakojo, kaip prezidentas Fordas 
pasakojo Povilui P. Dargiui.

Dr. Bobelis, nešdamas VLIKo naštą penktąjį dešimt
metį, pareiškė giliausią savo įsitikinimą, kad šį dešimt
metį Lietuva vėl taps nepriklausoma. Sudėjęs visas turi
mas žinias ir nujautimą, jis pabrėžė, kad šiuo reikalu 
jis visai neabejoja. Mums, nežinantiems faktų, atrodo, jog 
tai yra pranašavimas. Mes norėtume, kad taip butų, bet 
mes nežinome, ar taip įvyks. Tuo tarpu dr. Bobelis žino 
ir tuo reikalu visai neabejoja.

Bet savo kalboje dr. Bobelis paskelbė ir kitą prana
šavimą. Jis, aišku, yra surištas su pirmuoju. Jeigu ne
įvyks ir antrasis pranašavimas, tai vargu galės būti įvyk
dytas pirmasis. Dr. Bobelis tvirtina, kad imperialistinė 
Sovietų Sąjungos diktatūra subyrės.

Mums atrodo, kad dr. Bobelio antrasis pranašavimas 
yra svarbesnis už pirmąjį. Be antrojo, vąrgu galės būti 
įvykdytas pirmaiss. Koks pagrindas manyti, kad sovie
tinė imperija subyrės?

Jurijaus Andropovo liga yra pirmas Sovietų impe
rijos irimo ženklas. Niekam ne paslaptis, kad Andro
povas buvo vienas galingiausių žmonių po Stalino įr Be- 
rijos mirties. Andropovas tapo galingiausiu žmogumi 
visoje Sovietų imperijoje. Chruščiovas jį suvaldė. Suvaldė 
ne smūgiu ar gąsdinimu, bet įtikinimu, kad sovietinėj 
sistemoj turi būti tvarka, kad ir galingiausias žmogus 
privalo klausyti vyriausybės galvos, kol jis bus priešakyje. 
Chruščiovas mokėjo įkalti Andropovui į galvą, kad jis 
bus galingiausias, jeigu klausys Chruščiovo.

Andropovas, turėdamas savo žinioje įtakingiausius 
čekistus, būtų galėjęs labai lengvai likviduoti asmeniškus 
savo priešus, bet jis to nesiėmė. Net kai Politinis Biuras 
slaptai nutarė nušalinti Chruščiovą, Andropovas nesikišo. 
Jis prisiekė ištikimybę Brežnevui, kuris karių ir polit- 
biuro vardu .turėjo drąsos pasakyti Chruščiovui, kad jis 
negali sauvaliauti. Jis padarė didelę klaidą, siųsdamas 
karo medžiagą į Indoneziją ir pakartojo tą patį dalyką, 
nepasitaręs su'Politinių Biuru, pasiųsdamas didžiausius 
kiekius karo medžiagos į Egiptą. Netiesioginiu keliu jis 
apginklavo Izraelį, nes didžiausi karo medžiagos sandė
liai atiteko Izraeliui.

Andropovo ranka būtų nesudrebėjusi nušalinti Čer
nenką, bet amžius privertė jį laikytis pažadų įr įrodyti 
visam pasauliui, kad sovietinė sistema nėra iš piršto iš
laužta, bet tinka praktiškam gyvenimui. Jis siekė asme
niškos galios legaliomis Sovietų sistemos priemonėmis ir 
ėmėsi nepaprastų priemonių prieš vagiliavimą ir kombi
nacijas.

Pačioje Maskvoje ir net Federalinėje Rusijos Res
publikoje jis neturėjo drąsos pasisakyti prieš sovietinius 
kombinatorius, bet Gruzijoje ir Azerbeižane jis ėmėsi la
bai griežtų priemonių. Kada Gruzijos komunistų parti
jos nariai kalnuose pradėjo “statyti mokyklas”, biudže
tuose pravesti algas “mokytojams” ir mokslo išlaidoms, 
kai tų mokyklų visai nebuvo, Andropovas pasiuntė čekis
tus tas mokyklas aplankyti ir tie atstovai minėtų “mo
kyklų” nepasiekė dėl blogo oro ir sunkaus kelio į kalnus, 
tai Andropovas nutarė imtis priemonių prieš veikiančias 
kombinacijas. Bet jis nedrįso likviduoti kombinatorių 
pačioje Gruzijoje. Jis ėmėsi tų pačių priemonių Azer
beižane. Jis paėmė Aliųjevą, kuris pradėjo vietoje šau
dyti kombinatorius. Andropovas įkėlė Aliųjevą į Politinį 
Biurą ir leido jam sušaudyti kelis policijos vadus — gerus 
kombinatorius, bet ir vėl Andropovas pajuto didelį pasi-dr. Bobelio pranašavimas taptų tikrovė

B •

VL. BAMAKAS

PASTABOS IŠ TOLO
VI. Š.moUūno pagerbimas

Laikydamasis kalendorinės ei.1 
lės tvarkos, pirmiausia (šiame 
repprtože) noriu paminėti Vlado 
šimoliūno, gyv. Los Angeles, 
pagerbimą (kaip visuomeninin
ko), įvykusi Los Angeles Tau
tiniuose Namuose rugsėjo 24 d., 
kurin labai aktyvaus, tą pagerbi
mą rengusio solenizanto drau
gų komiteto organizavimo — 
kvietimo dėka prisirinko apie 
pusantro šimto VI. Šimoliūno 
draugų, bendradarbių ir gerbėjų, 
kurių tarpe buvo ir (paminint 
vos kelis) laureatas rašytojas 
Jurgis Gliaudą su žmona, Ale
na Devenienė-Grigaitięnė, J. ir 
Emilis Sinkiai ir daug kitų.

prasta proga: Jo (VI. Šimoliū- 
Į no) 70-ties metų amžiaus ir 30- 
1 ties metų visuomeninės veiklos 

sukaktis. Buvau ir aš pakviestas 
įsijungti šio minėjimo progra
med — “pagrindiniu kalbėtoju”, 
nusakant solenizanto biografi
nes apybraižas, kiek man tai bū. 
tų Įmanoma. Nesu linkęs būti 
“pagrindiniu kalbėtoju” nie
kur, bet čia negalėjau atsitsąky- 
ti, nes jaučiau didelę moralinę 
skolą Vi. Šimoliūnui, už jo pa
rodytą draugiškumą ir pastari-: 
gas ruošiant mano pagerbimą, 
kaip tik vos tris savaites anks
čiau. Maniau — bent tuo, ką 
galėsiu apie, j j pasakyti, atsily-. 
gifflsiu, kaip sakoma “už gerą — 
geru”, o juo labiau, kad jo visuc-.

drądarbiąi lietuyi&osios Los 
j Angeles radijp valandėlės veik- 
Į Io,e (programų paruošime), dėl

to atsisakyti nuo paslaugos savo 
kolegai — negalėjau. Apgailes- 

(nežinau kieno) 
byyfr padaryta klaida to šau
naus vakaro programos eigoje: 
pirmiausia buvo sveikinimai 
žodžiu ir raštu (jų buvo nema- 
žąi), ir tik ant galo aš buvau pa
kviestas kalbėti apie asmenį 
(taigi VI. šimoliūną), kuriam 
prieš tai buvo adresuoti svei
kinimai. Vadinasi — publika 
(daugumoje) nedaug nusivokė 
už ką solenįzantas yra sveiki
namas, kokie yra jo nuopelnai, 
vpačiai tie, kuriu (labai dide
lių) jis turi ir ne Amerikoje 
(Argentinoje) apie ką publika 
labai nedaug ką žinojo.

Geriausias sveikinimas? žo
džiu sveikinusi Birutięčių atsto
vė Veronika Ajidrašūnienė ((sa- 
vanorio-kūrėjo pulk. Jono And- 
rašūno žmona) susilaukė labai 
skambių, per visą salę nuaidė- 
jusių plojimų, kai save šiaip jau 
trumpa sveikinimą užbaigė labai 
moterišku pareiškimu, kad: 
“...visos birutietės Vladui Šimo- 
liūųui, šia proga, siunčia po buč
kį...”

Sveikinimų buvo daug žodžių 
nuo ĄLTos pirmininko A. Ma-

gardės pixm-ko R. Dabšic, ne
kalbėt jau apie labai viliojantį

Mat, ir. renginys buvo ne pa- > meninė veiklą tikrai yra verta

priešinimą,. Kombinatorių šaudyti neleido,-nes tai yra 
sovietinės sistemos pagrindas.' / į

Andropovas prilipo liepto galą. Jis pasinė aukš
čiausią Sovietų valdžios vietą ir įsitikino, kad jis negali 
pakeisti dabartinės Sovietų sistemos. Andropovas buvo 
sveikas žmogus, bet jo paties įsipareigojimai jį padarė 
ligoniu. Jis nebetinka Sovietų valdžios sprendimams for
muluoti ir spręsti. Jis atleido Tolimųjų Rytų aviacijos 
vadus, bet jis nepajėgia sumoderninti Sovietų avięaijos. 
Jis protestavo prieš JAV vidutinio pajėgumo raketų 
įrengimą V. Europoj, o JAV oficialiai paskelbė, kad pir
moji raketa jau atvežta Anglijon. Andropovas žino, kad 
ji lengvai pasieks Maskvą. Andropovas žino, kad Ame
rika atveš ir kitas raketas į Europą. Amerika sustabdė 
Sovietų ekspansiją Grenadoj, sustabdys ir Nikaraguoj. 
Prezidento kelionė Japonijon ir Pietų Korėjon parodė, 
kad Andropovo grasinimų JAV nebijo. Andropovas tapo 
bejėgiu. Kartu su juo iškris iš Sovietų valdžios Aliujevas 
ir kiti valdžios vietas užėmusieji KGB pareigūnai.

Jeigu valdžios priešakiu atsistos Černenka, Sovietų 
Sąjunga mesis į karą. Jeigu atsistos protingesni marša
lai, valstybė bus apvalyta nuo sovietinių ekstremistų ir 
visiems laikams sprogs sovietinis burbulas, per 65 metus 
nepajėgęs krašto gyventojams pagaminti duonos ir dra
bužių. Yra pagrindo manyti, kad su Andropovo nušali
nimu, pakels galvą ir komunistų pavergtos tautos. Tadai

netolimoje ateityje net ir. nuo 
Tautinės S-gos vietini©, skyriaus 

pareigu (jįs ne taip 
senai į^teįo nariu į ^autinę S-gą. 
taigi tautininkus). Sveikinimus1 
rą^n skaitė L. Mažeikienė. Pro
gramai vadovavo F. Masaitis.

Mano pakviesta sejistė-aktore 
Stasę Klįmaitė Pąutienienė pa
skaitė vieną VL širaolįūno jau
nų dienų eilėrašti “Jūra”.

. Vladas Šimoliūnąs .ganė 1913 
m. Pušaloto vąjsč. Panevėžio 
apskr, Baigęs pradžios mokyk
lą savo valsčiuje, gimnaziją, net 
7 metus, laukė Klaipėdoje, nes 
jį globojo jo dėdė prof. inž. Jo
das Šimoiiūnas, Klaipėdos uosto 
valdybos viršininkas (jį labai 
gerai asmeniškai pažinojau — V. 
B.), bet gimnazijos paskutiniuo
sius metus praleido Aušros Ber
niukų gimnazijoj.e Kaune, ku
rią baigė 1935 m. Sekė karinė 
prievolė — karo mokykloje, ku
rią, kaip kadro kariūnas, baigė 
1938 m. Kaip artilerijos karinin
kas — tarnavo 3-čiame artileri
jos pulke, iš kurio (ir iš Lietu
vos kariuomenės) pasitraukė į at
sargą prasidėjus 1941 m. vokie- 
čių-rusų karui.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Su visu atsargumu m«s ją nunešėme į lovą, 
patogiai paguldėme ir šiltai apklojėtus. Ji, gavusi 
injekciją, miegojo ir atrodė, kad krizę bus jau 
praėjusi.

— Tai vis per mane taip ątsįtįko, — pasakė 
man Mečys ir liūdnomis akimis pažvelgė į mane.

— Ne, Mečy, ne jūs čia kaltas, bet aš kalta. 
Jei ne aš. tu nieko jai nebūtumei dar sakęs, ir 
gyvenimas būtų riedėjęs paprasta vaga, bet da
bar štai kaip atsitiko. Per mane.

Tuo tarpu Jadvyga įbėgo į virtuvę ir nugir
do paskutinius mano žodžius.

— Jei ką nors kaltinti, tai aš labiausiai kalta, 
— sako ji, — nes aš stačiai reikalavau Mečį, kad 
jis savo nusistatymą maniai pasakytų. Nepaisant 
to. kas įvyko, aš ir dabar sakau, kad Mečys gerai 
padarė, vyriškai pasielgė. Niekas nekaltas, kad 
mama įsikalė sau klaidingas idėjas. Jos tikėjimas 
Čia kaltas ir tikėjimo artistai — kunigai. Tu, Ma
ryte. turi teisę įsimylėti, kaip ir kiekviena kita 
mergai’ė. N’iekas neturi teisės žmogaus prievar- 
i auti, net tėvas ir motina. Mečys turi teisę mylėti 
■ e mažiau, kaip mūsų mamą, heįešfcofypęfckalti
ninkų. bet eikime tiesiu keliu. — Ji pasibmė van
dens ir vėl išbėgo. n

— Jadzė yra teisi. Niekas čia nekaltas. Argi 
galėjau eiti kaip avinėlis, nors ir motinos mei

lės vedamas. Vienokiu ar kitokiu būdu aš turė
jau baigti šį vąidinimą. AŠ kaltas esu ne dėl to, 
kad savo sprendimą mamai pareiškiau, bet dėl to, 
kad pervėiai tai padariau. Parvažiuos tėvas, vėl 
ture,siu jam viską išdėstyti. Jis sakys: ar tu iš 
proto išsikraustei? Tiek išlaidų padėjome ant ta
vo mokslų, o dabar jis baigti nebenori? Ne, tai 
tik ne su geru. Ir dar tu išdrįsai motinai apie tai 
sakyti? Juk tu stačiai į kapus ją nuvarei. Ar tu 
supranti, ką tu padarei? Aš žinau, kad jis taip 
sakys. Jis nebus kaltas, nė mama nebus kalts^ 
kad jie verčia mane, bet būsiu kaltas aš, kad ver? 
čiamas nenoriu pasiduoti.

Aš mačiau, kad Mečio padėtis iš tikro yra la
bai sunki. Dabar man pasidarė aišku, kodėl jis 
iki šiol ėjo nulenkęs galvą ir klausė tėvų, nors jam 
tai buvo be galo sunku. Aš priėjau prie jo ir sy 
meile apkabinau.

— Mečy, tų mąpo vargšelis. Aš suprantu tą- 
vo sunkumus. Ši yra tavo kova už laisvę. Lengvą 
yra kovoti su priešais, bet ši kova yra su tais, ku
riuos visa širdimi myli. Kokia baisi audra yru 
tavo širdyje. Bet reikia turėti minty, kad gyve
nimo kelio pasirinkimas nieko bendro negali turėti 
su tėvų meile. Juk ne tėvas ir ne motina bus ku
nigu, bet tu, Mečy, taigi tu gali jįems pasakyk 

j šiuo atžvilgiu ir taip, ir ne. »
i — Taip, Maryte. Man labai sunku, bet reikia 
tęsti pradėtą kovą iki pergalės. Kudirka turėjo 
iškentėti panašią kovą, kovojo ir daug kitų, tai 
kodėl aš negalėčiau? Man nebus sunku, nes tu

esi su manimi, — jis karštai apkabino mane ir 
trumpam mūsų lūpos susijungė.

— Žinai ką, Mečy, tu turi ne vieną kovą, 
bet dvi.

— Dvi? O kas yra toji kita kova?
— Viena kova dėl kunigystės, o kita dėl ma

nęs. Ar tu manai, kad tau bus lengva išgauti tėvų 
sutikimą dėl manęs?

— Kad ir nesutiks, tai kas čia tokio ? Dažnai 
tėvai turi skirtingas idėjas dėl savo vaikų san
tuokos, bęf kfts jų klauso?

— Ną fcąip, bet vis tik kova. Ąš patariu da
bar kovoti dėl kunigystės ir nieko nesakyti apie 
mūsų vedybas. Juk mes galime dar palaukti. Taip 
bus daug lengviau.

Gretimame kambaryje pasigirdo tėvo ir Jad
vygos bąlsas. Mečys nusiskubino pas tėvą* girdė
jau juos kalbant ir tariantis, paskui atėję Jad
vyga’ ir paprą& durti įėvįj pietus.

Vėliau vąfcare ligonis atsibudo ir jos sąmone 
buvo žymiai Šviesesnė. Prie jos lovos buvo visa 
šeima: Mečys kkipbjo prie jos lovos ir glostė jos 
plaukus. Ji negalėjo* pajudinti nei rankų, nei ko
jų, bet ji galėjo kalbėti, nors lėtai, lyg apsnūdusi.

-r- Mečy, kunigėli tu mano. Kada tu laikysi 
pnrpidjąa? Bus dąug gėlių, daug ąvakių, pilna 
bažnyčia žmonių. |įš sędėeįu už grotų prie pat 
altoriaus, abudu su tėveliu ir Jadze, žmonės sa
kys, Ui Mandus laikė primicijas, ten sėdi jo tėvai 
ir sesuo. Kai tu užgiedosi, tai net sienos sudre
bės, kaip pats Dievas fš dangaus. Oi, kokį aš baisų

-■**- - I l J. "I.'R ■IIIW .fu ■ Į

sapną sapnavau. Tu sakai, aš kunigu nebūsiu, 
nenoriu kunigu būti. Sakai, kunigai tik vadina, 
o tu nenori vaidinti. Man taip baisu pasidarė, 
rodos, kas į galvą rėžė, ir pabudau. Juk tu mano 
kunigėlis, juk tu būsi kunigu, tu taip nesakei.

— Būk rami, mama, taip nekalbėk, pagyk, 
sustiprėk.

— Juk tu būsi kunigu, sakyk, juk būsi, aš dar 
sulauksiu tavo primicijų.

— Sakyk, kad būsi, pažadėk motinai; matai, 
kad ji miršta, — ragina Mečį tėyas. — Ar jūs ne
matote, kad jos valandos jau suskaičiuotos? Ji 
tuojau mirs. Matote, ji jau užsimerkė.

Jądvyga prąyįrko bąlsiąi;
— Mamą, mama, kas tau? Nepąlik mūsų naš

laičių, ką mes darysim be tavęs t
— Aš nepaliksiu jūsų, valkeliai, nepaliksiu. 

— įi vėl ąįds, perbėga Mečį. — Sūneli
mano, kunigėli, kur tavo sutanėiė? Tu nusivilkai 
sutaną, tu nebenori būti kunigu, kodėl? Kodėl tu 
manę apvylei ? Oi. kaip silpna! — Ji kalba labai 
tyliai ir lėtai, jai labai sunku kvėpuoti.

— 3alęyk jaj, kad tu būsi kunigu, kodėl tu 
nepasigaili puntančios motinos? Juk tu matai, 
kaip ji kankinai, ąi' laukia tavo atsakymo.

Ji vėl atmerkia akis.* - ' .i ,j

1 — Naojierro*. Chicago ^'etlnesdav, Nov. tfi, 15^3
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Ramusis ežerėlis
i

IM

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. 

SPKIALYBR; AKIŲ LIGOS 
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

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

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai- 
pos klubo priešine finis susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Bus 1984 m. valdybos! 
rinkimai. Nariai kvieciafni dalyvauti, i

mĮ
* ■

Bus vaišės.
Rože Didžgalvis, rast.

K VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijoo puslapių. Kaina $5. Minldti 
▼irieliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

. t t
(312) 226-1344

1729 & H&lsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVISKAI
MM W. 71rt St TeL 737-514J

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
MM WIST Mrd STREET

Man vaizduotėje atgimsta 
Senos tėviškės laikai — 
Širdis blaškosi, nerimsta: 
Kodėl kenčia jos vaikai?
Kur tėvynės laisvos dienos? 
Kas gi mums jas sugrąžins? 
Ar gi lietuvio blakstienos 
Vien tik ašaras pažins?
Išsiblaškę mes po svietą 
Žengiame keliais- tamsaiais. 
Tiktai jungą, vargą kietą 
Matom mes po 'debesiais.

Bet surasim laisvės kelią; 
Ts-ip nebus juk amžinai! 
Ginsim savo gimtą šalį

OfiM tofofaaM; 776-28M, P. Vaičiūnas

PLOKI DA
V

t Netaupyk darbo rytojui, nes 
kas nors išras mašiną ir tu pa
liksi bedarbiu.

PASLAPTINGOS
Kelis kartus per dieną virš 

' aukštai kalnuose tyvuliuojančio 
Toplico ežero (sunkiai prieina
mos štirijos Alpių rajonas) pa- 

j sirodo Austrijos armijos sraig- 
i lasparniai ir žvalgybiniai lėktu- 
! vai. “Skutamuoju skridimu” ap- 
skrieję du tris kartus virš van
dens paviršiaus, jie grįžta atga
lios į savo aerouostus. Šių skri
dimų tikslas — išvaikyti iš eže
ro pakrančių įvairaus plauko 
nuotykių ieškotojus, kuinuos 
čion masina keli sensacingi pas
tarojo laikotarpio atradimai.

Į

Prostatos, ink z tų ir šlapume

Į į

‘ Š ! 
v i

■

nisterija, kuriai tuoj pat buvo 
pranešta apie grėsmingą radinį, 
į Toplico rajoną nusiuntė mi- 
nuotojus. Jų nuomone, aviacinių 
bombų sprogdikliai anaiptol ne
prarado savo ardomosios galios.

Tačiau ne šie Hanso Fnkės 
atradimai tapo savavališkų eks
pedicijų masalu. Vakarų Vokie
tijos mokslininkai‘ ežero dugne 
rado ir lėktuvo su dviejų vokie
čių lakūnų palaikais nuolaužas. 
Netoliese po storu dumblo 
sluoksniu buvo rastos dėžės, 
kuriose hitlerininkai paprastai

------------ . Ne taip seniai ežero apylinkė- laidydavo šaudmenis, o karo pa- 
® Gauti mušti nieko nereiškia, 5 se pradėjo darbą mokslinė eks- bajgoje siuntė į saugias vietas

bet daug reiškia, kas tave mušė. j pedicija, vadovaujama biologo

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

gos, vokiečių konclagerių kali
nių sąrašai. Be to, ežero dugne 
buvo rasti milžiniški kiekiai su
klastotų pinigų, Anglijos svarų, J 
su kurių pagalba reicho vado- j« 
vai mėgino pakirsti finansinę 
Didžiosios Britanijos sistemą.

Jau ne kai’tą buvo pareikšta 
nuomonių, kad po vandens' 
sluoksniu paslėpta didžioji da
lis hitlerininkų prisiplėštų lobių, i 
Kaip tik ši aplinkybė ir vilioja! 
daugybę nuotykių ieškotojų. • 
Kai kuriems iš jų šie rigikingi | 
žygiai baigiasi tragiškai.^

Kelių metrų storio dumble ’ 
sluoksnis, specialistų nuomone,1 
patikimai apsaugo nuo pašali- • 
nių akių daugybę iki šiol neįspė-. 
tų “trečiojo reicho” paslapčių. Į

(Eur. Liet.-

j

J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

s

VANCE FUNERAL HOME

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

i 
t

f I
I i 
I 
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slaptus dokumentus ir okupuo- 
iš Vakarų Vokietijos F rikės. Po- tose šalyse prisiplėštas vertybes, 
vandeniniu laivu, mažyliu "Geo” • j 
tyrinėdami ežero vandenis maž- 
daug 50 metrų gylyje jos daly
viai netikėtai aptiko visą sandėlį 
aviacinių bombų ir raketų, ku
rios, iš visko sprendžiant, atsi
dūrė čia dar reicho laikais, šiuo 
metu specialistai kol kas ne
įstengia paaiškinti šio krovinio , 
atsiradimo priežasčių,

Austrijos vidaus reikalų mi- nės informacijos priemonių dė- 
: mesį. Savo metu čia buvo rasta 
daugybė karo pabaigoje nacių 
paslėptų slaptųjų tarnybų doku
mentų, didžiulės ginklų atsar- laimėjo 9.

Kaip pranešė laikraštis “Ku- 
, paskutiniaisiais karo me

tais į Toplico rajoną buvo - iš
siųstas specialus Hitlerio lėktu
vas. Iki šiol niekas nežino, kur 
jis dingo. Visai galimas daiktas, 
kad jo nuolaužas ir surado eks
pedicija ežero dugno dumble.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai 
Toplicas atkreipia į save masi-

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

pkrkraustymai

ghre.

NENUSILEIDŽIA
FUTBOLININKAI

Du rusai išbuvo erdvėje 
dienų, bet dabar nežino, 
nusileisti.

140 
kaip

St Petersburg, Fla. 33/JJ 
TeL (8132 221-4201

ŽEMA KAINA
Priimam M.gar C-h.Ty. 

ir VISA Rsctele^.
R. iERRNAE, Trt. 925-4IM

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

HEART 
FUND

“Žalgiris”, šį kartą Vilniaus, 
Sovietų Sąjungos aukščiausios 
lygos futbolo pirmenybėse stovi 
ketvirtoje vietoje. Iš žaistu 33' 
rungtynių jie pasiekė 9 perga
lės, 15 sužaidė lygiomis ir pra-

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650

SOME CHICAGO MOTOR CUJ® Ta*3 OH

.BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572 i
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Alkstąs automobiliams pastatyti

Mylimam vyrui ir tėvui

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Stotie* WOPA - AM

Marouotto Parka. Laidotuvių Direktoriai

Tabfa 771-1543

■ lYtiriy itetwy. 

ANTANAS VILIMAI 
TeL S7S-1SS2 arte S7M9N

S
B
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Kaacfien nuo pirmadlaolo iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro 

Vlaoa laido* ii WCEV stote.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL MSM

I s

> — Naujienos.. Chicago. 8, TH. Wednesday, November 16, 16K3

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

ANTANUI ŠULAIČIUI 
mirus,

jo žmoną Onutę, sūnus — Alfonsą, Edvardą ir Juozą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

DR. LEONAS, DR. DALIA,
PRANAS ir MAGDALENA ŠULAI,
ALEKSAS ir VLADAS ŠI LAIČIAI su šeimomis

Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽ1ONYT1

Ii wns niovct. UK) AN baaa*

2646 Vį. 71U SUM*

Oieage, IDiaou l£61l 
TeUL 77MS74

■fJ

MYKOLUI SIMOKAIČIUI 
mirus,

jo žmonai Begina:, brokui Kaziui, Kanadoje, ir visiems 
artimiesiems reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

EUPHROSINE MiKUŽICTĖ

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvaikie- 

č.ų Draugijos narių susirinki
mas įvyko spalio 28 dieną Vyčiui 
salėje. Pirm. Leonas Vasiliavas, 
at'daręs susirinkimą, pasveikino 
visus susirinkusius narius ir pra
nešė liūdną žinią, kad mirė il
gametė draugijos narė Della Ket
virtis. Ji buvo pagerbta atsistoji. į 
mu ir vienos minutės tyla. Jos 
šeimai išreikšta gili užuojauta.

Nutarimu raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą, kuris bu
vo priimtas be pataisų.

Valdyba pasveikino susi ri n-j 
kusius narius su kalakutų idiena, 
palinkėdama gražiai praleisti tą 
dieną su savo šeimomis.

Į draugiją įstojo viena nauja 
narė — Bronys Goštautas. Bu-į 
vo priimta vienbalsiai.

Suvalkiečių Draugija suruošė 
rai laikosi ir turi nemažai na
rių, kurie vis dar darbštūs.

Suvalkiečių Draugija suruošėė 
savo 45-rių metų sukaktuvinį 
banketą Vyčių salėje rugsėjo 17 
dieną. Salė buvo pilna narių ir 
Svečių. Visi labai jaukiai pralei
do laiką — buvo keliamas šam
pano taurės ir sudainuota ilgiau
sių metų. Svečiai linkėjo Suval
kiečių Draugijai sulaukti 50-ties 
metų auksinės sukakties.

A Buvo pagerbtos kelios narės, 
kurios draugijoje išbuvo jau virš 
40-ties metų ir pasižmėjo darbš
tumu. GaJa, kad dėl ligos nega
lėjo dalyvauti Ona Švirmickie- 
nė, kuri yra tos draugijos įstei
gėja, daug dirbo ir stengėsi, kad 
tik draugija gyvuotų. Ji dar 
ifr idabar prisideda kiek gali.
'*• Sekantis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 16 dieną.

Eugenija Strungys, koresp.

Bronys Goštautas. Bu- į

ryto. Sekmadienį, gruodžio 11 
d. -uvažiavimas būtų tęsiamas 
lik tuo atveju, jei darbotvarke 
liktų neišbaigta šeštadienį. » 

Pagal ŠALFASS-gos Statutą 
suvažiavime sprendžiamuoju bal 
eu dalyvauja sporto klubų rink- 
tio i atstovai ir rinktieji bei skir
tieji ŠALFASS-gos pareigūnai. 
Patariamuoju halsu kviečiami

I dalyvauti sporto drrbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor_ 
ro veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir vi
si lietuvių sportiniu gyvenimu 
besidomį asmenys. j

Smulkios informacijos ir su
važiavimo darbotvarkė yra iš- 

( siuntinėjama visiems sporto vie- ‘ 
netams bei ŠALFASS-gos ad- daryta lapkričio 4 <1. Čiurlionio 
ministraciniams pareigūnams. Galerijoje, Inci, 4(138 Archer’ 
Organizacijos ar asmenys norį 
pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis Į ŠALFFOSS-gos Cent
ro Valdybos vykd. vicepirminin
ką Rimantą Dirvonį, 8913 South 
Leavitt St., Chicago, IL 60620, 
telef. (312) 239-2179, arba į gen. 
sekretorių Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117, 
tel. (216) 481-7161.

— L.K.V. S-ga Ramovė, Chi
cagos Skyrius. Lietuvos Kariuo
menės atsikūrimo minėjimą, 
talkinant p.p. Birutininkt ms, 
rengia kpkričio 20 dieną. Pa
maldos .1. Centro koplyčioje 
11:15 v. r. Tuoj po pamaldų 
vyks apeigos p.ie L. Kovų pa
minklo. Tuoj po šių apeigų 
p.p. Birutininkių paruoštos vai- j 
šės — pietūs J. Centro apatinėje 
salėje. Dalyvauti pietuose gali-1 
ma užsisakyt šiais tel.: 136-6611 ' 
ir ‘725-6193. I

Visuomenė ir organizacijos1 
su ssvo vėliavomis prašoma mi
nėjime dalyvauti. Valdyba

— Bendroji dailės paroda, a'.i-

pareigūnams. Galerijoje, Inci, 
Avė., tęsis iki lapkričio 20 d. • 
Dalyvauja 16 dailininkų su 46 
darbais. Jury komisija nuspren
dė dvi premijas už grafiką: Ve-I 
rai Švažienei už lino raižinį 
Didvyrių žemė ir Jeanne Kra- 
pauskas už kompiuteriu sukur
tą Vytį.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba Pavergtoj Lietuvoj j 
------- 1

ŽALGIRIS PIRMAUJA
KREPŠINYJE

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Pau!

FartfovliMl
| . UAL BSTATI H>* IAL<

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IR 2JQ4AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS «
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezIdeaUi ~

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I A U J r ų I | j i
... ................... ... ........... > r ■. 1 po pirmojo Sovietų Sąjungos j

| krepšinio pirmenybių rato len-l 
! -4._ t __ ’

— Marquette Parko Lietuvių;
Namų Savininkų draugijos su
sirinkimas bus lapkričio 18 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak., pa
rapijos salėje. Į susirinkimą ža
dėjo atvykti svečiai — alderm. 
Edward Vrdolyak ir Edward 
Burke. Tikimės iš jų getų žinių. 
Valdyba prašo narius ir svečius 
gausiai dalyvauti, nes mūsų jėga 
yra mūsų skaičiuje.

Stasys Patlaba

— Bendroji lietuvių dailinto-1 
kų paroda Čiurlionio Galerijoje^ į 
Ine., 4038 Archer Ave., bus at-j 
dara visą šią savaitę. Dalyvauja; 
16 dailininkų su 46 darbais, j 
Premijas laimėjo dail. Vera šva-• 
bienė už grafikos darbą Didvy-j 

Cleveland© Lietuvių Namuose,' rių žemė ir Jeanne Krapauskie- 
877 East 185th St., Cleveland, nė už kompiuteriu sukurtą Vytį. 
OH. 44117. Telef. (216) 531-2131. Parodą surengė Čiurlionio Ga- 

.Suvažiavimo pradžia 11:00 vai. lerija, Ine.

teles viršuje stovi Kauno “Žal-^ 
girio’’ komanda, iš vienuolikos' 
rungtynių turėjusi dešimt laimė- . 
jimų. Praeitų metų laimėtojas- 

i Maskvos CAS klubas stovi tre—' 
i čioje vietoje. Vilniaus “Staty- ’ 
ba” turėjo pasitenkinti dešimta 
iš 12 vietų. J

Antrajame rate dėl čempijona. 
to rungtyniaus tik pirmosios še-

šios komandos, tad “Statybai” į 
pirmąsias vietas pakliūti jau nė
ra galimybių.

Geriausiais “Žalgirio” žaidė
jais pirmąjame rate buvo S. Jo
vaiša, V. Masalskis, V. Chomičius 
ir M. Arlauskas. A. Sabonis ir R. 
Civilis dar ssvo formos neatrado.

* * *

PERKŪNO IŠDAIGOS

Nuevo Diario labai griežtai pa
sisakė prieš šį politinių partijų 
pasitarimą. Jis rašo, kad toks 
partijų pasitarimas yra priešin
gas Nikaraguos suvereninėms J

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

Metinis visuotinis ŠALFAS 
S-gos suvažiavimas

" Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
.ir Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1983 m. gruodžio 10 d., 
ClpvplanHn T.u^tnvni TVomimco '

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or __ 
Triaminic-12® Tablets

R>r Allergy Relief 
that’s, notning to 

sneeze at.
C 1983 Eferser Laborworin. Dhdtte c£ 
Scnrirg, he, Lamh. Nebrads 6850L

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai),

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, H. 60608

Rudens rytą Klaipėdbs rajono 
Medsėdžių kaimo gyventoją Juo
zą Gedmintą prižadino perkūno 
dundesys. Netrukus Į kambarį 
pliūptelėjo ugnies kaimuolys ir 

į pasigirdo baisus trenksmas. J. 
f J. Gedmintas tik spėjo pamatyti 
t oru lekiantį radijo imtuvą. Be 
Į rafdSjo imtuvo, buvo sudaužytas 
! televizorius, stalinė lempa, iš

daužyti trys langai, vienas net 
su rėmais iškritęs. Nors visi lan
gai buvo uždaryti, žaibas į kam
barį pateko per televizoriaus an
tenos kabelį, toje vietoje sieno-

i je liko kumščio didumo'skylė.
Ištyrus įvykius sprendžiama, 

Į kad namą nuo gaisro išgelbėjo 
įžeminimas. ‘ -

SANDINTSTAI NENORI 
TARTIS SU. VISAIS

MANAGUA. — Nikaraguos 
politinės partijos nutarė su
šaukti-visų politinių partijų.p.a- 
sitarimą įvairiais Nikaraguos 
visuomenės reikalais.

Naujai leidžiamas laikraštis

raguoj nebūtų vyriausybės, ku
ri galėtų spręsti visuome- 

, kad vi- 
pasitari- 
egu vy-

ri galėtų spręsti vist^ 
niniūs reikalus. Atrodo.
sų laikraščių atstovų 
mas bus svarbesnis, r 
riausybės atstovų pasitarimas.

Nikaraguos episkopalų vysku- > 
pas Pablo Antonio Vega taip pat 
reikalauja visos Nikaraguos vi
suomenės atstovų pasitarimo 
spręsti rinkimų klausimą.

t Pipirai pripuolamai buvo 
atrasti Sumatra saloje kap. F. 
Cares, iš Salem, Mass., 1796 me-

® Turkijoje pirmoji moteris 
1968 metais baigė mokslus ir ta-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

% * 
, 4

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.

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight ♦ 
* ■ - • A f '

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, Tboomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

A Guseen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.. liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Gttftsen —- DANTYS, jų priežiūra, įveiksią Ir
84.00
83.00

A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___

G*fima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ Arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 persiuntimo ifiaidoma.

82.00

I

E

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

MiSCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

READINGS BY DONNA 
CHARACTER READER

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON

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

973-2208
7115 NO. CLARK CHICAGO, ILL.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

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

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

By private breeders.
Taking Christmas orders- now.

'3D5-8967

Nuomos
RENTING IN GENERAL

i
1 ----------------------------------------
IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 

( butas. Pageidaujamas ramus vy
ras. Geso šilumą turės užsi
mokėti. $195 mėnesiui.

Telefonuoti 863-3879

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(C

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.

Pirdarimai h Taisymai 
1*44 WMt |4th Stettt 
Tat. REpvMIe 7-1941

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer. Avenu«, 

Chicago, UI. 60632. Tol. Y A 7-59W

SS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, 111.
60642 - 424-8654

j Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d-

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago. IR 60629

ADVOKATU DRAUGUA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoa:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S. KadzU Ava.
Chicago, IR. 60629
Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO RONUS

g 6 — Naujienos, Chicago, 8, HLWednesday, November 16, J983


