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DR. MARTIN KINGO NAŠLĖ PATARĖ
BALSUOTI UŽ WALTER MONDALE Į

ŠIOMIS DIENOMIS JI IŠRINKS AUKŠ; ČTAUSIOS TARYBOS PREZIDENTU

— JUODŽLAI PADARYTŲ DIDELĘ KLAIDĄ. JEI ATEINANTI
ANTRADIENI BALSUOTŲ Už JESSE JACKSONĄ
^ATIANTA, Ga. - Trečiadie jos kandidatą prezidento parei- ’
nį Core lt a Scott King, žuvusio goms, tai O’Neill neabejodamas
dr. Marlin Luther Kingo našlė, tvirtino, kad jis aiškiai pasisakė i
pusryčiavo kartu su W. Mon už Walter Mondale, nes Mondale j
dale. Atėjusiems žurnalistams, ji. turi gerą valstybinio gyvenimo Į
pareiškė, kad juodžiai kovo 13 d. ‘ patyrimą, krašto, gyventojams!
pirminiuose rinkiniuose turėtų! jau seniai' žinomas. O’Neillio Į
duoti savo balsą už buvusį vice- į nuomone* Mondale yra pats ge- ;
ria tįsias kandidatas kokį šian- i
prezidentą W. Mondale.
— Juodžiai padarytų didelę dien demokratai turi. Be to, W. j
klaidą, jei balsavimo dieną savo Mondale yra pavyzdingas krašto
balsus, atiduotų Jesse Jaeksonui. pilietis. Jis pažįsta krašto įsta-:
— pareiškė Corel ta King. Ji pa tymus, gali lengvai savo mintis •
tarė balsuoti už buvusį vicepre išdėstyti.
1
zidentą, nes jis visada gynė ma
Pats Mondale aktyviai ruo- *
žumų teises. Jaėksonas žino, kad šiasi kovo 13 d. balsavimams.i!
nominacijos jis negaus, bet ne-1
Jis nemano, kad senatorius (i-;
supranta, kad savo*veikla silpni Hart gali jam daug kuo pa
na Demokratų partijos kandi kenkti.
dato.'-poziciją būsimuose prezi-1
Visi demokratu kandidatai
dento rinkimuose . metų pabai
suvažiavo Floridon
goje.

BEVEIK KASDIEN JIS SKAITO PASKAITAS. KALBAS*
TELEVIZIJOJE RODOSI KARI U SU ŽMONA
MASKVA. Rusija.— Konv
tinas U. Chernenka treciad
kartu su žmona jwrą kartą
sirodč Sovietų televizijoje.

di. J s tarėsi s:
štų \ dovais i
N daugiau ai
siek... jei -.t M-k
turės. !)*;:<
pasirodė. Televizija visam kraš kč ir dai:
tui parode, kaip Černenka sulen- ’ kraustyti i
ke balsavimo lapą ir įdėjo į bal kad Kubos
i Angola.
savimo dėže. Brangiais kailiniai
apsirengusi pasirodė ir Čerr.er
►e .Maskvos žinios Kubo
kos žmona. Paduotą lapą ji t
nebus smntinrjan.ii iš v
pa! sulenkė ir įdėjo į dėžę, s
’vbes i kita.
v ėjusią ant stalo.
! Vakar Černenka lėtai persi
GYDO UPIŲ LIGOMIS
tė jam paduotą kalbą, liečian a
APAKUSIUS
mą. Praeitą mėnesį Surietė
“parlamentas”, paklausęs politi
nio biuro nutarimo, paskyrė K
i u k 3"
ro jegu
nckoi
' ‘
mauduos divizijų, bet j s pkmL
' mukaus pa meni o karo
• letui. Nuo jo priklausys karinomenės vadu paskyrimas aukši
j toms pareigoms. Černenka pa; siūlys, o vadinamas Sovietų-par‘ la Dienias turė\ palvirįinH pol . l-nio Iriurd rekomendacijas.
k Aukšti Sovietu pareigūnai tvir
4*
.
■
į-titma, kad šiomis denoniis, gr.I

;ur.g„s otr
ke’ta A! .

Jungtinių Tau’ų yra sudaryta
Pasaulinė sveikatos organizaci
ja. ši tarptautinė organizacija
rūpinasi įvairiomis ligomis įvai
riose valstybėse. Daugelis ma

Visi demokratu partijos kan
nosi liktai pasaulio saugumo re didatai trečiadienį suvažiavo i
Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybės susitikimas su spaudos atstovais ryšium
a kaisis, bet jai taip pat rūpi ir
Floridą. Jie nori paruošti dirvą
su 25-rių sukaktuvių minėjimu, kuris įvv’ks kovo 31 d. Pirmoje eilėje:-iš kabės į dešinę
Atstovų Rūmų pirmininkas T. ateinantį antradienį gauti dau
sėdi: tėvų komiteto pirm. Jonas Variakojis. mokyklų inspekt. Regina Kučienė, dir. Juliu>
O'Neill Jr. labai patenkintas se giau balsu.
Afrikoje yra upių liga, kuri
širka, vicedir. Danutė Blndokienė. Birulė Jasaitienė. Antroje e lėje iš kairės į dešinę
natoriaus liart pasirodymu.VPir^ į
apskūra vyrus. Tri yra epide
Šiaurės rytu yrafetijėse'dęmo—stove: žum. Stasys Juškėnas, naiys Jokūbai Gražys, reng vad. Nijolė Gieršrikienė- An
miriinkas O’Neill sako, kad Hart i
mija, kuri padaro šimtus vyrų
tanas Juodvalkis, Agnė Kižienė, sekr. Vida šil.knė, reng. vad. Dana Putrienė, ūkio reik.
moka -įtikinančiai pasakyti kai-f
invalidais. J;c nep
nepajėgi va iks
kab
ysdiTrinia Bankienė ir dr^eonas Kriau/eliūnas.
(Jono Tamulaičio nuotrauka)
bas balsu^^^^riašau-; bėToj^^^Jdėrk
ai kas* turis
Juos veda
ja senatoriui gt^i^lit®^deino- I tojas^Š^^^įęsnis
sveikas akL. o vyr turi 3 ar 1
i ciausioj
s daūgtausia laiko praleido
išrinks jį tarykratų ^partijoje. I^nftjkfgtamą
pėdų 13zda<. Jie ein
to
; bos pre
Iki Brežneve
Atlantos mieste. Georgia valsti
reikia tokių žmogių- kurie pajė
Flo^do^^Cjėv?^^? k
. da naudoja, kad .
komunistai bugia' balsuotojus ^trauktrr sUvo.f turi savo ' Artimuosius. Prašo joj, prieš išskridimą į Miami.
prieš jį
• kuria kryptimi e:.
tarvbos sekreto
pusėn.
> y\
į • A y ’ juos įruošti didesnį subuvimą,} Senatorius Gary Hart jau anks-» MITERANDAS NELEIDŽIA PAKELTI ALGŲ, BET MAIS
• žingsniuojantis, š
ti buvo Mianji srityje. Jis ten
eilę žmonių nuvea\
TAS. DRABUŽIAI. PATARNAVIMAI PABRANGO
Bėę kai kilo .klausįuiaši apie., i kur jų pasiklausytų. Senatorius!
: įtakingiausias komunistas
susitarė
su
keliais
pažįstamais,
tinfcanuausią 3<fe.m6krąhĮ
tailin' Glenn ir buvęs viceprezi-'
prie v:Dile s ir prie maisto, o
JŪROJE KRUVINAS SUSI Į aukščiausios tarybos sekreto- •
PARYŽIUS. — Prancūzuv valskurie jam suruošė kalbas.
vėliau ai ve la i savo nuolat mi
rium. Bet jis “besekretoriauda-•
ŠAUDYMAS SU ISPANAIS
tybės ir savivaldybių tarnauto
Į pietus patraukė ir vicepre-Į
a gvinas” blogai pasijuto. Kai suva
jai ketvirtadienį metė darbą
(!(> apakus
zidentas George Bush. Jis ragi
žiuodavo karaliai ir prezidentai, <
21 valandoms ir priminė vyriau- ,
■ Didelė Ispanijos gyventojų dauna žmones turėti galvoje, ką
tai sekretoriaus nekviesdavo, i
sybei, kad privalo pakelti ally-Į
07
ŽENEVA. Šveicarija,
!guma minta šviežiomis žuvimis.
prezidentas Reaganas padarė.
Brežnevas labri norėdavo tose:
ginimą, nes viskas pabrango,
metu Aiži rijos studentą pagroi Reikalai tai]) sutvarkyti, kad
Jis nori, kad krašto gyventojai!
konferencijose dalyvauti. Jo pa
o socialistinė vyriausybė neleiAtlante paganią žuvį iškrauna
bė šveicaru lėktuvą i' band ‘
laistų jam dar ketverius melus [
ruoštoje konstitucijoje jis įrašė
• džia kelti algų.
i specialiai paruoštus, ledais ap
bet jam no
tvarkyti valstybės reikalus.
jau
i Prez. M: terandąs pareiškė, rūpintus sunkvežimius, kurie
pavyko.
vadinosi
aukščiausios
t
a
r
v
b
I CHICAGO. Ill. — Chicagosį ka<* negalima pradėti kelti algų- per kalnus veža šviežią žuvį tie
Siudentas AE šahra V. Vokie
prezidentu, o dabar ir černenl
nes
tada
niekas
nepajėgs
jų
su

tijoje, Darni s ladle įlipo į kelei
siai į miestus. Per naktį šviežia
j lietuviai pažįsta senatorių C.
gaus tą titulą.
stabdyti.
Savivaldybių
tarnauto

vinį švc’cnrų lėklu\ą. vežusį 62
žuvis pasiekia Madridą* Zara
! Pęrcy ir žino, kad jis atkakliai
Pastebėta,
k:d
bus
šokui
t<
jai
kelis
kartus
prašė
pakelti
at1
j gina rusų pavergtos Lietuvos
goza ir net Barcelona.
j
keicivius ir skridusį į švecariją.
kių
pakaitu
ir
Sovietų
už>icn
A’.i šahra. turėdamas maišėj
į teises. Respublikonas Tom Cor- lyginimą, bet jų prašymai buvo
Trečiadienį ispanai buvo iš politikoje.
sprogstamos medžiagos, priveETį
! coran nori išstumti Charles Per- atmesti. Tada organizuoti darbi plaukę apie 200 mylių į jūrą.
Etiopijos
diktatorius
Mengi
lėktuvą skristi is Vokietijos tiej cy iš Senato ir vartoja tam vi- ninkai nutarė paskelbti vienos' Matyti, kad vėjas galėjo nunešti
tu Haile Mariam S vietų age
dienos
streiką,
kad
kiekvienas
Į
< a; į švecariją. visai neskrenj sas galimas priemones,
jų laivą į prancūzų vandenis. tų pase 1 Di 
žinotų,
ką
ąreiškia
gyventi
dir
danl į Prancūziją, š:;hra norėjo,
j Įsismaginęs Tom Corcoran,
Tuo reikalu jau seniai ėjo gin džios priešakį
žą
susiveržus.
i senatorių pavadino “paprastu
čas su prancūzai. Toli nuo pijes du Šori
Milijoninis miestas buvo su
I respublikonu”, o pat S3 ve, ma:;m
dalį keleiviu, o* jį
krantų sunku nustatytu kur nauioju**. Jeigu d klitorius
stojęs.
Nejudėjo
požeminiai
Ui rnivt
J tyt, priskyrė prie mepapvvanduo priklauso prancūzams, ri.-m bulu u t; a ūkęs ryšiu
f
raukinėlrai,
nebuvo
taksi,
ne

>vinli.
tųjų”.
o kur ispanams. Tik staiga pran
nga, tai būtų
buvo aulobusų. niekas neatidarė
cūzų pakraščių sargybinis lai
Corcoran, matyt, nepagalvojo,
ir ų agentų š: iun
akas, persirengęs darvalstybės įstaigų. Miestas buvo
vas
paleido
kelis
artilerijos
šū
KrenMium jis dar
I; ka1 jis sakė. Jeigu sen. Percy
* liek ’• sustojęs, tikra šio žodžio prasme
vius į laivą ir sužeidė septynis
■ metų jau praleido Senate, o da
tuvą ir nunešė šahrui maisto,
Labiausiai nukentėjo užsienio
j ispanus jūreivius. Sužalojo ir laibar vadovauja užsienio komite
A įrodo, krd Kremliuj jis bus Padėjęs maistą, č u|x^ šahra ir
čiai, nieko negalėjo pamatyti.
I va, nutraukė linkius. Prancūzai daug nsudingesnis, jeigu,
tui* tai jau turi būti nepaprnstas.
;y- jį nuginklavo. Keleiviai nuskripalys sudėjo kruvinus įmanus šia neinu Ūkio stiprūs. J:s y.a do į Paryžių, o šahro uždarytas
1 Ne kiekvienas senatorius užima
PREZIDENTAS NETURI
žvejus ir nuvežė į artimiausias išrinktas Afi Uis V envbės są- i kalėjimą.
tokią atsakingą vietą, kokią už
LAIKO BAŽNYČIAI
pakraščių ligonines. Ispanai la
ima senatorius Charles Percy.
WASHINGTON, D.C.— Visa bai pasipiktinę tokiu žiauria,
I
Amerika malė prezidentą, besi prancūzų elgesiu.
T. O’Neill patenkintas
senatoriumi Hart

Prancūzai visą dieną streikavo,
nori gauti daugiau pinigu

čraisiars, bei Washingtono baž
nyčiose prezidentas labai retais
atvejais būna.
Pats prezidentas tvirtina, kad
_
_—.
„
------ —
jis nenori sukelti nemalonumu
KALENDORftLIS
bažnyčion einantiems žmonėms.
Kada prezidentas nori užsukti į
kokia bažnyčią, tai asmens sar
gai pirma privalo nuvykti į mi
pc.
nėtą bažnyčią ir patikrinti, ar
Saulė teka 6:14, leidžiasi 5:50.
kartais ten nėra įtartinų ir pa
Oras debesuotas, pamažu sušils. vojingų žmonių, galinčių suža

loti prezidentą. J e privalo ap-'
žiūrėti bažnyčą, kad viduje ne
būtų ginklų. Jeigu pasirodo
įtariamųjų, lai j lai turi atkreip
ti dėmesį. Dažniausiai maldyk-,
lose įlartinų žmonių neranda. Į
Apklausinėjimas nekaltų žino-,
nių sudaro jiems didelį nemalo-1
numa. Tikrinimas — dar dides
nį. Prezidentas gerbia visus ti
kinčiuosius. Jis priklauso bap
tistų bažnyčiai.
„

Kinijos sostinės vaizdas

Alvudiečiai atsisveikina Mariją Bosienę
- Alvudo kertinį akmenį

mintieji mūs škiai ir nemūsiškiai
visada Tamsią ge.u mini ir mL
n ės ir ilgam liks Tamstai dėklu-

Po sunkios ligo> vasariu 29 d.
1984 m. mirė Alvudo stipriau- Į
rias lankti* — Marija Bosienė. I
Petkaus šermeninėje alvudiečai j;
at-isveikino su ja sekančią die- ’I

lė — gailestinga sesuo-uiursė su
savu vyru ne tik savą prieauglį
žmoniškai augina, bet ir kap
profesionalė ligonius, ypač
|
nebus Tamstos Velione, pavys-1
ožiu, stiopiausiai slaugo ir iš vi'f
die- t t s gic oje ir maldas kai- I su labai užtarnautos didžios pa |
be•<>: v lištė Paulina ir muzikas. dėkos ir pagarbos susilaukia.
Julius Mačiuliai, Anelė
Kirvai- I
s
Nuo savo sesers Onos neats
ivtė. Alfonsas
ir gyd. Jolieka gėryje ir Tamstos, Vėliom Į
na* Adomavičius. Jis alvudiečių !
Marija, trys kaip ąžuolai sūnūs:
vaidu ir atsisveikino.
Juozas, Jonas ir Jurgis. Jie su
Visu geravalių godojama, Ve savomis šėmomis vienas pe^
lionė Marija Bosienė. kitam
kitą Tamstai reikiamai talkino,
savam ir svetimam vien gero da j padėjo. Tamstą guodė, slaugė,
rydama, save užmiršdama gyve- kad tik Tamsta ir džiaugsme n
didžiausiame skausme laiminges
^vr.ati^jų •darbų slidžiausią kr ai-i nė jaustumeis. Taip pavyzdin
“ ti r, hm nešei.
gai jie elgiasi ir su kitais, net
Per kito pagalbai atsidavimą. • visai svetimais kitų apleistais
Tamsta užsitarnavai nenykstanti I žmonėmis, Didžiausias žmogui
gėrį'tiek čionai, tiek ir tenai, kur j sunkumas gyvenime yra būti
apleistam. savo varge vienišam.
dabar nukeliavai.
.. Toks Tamstos, Velione Marija, Ačiū Tamstai, Velione Marija.
gyvenimas yra tikro žmogaus ke ka<< savu pavyzdžiu įgalinai sa
lias. kuriuo mes visi gyvais 1’- vo vaikus lengvinti artimo di
ku<ieji turėtume eiti Tamsta sa džiausią vargą.
vais artimui skirtais darbai.Tik tie tėvai yra laimingiausi
Marija Bosienė paskutinėmis savo gyvenimo dienomis.
mums visiems palikai žmoni šį ir turtingiausi, kurie turi daug
(M. Nagio nuotrauka)
niausią pavyzdi, kuriuo mes vi- j geru vaiku. Tokio turto Tamsta, l
’ si turėtume sekti
Velione Marija, turėjai su kau
O tų darbų Tamsta. Velione vadas ant tvirtesnių kojų atsi
pu bU<ikrovusi. Tamstos vaikai Marija, nudirbai dlevynias galy stotu kari tik lengviau tiems se
. Tikrai liėtuvjškai-krikščiofdš į
?ir.?. Tamstos su vyru a. a. Juozu bes-. Nebuvo Tamstai svetima ir neliams Alvudo prieglobstyje
jkų tėvų auginama. rįųo mažens j
jiems nurodytu keliu: jie pa- lietuviškai visuomeninė talka: esantiems lengvesnės denos pri
savo gimdytojų buvai skatina- Į
vyzdmgai ivo šeimose ir dar- ! parapijoms, organizacijoms, lie- artėtų.
- ma mylėti seną- žmogų darbais.!
bovietėse tvarkosi ir nenuilsta- tuvių televizijai, Alvudo Vaikų
Tamsta, Velione Marija, buvai
■ ■Tą meilę >erieliarr>s iki dabar už- ■
m?.i talkina kiekvienam ne tik teatrui, vi e n i rd I yn a m$, moky k- geriausia Alvudo maisto ir gėri
^Jnikei savęs išsižadėdama. Tams. į
<avam, bet n svetimam jų talkos !oms. Vilniaus universitetui Me. mo gaminimo centras, be kurio
. ,1a per visa savo gyvenimą dirbpaprašiusiam.
j diciniškų knygų siuntimui’ Aivų neapsiėjo visa taip šakota Alvu
‘(lama už šešis, nesiliovei kitais
Tokie. 1’rmstos^ .Velione Mari-j do iv&fiausiems parengimam; do veikla. Alvudo išvykos, pabesirūpinus.
Į-i. v;-ik* i
tik lietu-1 Nauj ėMoms ir k’tok:ai spaudai rodo^ kūčios, susirinkimai, eks.
TŽeimą sukūrus, >u sunki;
bančiu savo amžinatilsi, vvr u f v ką vietovę bet ir svetimtaųri Tamstos parama buvo stipriai skursi :os Draugo ir Naujienų Į
jaučiama.
parengimai, vis neapsieidavo be;
stropiausiai sutareič sveikatoje ir j
ligoje io neapleidai. su :uo per; zAC.ll Pamatai, Velione Mari
A’vudui Tamsta su didžiausiu Tamstos, Velione Marija, talkos,
visą savo gyvenimą blogu žo-1 ;a. už taip dkdeli gėri žmoniškų i atsirisvimu darbavais ir savo šei širdingiausiai .ačiū Tamstai už
n :
; / i • |
’ džiū nepasikeitei. Tokiu elge- į 'rpJkų navidale mums paliktą. mą į tuos darbus įtraukdavai. ją.
Tamsta. Velionė Marija, rėmei'
siu savo v;ikairs tanai nepake’-l Mes Nt< n.ęsimės Bosu šeimos na Alvudui Įsigijus Sodybą, Tams
čiąma motira: oati geriausia iš! riu pavyzdžiu nors dalele pasek- ta buvai jos kertinis akmuo: jos visus gerus darbus savų praka- ■
-gėriausių.
4i ir Įuomi ne.ųik savo, bet- iz, ne tik gėriu, bet ir grožiu stro tu :r šilta ranka. Alwcfas nebū-,
Mes visk evvais Ekusieii esą- i artimo gxrveiiimą pagerinti. Tam- ‘ piai rūpinais. Bosų šėmos na tų tokiu Alvudu. koks jis šian-i
= me gyvi liudininkai, kad Tams-į stos dirbtu darbų tęsimas bus į mai buvo ilgą laiką Alvudui at- -iier. yra. jei ne Tamstos, Velio
stos valka: eina jiems Tamstos J Tamstos didžiausias pagerbimas! liekmu darbų buveinė. Kantry- ne Marija, ir Tamstos visos gau
S nurodytais keliais. Dukrelė Ona. Į ir Tamstai prasmingiausias atly-j bės, darbo ir išlaidų Bosu seimą sios šeimos nepailstamas talki
ginimas.
! nesigadėjo,. kad tik.greičiau Al- nimas. Sodyboje dabar patogioj
S reto pavyzdingumo pro

:imsta su velioniu 'zj’ru Juozu
tie Alvudo Gaibės Nariais.
Tai viešas įvertintimas Tamstų
Alvudui parodyto atsidavimo.
Dabar mes su Tamsta, Velio
ne Marija, atsisveikindami, vien
maldomis Tamstai talkinti tepa
jėgiame. Yra alvudiečių, kurie
Tams.ą ir Tamstos visos šeimos
?v\ us ir mirusius narius kasdien
po kelis kartus-maldose prisime
na. Prisimins ir ateityje alvudiečiai ir viešose maldose T:unstą ir TamsiškiusVien geru zTamstą; Velione
Marija, minėdami ii vienas ki
tam patarnaudam stengsimės,
nors dalele prilygti Tamstos pa
vyzdingam — artimui atsidavu>iam gyvenimui.
Tamsta, Velione Marija, jau
susitvarkei savo gyvenimą. Murn
dar tokia tvarka prieš akis. Bū
dama Viešpaties prieglobstyje,
talkink mums eiti Tamstos eitu.
keliu. Tai bus Tttmstos paskuti
nė talka mums.

T vėl ėjau, palaimink šią nuo
stabiai gerą, retai sutinkamą lie
tuvę, parapijietę, žmoną, motiną, 1
kaimynę ir alvudietę Mariją. ]
Marijos Bosienės visai šeimai.!
jos giminėms draugams ir pa-j
žįstamiems Alvudas reiškia nuo
širdžiausią užuojautą ir didžausią padėką, ir atsiprašo už vi
sus nesklandumus, bet kada ve1 onės bei jos šeimos patirtus.

Seniausias medis turi
10,000 metu
Santa Monica.' Meksikoje an
ga medis .cipnis, kuris yra seniausiąs visam pasauly, Jo iiemuo turi 50 metru, o aukščio
siekia iki 80 metru.
Šis cipro mžius apskaičiuo.
jamas nuo 6 iki 10 tūkstančių J
metų. Nupidvus jį būtų galima j
pastatyti iš’ to medžio - dvide-j
širnt namų?

s

Lietuvio Sodyba

Tarp gojų, kur Venta į vakarus sruvena,
Kur kyšo pro miškus žali kalnai,
,įj
Kur likę broliai ugneles miškuos kūrena;
Tarp alksnių ir pušelių randasi jinai!
Stebiu pavasarį, seniai matytą,
Ir sveikinu sugrįžusius gandrus.
Mintim ten nueinu kas rytą
Ir pabučiuoju Nemuno krantus.

Kai uždanga man nuo akių nukrinta
Mane vėl pasitinka tūkstančiai širdžių.
Matau nuo plūgo jų rankas sutrintas
Ir dainą nenuilstančią girdžiu.

Artojai brenda lauko takeliu.
Dainoj sukilsta visas sodžius,
Dainoj su jais ir aš keliu,
Per rūką^ rasą, aušrai pasirodžius.
.'Kaip medžių šaknys i uolas^.ąųgę:
1. Ten slepias lobiai skausmo ir dainos.
^•Ten duonos plutelę rankomis suspaųę^^išėina>£asitikt'naujos dienos.
-v-

Nuo dalgių lūžo varpos ir lygiavos gubos,
Margavo grėbėjų skarelės, kaip žiedai.
Ten puošės pabaigtuvių rūbuos.
Pavirtę auksu vasaros laukai.

Ten švilpė, ūžė kuliamos mašinos,
Skambėjo juokas kaimo patalkių.
Mergaitės obuoliais kiekvieną pavaišino,
Aš niekad nepamiršiu tų melsvų akių.
Tai mano tėviškė...
Tarp gojų, kur Venta į vakarus sruvena,
Kur kyšo pro miškus žali kalnai,
Kur likę broliai ugneles miškuos kūrena,
Tarp alksnių ir pušelių randasi jinai!
J. Nev'ardauskas

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight •
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder'*
Read label and follow
directions.
C Ex Lax. Inc . I9K2
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CHICAGO MCToP Cl-M®
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tXPRESSWAyDl^y/^
Marija liosienė virtuvėje — pačiame parengiiimi
pasirengime Įkarštyje.
(M. Nagio nuotrauka)
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rvzuitatų — paduota! įsmigo širdin. Kas mes, tie nu- KAIP NUODINGA GYVATĖ
/and ?n s revoliucinio . sąjūdžio teist en, buvome? Kokie aiškūs į TAPO NAMŲ SARGYBINE
malūnui. Svars vdaaua valstybės j politikai už savo organizuotus Į
Vlado Pūtvio šauliu k p. veikta ir darbą, o nariams — už aukas
určs Vaka- I prieš valdžią darbus susilaukėm | Nepaprastas nuotykis Indijoj
saugumo re k:b:
kuopos šauliškai veiklai. Kartu
š, m. vasario mėn. 26 d. To
ų kraš’e; vidaus reikalų m r s-Lkaudsus smūgio? Anuomet mū
Jeigu žmogus gerai apsieina
jis pasidžiaugė gražiai pavykuronto Lietuvių namuose Įvyko
šios bylus veikėjų — dar su gyvūnais, tai tie pripranta
lelija turėjo nepam.i'ti ir I cų
šios kuopos narių metinis susi- iu kucpos renginiu. Lietuves ka
akademijas nuomonės buose politikos spektre <hr ne- prie jo. Šuo, katė ir paukščiai
I iuomenės šventės minėjimu. Be
linkimas kuriame kucpos valdy- Į
tuvių spaudos klausimu. Bet buvo matyli politinių spalvų, lengvai prijaukinami. Bet at
to, priminė kad j tinsiant ]„ie*una ir kiti pareigūnai padarė savo!
dėtis valdininkams buVH ne kurių dabar mes turime. Ryškė galima kokiu nors būdu pri upianešimus, per kurios išrys-1i vos kariuomenės šventės minėr<ki, gal net pavojinga, tad nu jo socialistinės krypties libera platinti gyvatę, ypač nuodingą
I j imą. draugišką bendni darbiak ėjo gana gyva ir plati šios kuo
aria dėl spaudos draudimo tęs^ las ir radikalas, liet vis dar ne ją kobrą?
pos šauliška-visuomeninė ve’»k- j| vo es u ir latvių karinės orga’*nab Ani-ikų” Muravjovo Kauf- aiškios spalvos, mat, v si augo ii'
1 nizacijos, kurių bendradarbiaJ ta klausiimą atsakys seka nmano Vahijevo prieš 36 metus brendo “Aušros”. “Šviesos” ir
vimo dėka buvo išvystyta pasi
Susirinkimą atidarė ilu; metis
“Varpo“ žadinami. Vieni jų bu ii> nuotyki^ apie kurį plačiai
aust:i‘ytąją politiką.
gėrėtina veikla. Priminė, kad
lasė vi-a Indijos spauda. Tūla
VI. Pūtvio šauliu kuopos pirm.
> n:, kovo 17 d. įyyks Baltic VeO Kaip išėjo pačiam rotmisl- vo iinkę daugiau klerikalų pu
2.* š. Stasvs
Jcki Haitis. 4 Įnešus
turtinga angie Gumbot sugavo
*
eranuA Lv^os
metini> suvažiavo
ui? Jis dirbo, plušo, naktimis sėn (škapIie:'ninka^ Augustinas.
W
O
kuopos vžliavą, piim. paprašė
jauną kobrą ir atsinešė j namus*
mas Toronto Lietuvių mimuose,
nemiegojo, ieškodamas Lietuvo Baranauskas, kun. P. Janulai
Jos namiškiai ir kaimynai smar>usii ink’rno ‘(Uyvius tyl^s mi
kur dalyvaus daug aukštų Kaje kylančios revoliucijos. Rodė- tis), kili į socialistinės krypties
nute ii susikaupimu pag rhti •
kini užprotestavo, nurodydamiį
I nados valdžios pareigūnu bei k.:i, vieną kita pastanga ar koks rad kalus (dr. F. Janušis, J.
kad kobra, kaipo nuodingiau
Šaul’ų Sąjungos įkūrėją ir šio-1
jiškių. Pastebėjo, kad pagundii nors nerikėtas, bet laimingas su- Ambrozaitis ir G. Liandsbergis- sia gyvačių, pavojinga laikyti
kuopos šefą a. a Vladą Pūivį bei
niu šio suvažiavimo kalbėtoju
į ’urmas, ir kopia rotmistras kar- Žemkalnis). šiaip sau žmonėm namuose. Tūkstančiai indusu
praeitais metais mirusius kuopos
bus buvęs Kanados krašto Ap
*1 į eros laiptais vis aukštyn ir buvo mokytojas Jenas Jablons žūna i metus nuo jos įkandimo.
šaulius — St. Jagėla ir G. Dau
saugos ministeris p. G. Lemon.
I aukštyn. I>et savieji vidaus rei- kis, dr. P. Radzvickas, dr. P. Kai-]
gėlą. Po to šiarn susirinkimui j
VI. Pūtvio šaulių kuopos pirm. Stasys Jokub
į kalų ministerijoje labai nusivy- riūkšiis ir dr. L. Vaineikis. Argil Bet anglė nenusileido ir pas/’' tagne Kvietė visus, ypač uni-j
pii mininkauti pasiūlė š. M. Pe- ĮI formuotus šaulius-es, skaitlingai j
* į ‘e. Buvo kalbama, kad kartu su tokie žmonės galėjo būti politi laikė kobrą, kuri taip įprato, jog
tridį, o sekretoriauti — š. A. Pa
I dalyvauti.
kasdieną žaisdavo su savo šei
• nutarimu dėl kaltinamųjų at nės organizacijos eilėse ?
VLADAS POŽRLA
jaujienę. Susirinkimui pritarus,
rijusi iš vidaus reikalų ministeri ’ Tad kas nies, tie tremiamieji- mininke. Nakties laiku ji įšliauž
šiame kuopos susrnkime pla
pasiūlyti šauliai užėmė pareigas
I
jos žinia: tamsta keliamas į ki buvome? Ar kokie nauji žmonės davo į šeimininkės miegamą »r
čiai aptaria Vlado Pūtvio šaulių’
KOVOS DĖL SPAUDOS
ir tęsė paruoštą darbotvarkę.
tą. ne tokią tolimą vietą, tuo pa savo kraštu;? Ne. Mes buvome susisukdavo krepšy.
š. J. Riauba perskaitė praeito kuopos, kaip pirmosios atsistei-j
(ATSIMINIMAI)
čiu rotmistro .laipsniu, be pa tie patys, tik naujos kartos: Le
Tačiau v’eną naktį moteriškė
metinio s i? ? ir i n ki mo p r otokol ą gusibs už Lietuvos i ibu, 30-tiesj
isi,
Morkūnai,
Požėlos
ir
kiti,
—
aukštinimo
tarnyboje,
žinios
iš
pabudo iš miego ir užgirdo bil
įvairius gautus raštus, (Tęsinys)
bei ap metu sukakties minėjimą.
Pasikeitus nuomonėmis, abi
:
ų
tūkstančiai,
kurie
slapta
spau

departamento
rotmistrui
būvi
Kadangi šie metai — 1984-tieri !
desį. Uždegus elektrą ji paste
linkraščius perskaitė kucpos
šalys buvo patenkintos.
da
ir
per
slaptas
mokyklas
davė
nemalonios:
kolegijoj,
kuri
nagKai
kam
byla
sveikaton
išėjo.
vra skelbiami VLIKo sukakti-?
bėjo vagį, ieškantį brangenybių.
pirm. š. St. Jokūbaitis.
— Ačiū Dievui. - prasibkti-. .
savo
tautai
rasią
ir
knygą,
kurie:
Belaukdamas
nutarimo,
mok.
J.
r
•
•
i
,
fC
!
nnčjo
bvla,
sėdėjo
ir
tas
vald
Plėšikas šoko prie moters norė
Kuopos garbės teismo pirm, niai metai, tai kuopos valdyba
ve policininkas, — dabar as ga-|
J
£iebė
jos
kultūrą.
Tokių
šimtai:
Jablonskis
Žeimelyje
pabaigė
buvo
atvykęs
i
r
■
■
.ninkas,
kuris
damas užsmaugti, bet nespė>š
š. S. Banelis pranešė, kad jokių vra pakvietusi kuopos minėjimo
liu ramiai miegoti.
5
.r
tūkstančiai
plito
po
šalį
ir,
redaguoti
Juškos
žodyną.
Dar
skundu
tirti.
Kelionė į žemaičius mokyto-Į ^eP°L?
šventėje pagrindniu kalbėtoju ir
atlikti žmogžudystės, krito pars
-kundu nebuvo.
z
kaip
pavasario
vanduo,
buvo
ne

daugiau,
tarpininkaujant:
rusų
ant žemės, negyvas. Pasirodė,
Iždininkas š. A. Borkertas pra garbės svečiu VLIKo pirm. gerb.
jūi pavyko. Nesitikėjau, kalbėjo Byla atėjo į departamentą tuo
sulaikomi.
Valdžios
pastangos
mokslų
akademijos
prof.
Fortukad gyvatė, nejučiomis išsliaužus
nešė apie kuopos kasos pajamas dr. K. Bobelį. Sutikimas yra jau j
jis sugrįžęs, tokios sėkmės: ir metu? kai ten pasviro nuotaikos
per
rotmistrą
Vonsiacką
sutruk

natovui,
jam
buvo
leista
nuva

!j
iš kampo ir apgynė savo šeimi
patikrinau Juškos žodžius ir jų! dėl kilusių darbininkų streikų
bei išlaidas metų bėgyje. Kasa gautas.
s
dyti
jų
kelią
buvo
bergždžios,
jų
žiuoti
į
Žemaičių
Alsėdžius,
kur
gerokai padidėjo. *
pirmojo politinio pavasario ilgų metų kova buvo pralaimėta. ninke.
Kuopos 30 čio šventės minėji J. Juška rašė savo žodyną, ir ki prasmę, sakinius, ir prisirinkau
Revizijos komisija pranešė, mas įvyks š. m. rugsėjo 29-30
nauju žodžiu savo žodynui ū; griaustinio. Gal daugiausia laiMūsų tremtį jau brėkšlančioji
tas
vietoves
iš
vietos
žmonių
pa

kad kuopos atskaitomybė veda d. Toronto Lietuvių namuose.
sintaksei galybę medžiagos i mėjo Dėdė Ambrozaitis Jonas.
šviesa lydėjo, kad ir draudžktikrinti žodyno. Akademijos at
ma tvarkingai.
Luvo ištremtas i Šiaulius, o
1^73 Bloor St. W. Tu proga bus viras lakštas1 (komandiruotu) Vien .tas Bubelis ko vertas? įi
mos, spaudos spinduliai.
šaudymo sporto vad. B. Savic ir Kaiiadbs šaulių suvažiavimas.
Daugiažodis, gražiakalbis! Jo sa , ten jis pasidarė- nepamainomas.
(Bus daugiau) .
kas pranešė apie šaudymo rei I Bus aptarti įvairūs kuopos rei- kelionei atlikti visiškai sumaišė kiniai patarlėmis nusagstyti.1 ...■ viena pramoga neišsivertė
Į policijos pareigas. Nebežinoda- Reikėjo naktimis dirbti, kol v
kalus ir įteikė šauliams bei šau i kakii.
; be jo. Dėdė iškilo jaunuomenės
Į mas, ką toliau daryti, Žeimelio
S Vargo diena už akmenį sun
lėms šaudymo trofėjas. Jas ga
1 sas turtas, ne tik žodžiai, bet ir. tkyse. Kartu su pasakomis ir
vo: š. Z. Jonikienė, š. St. Joku_ I Kucpos pirm. St. Jokūbaičiui policininkas atėjo pas Jablonskį, sakiniai pateko i ruošiamojo žo-Į juokais plačiai sklido literatūra kesnė.
baitis. š.V. Stočkus ir š. M. Šilin- pasiūlius, vienas iš šios kuopos — Būk tamsta malonus , man dyno kartoteką.
j ir jos skaitymas. Išmintingasis
steigėjų — šaulys M. Petrulis, pasakyti, ką aš dabar turiu da
gauskas.
Ir man byla išėjo Į sveikatą. ■ rotmistras nė negalėjo geriau
vienbalsiai susirinkimo išrink-1 ryti. Štai mano viršininko raš
Kartu su mokytoju dirbdamas, Į padaryti, šaipėsi pats Dėdė, nušaulių Motera būrio vad. š. Z. tas kuopos garbės šauliu.
tas, — ir paklojo jį ant stalo. —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
t.y., jam padėdamas, aš ne tik'gjr(įęS! kad jis tremiamas į
Jonikienė pranešė, kad moterys
Susirinkimas baigtas
Tautos Pasak y ta: griežtai prižiūrėti
O
susidomėjau lietuvių, kalba, bet §įaulius.
yra seniausia, didžiausia. ir turtingiausia . lietuvių fratemalinė
savo darbo talka daugiausia pri himnu.
-tamstą. Ką tai reiškia: tamsta
'•
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
ir
apsčiai
surinkau
medžiagoš
j
Dr
k.
Vaineikio
ir
kitų
byla
sideda prie kuopos įvairiu ten- j Po susirinkimo vyko vaišės, "žinai, visokios žinias, raportai .ir
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsė ir kitiems, kurie tuos
ginių. Moterys ir šiam susirinki kurių metu š. M. Petronis paro. .sekti, sekti be galo. Vakar gi aš savo tarmei. Kai vėliau atėjo ĮjUV0 pirmoji tokia didesnio
darbus dirba.
trėmimo
sprendimas,
I
kuriame masto Lietuvoje.’ Vietos visuo
mui paruošė kavą ir pyragus:
]
jį .garsinį filmą iš kuopos su- gavau jau kitą raštą: leisti iš
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTEUOXUS dolerių
Moterų būrio vad. š. Z. Jonikie-t rengtos 1981 m. šaulių stovyklos važiuoti pagal “atvirą lakštą”. buvo pasakyta, kad trėmimo vie menė gyvai domėjosi ja. Mano
apdraudų savo nariams.
.
v
*
nė išreiškė padėka sesėms sau- ‘ ir Montrealio Mindaugo šaulių Kodėl leisti? Kur važiuoti? Ir ta skiriama “pasirinktinai”, bu draugai iš slaptosios kaimo mo-'
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
r
" I
vau manęs vykti į Pskovą, kur kyklos laikų atėjo atsisveikinti,
lems už nuoširdžią talką.
kuopos 25-kių metų minėjimo. kas tas “atviras lakštas”? Nie
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
J. Jablonskis apsigyveno, ir ten kai ruošiausi į kelionę, ir man
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Kuopos pirm. š. St. Jokūbaitis •
ko nebesuprantu!
Susivienijime apsidrausti iki £10,000.” z
drauge su juo imtis lietuvių kal pasakė:
padarė labai gražų ir išsamų pra
SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Po tokios įžangos,' J. Jablons bą studijuoti, l>et administracija ( — Tai policija, Vladai, šia ta
nešimą apie tai, kas buvo pada
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
TARPE MERGINU
kiui teko ilgai aiškintis, net po su mano pasirinktąja vieta nesu vo tremtimi atkeršijo už mūsų
ryta metų kadericij’oje. Pirmiau
aukštojo mokslo ir ių gyveduho’ pradžiai
:
tiki),.numatydama mane ištrem slaptąją mokyklą. Neužmiršime
kelis
kartus
skaityti
‘
atvirą
sia pasveikino patų ai J kuopą
—- Ar tavo sužieduotinis pa
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota-apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,
įstojusius šiuos šaulius: Š. ir A.r sisakė, jog yra buvęs ir mano lakštą”, kol policininkas pasida ti į Smolenską, t.y. “skirtinai”, tavęs!
kas
prieštaravo
nutarimui.
rė
išvadą:
Senasis mano kaimynas J. Ru
diskontus, V. Butrimą ir K. Du numylėtiniu?
SLA kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Byla
pasižiūrėti
buvo
didelė
ir
—
Vadinas,
prie
atviro
lakšto
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
dis,
politika,
rodos,
niekuomet
bauską. Be to. kuopos-pirm. Sta
— Ne. Js tik priminė, jog
jie
Jums mielai uacelbes į SLA' įsirašyti
darė
įspūdžio.
Bet
lietuvių
spau

nesidomėjęs, savo ir kitų kaimy
sys Jokūbaitis padėkojo kuopos praeity atlikęs daug kvailų da policija nebereikalinga. Taip,
Galite kreiptis ir tiesiai-į SLA Centrą:
dos reikalas buvo' suplaktas su nų vardu palaiminęs mane ke
valdybai už malonų keoperavima lykų.
", tamsta ?
— Taip, nešikam tada tas raš revoliuciniu sąjūdžiu. Dėl blogai lionei, pasakė:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
tas būtų?
suprasto uždavinio pasiekt-a
— Nenusimink, sūneli, kai 1
307 W. 30th Sty New York, N.Y. lOdSl
tau sunku bus svetur, — mes su
Tel. (212) 563-2210 <
;
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”• LITERATŪRA, lietuvių Hterttūros, meno tr m neri
Paprasti mano draugų žodžiai į

TORONTAS, ONT„ KANADA

IW4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin<
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stoka
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis l
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkltelės ir i Vi»

'• DAINŲ ė VeNTES LAURUOSE, poetės, rąžytojo* b tsi
ttaJf lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dufan
iventes bei jtj istoriją ir. eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim %
bei užkulisiais. Studija. yra 151 pusi., kainuoja 12.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas gerog rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Eui^pos sandėlių.
I’ ’

~

MARIJA NOREIKIENE
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'• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VeNTMAS, Antano Rūke apraJ?
tas luoto Adomaičio — Dėdės Serbo gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Ht»
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyf»

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> Oj^TuV IgKASIS PAMARYS, Henrflo Tomo-Timafaai
Romiai parsžyta ttudija apie RytprūgiuA, remiantis Pakalni! B
Labguvos apskričių duomenim be Aprašymai įdomūs klekvknan
DeturfuL Leidinys muštruotai nuotnukoenK pabaigoje duodami
Titovardfių pavadinlma’%tr Jp rcrttal*f | rokleftų kalbą. Labu
Medingoje 335 pust knyjjoje yra Rytprūsių tamAlapla. Kaina
> K4 LAUMES LBM< miytojoa Petronėlės Ortataltėa atf
mtnAnal tr minty? apie tamenla tr vietas ceprlk Lietuvoje Ir pl>
mateiali bnlievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik O.
'
»
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliocfonlerlua, DMupro
ba te klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje’; tik
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos
BAJjĮk. UBUffiur lHj Cy jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus telsm
Kayo
fide] o formato,
puslapiu kainuoja ĮS.
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9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 v

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 pualapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kadi ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu?
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbiuinkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vortirrme
tr patarė mums toliau studijuoti.
Paltai U

D. KUHLMAN, B.S-, Registruotu vaistininku
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kadangi pogrindžio spauda nėra pakankamas Šaltinis toje besireiškiantį pasipriešinimą, kurio Sovietams nepaokupuotai Lietuvai pažinti, nors ir yra stipri tendencija sisekė užgniaužti ir lietuvius sutirpinti rusiškoje jūroje.
Taip rašė 1974 ui. kovo mėn 10 d. Los Angeles “Times”.
matyti Lietuvą daugiausia per jos pogrindžio
akinius, kurioje tautinis ir religinis pasipriešinimas yta. Matyt, minėto laikraščio rašytojui, okupuotos Lietuvos
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
iškeltas į pirmaujančią vietą. Tiesa, rašo jis, nereikia padėčiai įvertinti ir tyrimams apibendrinti, užteko poPublished Daily, Except Sunday, Monday and Helidayi
tautinio ir religinio judėjimo praėjusiame dešimtmetyje grindžio spaudoje paskelbtų faktų.
oy fhe I
News Publishing Co., inc
Juk pogrindžio spauda suardė Sovietų pastangas savo
nuvertinti, bet nereikia ir jo suabsoliutintu Mat, išeiviją
/3fi So HalMeo
Chicago, IL 60609
Tataphone 421-6100
žiūrėdama per pogrindžio spaudos akinius, nepastebi tų: veidą užmaskuoti leidžiamomis užsienin brošiūromis apie
CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 3749400
milžiniškų pasikeitimų visuomenės sudėtyje, žmonių są tikėjimo laisvę Lietuvoje.
Postmaster: Send address changes to Naujienos
Pogrindžio spauda, o ypač, kaip minėjau, LKBKro
monėje ir vertybėse, ekonominiame gyvenime.
1739 S. Halsled St., Chicago, IL 60608
Įdomu, kokie daviniai atskleidžia jam tą milžinišk.. nika pasižymi ramiu, konkrečiu, su datomis, vietomis,
pasikeitimą, jei pogrindžio spaudos paskelbti faktai yrr pavardėmis, tiesiog protokoliniu informavimu. Toks ob
$40.00
metanu _______
of January I, 1^80
$22.00 tik vienos krypties judėjimas. Matyt, ir jis vadovaujasi jektyvus informavimas yra vertinga dokumentinė me- j
pusei metų
Svbxnption R.at**:
$12-U
tnms menesiami
$4.0i tokia opinija, kad pogrindžio spauda, ypač LKBKronika džiaga moksliniams tyrimams apie religinę, bažnytinę ir
ritmam menesiui
Chicago $45 00 per year, $24.00 pe:
Ji months, $12.00 per 3 months. Ln
daugiau sielojasi ten esama religine būkle ir todėl ji ne tautinę padėtį. Ar tai neliudija, kad ten vyksta kova dėl I
jLher USA localities §40.00 per year i K.anadoj«:
pateikia tikros būklės okupuotosios Lietuvos, nei ten esą žmogaus ir jo teisių?
522.00 per six months, 512.00 peJ Į meUma
iree months. Canada $45.00 per year.
Kodėl dr. T. Remeikiui atrodo, kad dar nepilnai pa
S24.1X mos milžiniškos pažangos. Bet ar toks žinojimas religi
pusei metų ----<her countries $48-00 ner year
$5.U
vienam menesiui
juntame Lietuvą, kai į ją žiūrime tik per pogrindžio spau
nės, kartu ir tautinės būklės, nėra šališkas?
Užsieniuose:
>5 cents per copy
Niekas nesako, kad tikrai padėčiai įvertinti nėr dos akinius? Manau, jog daktaras turėtų žinoti, kad ;
$48.00
šiandien yra tik dvejopi “akiniai” — pogrindžio spauda
metams __
- $2&U svarbūs objektyvūs moksliniai tyrimai ir jų apibendri
pusei metų
Nuo sausio pirmos dienos
nimai. Betgi tokius mokslinius tyrimus*galima padaryt ir P. Petronio melo propagandinė spauda bei skelbiami
□ lenrasčio kainos:
melagingi daviniai apie religinę laisvę, apie ekonominę ir
Naujienos eina kasdien, išstinan* tik pasiremiant pogrindžio spaudos pateiktais objekty
.nicagoje u priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir šven
kultūrinę pažangą.
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
$45d» vė» 1739 So. Halsled Street, Chicago riais faktais. Įdomu, kokiais gi faktais dr. T. Remeikų
metams ---------Tad pogrindžio spauda šiam istoriniam laikotar
$24.00 LL 60608. Telet 421-6100.
pusei melų-----mano, kad galima būtų atlikti mokslinius tyrimus. Ju!'
$lo-U0
irim> meucsianu
šiandien moksliniams tyrimams vienintelis šaltinis- yrr piui pažinti yra labai didelės reikšmės. Ir kas pogrindžio
55.00
Pinigus reikia siųsti pašto Mone*
aetuse.
tik pogrindžio spauda. Nejaugi jis mano pasiremti tais jpaudos informaciją skleidžia, tas yra netiesiogiai laisOrderiu kartu su užsakymu.
melagingais daviniais, kuriuos skelbia Maskvos props ihimo kovos dalyvis. Reikia manyti, kad mūsų tautos
. s^Kytu^ >ekmaaieuiUA
ganda? Mano nuomone, tie faktai, kuriups pegrindžk; storija savo lapuose yra įrašiusi Nežinomą Knygnešį,
.<-u:ai>
Ki 12
nauda ske'bri. yra patrikti gyvųjų liudytojų ir yra pa ! Nežinomą Kareivį, Nežinomą Partizaną; ji įrašys ir po
lems moksliniams tryimams atlikti 1 grindžio Nežinomą Redaktorių.
'<ank?mi cb;*l
KINIEČIAI IŠVARĖ
Dr.
T.
Remeikis
nusako
ir
trečią
priežastį,
kurią
jis
.1 žinoti, kaip dr. T. Remeikis galėtu
Tikrai, būtu r
VAKARŲ ŽURNALISTĄ
pavadino
komponentu,
mažinančiu
Lietuvos
supratimą.
■s mokslinius tyrimus, jei' jis' nepasi
oateikti obk-kt
PEKINAS, Kinija. — Vyriau
Tąi
mažėjantis
kraujo
ryšys
su
Lietuva.
O,
anot
daktaro,
naudotų poerh
sybė šiandien įsakė žurnalistui
siaurėja
dėl
to,
kad
ir
pačioje
išeivijoje
yra
dalis,
kuri
.i? lyklck taip ir šios dienos įžangr;?' '
Ekcr-r?.ir.oi būklei patirti, _ pamatyti jos pažangą
Tiziano Terziani išvažiuoti iš
-..s y;a A. Sviicnis. Atsiprašome, kad va- ; dar-ričių r.h" riūirio jokių mokslinių tyrimų. Pakank" yra nusistačiusi prieš santykius su Lietuva, nes bijanti Kinijos. Jis rašinėjo : vokiečių
sovietinio režimo. O, be to, inteligentija traukiasi iš gy laikraščiui bfcDer Spiegei”, bet
kar pražiūrėjome jo vardą. Naujienų Red.
”
davinių,
kuriuos
parsiveža
mūsų
turistai,
apsilankę
- ju *
kup. Lietuvoje, kurie savo akimis matė tuščias krau venimo. Tikrai, visais laikais buvo tokių inteligentų, _uo pačių, j is stengėsi prašmuge“Pašauto lieriiviš*, PLB-nės minčiai ir gyvenime
|hXotf Iš ' Kinijos vertingas se
reiliįšW<?skiųtas oficiozas, š.m. vasario, mėnęšio laido’ tuves bei stovinčias prie krautuvių nuo: ankstyvojo’ ryto kuriems, tautos reikalai buvo svetimi. Tokių turime ir nienas.
šiandien, ten ir išeivijoje! Jei mūsų jaunajai inteligen. ' Į'/ . . ■
į atspausdinb dr T Remeikio. PLB-nės valdybos pirm, pa - '■'-monių eilutes.
Ministerijos psreišįūn^s
įįjąib
išeivijoję
/pavergtosios
Lietuvos
reikalai
neberūpi,
Mano'nuomone, dr. T. Remeikis, užuot sumenkinęs
„vaduotojo. įžanginįri-Ljetųva vaizduotėje ir tikrovėje’ :
..iri nepasakė kada ir ką.Ter.tąi/reiktų
paklaūšti
kodėl?
Viena
tokių
kąltimhfcių
yra
ziani
zetegakai pi.
« _ Minėtasai autorius rašo, kad tautinės, valstybėj ogrindžio spaudą, nes, .ji, jo manymu,•• neduodą okupųonepriklausomybės sukaktuvių dieną yra gera proga pa ' cs Lietuvos pilno pažinimo politinių,. socialinių^ ekono-Į ir LrB-nė, kuri mažai kreipia dėmesio į jos pagrindinį geiiholi iš Khiijos, bet tiktai pa
kratyti savo sąžinę, paklausti, ar kiekvienas- iš mūši; minų poslinkių, birų nats atskleidęs, kaip tie jo sumi- uždavinį įsąmoninti jaunąją kartą lietuviškoje dvasioje, kartojo, kad jam įsakyta išva
nes ji daugiau nukrypo į politinę veiklą, nors šiai veik inok. Jis pridėjo, kad nenuro
atlikome tai, ko reikalauja mūsų tautinė kilmė. Aišku 'ėti poslinkiai atsiskleidė pagerėjimo prasme.'
dytas laikas, Kada jis turi iš
tai svarbus ir aktualus klausimas, — pabrėžia jis, — j
Sunku patikėti, kad praėjusiame dešimtmetyje pasi- lai yra laisvinimo veiksniai.
važiuoti.
Bet
tuo-pat
laiku,
kyla
naujas
sąjūdis
išeivijos
jau

ai įnešė daugiau šviesos apie Lietuvos
mažėja, o svetimoje ap r
Ž vp^č kai mūsų iš
Bet Terz’anį, kiniečius pazinridi'o spauda. kaip, sakysim,. LJCBErt- nų jų tarpe — ieškoti savo kilmės šaknų ir savo kilme di iainas, .gavęs pranešimą 'išva
klėia. Tikrai s leisLiSxHis: i <;L
- iir.k‘’.mo:e -' autinė
nika. Man rodos, kad niekas kitas iki šiol nedavė tiek džiuotis. Bet ir šiuo atveju pasigendama dėmesio iš duoti, . ilgai nelaukė. Praeitą
• liečia mus visus.
moksliniams tyrimams medžiagos, kiek pogrindžio 'spau LB-nės pusės, nes ji iki šio laiko nepatalpino “Pašaulic jirinadienį jis paėmė pirma lėkBetgi negalima pritarti, tokiam jo tvirtinimui kad
doje aprašyti faktai.
'
,r'; j >lietuvyje” straipsnio, puoselėjančio šį sąjūdį. Deja, šir- uvą, kuris jį turėjo nuvežti tie
mūsų tautinis darbas per dažnai neturi nieko bendro su
Ir kam dar neaišku, kad okupanto vedama kova prieš, tema iki šiol neteko skaityti -rašinių, kurie paskatinti siai i Hamburgą, kur spausdinaLietuvos (iis nerašo okupuotos) ir jos žmonių interesais
nas iliustruotas žurnalas. Tvirreligiją eina kartu su kova prieš tautinę sąmonę.’Ar dr. mūsų jaunąją kartą didžiuotis-savo kilme.
net ir su išeivijos tautinės egzistencijos išlaikymu. Mat
Be reikalo dr. T.. Remeikis rašo, kad reikia pažint. narna, kad Terziani buvo Itali
T. Remeikiui tai neaišku, kad religinė ir tautinė sąmonė
jos pilietis, bet dirbęs vokie.iu
jo galva, išeivijos veikla, ypač politinė, susideda iš posėvisada glaudžiai sutampa Lietuvoje, o kai Maskva su Lietuvą tokią, kokia jį yra. Mes ją pažįstame pakanka žurnalui.
džiaufojų veiklos. Jis siūlo pasimokyti iš ateivių istori
stiprina pavergtųjų tautinį genocidą, ji sustiprina kovą mai. Žinome, kad ji šiandien gyvena tautinėje, religinėje
nės patirties ir daryti atitinkamas pataisas. Bet koki?
— Kinijos, žurnalistai norėjo
ir prieš tikėjimą ir atvirai policinėmis priemonėmis?- Juk kultūrinėje ir ekonominėje sutemoje. I-r tai žinome, tik
jų istorinė patirtis ir kokios turėtų būti pataisos, jis
šiandien Maskva kaltinamųjų suolan sodiną .katąįikybę, pogrindžio spaudos dėka. Patartina ir dr. T. Remeikiu partirti. už ką. Terziani ■ išsiun
1 nepasako.
pasinaudoti šia spauda ir padaryti mokslinius tyrimus čiamas.. Buvo pranešta, kad jis
būk ji palaikanti antirusišką nacionalizmą Lietuvoje.
stengėsi išvežti- religines relikvi
Z
Bet ypač reikia nustebti tuo, kad dr. T. Remeikis
Šiandien negalima paneigti, kad pogrindžio spaudą, su jų apibendrinimais. Gal tada jam bus aišku, kad pa jas. Jis neturėjo leidimo išvežti.
- savo įžanginiame pareiškia: nors mes sielojamės dėl Lie- o ypač LKBKronika, nėra tautinės bei religinės gyvybės- vergtosios Lietuvos tragiška būklė mums yra gera:
- tuvos, bet ar mes ją užtenkamai pažįstame? 0 jei mes jos palaikytoja. Ji yra kovos priemonė už tautinį ir religinį žinoma.
— Sekretorius Shultz įtikinė
A. Svilonis
- pakankamai nepažįstame, tai mūsų veikla negali būti [išlaikymą. Pogrindžio spaudoje paskelbti faktai rado atja Senato komisiją skirti Salva
doro vyriausybei reikalingų pi
paveiki ir tiksli, nes be apytikriai tikslaus vaizdo negali garsio
karuose. O jau nuo 1973 metų pradžios LKB
būti tikslaus išeivijos vaidmens visos tautos gyvenime. Kroika virto dokumentu, iš kurio padėtį Lietuvoje skel- V T Q T TTPTllVTAT RI7NTFPTA1 nigų kovai prieš įsibrovėlius.
Ir, io išmanymu, mes šiandien mažiau pažįstame ir bia opinijos formuotojai, naudojasi Kronikos informaci* ’ * LiiJlUVlAl D 1A nl L K 1 A 1
— Ketvirtadienį aukso uncija
pajuntame Lietuvą, negu prieš dešimtį metu ją pažinome, jomis, konstatuodami žmogaus teisių paneigimą ir tau-S KELBKITES NAUJIENOSE kainavo $396.
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Toliau buvo pari:\". k-d šitos bendrybės yra ne ku iš vartosenos yra išstūmęs priebalsių; kamieną
atsitiktiniai dalyk? bet sudaro vieną ištisą orga bi’oter-, kurį dar randame mažybiniame daiktaninę sistemą, galinčią atsirasti tik iš artimos kal kVąrdyje broter-ėlis ‘“brolelis” ir žemaičių veiksDARYMAS IR RAIDA
bų giminystės. Pvz., daugelis romanų kalbų bend- I mažodyje “broter-auties “broliautis”. Sprendžiant
'rybių gali būti tuo būdu lengvai išaiškinama iš iš kitų kalbų ir mūsų kalbos duomenų, mes se
Tiek lietuvių kalbos bei literatūros mokytojui, tiek rašytojui ir šiaip spaudos žmogui kartais lotynų kalbos; kaip antai, pre. cheval, it. cavalld niau šalia broter- būsime dar pažinę ir vs. vd.
tenka susidurti su bendrais mūsų kalbos praeities arba pre. chien, it. cane yra kildintini iš lot pbrčtė arta ‘brttuo, vs. km. *broteres, panašiai
klausimai v kur yra atsiradusi mūšų kalba, ko- caballus ir canis. Visos šitų žodžių skirtybės yra kaip sen. liet, motė, vs. km. nriteres arta sesuo,
.vs. km, seseris (sesi&i’s); lyg. dar sen. prūsų brartl
yra plitusi, kaip yra susidariusios atsiradusios vėliau, jau atskirose kalbose.
kiais kc’
Visai panaši?-’
iti ir kitais atvejais. šalia brote “brolis” iš *brą:te:, kur galūninis -r
; •r?i”bės ir kt. Eiliniai žmonės,
s hu'rilis kitų kalbų
j*n seniai atmestas; sen. graikai šį r dar tebe
' o'”" s. i te? rūšies klausimus |Pvz. brolis, latvių L
eis iš šalies) dabar- i t*ri išlaikę vs. vardininke: fra:te:r. Kai kuriose
nevienodai. Vieni balsius cm žymiu C
dažnai
labai įvairiai vadiną- germanų kalbose pirmykštis priebalsis t dėl vi
b a yr labai sena, ir todėl ji tinėse Europos kali ;ose j
mane. 1
, vok. Bruder, danų suotinės priebalsių pervartos (Lautverschiebung)
kitų Europos kalbų. Kiti ją taria mas: rusų brat. č kų b
skin ari
o senumo su sanskritu arba net dar breder. anglų bro'l t ar. r
čre, it. fratello ir kt buvo paverstas į d: vok. Bruder, sen. vok. augŠt
esarri v
nat pdis turi daug bruoder. danų broder ir kt. Mūsų kalboje, be te,
L.mkas aet tvirtino, (Bet senovinėse
sen's?'
įbartinėse, pvz., sen.
kad jis Indijoj galėjęs su vienos tarmės žmonėmis 1 daugiau panašu .
indų bhra.tar- (vs. vd. bhra:ta:), avert. bra:taa*y yra išĮiic^s, vęlabai eenjai tam tikrose aplihkylietuviškai susikalbėti. Ir 1.1
Nenagrinėdanfiis visų šitų nuomonių teisin graikų fra:te:r (arta fra:to:r) ^brolijos narys”
o kate
gumo arba nepagrįstumo, aš Čia bendrais bruo- (pats brolis jų vadinamas nauja godžiu adelfosi, iš dalies m^ityti KVI amžiaus Ma
[kalboje ir dabartį
aičių t
žais ir neperdaug specialia forma trumpai pasi lot fruiter, sen. airių brathir ir kt.
Todėl dabartinės įvairios šio žodžio lytys yra
kun paeitose tetų lytuose vietoj vaka
stengsiu iškelti aikštėn tai, ką apie antraštėj mitariamas beveik kaip c
nimuosius dalykus gali pasakyti šių dienų kalbos laikytinos ne senovinėmis, bet vėlesnio kilimo. I "8° 0
, br<į ’.lįs, tn
moks1 as. 0 jis gali pasakyti daug daugiau, negu Pvz., lot mažybinis daiktavardis fratellus “brole- j
kad eilinia: nespecialistai yra linkę manyti. Žy lis”, išvirtęs italų kalboje į fratello, ilgainiui ne įneš galime sij sekti vtlwesne^ i
Mrasti
mesnieji kalbų tyrinėtojai jau praėjusiame am teko savo mažybines reikšmės ir. pradėtas vai
dėsn
žiuje y;?, pastebėję, kad daugumas Europos ir toti “broliui” žymėti, vėliau visai išstūmė iš vart*- I
nnoj
kai kurios Arijos >ianenų, indų, armėnų ir kt.) senos tiesioginį lot. frarterik) palikuonį italų kilkalbos apsčiai ri, o seniau dar daugiau yra tu- boję. Visai panašiai ir mūsų broliu, iš pradžios 1
j ėju.ics visok’ų bendrybių ir šiaip panašybių. 1 veikiausiai buvęs tik maloninės reikšmės, shi lai
M

•
;

■
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;

. L.

*bhra:te:r (žvaigždute žymimos lytys, kurios
nėra išlikusios, bet seniau tikrai galėjo būti var
tojamos.) arba *bra:to:r; plg. gr. fra:te:r, vs.
km. fradros; lot fra:ter, vs. km. fra:tris (iš
fra :tres) ir kt.
Šituo būdu atstatytoji kalbamojo žodžio prolytė, savaime suprantama, istoriškai niekur nėra
paliudyta, bet pagal atskirų kalbų garsų dėsnius
ji seniau tikrai galėjo būti vartojama, nes šiaip
būtų visai nesuprantama, iš kur būtų galėjęs atsi
rasti toks didelis mūsų brolio (senesnio *broteres)
atitikmenų panašumas įvairiose kitose kalbose.

Ši mįslė mums tuojau paaiškėja, kai su lygi
namojo istorinio kalbotyros metodo pagalba mes
induktyviniu keliu surandame seniausią lyti
*bhra:ter-, iš kurios vėliau dėsningai galėjo iš
riedėti mūsų broter-, sen. indų bhra:tar-, avert,
bra :tar-, gr. lot fra :ter-, sen. vok. augšt. bnioder
I ir kt Ir dar daugiau: šituo būdu rue? galime pnĮ tirti, kad ne tik atskiri panašūs giminingų kalbų
žodžiai gali būti kilę iš bendrų prolyčių, bet net
į ir ištisos giminingos kalbos gali būti išriedėjusias
Į iš vieno bendro šaltinio, vienos bendros kalbos,
arba prokalbės, lygiai taip pat, kaip įvąirios ro' menų kalbos istoriniais laikais yra kilusios iš vieI no bendro kamieno — lotynų kalbos.
\
(Bus* daugiau)
: ' 4 — Naujienos Cicere, 1?. -

e
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viniuj te i žaiib protą lavi- I
ūus žaidimus.

112 moderniom poezijom puslapių. Kam* &>

Kabiusiu!*-

m Miliai

poezija

Kai

4t8iusiu

• Labas! Aš esu pats pirmasis
mestuujcas — žaislas. lai p aš
auodziau 1903 m.
Haų popuiuiausį žaislą vain.a.iis — n.esKuų — sua.u.e vo-

Mmwa»
muukw

ji ouvo nevedėjusi,

mėgo

1739 Sv Haihteu oL, Chlrait

viLS^ai^a,
•aid if

thiimuiuiudiimiUhwiiubmiuiie.HOj^

DK PAUL V. DAKGlb

vaisinėdavo juos
p.en^S pd.3d.

Cuiug lUiku LUaUju p.aicls*
namuose, is rueazia^ų ueivaų savo naazacsiems

SU 81KUS iklivi Ų

JYTQ4AS iR CHIRUKQA5

ir

isepapxastai
vaiKik>, uazn^i pas save

WMIcMttec Community klinika

VAL/uxDvb.

WaHcnevex, lb

3—a aarov aicucniL

cotrą te^Udieių

* ir

TeL

rtL UJ-455.*«o.ca 455-4504

»a-^>co.

ji gamino žaislus, pxiie^Ke pasi-aiiiUvti pageluiiiiiiKų jiems ga

Chicagos Lieiuv.y t
vyc-ų

saicje,

įšviečiame

minu. i\e^ukus ji gaiewo sau
uzsnmbti piagyvexamui iš rų
vaisių.
iNeviTikus jos kūriniai taip išfcjopukixejo, kad p.ireike 2uU aarOAiunkų jiems gamin t. Meškutis išpluo po visą pasaulį. Ame- j
akus prezruentas Ineodore Roo- |
seven savo dukters vestuvinį' |
pyragą išpuošė mažomis meškų j
i igūrelenus ir davė amerikonams I
i
i ramtį žaislą meškutį pavadinti ■ I
Teday Bear.

-iicu

vi^>^ uaiiuo uto^
E. ArlCi^enitre;

AKIŲ UGO

“W West <01r© Str**

Lietuviu Motery Apšv etos D~a~g

beotacueuĮ, kuvO
u., i »ai
acub
uiLiOii n.ve.
—t
dalyvauti, nes y^a sVa.iLU le
apauti. r>ds ir ve^es.
Rože Miazgilvls, rast.
DR. r KANK PLEcKA^
OPTOMETRISTS
■K Al .Ra LIETUVIŠKA.

lx

t72H 8 Halsied St
Chicago, (L 6060
24 Hour Servici

Amerikos Lie
POS Ki

P-TL£tdVU.ClA£,

UU A. 71st St

1 harito Slapukai tuPD. LE.
312 ) 226-134*

ve

>62-2727 arba 56Z-272č

CcfiCIALYB&

I
J
I

ji

Medicinai dix^ktonv*
1334 S Manheim

Kuneral Home and Cremation Service

TN. 737-514'

sonUc:

Dr, i .ONAS SEIBUTI
NKSTV. PŪSLM Ik
PROSTATOS CHIRURGU,
WWS?
ST354-

♦otruc - -4 popi*
Ltdrnlta 4—* yr! rąi

NEGERI CIGARAI
Parke ant suolelio sėdi du vy
riškiai. Vienas užsidega cigarą
ir pakiša kitam po nose.
— Ar ne gardžiai kvepia ma
no cigaras? .
— Koks čia kvepėjirn’as:. r
smirda kaip degantis skurlis.
— O, atsiprašau, per arti prikišau prie jūsų barzdos...

Medellin’o lietuvių bažnyčia

iniMiin siibiwSw į1;;??* it
iMiiuĮiiĮ^nmaing <«"»

Naudingi patarimai ?r įdomūs dalykai

D •-

v & tsuEElL*
E*rt f-atos. 'iikitu ū ILaonrr
*>25 CENTRAL 4VK

St ’’etersburg, Fla. 33zi*

>

<813) 321-420#

Lydimai — Pilna
tIMA KAINA

"Mimam MAgter
ir VISA kortelei

Change the oil end
filers every 3,000 to
6,000 miles to avoZ
wasting gasoline
» *
Ocnl he a Bom Lo?«n

1

— Žiūrint TV, pasirinkti dokumentinius filmus, diskusijas,
žinias ir visa kita, kas veikia į
jūsų protą.

— Užsisakykite dienraštį ir
sekite žinias. Mano supratimu,
^draustu p$rkravstyw
*1 hfilrly
ANTANAS VILIMAI

1* 374.1132 tfba 374m

t

VHA T Z5 THE FASTEST GROWING
FAL TH CARE PROFESSION-AND WHY?
©5TEOPATHIC MEDICINE/
DOCTORS OF OSTEOPATHY
D.0,‘3, WILL MORE THAN x
DOUBLE THEIR PRESENT
NUMBER-GROWING FROM
10,000 TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS
IN THE NEXT 20 YEARS/

SOPHIE BARČUS
UOUO »IMOS VALAHOOi

Stotie WGPA - 1499 AM
tranaliuejimes g zttay atveja*
Mar^wfft Parka.

*^•1* — Aldeat Dtvfcw

i

I

toks dienraštis; veikiąs į protą!
ir be propagandos, yra Naujie-j
nos. Jos duoda duomenis, o skai- Į
tyloj as pats prieina savo protu
prie išvadų.
J
3
Fikuso
lapų
blizgesiui
ne

—Dalyvaukite bažnvčios, PTA
ir klubų organizuojamose disku naudoti vaško, riebalų bei alie
jaus, nes šie dalykai trukdo au
sijose.
■ galui kvėpuoti. Naudotina Leaf
— Nevenkite savanoriško dar- Į
Gloss preparatas, gaunamas di
bo savo proto mankštai. Lietu
delių krautuvių gėlininkystės
viai; turi daug organizacijų. Pa
skyriuje.
sirenkant, atkreiptinas dėmesys
i Lietuvos Dukterų Draugiją,
3 Daugelį baltfų galima atnau
Alvudą, Montessori Draugiją ir jinti labai lengvu būdu. Reikia i 9
paviršių nuvalyti benzinu ir už- 1
— Lankykite muziejus, meno cėti sluoksnį bardams vakso.
galerijas ir paskaitas.
3 Ilgą laiką dominavo deko- |
— Domėkitės suaugusių kur
ravime avocado ir auksinė spal- 1
sais. Čikagoje suaugusių kursus
va. Šio pavasario nauja spalva į g
ruošia miesto kolegijos.
sienoms ir daugeliui namų apy- { a
— Turėkite kokį nors pomė
vokos daiktų bus migdolo (ai-' g
gį, pavyzdžiui, daržovių ir gėlių
mond) arba rusvos soalvos. Ji
auginimą.
'
i
gali būti įvairių a
■ -— Pradėkite rašinėti laiškus
vadinimų.
toliau gyvenantiems giminėms
G i\U
ir pažibtu "tiems. Mažiau naudo-Į
kite telefoną. Bandykite bendra sio laipt
darbiauti lietuviškoje spaudoje. saugos ne vieną žmogų
— Nuoboduliui išvaikyti ga
lima dėstyti pasijansą, spręsti į
mie gaminto “French dressing”
(padarytas iš acto, alyvų alie
jaus, druskos, cukraus, truputį
paprkos) ir rūgščios grietinės
MEETTHE CHALLENGE]
gerai išplakta, padaro tirštą ir
skoningą padažą salotoms.
• Mes dažnausiai pervėlai su
žinome. kati už pinigus galima
nupirkti vaistus, bet ne sveika
ta; minkštą lovą, bet ne miegą:
maistą, bet ne apetitą; namus,
bet ne jų šilumą...
Magdalena šulait?^

TeMe 77S-1M3
’’c9 S*. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. IL <MM

E>. O.’s AP E FULLY LICBNSEP TO PRESCSJBl
DRUGS, PERFORM SURGERY ANO UTILIZE
AXL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED
MEANS FOR TREATING IN JURY AND piS EAS^
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE i
«ru a a a nw
( THERAPY

•

—**

« Skalbiniai būna sniego bai
Į lumo, jei juos išmirkysite karš
tame vandenyje su šaukšteliu
peroksido ir tik tada skalbsite,
bupiaustyta citrina išima iš bal
tinių demes tuos bcliimus viri
nant. Nosinės gerai išsiplauna!
išmirkius sūriame ir muiliname '
vaxiaenyje. Pageltusias štaiūe-11
sės galima vėl baltai išplauti,1 i
Kurį xaitta jas išmirkius pasuko- i |j
se, o išplovus džiovinti saulėje., g
t Įdotnios afrikoniškos žibuo- H3
Klės, kaip ir miško žibuoklės, yra ĮI
ankstyoosios pavasario gėlės. Jei j |
afi ikoniškos žibuoklės nežydi,! 1
teikia duoti joms specialaus mai- i
sto — trąšų.
9

— Mažiau žiūrėti į TV ekraną,«
daugiau domėtis geromis kny-‘
gomis. Vengti pornografinių
leidinių, nes jie protui nieko ge
ro neduoda.

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

— Vieni šunies metai yra ly
gūs 7 žmogaus metams. Jei šuo
yra 10 melų, jia lygus 70 melų
žmogui, šuo daug greičiau su
sens ta.

FOR TUI PROFESSION!

Ofl TRi
PRACTi

than tin percent or
THE PUBLIC, SOME 2

MiUJON AMJIRK,

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIAMU*

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HUME
2533 W, 71st Street

1410 So. 50th Ave.. Cicero
lėlei. 47tr-Z345

FRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTES ALTO.MOB1UAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

1424 South oOtti Avenue
Ciceru, ILL 60650
TeL; 652-5245
KUŲ KOPLYČIŲ LAIDUJ LM U -$KK M K\l\

Patarėjai u laidojimo direktoriai:

»KAi> VAACL u GEUKGE .SUKINI
tiddies duiuLuoDHiaak) pastatyt
*

L-' ’

——...—-,LL22:

STEPONAS C. LAUK ir SŪNŪS
LACKAW1C2

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

Y AS AITIS-B UTK U S
HTUVIŲ DLREKTOR1AJ

RAI

OUGH ONLY FTVf
. . ...S*0F Tm( PMY- a
S-CAN POPULATION, *
D.c s PRCVI01 TOTAL

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I
1

APLIEK mus ir musįj namus

New Jersey Medicinos Dantų gydymo kolegijos profesorius
dr. John Bullock tyrinėjo ilgo
gyvenimo paslptis ir priėjo iš
vados, kad yra svarbu ne tik kū
no, bet ir proto mankšta. Savo
pastabas jis suvedė į 10 punktų:

DAlMID

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

4348 So. California Avenue
TeL - 523-3572
Naujienos, Cbkago, S, UI
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Klebonas
z m i e r i e *. es. Kazy tos, K azi nu e rus ir linkėjo Dievo palaimos.

K. P.

W$0

*’ -'%•*«

mgj|
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MŪSŲ KAIMYNAS

Namai, žaani — P*r4*v{*ot
MMAL 5 JT ATI H)t SALA

_
|

— FardivImM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
Ui URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS.

užeidavau pas Lizdelius. Maty
davau kaip jie valgydavo pie
tums lie>ą sriubą su bulvėm, nes
duonos nevi-unmet teturėdavo,
mes turėjom tokį
Tex

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZAlNAUSKAS, Prezidente t

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

’ė v?, i išvažiuodavo i turgų, t u
rnudu su Antane. perbraukda■'om nėr prūdą su t? dvibride.
porą kaitų ir turėdavom žuvies.
O Lizdelienė tuoj paruošdavo ją
ir vibi vedgy ’ ivom su karštom
bulvėm. Kartais mudu su An
tanu išeidavom ir i didesnius
vandenis pažvejoti.

> KAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

TeL 847-774? 1

• VALDYMAI

• VERTIMAI.

e NOTARIATAS

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTCU.

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Kortą aš užėjau p: s Lizdelius
pietų metu. Jie valgė lie~ą
mudonujų burokėlių sriubą su
-----1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. .. . .
karštom bulvėm. Lizdeliai pa
ELEKTROS ĮRENGIMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
kvietė mane prie stalo. Nepa
Turiu Chicagos miesto
LIETUVIAMS.
togu bmro atsisakyti. Aš at>ipm- 1
Dirbu ir užmiesčiuose, gr^lL
2<isntuotai ir sąžininga L
šiau valandėlei ir sakiau, kad
KLAUDIJUS PUMPUTIS
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
tuojau sugrįšiu. Aš žinojau, kad ;
4514 S. Tslman Avė.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
mūsų vasarinės kuknios kamine .
TeL 927-3559
Fulkminkas Kazys Oksas šiandien, penktadienį, 7 vai.
tavimas.
kabėjo prapiauta lašinių paltis. Į
vakare “Dainos“ restorano salėje papasakos lietuviams
A. Zakarauskas, lekciją sukalbė
3 butų mūrinis su-garažu. Pelningas
Parbėgęs
namo,
nurėžiau
gal
apie
bėgamuosius
politikos
reikalus.
“
Daina
”
yra
Mar

•
pirkinys.
jo kun. V. Mikolaitis, labai gra
Kaimynas Antanas Lizdelis
DĖMESIO
kokį
kilogramą
nuo
palties
ir
quette Parke, 71-oj gatvėj, prie Washtenaw sankryžos.
žų pamokslą apie šv. Kazimierą uirėjo žmoną, bet vaikų nebu
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
greit vėl grįžau pas Lizdelius.
Nebrangus.
Kviečiame visus lietuvius pasiklausyti pulk. Okso.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
pasakė kan. V. Zakarauskas.
vo. Antanas padieniui uždar
Padaviau Lizdelienei lašinius, ir
liability draudimas pensininkams.
Komitetas
Šv. Mišių auką nešė seselė ka- biaudavo.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
ši nežinojo ką sakyti, šeiminin
4651 S. Ashland Avė.,
zlmierietė su mokine.
Dar būdamas mokinuku, va
kė tuoj pažarstė ugnį moliniame
Chicago, III.
Daug žmonių ėjo prie šv. Ko- saros atostogų metu aš dažnai
INSURANCE — INCOME TAX
—
Jimmy
Carter,
pastebėjęs
lų
ministerijoj
esančio
Informa

TeL 523-8775 arba 523-9191
pečiuje, uždėjo keptuvę ir už2951
W.
63rd
St
čirškino spirgučių su svogūnais. dirbtinus senatoriaus G. Hart cijos skyriaus žinioje.
TeL: 436-7878
Supylė spirgus i barščius ir vi laimėjimus, pareiškė, kad prez.!
sas kambarys pakvipo. Likusius Ronald Reagan vėl laimėtų, jeif —Londone Reuters žinių b
GINKIME LIETUVIŲ TEISES
šiandien būtų rinkimai.
į drovės
lašinius pasiliko kitai dienai.
RARFIELD - RIDGE.
;
---------------------1 streik.
didesnio atlv
Nepamirškime savo aukos Lietuviu Teisėms Ginti Fondui
Po lo- praėjo keliolika melų.
Archer ir Harlem apyl.
- • P. Rock nori tapti Demo-’nimo.
ARVYDAS KIELA?
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių
Apskrities mieste ėjau gatve ir kratų partijos kandidatu Illinois
.
SAVININKAS
PARDUODA
2
aukštų
^557^31 tdlman.Avenūą'
Teisėms Ginti Fondas“ (arba “American Lithuanian Rights
kažkas švilptelėjo užpakaly. At
lijos užsienio ’ medinę rezidenciją su atskiru 4 kam-:
pareigoms.
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue,
sisuku — gi Antanas Lizdelis
.J
barių butu — tėvams ar uošviams,
jazova Kambariuose kilimai. 2 ž diniai. Kabo
Chicago, Illinois, 60636
uniformuotas, su penkiakampe
ar 737-171
— Kovo 20 dieną C. h i agoje ■ buvo subadytas peiliu. Vėliau pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas
Į žvaigžde kepurėje. Vos lik pri
?
j su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti
vyks pirminiai rinkimai; balotai ; užpuolikas pats bandė nu ZL1” ] galima tik susitarus.
ėjęs, rūsčiu balsu man sako:
J
jau spausdinti.
dyti, bet policiją Įsikišo.
Skambinti 586-2362
1
Anka Lietuviu Teisėms Ginti Fondui
“Vytai, bėk greičiau iš čia —
po 7:30 vai. vak. kasdien.
visas apskritis tavęs ieško...." x
— - Antradienį oficialiai pa
— Harold Washington paša-1
M. ŠIMKUS
Pavardė, vardas
Prisiminiau tada gardu kvaskelbta, kad Sovietų Sąjungoje
Notary Public
pa spirgit ir ra i iidon ą ba ršči ų
už Sovietų tarybos nariui balsa- retų lenktynes laimėti. VrdolyakJ
V. Berželis
Adresas
sriubą. ..
INCOME TAX SERVICE
vo 99.9% balsuotojų.
paklausė ir laimėjo S250. Wash- j
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
ingicn jsm pasakė, kad būtu
S Verkia, kaio motinai mirus. <
. T...................
Tuo
reikalu
jums
gali
daug
’
j — visi Kinijos užsienio žuma-. padėka didesnė, jei pelną pasi
Taip pat daromi vertimai, giminių
padėti teisininko Prano ŠULO ■ iškvietimai, pildomi pilietybės pra
; Ilsiai yra Kinijos užsienio
dalytum lygiomis.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ■'

i

Naujai pasirodžiusi
financing

619 puslapių, kietų viršeliu kny^

na ruoš ta ir teisėjo Alphonse;
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”;
išleista knyga su legališkomis i
formomis.

Siuntiniai j Lietuvą

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

AT GUS LOW FATS

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

KOVOS DEL

šymai ir kitokie blankai.

Chicago, 111. 60632. Tat YA 7-59*0
■

-

■

.

'■

a
Interect Rates

p»»d oa SevtnK*

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.

Interest Compounded

Dirfj and Pird Quarterly

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

KAINA

S17. (Persiuntimu* pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Naajienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, rliaomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Aleksas Ambrose,
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia
lietuvių istoriją
(1869 -1959 metai).
664 psl., vardynai
’ ’

Advokatas

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
Ij^ALL natural J
EXTRA GENTLE *NO
pfiE datable laxative

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

IX A. Guseia — MINTYS IR DARBAI, 259 pal., Uečia 1905
metų J vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
ruslrūpimmą ---------------------------------------------- Į8.0C
Dr. A- J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra., rvelkata ir
grožis. Kietais vu-šeliais ____________ 84.00
83.00

Good service/Cood price
F- Za polis, Agent
3208*6 W. 95th St
Evera. Park. III.

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vai vakaro.
ŠeŠtačL: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
IM West 63rd Stzwt
Chicago, HL 60621

lįSalHegatica
}t T»*ltTl

ADVOKATU DRAUGIJA

© 1983 CMttem. Ine.

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
8606 S. Kedxk Avo,
Chicago, IK 60629

TeL: 778-8000

Dr. A. J. Gumct — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONPS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
$2.08
Galima taip p*t užsakyti paMn, atsiantna čekĮ arba
money orderį, prie nnrodytos kainos priiedant !1 pertiDntiiBfl Ul.sidoma.

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
I

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
ay, March 9, 1984

-i

.. -—

KOVO KETVIRTOJI — ŠVEN- n.un
Choras, vadovaujamas muzi
TO KAZIMIERO, LlETl’N OS
ko A. L.no, sugiedojo: “Dieve,
GLOBĖJO. ŠVENTĖ
palaimink mūsų lrang:ą rl'$yyA yko efeikursijos į Romą, kur
nv”, “Sandus”, “Agnus Dei",
popiežius Jonas Paulus 11 iškil
šv. Kazim.ero giesmę ir kitas.
mingai paminėjo šv. Kazimieru
s išpuoštas gyvomis
mirties 300 metu sukakti. CJii
» į’c.enn.' Kloh^na^ su asista iškagos kardnolas J. Bernard
kovo 3 d. katedroje atnašavo š
Mišias šv. Kazimiero garbei. B
vo suvažiavę nemažai lietuvių
savo parapijų. Marquette Pari
Mirų ūkK apylinkė*] vadinosi
parapijos choras atliko įspūdi
stambus ūkis. Tuoj už sodybos,
gą giedojimą.
rytinėj pusėj, buvo prūdas? Gal
Kovo 1 d. R. Liet. Bendrui-' kok< 100 m. ilgio ir 30 m. plo
menė parapijos aikštėje pakėlė i čio. ( a veisėsi karosai, bet p
vėliavas ir sug:cdojo J autas )
davo vienas kitas lynas
himnų. Xemaža> mote' ų būrys. ,
viena kita raudė. Vasaros m
dėvinčios tautiniais rūbais, vė I
tu, rotkarc ais, tėvas su bernu
diavų palydėjo i bažnyčią. Be R. I
pažvejodavo — penktadienio pa
Liet. B nes. dalyvavo: šv. Var sninkui numaldinti. Skanu su
do Draugija, Liet. Vyč:ų 112-oji karštom bulvėm vilti karosai.
kuopa, šv. Teresėlės D-ja ir šv. Tik visa bėda, kad kaulų labai
Kazimi-ro Seselės su vėliavomis.
Kltb. A. Zakarauskas su kuni
Lynai mėsingesni ir skonis ge
gų asista (kan. V. Zakarauskas,
kun. V. Mikolaitis, kun. K. Kuz re nis, tik truputi dumblu at
minskas ir kun. J. Juozcvičius) siduodavo.
Prie prūdo iš pietinės pusės
iš zakristijos palydėjo labii
puošnią šv. Kazimiero vėliava, buvo mažas sklypelis žemės;
kurią nešė seselė kazimierielė gal kokia pusė hektaro. Ant jo
per bažnyčia, žmonės iš arti ste- j buvo pastatyta sena bakūžė: iš
bejosi įspūd ngu šv. Kazimiero ”ieno kambario, kamaros ir ma. žiukus tvartelis kiaulei auginti,
i
.
.
r .
Ą.phnkui bakūžę buvo daržas -»r
Šv. Mišias atnašavo klebonas kelios obelys su žieminiais obuo_

