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VLIKo metai

ĮSISTATYDINO LIBANO KARIUO
MENĖS VADAS GEN. L TANŪS

SOVIETU KOMUNISTU VADAS KAL
BĖJOSI SU SOCIALDEMOKRATU

PREZ. GEMAJEL PRAŠĖ POSĖDŽIAUTOJUS BAIGTI
BEREIKALINGAS PAČIŲ LIBANIEČIŲ ŽUDYNES

- GALIME BET KADA PRADĖTI DERYBAS APIE ATOMINII

’ŽANA, Šveicarija. — Pir- dien Beirute vyksta nepaprastai
ienį pirmam posėdžiui susi- kruvinos tarpusavio kovos, ku
) Libano politinių grupių rios niekam neatneš naudos, iš
i. kad galėtų rasti būdą skyras Libano priešus.
Luzano konferencijos vielą
Ii dabartines tarpusavio žu■s, kiekvieną dieną atiman- saugo geni ginkluoti šveicarų
po 40 gyvybių’ ir sužalojan- policininkai. Jie turi šalmus,
apsistatę smėlio maišais ir turi
po porą šimtų žmonių,
rezidentas Amin Gemajel apmokytus šunis. Be policijos
prieš posėdi paskelbė, kad leidimo joks įtariamas žmogus
ladienio ryte Libano kariuo- į viešbutį neįžengs. Be to, poli
lės vadas gen. Ibrahim Ta cininkai taip išstatyti, kad jie
jam įteikė atsistatydinimo gali vienas kitą sekti ir ginti.
nškinlą. Svarbų vaidmenį
ČILĖS VALDŽIA
me vaidina dabartinė ka- [
PAKURSTĖ UGNĮ
>menė, kuri dar ir šiandien
augo prezidentūrą ir apylinSANTIAGO. — Čilės vyri
Generolas nenorėjo, kad sybė nušalino iš unijos vadovy
iuomenė būtų nesusitarimų bę sekretorių Rodolfo Spiegei,
ižastimi.
į Prezidentas Augusto Trincchet
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liberalai kol kas gavo žs
daugiau balsu negu konser
rląi. Kolumbijoj bus nauj;
riausybė, kuri padarys k
žymias pakaitas. Manoma.
Belisario Betancurt ir vėl
išrinktas krašto prezidentu.

gali pradėti
u JAV
! būtų galėjęs jį šalinti už protessumažinti atominių ginklų kie
Į to streikų organizavimą, bet jis
kį. kai Wadringtonas pašal as
Siegelį nušalino už unijos nario
Maskvoje
pirmadienį
buvo
Vak.
Vokietijos
parlamento
opozicijoj
vadas,
j kliūtis, kurias sudarė, irengdaTezidentas .Amin Gemajel mokesčių nesumokė]imą. Dar- ■
' mas naujas raketas. - į šį svar
socialdemokratas Haos Jochen Vogei. Černenka ir jam pasakė, kad rusai
dėjo pasitarimą, šviesioje.sa- bininkams tai atrodo labai ne-.
bu klausimą Hans-Jwhen Vo<ze
j, kurioje (Libano krikščionių rimta priežastis. /Trijų miėnesių
nesitars•>« amerikiečiais. koLJA,V neišveš atominių raketų iš V.-Europos.
Ir ui' a ts> kė K _ Černenka.
tovus pasodino savo dešinė- unijos mokesčių nesumokėji-J
Naujai išrinktas Sovietų Są kimų metu didokas žmo
o kairioje pusėje susodino
LIBIJA
NEPRISIPAŽĮSTA
jungos vada> ne vieno žodži skaičiu- visai nėjo balsuot-.
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patarėjai ir mažesnių politi- tinkamai tvarkyti ūkio ir visuo galėtų informuoti apie kelionę į|
o vieliniu
i Pietų Ameriką ir pasikeisti ke-Į parapija, tuo tarpu Ursus bažny-į
is
ketas. Tuo t?, IT?
ų grupių atstovai. Priešakinė- meninius reikalus.
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su
popiežiumi.
v są eilę atomin
eilėse sėdėjo žilgalviai polititūnai
—: Illinois valstijos sveikatos ‘ Nespėjo jis išlipti iš lėktuvo J buvo vilties ką nors gauti, nes Libijos diktatoriaus
ų grupių vadai, o antroje eilės nt'
ra
sėdėjo jų pavaduotojai ir ar- departamentas paskelbė, kad aerodrome jį apspito lenkų gru-; ten jau buvo paskirtas klebo darbo, bet antradienio ryla Li
Į Illinois valstijoje pradėjo plisti pė< reikalaudami pasakyti, ką1 nas. Tačiau pasirodo, kad para-į bijos radijas paskelbė.
miausi bendradarbiai.
b.ir la''ai lengva*, i Su<
Sovietų agentūra “Ta<s’‘ pr
Stalų eilei pasibaigus, buvo šiltinė. Pradeda skaudėti galvą, jis darysiąs su Ursus parapijos} pijieėiai nenori išleisti kunigo; Chadafi, nei kuri kilu Libijos f
įsiveržt Lbijcs tank;
rlojo Černenkos parciškim
įruošti dar kiti stalai svar- skauda krūtinę, pakyla tempe- klebonu kun. Mečislovu Nova- Novako. kuris kalba jų kalba, Įstaiga nieko bendro neturi su
\ ginkluotus pajėgos.
kiečių opozicijos vadui. J
iems svečiams. Už vieno stalo ratūra ir skauda gerklę. Pataria ku, kuris dar neišvažiavęs į pro yra Solidarumo šalininkas. Jam įvykiais. Libijos tremtiniai bi-1 neatėmė ru
žodžio ir n<
e
tdėjo Saudi Arabijos atstovas nepersišaldyti, ilgiau pamiegoti vinciją. Mat, parapijiečiai kito patinka dirbti Solidarumo dar jo, kad Chadafi nepasiųstų tero
jai
pakeitė
nū
minkęs. Čei
lohamedas Ibrahim Masu das. j
’ kunigo neįleis į bažnyčią, jeigu bą, o ne klampoti blogais ke ristų prieš nepatenkintus libijie- nenku. kaip išmokyta
liais mažose bažnyčiose.
New . Yorko bankininkai kun. Novakas bus išvalytas.
rreta jo turėjo sėdėti Sirijos
i biją, nes ten siaučia žiaurus te- kartoja Andropovo s ui
iceprezidentas Abdel Halim pradėjo tyrinėti, kaip sukčių
— Kokių žinių Jūs iš manęs
Kardinolas G’cmp nieko• KOD- jĮ roras. Libijieciai norėtų patekti tą planą.
t i i Baltojo
Ihadam. Jiedu turėjo teisę gauja prisitaikė prie Amerikos norite, jeigu aš tiktai grįžau iš kretaus negalėjo pasakyti apie.
ineūzM prix
Tuo tarpu rusai spa
ne
jį Ameriką, bet vyriaųsyl>ė neJausyti, kaip ėjo pasitarimai Bankininkų draugijos ir iščiulpė tolimos keliones?
paklausė mokinių pasiryžimą neleisitį p0’i
Vofkielijos kanclerį Kohl ragin
j iš bankų apie milijoną dolerių kardinolas Glemp jį sutikusius licijai išnešti kryžių iš mokyk-:I nori pabėgėlių įleisti.
aikai Libane įvesti.
ybe rūpinasi sa
j prezidentą Reaganą pasini
“baltiniams plauti” .
lenkus.
lų.
Jis
mano,
kad
tuo
reikalu
<a. P.eikh p.n m Sudani
proga,
Gemajel pasiūlė baigti
SLAPTI DOKUMENTAI
reikia
kalbėti
su
generolu
Jaru
ūmu apsaugoti,
bandyti
Kardinolas .J. Glemp
v
žudynes
PATEKO Į KALĖJIMĄ
— 175,000 britų angliakasių
zelskiu.
tas, kad
buvo Brazilijoje
Prezidentas Amin Gemajel paskelbė streiką, bet pradėjo diWASHINGTON, D.C.— Slap
u
\nlr?d enį auks
ptadėjo pasitarimą pasiūlymu delius ginčus streikui baigti,
Lenkiją pasiekė kardinolo J.
ti
Valstybės
departamento
do
GERAI APMOKĖTA
kumentai ir įrankiai pateko į
Glemp pareiškimai, paskelbti
baigti tarpusavio žudynes Liba
PASKOLA
Vi rgini j os | >riem iesc io 1 -orton
ne. Reikalauta, kad būtų išpra
Brazilijos spaudoje. Jie buvo
SPRIN(
tEIELI), III — Illinois kalėjimą.
truputį kitokie, negu Lenkijoje
šytos Amerikos ginkluotos pajė
valstijos iždininkas James B. Slaptų Valstybės departamen
paskelbtieji.
gos. Jų jau nėra Libane. Reika
Donnewell pasakė, kad Illinois to dokumentų nuorašai pateko
lauta, kad būtų atšaukti Izrae
Kardinolas aiškinosi, kad ga valstijos iždas iš Chrysler kor
i kalinių rankas. Valstybės delio kariai. Jie buvo besirengią
lėjo Brazilijos žurnalistai nesu poracijos uždirbo $6,4(MA,96X.
ppartamenfas, patyręs apie įvyišvykti, bet sutarties nutrauki
prasti kardinolo pareiškimo. Jie
ItkSI metais gruodžio 1 diena <į. pradėjo tyrinėti,
mas sustabdė jų planus, šianpaskelbė tai, ką jie suprato. Kar Illinois valstija paskolino Chry
kad praeitais melais trim VaKdinolas pažadėjo pals parašyti sler korporacijai stambią sumą ty l)ė s departamento
pareigusavo ranka atsakymą, bet tas pinigų, kuri atnešė pusseplinto
nams buvo įsakyta atrinkti db-l
atsakymas nepasiekė laiku žur milijono dolerių pelno.
&
kumentus ir išvežti į saugią vie-i
nalisto ir tada pasikalbėjimas
s
Gaila, kad Donnewell nepa tą. Tarnautojai neatkreipė rei
savaip atspausdintas. Kada kar- skelbtu kiek Illinois iždininkas
kalingo dėmesio į įsakymo!
dinoloo laiškas pasiekė adresatą, buvo paskolinęs Chrysler kor- gmulkhienas. Jie dokumentus ir!
jau straipsnis buvo atspausdin
poracijai.
senas rašomas mašinėles išvežė j
tas. Kardinolas aiškinasi; kad
ALENDORBLI
j Lorton kalėjimą.
Hobiui Schmkft
skirtingi pareiškimai išėjo dėl
Spring Valley, Minn., mirė
Visas roikahis išaiškintas. Tai]
nesusipratimo. Jeigu Brazilijos lėk tuvy statytojas Bernard Piebuvo trijų tarnautojų neapsi-l
Buvusio Vakarų Velt lelijos
įgautas
ir Argentinos pašto tarnautojai lenpol, sulaukęs X2 metų. Jis žiūrėjimas.
kanclerio vadovaujama So
gailis.
būtų laiku pristatę kardinolo pastatė kelis labai lengvus lėk
kratų grupė parisakus. taip būtų neįvykę.
Saulė teka 6:05, leidžiasi
Mažosios Lie
tuvus.
dėti pasitarimus branduoliniams
/ogelio vedamą
mis. guvo daugiau katučių
ginklam sumažinti be Sovietų
Kryžių klausimas kandi- į
atomirtių raketų
Oras debesuotas
(Marlynt
no politiką.
notai nepatinka
< — JAV yra pasiruošusios pra- valdžios primetamų sąlygų.
pietų vėjas.
Saudi Arabijos atstovas
atidžiai klausosi
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šip skyriaus redaktoriai
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NEV1ERNAS TAMOŠIUS

KALTAS

į

> Teisėjas: — Aatradfr, kad. tanu
' tą aš anksčiau ėsti matęsi tik ne’prisinienn kur.
Kaltinamasis: — Tikrai, po
pe teisėjau, aš tamstos žmoną:
mokiau (tainuoti.
: Teisėjas: -- Tvarkei, ■ • penkeri metai!

NEĮMANOMA

nuką-kaip skaičiuoti
Argi negali to suprasti? Klau- r
syk* Vienoje kišenėje turiu tris
dolerius, o antroje — penkis,—
kiek išviso doleriu aš turiu?
Antanuką-. — Pared
dyte, tai aš suskaitysiu,
t: * *

DIDVYRIS
DABARTINĖ ŠEIMA
Balta kaip lengvutis papuręs sniegas.
r* t
Per Tetidės ir Pelėjo vestuves,
Du jūrininkai Klaipėdoj paša- .
* Vyras: — Mane nuteisė vie-j
4t
koja merginoms savo nepapras
Vaikšeojo pc Spartos kiemą,
c3ąm mėnesiui kalėjimo arba už*
.
* ' ’
į
tus nuotykius. Pagaliau, vie
įmokėti šimtą dolerių pabau- j
— Elena, —
J. :dos
nas štai ką išdėstė:
Pati gražiausioji Graikijos moteris.
— Žinot, tikras stebuklas, jei
— Žmona: Padaryk šitaip: tu
Tai Zeuso'ir Ladės duktė užkerėta.
aš dar gyvas!.... Sykį iškritau
Teik i kalėjimą, o aš už tuos piJosios vyro Menelajaus labai numylėta...
iš orlaivio i vandeni, o kita kar•Hgus nuvažiuosiu Floridon atos.
Šioj puotoj didžiūnai oracijas kėlė,
tą išlėkiau su povandeniniu lai
t^mroms.
vu i orą...
U daugel kraštų ir miestų.
♦ ♦ *
KRIKŠČIONIUI IR ŽYDUI
0 Paris-ą— Priamo karaliaus-sūnus,
»
. •
TI1KRA LAIME
Iš Trojos, čia buvo teisėju, —
* Pas turtitbgą bankierių Rot— O kaip tau sekasi, Antanai? į
Kam auksinis obuolys su užrašu “Gražiausiajai’ jčildą ateina biednas žydelis Sa— Taigi, matai, kaip tik ap- j
hmreb rr prašo pagalbos.
Paskirtas būti turėjo.
Laukia kubietis eilėje, kad
si vedžiau, tai sužinojau kas yra
— Mielasis. — tarė Roteildas.
Ir mestą deivės Eridės obuolį, Paris pripažino.
i gautų gabalėlį mėsos, paskui vėl
ikreli meilė.
<— rntprašyk iš manęs pinigą,
kitoje eilėje, kad gautų saujalę
Deivei Afroditei. — už suktybes, —
— Ir kame gi ji yra?
štai duos’u tau darbo nuvalyt
Pagrobti Menelajaus žmoną iš tėvynės
— Tikroji laimė, tai būti ne- cukraus, pavargęs vėl kitoje ei
; mano automobilius. Krikščio
lėje laukia kitos prekės... Grįvedusiu!
Ir pristatyti i Troją, kaip gj’vą brangenybę.
niui už tai mokėčiau penkinę, o
i žęs į namus taria žmonai;
į tau — duosiu dešimkę.
Gražiąją Eleną uždarė- Į pili.
’ _ Neištveriu daugiau. Einu
PAŽINO JUOS
Sttiouel pakrapštė galvą ir saIš kurios ji matė tik jūrą ir vylių.
ir sulikviduoju Fidel Castro ir
Ponas Kurčiau, pasakyk i visą jo kliką — pagriebia šaūtuNes nujautė, kad iš ten turi atplaukti laivai'galin įkb:
į. — Pone Rotčitd, duok man tą
man dėl ko Maižlešius vedė žv- Įį va ir išbėga.
gieji. > penkinę, o už kitą pasisamdyk — Kur savo nosį buvai įkišęs, ier-ų.
~ i
— Jau išprotėjai. vaike. Iš kur dus per Raudonąją jūrą?
Teve?
Atrodo,
kaip
apdegus.
Grįžta po poros valandų. Žmo
Su vadais — Achilu. Petrokliu ir Odisėju...
■i srifcsčioni;
e
bet
prie
j
tu
tą
milijoną
paimsi?
—
Turbūt
norėjo
nuplauti
juos
— Nebuvau įkišęs
* ♦ *
na klausia:
Užkariauti Treja ir užimti Priamo pilį.
nuo
nuodėmių.
nosies prikišęs....
— Tai ką. policijos nusigahI
JAI JAU GALIMA
Ir Elena kaip per rūką
teiijos
bilietą.
Vienas
milijonas
— Nesuprantu...
1 dai?
>
Matą kaip graikų laivai aplinkui supa.
— Uorė’au elektros šviesą tau doleriu tik nusičiaudėt šiais lai| — Policijos, ne, bet jau-prieš
Sais. Mass, valstijoje vienas lai- j
pyti, MaikL _
Tuoj sukilo dievai ir vadai galingieji
mane buvo ilgiausia eilė tuo pamėjo
net
18
milijonų
dolerių.
—
Ką.
bendro
turi
nosn>
su
j
čiu tikslu.
Gelbėti pili ii' gražiąją Eleną — skubėjo.
Jeigu aš pralaimėsiu, tai bus ta
Šelektra?
Vyriausias karo vadas Agamemnonas,
— Turi. Buvo tamsu. Aš de- ; vo pinigai.
i
® Liuksusiniame viešbūfy;.'Xp*
Mikėnų karalius.
gi?.u save pypkę, bet vietoje! — Gerai, sutinku su tavo pa
Įstoja milijonierius. Dvi savSi^
Tat brolis Menelajaus — Spartos karaliau?
siūlymu, Maiki. Man atrodo, kad
, pypkės; pataikiau į nosį...
cs-viešbd'čto'^atarnąutoja laukę
i|\ — Su ugnhni teikia būti aisar* ‘ to milijono nei tu, nei aš ne
Apsupo Troją laivais ir puolė visais pakraščiais
‘išmetant” arbatpinigių. - Įbesti
k-./-*
laimėsime.
■
giam.
Ten W metų jie iškariavo.
i — MaikL eikime lažyoų. Aš • J— Bet pabandyti gahma. Kar
Kol pagaliau Troją' apgavo.
t noriu žinoti už ką mes turime j tais ir sapnas išsipildo.
— Šią naktį sapnavau, kad
Odisėjas davė minti auksinę —
į balsuot r — už demokrates ai;į — .Tegul bus ir tavo viršus.
jus man davėte penkis * šimtus
Pas+atvt-i arklį medini.
Maiki.
!
republikonus.
---užprezidentą
;
MOKYTOJO
Ll(
r.
0 Egėjas tai Įvykdė —
Į Reaganą> ar už naują, kurių yra ! — Žinai,. kodėl .iš balsuosiu
Milijonierius pakrapštęs gal
už Reagana? Todėl, kad prezi-- Petriukas nuėjo aplankyti ser vą taria;
Didžiuli arklį nulipdė.
-f du M on dale ir Hart.
per ganti mokytoją. Grįžtant na
f — Balsavimai yra piliečio as- j dento 4 metų kadencija
Trisdešimt geriausnr karių
— Penki šimtai, dideli pinigai,
trumpas laikas. Kai nauras pre mo sutinka savo dranga Vytau- bet jeigu jau juos daviau, tai
Aš
neleidžiu,
kad
bile
koks
meniškas
reikalas,
Tėve,
Aikliui Į- pilvą sukišo
tą. kuris jo paklausia:
■aikinas bučiuotų mano dukterį, i — Tu .gi mano amžinas sūnų*. į zidentas perima pareigas, reikia ;
tepalieka tamstai.
Ir taip, laikinai.
— O kaip su mokytoju?
h - aiškina ponia Zuikienė savo iMaiki, tai kodėl negali pasakyti ; perorganizuoti visa valstybės
— Nėra jokit>s vilties. — atsa
šalia- stovyklos juos paliko.
aparatą, sugaištama daug laiko,
rairaįnkąi.
,
, . savo paslapties?
3 Skambutis iš milicijos: >
ku Petriukas . ■— už Doros dienų
Uždegę ir sugriovę visas savo palapines.
■ — Gerai Tamsta darai, — atsa- ■ — Dar nėra aišku, kuris L- i kol nauja valdžia pradeda veik
— Ar jūs prieš kelias dienas
.L vėl bus mokykloj.
Aukštai iškėlę laivių -bures
: :ė toji. Aš irgi prižiūrėdavau dvieju demokratu -- Mondak ti. daryti tarptautinius susitari
pranešėte, kad dinge jūsų žmo
|f
avo
dukterį
iki
ji
nesusilaukė
mus
ir
pan.
ir
Hart
—
laimės
nominaciją.
Graikai i Tenedo salą nuburiavo.
na?... Ją suradome.
KRAUTUVĖJE
— Tu gal ir tiesą sakai, Mai—
Aš
manau,
kad
gaus
Hart
ešiolikos
metu.
— Ką jinai sakė, kai surado
Imituodami karo baigimą,
Maiki. Jis daugiau gauna balsų, ki. Gal ir aš balsuosiu už 'ReaKontrolierius
—
Jūsų
svarste?
* ?
i
O dovanoms arklį palikę...
?aną.
einu
lažybų
negu
Mondale.
Aš
klės
yra
falšyvos.
NUSISTEBĖJO
— Nieke nepasakė.
Džiaugės Trojos vadovybė.
i už Hartą.
— Duok ranką. Tėve!
Bučeris — Galimas daiktas,
!
— Tai suradote ne mano zmo/ Mažas Petras išeina pavaikš- į
Tokius stebuklus išvycĮus.
—
Orait,
Maiki
a.
— O aš. Tėve, už Reagan
andien
ir savo tikram broliui
O W
<ioti su savo motina ir pamate ’
Lik sveikas ir būtinai nu— Jeigu taip, tai kiek tu siū
Tik dievai dar abejojo^
pasitikėti!
-c uodūkę maitinančią kūdikį:
* * *
?
:
k
pas
gydytoją,
kad
jis
apžiū

lai
lažybų?
Pergalės maršo jie dar į negrojo.. .
« Kaimyno bute visą vasarą
L Petras atydžiai pažiūri į kū- į
milijun
rėtu tavo nosi...
—
Aš
tau
siūlau
I
BLOGA
SAVAITĖS
PRADŽIA
labai garsiai groja radijas.
Ir
Suktas- graikas Siiionas, trojėnus įtikinėjo.
"iki paskiau kreipiasi į motiną: į
, -- MainjK! Žiūrėk, toks mažas,
Kad tai dovana deivei Atėnai
Kalėjimo sarga> žadina miriop štai pasibeldžia mažoji Onutė.
— Mamytė prašė-paklausti, ar
> jau geria juodą kavą.
? nuteistą kalini. Jau laikas esą
Ir juos lengvai įkdlbėjo.
> šnipa> yra velnio brolio.
negalėtumėte paskolinti savo ra
f" eiti į kartuves.
Patys trojėnai, arklį į įmestą įtempę.
e Patekęs pas graborių. nepa- . Rengiasi tyloauis pasmerkta dijoELGETOS
Džiūgavo, nosis i viršui užvertę,
— A’- norite taip vėlai šokti?
sis. Staiga paklausia:
ii
seimininkė
i
ei
Ir gėrė midų bei vyną į
— Kokia savaitės dieną šian- '
Kapai yra amžini namai.
airkit.
aš
Jums
atnešiu
^.Iki sąmonės netekimo.
dien?
— Pirmadienis? Oh. nekaip
> meduką ir duonos.
Atsargumas
gėdos
riedate.
— Pirmadienis.
Ir dabar tas pats suktas graikas Sinonas
prasideda savaitė...
J. 2 ’
Elgeta: — Tik* pasiskubink.
Auksas ir purve žiba.
Davė laivams ženklą monų.
‘ ^es gatvėje paVknu automobili5 lėuzrikytK
Kad dabar iie jau įgali grįžti
Ne tik pramonė, bet ir ligos
Ir Eleną iš Trojos lengvai paimti.
progresuoja.
VAIKV
AMŽIUS
Ir kai laivai vėl į pakrantę sugrįžo.
Graikų kariškiai tuojai arkliui iš pilvo išlindo,
— K:ek turi metų. lenui
9 Pelitinius klausimus ir sap
— SiptyniuV:
nuginklavo
Jie tuoj sargybas v
nininkas atsako.
Ir i Trojos pilj skubm nužygiavo.
argis už t; ve diderirs.
• Fanatikus- komunistas ir
atytos,
Vvko skerdynės 1
— O kiek gi n:e‘n turi jūsų
abu tolrie pat
fanatikas arabas
Motera verksmas • klyksmas.
J ietsargis?
• Namai pragarai, bet be na
Namai degė, bokštai griuvo.
mų negerai.
Ant gyvą žmonių lavonų.
MCDEFDUrNi^ PARODOJ
e Kiti i burną nifko neipilL '
a Viena ranka duoda kitai
Ir štai F Iena jau prie tako
>nk ii visė ' pasi-.‘ tei.ir* galva
tuščia.
!
Kabina?i Menelajui ant kaklo.
■
'TCl(h s?va paveikslo?
♦ • • neegzistuoj i, tai 1i
Įi* <- Kai• atėjus
- Tivbū dė’ a
Ir abudu kaip sapne ,
žmones*
- . .. x
.
• Kiip pa> klosi. taip išsii
: >lo vi-šus ir •K'acu’*5 tnumf^ęja.
i k (Patrūks priežodis)
Bėga Pensnė jančia gatve.
f
Trojoj Iko iš gyvų
Tik F nėjas su kebais. . .
j—.
* • JsHiatvė
i
I £vhifyste.
O pražuvo Hektoras ir Paris.
*
r
,
Ir visi Priamo karaliaus vaikai.
Teisėja* — Ai
Lazdos
ir torbus ucišs&r
3 jf-n" 'ė*, 'r' t h <
u-antu dėl ko ur*u
.. .
dėt
Taip pat ir pats senasis karalius...
i — Vf; tiv W
tn būtki bandė: -i]
Bet spartieeiai kai sugrįžo.
!
■ ii>n gtflėhi :4K Ji
Ar tamsta loši..-irk
Menelajaus viduriai suskydo - .
'eY-i pibiaus moa
Ir po metų, po kitų.
r
t žd?tę E1e*'ą ant pėčiaus molinio.
>C!
Elena jautėsi laisva.
.; ■. Surišę rankas ir koįas, džiovino...
1QT<
Dirbo šposus paslapčia.
Kxi lik fgūia kempuiė
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Dė! to išvijo ią iŠ krašto
J nežymią Rodo salai.' Čia Elena. aistrų pilna,
!
Kirae vyrūs ir
G
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\

. J inalftmfgirnąfi ją jjd
Ik po giiHU miltai-biro.
Vėjas pustė ir daigino f
Po Tiso? pasmiMo kraštus

Elenas ir ruščftsbarnius.
i fSakė ne -už
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i ų k r- i a u k m o pa mėgd z io j m u s. meilę lietuvių kalbai, m*
šiuo
solisčių patiektu numeriu vu ir protėvių žemei, dar ..
1
patenkinta publika joms džiaug paminėjo ir dudį/į lietuvių t.<
smingai ii ilgai plojo. Pianinu tos poetą Donelaitį, kur savo po
akompanavo pianistė Nijole Kup emoje ‘ Metai” labai vaizdžiai ir
meniskai aprašė Mažosios Lietu
staitė.
Karas tarp šių dviejų valsty nori su juo kalbėti.
Nutilus plojimams buvo pa vos lietuvių vargus, rūpesčius
bių prasidėjo, kai Irano valdy
Sakoma, kad kai žmogus prakviesta p Bronė Va.riakojieue. ir tradicijas Tuomi ir buvo baig
tojas šachas Mobamid Pahlavi, deda skęsti, tai griebiasi ir už
Ji atmintinai padeklamavo savo t> meninė programom dalis.
klius jo valdomoje valstybėje skustuvo. Taigi, llusseinas, ma
sukurtą, gana ilga feljetoną apie
Programai pasibaigus, prasi
dideliam sąmyšiui, ir JAV pata tydamas kuo jo pradėtasis ku
vedybinį
rojų.
Vi>i
stebėjosi
dėjo šiupinio vaišės malonūs ir
riant, dėl šventos ramybės sa ras gali užsibaigti, pareiškė, kad
puikia jo- - tmin-imi ir graži? de draugiški
p;išnekė<:ai. Vaišes
vo šalį paliko, Itet neapdikavo. jei Iranas nemano su juo taiky
Patenkinta
publika.
klamacija,
buvo gausios ir skoningai j)aIrakas, pusi naudodamas Irano tis, tai jis įsakys sava oro pajė
i plcio.
jai taip pat i
rengto^ apagal visas šiupinio
viduje kilusia ruirute, ir išsigan goms bombarduoti visus nai! ą
Visoms pi*c ?.mc> atlikėjoms tradicijas tik buvo pamiršta į
dęs šiitų suruošta pasikėsinimo vežančius laivus, kurie iš Persų
pagerbti buvo įteikta po gėlių pati šiupinį įmaišyti ir pupų Po
prieš jo ministerio pirmininko Įlankos mėgins plaukti į Arabų
puokštę O fotografas
šiupinio sekė viščiukų su ryžiais
pavaduotojo Tareq Aziz gyvy jūrą per Hormuzo sąsiaurį, jį
visas ir v;są šiupinio publiką ir spanguolėmis patiekalais, dar
bę, panoro atkeršyti Iranu’ už užblokucdrmas. Toks jo pareiš
iamžino snvo foto nuotraukomis. b’.vo patiekta ir kavutės su sal
skriaudą, kurią, pagal 1975 me kimas gerokai nugąsdino Ame
Pirm. V. Ziobi-ys, meninės džiais pyragaičiais. Ant stalų
tų kovo mėnesį Aižiojoje abie riką, Vakarų Europą ir Japoni
programos užbaigiamojoje kal- aptuštėjus valgiams, prasidėjo
jų šal’ų (Irano ir Irako) sutartį, ją. Žinoma, yra ko ir nusigąsk,
bo'e, pagerbė visą eile nusipel linksmoji d'alis — šokiai. Šo
Irano šachas jam buvo padaręs nes iš Persijos įlankos per Ilorniusių ir savo veikla pasižymėju. kiams grojo akordeonistas A.
— atėmęs nemažą teritorijos mužo sąsiaurį Amerika gauna
siu akmenų. Pirmoje eilėje la Stelmokas ir savo elektroninių
plotą.
biausiai buvo pagerbtas Tėviš instrumentu pagalbą sudarė tik
i
naftos,-Vakarų Europą
l.V<,!
kės parapjijos klebonas, nese ro orkestro garsus.
Ajatolai Ruliollah Khomeini
o Japonija — ne! 65'r . A’.rcd >,;
niai evangelikų liuteronų kon
pasidarius hegemoniniu Irano
šiupinio renginiu, publika bu_
Solistč Eglė Rūkštelytė
kad Amerikai d.'l to Hormuzo ■
vencijoje
išrinktas
vyskupu
Anvaldovu ir pradėjus be gailesčio
vo labai patenkinta, kuris užsitę
sąsiaurio
užblokavimo nereikėtuv
v
sas
Trakis.
E.
Žiobrienė
perskaižudyti aukštuosius kariškius ir
sė iki vėlybos nakties.
perdaug išsigąsti, bet č:a jau su
' tė jo garbei pritaikytą eilėraštį.
A. Plešku s
politikus, kurie šacho Pahlavi
sidarytų pasaulinio masto rei
Gaila, nepaminėjo eilėraščio au
valdymo laikais šachui buvo vi
kalas, kas labai stipriai paliestų '
toriaus. Tarbūt jos pačios buvo
rapusiškai ištikimi, Irako pre
ir pačios Amerikos aspiracijas. •
sukintas. Vysk. Ansui Trakini
zidentas Saddad Hussein atsisa
1984 m. kovo 3 d. minėta drau jo ir pavertė katalikais. (Ordi
Be to, tenka pastebėti, kad per
ir jo žmonai prie krūtinės buvo
kė nuo 1975 m. su Iranu pasi
šį sąsiaurį kasdien praplaukia gija Lietuviu Tautiniuose na- nas Prūsų nukariavimus pradėjo
prisegta po didelę, baltą, gra
rašytos sutarties ir 1980 m. rug
nemažai nevalytos naftos tank muose, Chicagoje. surengė Ma-‘ 1231 m.). Anais laikais irtas tę
žią ir įspūdingą gėlę. Taip pat
sėjo mėnesį pradėjo prieš Iraną
laivių, kurie išveža į viešuosius žo~ics Lietuvos lietuviuc tradici- ’ sėsi iki pat Pirmojo Pakulinio
buvo prisegta po baltą, bet ma
militarine akciją, norėdamas at vandenynus per dieną net 8 mi nį šiupinį. Tai yra labai sena: karo, Katalikų Bažnyčios buvo
žesnę gėlę ir kitiems pagerbtie
gauti lą, kas jam pirmiau pri
lijono skystojo aukso statinių, mažlietuvininku bendros suei- j isakvta septynias savaites prieš
siems Mažosios Lietuvos lietu
klausė. Ta akcija neužilgo pa
Programai pravesti pakvietė vių draugijai nusipelniusiems i
tai bajinei gal ir yra pagrindo. gos, pusi vaisinimo ir pabendra- ■ Velykas laikytis griežto pasnin
virto i tikrą abiejų valstybių ka
vimo tradicija. Ji yra daug sej ko: tai yra nevalgyti jokio mė tos draugijos vicepirm. Algi Re.
Deja, nekomunistiniai strate nesnė už žemaičių užgavėnes.' siško ir pieniško valgio: kadangi jĮ Pirmajai programos dabai at veikėjams. Dar buvo padėkota
ra, kuris tęsiasi jau daugiau kaip
visiems savo darbu prisėdėju
.X
.i
gai ir viešosios nuomonės kūrė- kur ta'p pat buvo vaisinamas]
trys metai. Jeigu šios
i Kristus prieš pradėdamas skelb likti p. Regis pakvietė Emą
tybės savo teritorijose neturčtu ’ jai visdėlto abejoja, kad Irakas šiupiniu ir blynais, ši rpažlie- j ti savo mokslą 40 dienų pasninko Žiobnenę ir jaunutę p-Ię Rasą siems prie šiupinio parengimo.
Lyg ir padėkodamas už pa
tų, taip vadinamo, skystojo į tokią aferą mestųsi. Imant dė- ' t u vi n inkų tradicija siekia dar ves tyruose. "Tai katalikai, prieš Suntinaitę. Jos pakaitomis skai
aukso aruodų, reikia manyti., mesin, kad Irakas savo naftai ' prieš Martyno Liuterio laikus. p r a d o: lė.m i ga vėn i o s p asn ink ą, tė iš Tolminkiemio -klebono gerbimą. vysk. A. Trakis, pro
kad pasaulio galybės tomis tų iš Basros naftos koncentracijos- k:r’!a visa Mažoji Lietuva tebe mbiai ir gausiai prisivalgydavo Kristijono Donelaičio -poezjos gramos užbaigai pasakė trumj><ą
kalbą, pabrėždama^ Mažosios
šąli1. žmonių skerdynėmis ma stoties į užsienius eksportuoti buvo Kryžiuočių ordino prie . ^baus šiupinio - bulvių, žir "Metai” ištrauką "Pavasario link
tesirūpintu.
'į yra nutiesės vamzdžius per Tur- spaudoje. kuris kardu, gaisrais, nių. pupų mišinio su raugintais. smybės”. Savo poemoje, para Lietuvos lietuvių šimtmečiais iš
laikytas lietuviškas tradicijas.
Giliau į šių dviejų valstybių * Lij°b tciitoriją tiesiai į \idui- gyventojų naikinimu, jų krau- riebiai šutintais kopūstais, dar šytoje prieš 200 metų, Donelai
konfliktą pažvelgus, aiškiai ma žemio jūrą, lai galima laukti vi-' ju ir ju ašaromis juos pakrikšti-' užkąsdami ir blynų, kad galėtų tis aprašė ir tradicinį mažlietu' šokių netikėtumų.
)
nlaikvti visa ilga gavėnios bada^ vininkų šiupinį. Poemos ištrau
tosi. kad jis kelia daug rūjiesčio
ka, abi mažlietuvininkės per
visoms pasaulio nekomunisti į Ir šiam netikėtumui sutikti, ’ stipresnis už Iraną. Kurį laiką, vimo laikotarpį.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Vienuolis, teologijos daktaras skaitė labai sklandžiai, poetiškai
nėms valstybėms. Kai Irakas ko . ir tuo atveju, jei ir 7Iranas su- Įarp tų dviejų valstybių karui
Martynas Liuteris, pradėdamas ir pasigėrėtinai gražiai. Po to?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
vojo Irano žemėje, tų abiejų ša įmanytų Hormuzo sąsiaurį už
az‘, vykstant. Maskva, buvo apstoju
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
lių naftos eksportui į platųjį pa , blokuoti, kad iš ten laisvasis pa- si Iraką remti, šiandien, kada skelbti savo mokslą, remdamasis buvo pakviestos visiems pažįstarSLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
saulį nebuvo toks didelis pavo- Saulis naftos neg.autų, Amerika Iranas kariškai jau šiek tiek at Kristaus žodžiais:' ‘ Ne tas yra mos ir žinomos solistės Aldona.'
darbus dirba.
jus* kaip dabar, kada tos kovos Persų įlankoje nuolatos laiko sigriebė, Maskva vėl jį pradėjo nuodėmė, kas Įeina į burną, bet Buntinaitė ir- Eglė Rūkštelytė,
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
tas. kas išeina iš burnos — pik oadainuoti keletą (liainelių. Jos
jau vyksta Irako teritorijoj. Rei tris karo laivus, o Arabų jūroje globoti.
apdraudtj savo nariams.
tas žodis...’", pasninkus panaiki duetu, kaip tikros profesionalės’
kia pripažinti, kad šių dviejų — net daugiau tuzino. Tiekį
SLA — apdraudžia pigiausiomis kairiomis. SLA neieško pelno,
Kodėl, šiam karui jau gana il no Mažosios Lietuvos lietuvi nepaprastai gražiai savo išlavin
valstybių pirmųjų dviejų su Anglija, tiek ir Prancūzija taip'
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
gai vykstant. Kremliaus* vadovai ninkai, Įskaitant ir klaipėdiš tais balsais padainavo šias, daine
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali .
puse metų kovoje daug langiau pal yra pasiruošusios visokiems
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
taip elgiasi, čia nėra reikalo aiš kius, priėmusius Liuterio tikė- les: 1. Plaukia sau laivelis, ma
nukentėjo Iranas negu Irakas, atvejams, ir tame rajone kiek
kinti. Iš praeities puikiai žino jimą, tos Užgavėnių tradicijos j zĮ.ka §jmkaus; 2. Rudens daina
SLA — apdraudžia ir.Taupomąja apdrauda — Endowment
nes Irano naftos produkcija ge viena jų turi po du jų intere
v Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
me, kad komunistinis rusas yra dar tebesilaiko iki dabar, nors Mendelsono; 3. Norma — Puči- i
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
rokai sulėtėjo, tuo labai suma sams ginti kariškus laivus.
* tikras specialistas kaip reikia šiupinio rengimo laikas dažniau ni.
žindama valstybes pajamas. Ne
Visi žinome, kad Irakas, prieš
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
■sudrumstame vandenyje žuvis siai jau nebesutampa su Užga
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
žiūrint visa to; atbodo, kad Ira jam užpuolant Iraną, buvo Mask
Solisčių nepaprastai puikiai ir’ i
/
1 •
(
gaudyti. Be to, jam praktika vėnių laiku.
SLA
—
kuopų
yra
visose
lietuvių
kolonijose.
kas gali karą pralaiirhctL Tai ma vos apginkluotas, ir militariniai,
{mažiai
sudainuotomis
dainomis,
Klaipėdos pilis vokiečių Ka o
pilnai įrodė, kad. niekad nerei
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
tydamas, jau ne vieną kartą Khomeiniui Irano armijos ir
publika buvo tiesiog sužavėta
jie
Jums mielai Dacelbės į SLA įsirašyti.
lavijuočių
ordino
buvo
pastaty

kia kreipti perdaug dėmesio į
ir ilgu nepaliaujamu plojimu. so-;
mėgino rasti būdų su Iranu su aviacijos aukštuosius karininGalite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
kartais net ir garsai šaukiantį ta 1252 m. ir iš čia pradėta krikš
listes iššaukė dar kartą pasiro
sitaikyti, bet Khomeini vis ne- kus išžudžius, jis pasijuto daug
tyti Pamario lietuvninkai ir že
nekomunistinį pasaulį.
dyti. Šiuo kartu solistės ne vien
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
maičiai. O žemaičiai galutinai
(Bus daugiau)
savo gražiais balsais, bet ir artis,
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Tel. (212) 563-2210
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< buvo p: krikštyti tik 1413 m.
f ug*, žemaičių Užgavėnių šiųpinys y:a bent apie 160 m. vėI iė tn1 ci a už Mažosios Lictu.vo? šiupirio tradicija.
1:23 m. sausio 15 d. sukilimu
•ižbnigus 670 m. vck’ečių viešpa
tavimą Klaipėdoje ir krašte ir
.ėl prisijungus prie Lietuvos
va 1st y bės, kl a i pėdišk i ai kasmet
>ana šauniai ir iškilmingai iraTcini šiupinį švęsdavo vokie
čiu medžiotoju šaulių (SchueL
zenverein) didžiojoje salėje. Pri
rinkdavo apie 500—600 svečių,
^riė stalų vargiai ar bebuvo ga
lima daugiau susodinti. Salė vi~^da būdavo pilna.! Svarbiaus;cs š’upinio rengėjos būdavo
žeponės Albrechtienė, Bumbutienė (abi naciai buvo 2 metanus
*'asodinę i kalėjimą), Brakienė
ir kites klaipėd’škes visuomenės
veikėjos.
Peržvelgus šiupinio istoriją,
hbar vėl grįškime prie š. m.
kovo 3 d. supinio. surengto Ma’.o«ics Lietuvos lietuvių draugi
jos. l ietuviu Tautiniuose namuo
se. Chicagoje.
Ši tradicini pobūvi trumpu žo
džiu ati'd'arė MLL draugijos pir
mininkas Vilius Žiobrys, svei
kindamas visus gausiai susirin
kusius ((salė buvo perpildyto),
linkėdamas išlaikj'ti lietuvių
kalbą, lietuvičk'.'.s paprcč’us ir
meTe vieni kitiems:
y- z

JUOZAS ŽEMAITIS

Irako ir Irano karas nekomunistiniam
pasauliui kėlia nemažo rūpesčio

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos
tradicinis šiupinys

MEET THE CHALLENGE! J

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD ;

I

• DAINŲ SVENTRS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir Ls*
finlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
šventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorės-puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yr> 151 pusi., kainuoja |2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bei tiksli to laikotarpio buities tita
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyfi

i

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
p
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ZbOl W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737
įdomiai paraiyta rtudija apie Rytprūrins, remlantii Pakalni* |
Labgnvo* apskričių duomenimis Aprašymai Jdomūa klekrienan
neturint Lddlnya Rluetmotu ouotr-iukomK pabaldoje duodami
ritmardžlp pavadfnlma^tr Jų vertini ai | vokleAij kalbą. Laba
■endlngojr S3* poaL knygoje yra Rytprūsių tamėlapia. Kaina |*

ATEINA LIETUVA

• KĄ LAUMBS.LlMa. ra lytojo* Petronėlė* Orintritė* ato

mfnknal tr minty* apie aameai* Ir rietas nepulk. Lietuvoje Ir pb
maHala bolierikij okupadjoa metai*. Knyga turi 234 puslapini
bet kainuoja tik (S.
> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, neenpraa
ta* tr klaidingai interpretuojanlaa gyvenime ir politikoje'; tik *>
fnrglo Jalinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po*
Biją. Dabar būtą jj galim* pavadinti kovotoju ui tmogaua tebei
slapiu, kainuoja fK
LITO
IdeMc

Ini. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL
CPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
* vai ryto iki iv vaL vakaro.

paraA£ 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. EL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kalat PS. Kieti rirktiri.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininku
■

”■ ■

Tel. 476-2206
l — Naujienos, Chicago. 8, IU.
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: • Konstantinas Kalinauskas pakartas
:
prieš šimtą metu

i.

Į*
,
-

*
*

’
*
‘i

2
2
~

Iš pavergtos Lietuvos ateinantieji spaudiniai mini
Įvairiausias sukaktis. Vieniems mini 75 metų sukaktį,
kitiems mini 80 arba £0 metų sukaktį, jeigu būtų gyvenę,
o ym&Įr tokiųj- kuriems būtų sukakę šimtas metų, jeigubūw nemigę-prieš 30 metų. 0 . “Gimtasis kraštas” ir
“Kultūra :r menas” ^.rir^p.|visą-puslapį apie jaunus w-’
rir /ąrtaukusius 5O'-metų.
Bet mekur nepaminėjo Konstantino Kalinausko, ku'
ris Vilniuje, Lukiškių aikštėje buvo pakartas 1984 meti:
kovo 23 di~ną. Pagal nartą kalendorių išeitų kovo 10 d
Kalinauskas buvo 1863 metų sukilimo komiteto n^
rys. Jis organizavo ūkininkus sukilti prieš rusų caro lie
tuviams primestą vyriausybę. Jis baigė Petrapilio univeršPetą, studijuodamas teisę, o kai parvažiavo Lietu
v^n. tn’’ suvažiavo ir apėjo beveik visą Lietuvą, užme^
ristas ryšius su ūkininkais.

Knda Tetuviai sukilo prieš caro raidžią. K. Kalinau?
ka^ Vvon kvietė lietuvius ūkininkus. Jis žinojo, kad
sukrim°s nrieš caro valdžią galės būti sėkmingas tikta-'
tuo atveju, jcimi i sukilimą įsitrauks Lietuvos ūkininkai
Jis žinoio. kad ūkininkai sudarė patį didžiausią krašte
gyventojų skaičių.
Kalinauskas buvo pakartas jaunas, vos 26 metų amži-u" bnt ūs jau buvo baigęs teisės mokslus ir grįžęs į
na v-r rr1-ss Lietuvą praleisti metus pas dirbantį advokatą
ir pradėti verstis teisininko amatu. Bet jam neteko advokabanti. Jis buvo susižavėjęs gyventoių neapykanta caro
valdžiai, slopinusiai lietuvius ir juos žiauriai išnaudojušiai Caras neišnaudojo lietuvių tain, kaip šiandien juos
išnaudoja komunistai. Caro valdininkai nebuvo tokie
žinprr-c: kokiais buvo ir vra Lietuvon atsiųsti kagerts^ai.
Niekam ne paslaptis, kad studentas Kalinauskas
DR. PRANAS SKARDŽIUS

~
“

.
“

(Tęsinys)
L'^uv'škai išverstas šis tekstas atrodys maž
daug šitaip:
Mes turime Viešpaties Dievo bijoti daugiau
' ką ''•vždž'rt: per visą daiktą) bei ji my
K
ri y dėl jo mūsų artimui nedarytume
’..~nč:os jo kūnui, bet jam pagelbėtume
žak
vi<v~.o reikaluose.
••••v "iškas Liuterio katekizmo vertimo
rums rtmdo dėl to svetimesnis, kad jame
gab
yra daug mums nepažįstamų žodžių bei atskirų
lyčių Pvz., rikijs arba rickis, rykyes “Herr” ša
lia vs. km. rikijas, gi. rikijan yra paskolintas iŠ
gotų kalbos ir mūsų gyvojoje žmonių kalboje vi
sai nepa’įstamas; Daukanto raštų kalbos rykys.
kaip K. Būga jau yra pastebėjęs, veikiausiai yra
pn’mtas iš prūsų kalbos. Lytys kirscha, powijstin
mums visai svetimos, tenneison yra savotiška asmeninio Įvardžio tans “jis” vs. km. lytis, sudaryta
su griune -son, kuri mūsų kalboje atliepia įvardi
nę! galūne’ sų iš -suon ds. kilmininkuose mū-sų
’»• jū-8U paggan yra ..neaiškios dnkyboe priežasti
nis prielinksnis “dė”, nousesmu yra su vs. naudi
ninko galūne -smu (plg. ste-smu Šalia stas “tas”)
savotišku būdu įdaryta iš ds. km. noūson “mūsų”

buvo susižavėjęs Aleksandru Gercenu, pradėjusiu leišri
“Varpą” 1863 metų pabaigoje. Kiek Gerceno “Varpo” nu
merių Kalinauskui teko skaityti, šiandien būtų sunku pr
sakyti. Istorikas Pranas Čepėnas, nagrinėdamas Kali
nausko gyvenimą, pažymi, kad jis buvo susižavėjęs Gor
cenu. Kiek Varpo numerių Kalinauskas galėjo pastud
juoti, šiandien būtų sunku nustatyti, bet kelios dešimt
numerių galėjo patekti j jo rankas. Gerceno “KolokV
pradėjo eiti 1863 metų lapkričio pradžioje. Jis buvo s;"
tinėjamas paštu iš Londono, Briuselio, Berlyno ir k
pašto įstaigų. Rusų valdžia pradžioje nesusigaudė ir s.'u
čiamo laikraščio nesustabdė. Tiktai žymiai vėliau V
savaitraštis jau buvo paplitęs sostinėje ir kitose virt
pradėjo jį gaudyti ir traukti teisman gavėjus.
Studentas Kalinauskas galėjo pirmųjų Gerceno Irti
raščių numerių ir negauti. Bet jis, baigdamas Petrapi1'
universitetą ir priklausydamas radikaliai studentų or~
nizacijai, išėjusius numerius gavo ir turėio progos " *
skaityti. Kada jis, baigęs teisę, persikėlė į rusų pavergt
Lietuvą, tai visus reikalus taip sutvarkė, kad “Kokkbh
ji pasiektų kitais būdais.

Reikia žinoti, kaci pačioje Lietuvoje Kalinauskai buv
komiteto sukilimui prieš caro valdžią narys. Pats komi
Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu.
tetas buvo Varšuvoje, o Kalinauskas buvo Lietuvos ko
miteto narys. Jis buvo ne paprastas narys.' Jo žinioje
giedoti, jie, vadovaujami zak
buvo Lietuvos komiteto antspaudas. Kalinauskas pranešė VLADAS POŽĖLA
ristijono, tuo pat metu ėmė len
Varšuvos komitetui, kad Lietuva yra nepriklausoma. Jis
kiškai giedoti. Lietuviai laimėjo
KOVOS DĖL SPAUDOS
susitarė su Varšuvos komitetu ir dirbo kartu su Varšu
lenktynes — jie buvo balsin
(ATSIARNIMAI)
vos komitetu caro valdžiai nuversti, bet Lietuvos komi
gesnį. Ir kai po to įsimaišė kle
tetas nepriklauso nuo Varšuvos komiteto Įsakymų. Jeigu - •
. (Tęsinys)
kie tremtiniai. Lenkuose lyg ne- bonas, lenkai nustojo trukdyti.
— šėtonai! — pasiuntė mums
Lietuvos komitetas iš anksto apsvarsto su Varšuvos ko
, .x buvo girdėti jokiu riaušių. Tai
°
J
Nepavyko policijai ir Kits
mitetu klausimą ir jam pritaria, tai Lietuvos komitetas
kokie čia -tremtiniai? O. zakris- atsiminimui lenkai. Honoras ne
tvota — bažnyčios riaušių, ku- Į
leido jiems pasiduoti. Ir byla iš
tą nutarimą vykdo. Bet jeigu nesvarsto, arba svarstyda rias sukėlė kažin kokie litvo-1 ' ijenas ir sako:
— Kokie čia tremtiniai! Ne bažnyčios atsidūrė pol.c.joje.
mas nepritaria, tai jis to nutarimo nevykdo. Varšuvos .nanai.
Kaip tai dėjosi, istoriją nepasa
komiteto antspaudas turėjo ereli ir Vytį-savo antspaude • Jei skaitytojai manote, kad tiesa.
Jis jau'matė juos ir kalbėjo ko. Atėjęs pono G.,Liandsbergip
’
.
huomet
litvomanu
būta
tik
o Kalinauskas ereli išpiovė. Lietuvos komiteto ąnspaudę ■
su jais. Matote, į bažnyčią jie (kvosti, policininkas taip formučaune
ar
Vilniuje,
kur
bažny’mvo tiktai Vytis..
■
brausis. Iš tikrųjų tai yra litvu- lavb reikalą:-iŠ “slaptų žinių”
Kalinauskas buvo pirmas lietuvis, kovotojas, kuris
/“Vėlė Lietuvos nepriklausomybės ir suvereninių teisiu
'■1ausimą. Lietuvių tarpe buvo kovotojų, kurie, norėjo nęriklausyti nuo lenkų, bet nedrįso šių' savotei;mu atveiu pareikšti. Dauguma buvo mažamokšliar ai'ba
risai bemoksliai, šios svarbios teisinės idėjos jie .-.nesu
mato ir jos negalėjo išdėstyti. Kalinauskas buvo baigęs
‘■rises mokslus Petrapilio universitete, suprato ’ pagrindu
';us teisės dėsnius ir ereli išpjovė iš antspaudo.
Turime pripažinti, kad yra ir teisės mokslus baigu■ų žmonų1*, kurie nesupranta tautos ir valstybės, sąvoki
“:ns sąvokos yra skirtingoje plotmėje, todėl jiems' visKa~
usimaišo. Aleksandras Stulginskis nebuvo teisininkas,
bet šios dvi sąvokos jam buvo aiškios. Tuo tarpi; buvo
rietuvių teisininkų, kurie šių sąvokų neskyrė. Jie piestu
stojosi, kai protingesnis šias sąvokas teisingai pavartojo.
Caro paskirtoji speciali komisija suimtą K. Kali
nauską tardė. Ji įsitikino, kad suimtasis yra kovoto
jas ne tik už Lietuvos nepriklausomybę, bet jis., dar yra
ir padorus bei teisingas žmogus. Jis komisijos nariams
atsisakė pasakyti bent vieno kovotojo ar komisijos nario
pavardę. Jis prisipažino, kad jis yra sukilimo komiteto
narys, bet jis čia pat pridėjo, kad doroviniai jo įsitikini
mai neleidžia bendros kovos dalyvių išduoti caro valdžiai.
Mūsų laikų Valiuliai jokių dorovės principų neprisilaiko.
Jie gali prižadėti gelbėti ekonomiškai
silpnėjantį. priešo
.....................
laikrašti
.... ir jį nuskandinti
17
.
^aii Palm^ pinigusir'darbo
neathkti, bet Kalinauskas buvo nulipdytas is kitokio

Galininkas tawischen “artimą” (iš *tavisjan)
-avo šaknimi tav- yra jungtinas su lat. tuvs “ar
te mas’’; dėl balsių kaitos plg. žū ti: žuv-o: žav:inti
“žudyti”, swaiasmu yra savyb. Įvardžio naudin.
’uo swais “savas” iš * svajas. Vs. gi. kermnen ir
kermenen “kūną” yra vartojamas šalia vs. d. kermens ir vs. km. kermenes, taigi su priesaga -nienyra sudarytas iš šaknies ker-, kurią randame dar
sėn. indų žodyje carma “oda” ir rusų čerevo “kūnas, skilv's, pilvrt
iš kermen- toliau
ru priesaga -iske
CU j
as būdvardis kei*meniską- “kūni’’.ti “d? rvtttme” Ja-*
ia seggit “daryti
n.z- omoš kilmės žodis.
brewinimai “wir f
n” yra kai kurių kalbininkų jungiamas su
briautis “sieh vordraęniš *breu-, bet
žodžių reikšmės yra labai
tolimos. Ds. gi. nautins šalia vs. rtd. naūtei if H,
-1. nautin rpdo prūsų kalboj buvus vs. vd. *nau;s “Not”, kuris toliau santykiauia su gotų nairis
“negyvas, tou’, lat. narve “mirtis*, mūsij novyti
Tcankinti, žudyti, naikinti” ir kt
Ir ne tik šitoje citatoje, bet ir visoje kitoje
urūsų trijų katekizmų bei Elbingd žodynėlio kaljboje randame daug ne tik įvairių Skirtybių, bet ir
(visą eilę senų lyčių, kurių mūsų bei latvių kąlįbose arba visai nėra, arba yra išlikę tik vients
I kitas jų pėdsakas. Pvz., prūsų ka’b<
i visur išlikęs dvibalsis ei, kur mūsų be atvių kai
’bose iau yra ie, kaip antai:
šų dievas,
lat dzievs; vs. gi. deinan: mūsų dieną, lat dienu
noseilis “dva a : mū

ioše savo laiku įsivyravę vieš
manaų policijos atgabenti baž tpaaiškąjo, kad tremtiniai suor
patavo lenkai, tai klystate. Jų
ganizavo bažnyčioje riaušes,
nyčiai iš mūšų atimti.
/..siradb ir Smolenske. Atsirado
keldami visuomenėje -nesanfąiiųo to laiko, kai iš Vytauto laiZakristijono pranašystė Jšsi- j ką. Ką tamsta į iąi^pasakysi?
:ų.išlikusias miesto sienas per- pildė. Po to, kai lietuvių būre- p-—i .Apie; riaušes'aš nieko ner
.
’. /T 17
j y--— - -.—- ——-r a
.enge kažkokie tremtiniai. Pa- I lis".'-— senųjų vietos, gyventojų
gyventųjų ji
ir iĮ žinau , —atsakė Liandsbergis.—
Rausykite tik, ką apie juos sako tremtinių — atėjo į. bažnyčią Ij Jei tamstų žinios susijusios su
“pani Czyzewska” Smoelnsko kun, P; Janulaičio" mišių išklau- maldomis bažnyčioje, tai klebo
.enkų visuomenei. Gerbiamoji syti ir lietuviškai pagiedoti, nie- nas už jas atsakingas; prašau
pon.a apsigyveno čia 1863 m.
kas jau neabejojo dėl litvomanu
Nuo seno, sako, mes ramiai buvimo.. Ząkristijoiias visu Šim
Klebono policija nelankė.
ui eidėmes bažnyčioje, ir ..niekas
tu
procentų
buvo
teisus.
.
_ , t......
... .... . . , “Slaptosios žinios", matyt, buvo
.-.edrumstė
mūsų
sielos
rimties,
j
i
..edrumstė
rimties. Į Lenkai, anot ponios Studnic-. tokios nerimtos ir neaiškios, kad "
Tik vieną sekmadienį bažnyčio- kos, negalėjo nereaguoti. Kai kvotai stigo bet kurių duomenų,
e iš anksto imta kalbėti,, kad.j klebonas atmetė jų skundą ne- Taip pasibaigė ii- antroji byla.
. įvažiuoja į Smolenską kažko- duoti mišių laikyti ir lietuviškai' Ne vien lenkai nemėgo “šėto

molio. Jis pasakė, kad bendradarbiu neišduos, ir neišdavė.
Išvestas iš Vilniaus kalėjimo ir pastatytas ant kartū
nų suolelio, jis tarė rusų caro pavergtai Lietuvos
liaudžiai :
,•
-.
- — Ūkininke, tik tada laimingai gyvensi, kai
• maskoliai nevaldys!
' .

Kalinauskas žinojo, kad Lietuvos gyventojų daugu- Į
Pa* Sr^-'
mą sudarė Lietuvos ūkininkai ir jų vaikai. Jis pats buvo i nybė Ponas gubernatorius. Taip
Lietuvos ūkininko vaikas.
.
visa tai netikėtai įvyko, kad ne
stambesnių Lietuvos ūkininkų vaikai nuėjo tarnauti buvo kaip jo išprašyti. Kaip
rusams. Kapsukas, Angarietis, Sniečkus, Šumauskas, tamsta įleidai jį?
(Bus daugiau)
Paleckis nuėjo maskoliams tarnauti. ■ Kalinauskas atsisakė. Praėjus šimtui metų, mes jį pagerbiame.
OBKITc

siela “sielvartas, širdgėla; sąžinė (Daukšos kal
boje)” ir kt
Mišrieji dvibalsiai an, en, in, un prūsų kalboj
dar tebėr visur sveiki, ne tik žodžio pradžioje ir
. viduryje, bet ir žodžio galūnėje bei prieš s ir kitus
priebalsius, pvz., vs. gi. deiwan: mūsų dievą, lat
[dzievu; mensa: žem. męsa ir meisa, lat miesa
(mūsų mėsa yra paskolinta iš gudų kalbos); tienstwei “jaudinti, reizen”, liepiamosios nuosakos
2 ds. asmuo tenseiti: tęsti “edhnend, ziehen” ir kt
si ti junginiai tj, dj dar tebėr neišvirtę į
afrikatas, pvz., erištian ’“ėriukas”mūsų ėriščias;
median “miškas”: mūsų medžias: lat. mežs iš
‘medįas ir kt. /
- Daiktavardžių niekatroji giminė (neutrum)
otusų kalboj dar plačiai vartojama, o mūsų bei
Hrfvių kalbose jos jau visai nebėra: pvz., erištia"
“ėriukas”, makiian “kumeliukas” (dėl darybos
plg. graikų paiidlon “vaieklis0 Žalia nais. vs km.
paidos “vaikas’*) panų, “ugnia” (iš čia apie Kris
taus laikus yi^ paskolinta suomių panų “t.p.”),
Jueeku “galvijai” (tai yra grynas kamienas be ea| lūnės s. tos pat rūšies, kaip būdvardiniai
dvardiniai niekat'rčsios giminės kamienai gražu,
u šalia gra-

Ritos venos, tfk prūsų kalboj iš
dar yra: da. gi. deiwans, rankans:
rankas (se
ne šio lit
ds. ga.N'

nų"-lietuvių: ir policijai jie ne
lipo prie širdies, štai kokio rū
pesčio jai padarė dr. F. Janušls:
— Įsivaizduokite sau,—skun
dėsi policijos viršininkas bajo
rų klubo seniūnui, — praėjusį
šeštadieni ir dr. Janužis atėjo
į klubą, atidavė savo apsiaustą
porteriui ir atsisėdo kambaryje

ys
an

era 18-

)vz>, gerąsias iš * geram-jas i

JAV

TAUPYMO BONUS

mūsų man, tau, sau iš mani, tavi, savi arba manie,
tavie, savie; vs. gi. mien, tien, sien: mūsų mane,
tave, save; ds. gi. mans, wans: mūsų mus, jus;
kelintinis skaitvardis uschts (iš *uštas, iš kur yra
Maž. Lietuvos ušės “šešios savaitės”, ušiauninkė
“Sechswoechnęrin”): mūsų šeštas; newints: mūsų
devintas ir kt.
Bet ypač daug senų dalykų yra išlikę prūsų
kalbos žodyne. Pvz., genno “Weib” (čia galūni
nis o yra kilęs iš senesnio ilgo a:; pig. ds. nd.
genna: -mans “moteriškėms”) yra daug senesnė
už slavų žena “žmona”, nes čia ž prieš e tik vėKau
yra išriedėjęs iš senesnio g. Taip pat ir prūsų
dadan, kaip rodu sen. indų dadhi, vs. km. dadhnas
“rūgštus pienas”, turi būti labai senas žodis, nes
io atitikmens nerandame nei vienoje kaimyninėje
Pagaliau, ir vaiksmažodis waist “žinoti”, ds.
1 hsmuo waidimai “mes žinome” irgi turi būvi
e.ūRs, paveldėtinis žodis (plg. sen. indų veda br.
dia “aš «jnart’ iš ‘voida, gotų wait ir kt); mūsų
’-alboje iš šios šaknies tėra sudarytas vaistas
“Heilmittel” iš *vaid-tas.

(Bus daugiau)

arrwiiIdt

R. VILIAUS

VAKARŲ

VEJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu aux esu:

s

f
į

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

i

Kuner al Home and Cremation Service

1 Ą

Urki iit b ilu Ui i ii i iii «tili i ui

1729 S Halsted Si
6060b
Chicago,
24 Hour Servici

i harlfe Stasukaitbt

DR. PAUL

312) 226-1344

V. DAiLGLkS

iK ChikuKuaS

WeSiw>tester uom<iiuuiiy

kliukos

Memcmos cuęeicitąius
Marquette
o.ga^
/AjLksDUo; O—d OaiuO (Lėnomis
Cid V15US LUu. .Uo
^ at Kc-s auuą be&iaiKcių o—3 vai. Į LLaličUS Į

1933 t. loauiicifll inQ., \r» t>.Ci*G-rer, 1*1

leL.

A

aroa
rage Uov58

Ser<a:e

^IV.iUhKU

VuavUaO-

tauiėje — LO2.U
o
ap tax' vh i
Oi^iiu.5, SUityt^S jj
4. bUiiAiAxxu.mą yid

iK. L m kukuaS
SruviALYciE; AK.1Ų LiuuS

p^-z^a<,ję atvy&- 1
ti šie pareigūnai: Davęs meras Mi
chael r5.ianu.ic, luu.ois seiiaioiius
r'h-inp Kock, Btate repres. Andy Mc
Gann, State repres. Micnaei Mauigan,
amerman Ed. BurKe, amerman Ed.
v rdoiyak ir sen. Frank Savickas.
Kviečiami gausiai dalyvauti visi :
namų savininkai.

Ramonis-

Chicagcs uostas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJL>10 ĮSTAIGA

Ir kur linguoja tau krantai...
iLui YvesL luotu street
į Nors taip toli už okeano,
Vuianaoo pa&ai susiuaimą
(Tęsinys)
jau daugelį metų, o Vakarai ne Matau tave, tėvynė mano!
Juozas Skeivys
Visa tai pasiskaičius gali at- tik nesugriūva, bet vis stiprėja. Į Kada ateis ta valanda,
Taip pat ir Australija. Xepai- Kai grįšiu vėl? Kada, kada?
Ulis L'ltAlAK rixC/V-IkAb
Lietuviu Pensininku Sąjungos vai- ‘
kad Australija yra apgj
..
Dra„a;,iįįncin. nranašvs
M. Gustaitis
uyea kviečia sąjungos nar.us ir no- venta neva.yvm tinginių, kurie-- ,7® _
p
anai^
riaeius įstoū nariais į metini susi-Į. niekad nedirba,‘ girtuokliauja ii!i čių, palyginus su‘ ’likusiu
?~ pašau- į
niikimą, suris įvyss kovo men. 21 d.,'
Kaip senovės lietuviai
U-emacLenį, 1 vai. pop.et, šaulių2 Na užsiima
azartiniais lošimais. liu, ekonomiškai Australija laiko
2f)JL8 f v • j XSL bL. jL CL 4
si.
neblogai.
Po
kelių
metų-sausmuose, 2417 W. 43rd Street.
žymėdavo mėnesius?
Susirinkime bus aptarta, bėgamieji Nuomonė, kuri’ yra populiari ir • ros, kviečių derlius pernai buvo j
.eikalai ir renkama vaidyba bei revi . kituose pasaulio kraštuose. Man , ...
.
Šiandien, pažiūrėjus į sieninį, į
ir “contact lenses’;
zuos komisija.
.’ < :
Azijoj būnant,-sužinojęs, kad prausias Australijos istorijoj
vLsi pensininkai kviečiami daly ašjiš Australijos, vienas ‘gerbia-'Japaiuja’ Pietų kcr^a ic K4ni-»a 1 kalendorių, lengva atspėti mėvauti. to susirinkama bus-ir vaišės.
perka- Australijos anglį ir gele- nesi ir dieną. Bet tekių ka±en> Juozas Skeivys
mas tautietis su malonumu man
JDr< xditUis-as isritb u Tib
..žį-, nors ne tokiais kiekiais, kaip, dOrilJ. nebuvo žiloj: senovėj ir
pasakojo skaitęs: anglo žurnalis’
‘
.Į mūsų protėviai turėjo vartoti ki
INKSTŲ, HUSuES IR
__ Sirijos prezidentas dar kar- ■ to aprašymą, kad “Australija .anksčiau. Dirbančiųjų algos dar
vis kyla. .aukščiau, negu kainos., tokias priemones laiko pažyme- I
PKvotAluS CriiiCURGUA
tą pertvarkė savo kabinetą. Jau-i tai- turtingi^'barUaj^. kraštas”,
.Aple 1-0 -proc. australų kiekvie- i J^nui. . .
į 2lo6 West 63id Street
nę.snis jo brolis tapo' aiĮtručju •
Vilniaus šventykloj buvo iš
. Prie tokios nuošionės susida nais metais pajėgia .išvažiuoti j
-Vaxanaos; aneiaa. 1—<± popiet,
Sirijos viceprezidentu
mūrytas aukuras su- -^vilyka1
rymo niekas nėrąjdaugjau prisi .užsienį, ahistogoms.
kecviTiad. p—'i vaL^aslaiptų. Krivaičiai ar žyniai sek
dėjęs, kaip patylu-australai. Jei
Otiso releionas: 776-2830,
9 kaip su- taūtine charakte dami dangaus planetų kelią pa
neskaityt įvairių' rūšių- sporto,
ftezLGeacijOt reietš
ristika? Ar Australija gali būti stebėdavo tam tikras permainas,
kurį australai mėgsta ir gal ne
blogas- kraštas, jei Andropovo kurios reiškė naujo mėnesio pra
blogai save pasaulyje užsireko
mirties pranešimui televizijoje džią, ir ant atsakančio laipto pa
menduoja, antras jų labiausiai .
buvo paskirta tiek pat laiko, dėdavo ugnį su zodiako ženklu,
mėgstamas užsiėmimas yra sa
■kiek ir tuo laiku vykstančioms "ei ugnis atsidurdavo apačioj su
vęs niekinimas — “knocking-”..
«i BOB.fc.LdL>
kriketo varžyboms?
ožio ženklu, tas reiškė, jog at
Tas niekimmas yra labai paste- .
•> akuti, <r ilaoup-.
J. Mašanauskas
ėjo gruodž'o mėnuo, žmonės,
bimas australų, spaudoje, vien
(IšEuropos
Lietuvio)
M -hirurgij
norėUhmi sužinoti metų laiką
kurią skaitydami mūsų; “išniinturėj o eiti į šventyklas.
EN l R Al
jSaP’ galvoja, kad-, visame pa
nn<ji'n FU* 33’
saulyje tuo. tik australai užsiima.
KAIP GRAŽIOS. jūs...
šventovės sieną būdavo įmūry
Jie pasiima tą. pačią liniją, kaip
■ ■ <Š»1 4WNėrie, Šešupe. Nemune!
ta plyta su tam tikru ženklu.
ir sovietiniai “išminčiai”, kurieKaip gražūs, meilūs esat jūs
Tokių plytų dar buvo galima
su malonumu cituoja amerikie
Su žydinčiais krantų kaurais
matyti dabartiniam Vilniaus kaAUf^MA
čių. ir anglų laikraščius-, iške
Ir viltimi veidrodine!
edros bokšte pabaigoje XV šimt
liančius jų kraštuose esančias
Vėjelis būdavo papūs,
mečio.
Leidimai — Pilna
blogybes, paremti savo tikrai be
Užgaus bangų stygas sparnais,
ŽIMA KAINA
pagrindo skelbiamus propagan
f Mve gasoline
Mister
Amerikos lakūnai padeda
tr VISA kartelei
1
dinius
tvirtinimus
apie
kapita

r Oatrt b£ s Eom
cnt krikštclirės jų lyties,
d
KDtNAC
1
listinio. pasaulio “supuvimą” irl<uriorf patsai save matai
greitą sužlugimą. Jie lai kartoja

“KVAILASIS LAIKOTARPIS

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPI Yv

>

TĖVAS IR SŪNUS
V1ARQU ETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero
I’elet. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKSTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue
Cicero, 11L 60650
Lek; 652-5245
ų b-OrLluię
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F&tarejai u laidojimu direKtoriai

•LAN VAi\CE u GEORGE riUKliNJ
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ANTANAI VILIMAI
-

VMttJ trfe* 37M**

W4 r /J THE FASTEST GROWING
HEALTH CARE PROFESSION^ĄND WHY?

___ .

_

-

——a— n ■

-H HIE BARČUS

DOCTORS OF OSTEOPATH^
D.O.’S, WILL MORE THAN
DOUBLE THEIR PRESENT

JUO tetMOt VALAMDOJ

number-growing from

LAIDOTUVų KOPI

& So. California Avenue

STEPOiNAS C. LACK ir SŪNŪS

\&,OOO TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS

S« ~ tadieniu* a rekDuhani»i»
x Juo fcSO Iki 0-JG vaL ryta
' itotitt W0PA
1490 AM

LACKAW1CZ

IN THf NEXT 20 YEARS/.

r« >-<Jiu»|«aM« B maty »h#dU»
Uerquette Parka
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Aldona

Laidotuvių Direktoriai
TeL KE 7 1213

2424 West 69th Street

Wt 7714543

*•

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, LlUnou

MAPLSWOOD AV»

•HicAM.

il

FOU.OwinG D’S'A.NCJR

tam

Teh 974-441(1

B O-'S API FULLY UCtNSro TO PRISCAIBf
PftUdS^ Ft R FORM SURGERY AN® KTHJZi
MSA*! FO« T ABATING INJURY AI«F0IS«A3^
‘ JLAT1VS

THIRAPY.
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•t pęcossors

•JAJIMmJVn
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1446 South 50th Avenue
Cfcero, Illinois
u.
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datas 12-tos apylinkės Dūmo- c oiy ą rr laikraščius:' ^Nauįie| kratų komiteto nario parei- ! ras“, “Drauga”. “Sandarą” bei
goms. Pirminiu rinkiniai įvyks radio valandėles: “Sofiją Bi.antradienį. HbX I m. kovo 20 d. ku>”, '1 Margutį” “Lietuvos AiSvarbiausias klausimas — už
K'ubas beveik kiek vie) Cicero apyl. narių
kurį kandidatų Ccck apskrities na’s
:ai< rengia vasaros metu
^rinkimas įvyks š m.
a -alėje tradic’nį biržėnų
Demokratų partijos pirminiu-,
». 11:45 vai. ryto, šv.
ko pareigoms bnlsuos naujai iš- pobūvj.
parapijos salėj, Cicerų,
Ž*m4 — >ard«vlmwl
Nemal, 2«m4 — Pardevtast f
. rinktas komiteto narys.
j šiuo metu Biržėnų klubo val
enkamas nario mokestis.
X1AL SSTAT1 FOR SAL*
<<AL 1STATI POt SALS
Aideimanas Majerczyk yra ‘ dyba sudaro: pirmininkas — Jo
vienintelis 12-lo' apylinkės ko-4 p.:rs Indriūnas, vicepirmininkė
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
• mitelo narys, pasižadėjęs Lai-:. — Halina Dilienė, sekretorius —
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIK
■
Ignas
Andrašiūnas.
finansų
sesunti
už
IG-los
apylinkės
alder,
•
- Alicija Rūgytė praneši,
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
I kretoiius — Kazys Balčiūnas,
kad Letuvių Istorijos draugija mana Edward Vrdolvak.
! kasininke- — Jonas Dagys ir rei
kovo 16 d. 7 vai. vak. Jėzniiu
ko priešai nepasakė, i kalų vadovas — Antanas VengPETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu <
;
Centre, posėdžių kambaryje pa
.
*
balsuos, todėl kyla;; rv >. Mir^ėtoj vakiiyba š. m. ko
minės' savo narį a.a. Vincą Ž 2212
W.
Cermak
Road
Chicago,
EL
TeL
847-7742
J
ar kartais Maivruzr-1 vo mėn. 10 dieną 4 vai. p. p.
-%.
*
maitį, buvus/ nuolatinį Naujie ko prusa:, laimėje
, . . - rmsiinus,
- , •
‘
i
ne-; tmėio nosėdį Antano Vengrio
nų bendradarbi. Kviečia
balsuos už
oute (6611 So. Sacramento Av.). '
BUTŲ NUOMAVIMAS
įskaitant ir miškininkus, pum.ingtoną.
Tame po>ėdyfe patvirtino 1983
pėjime dalyvauti.
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Net jeigu i:e ir nebalsuotu už m. liepos mėn. surengto pobū
® NOTAR1ATAS • VERTIMAL
į
mero Washingiono kandidatu- j vio piniginę apyskaitą. Iš gau
;el:s manančių, kad; to pobūvio metu pelno paskyrė
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA.
a įsi r ss t re? i as kandidatas l)e-!
šioms organizacijoms, laik.
m l/kratų p: irtijcs pirmininko • raščiams ir radijo -valandėlėms:
J. BACEVIČIUS — BE1X REALTY _
Indiios vienuoliai
“Draugui” — 15 dol., “Naujie
INCOME TAX SERVICE
j Kiekvienas atsimena, kas a‘-! noms” — 15 dol., “Sandarai” —R529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
sitinka, kai mero rinkimų metu’ 15 dol., ALTui — 25 dol. ir BAL. 1
Ir Gardino miestas buvo pastatytas
* du kandidatai suskaldo bal’ųjų Fui — 25 ribk Kristijono Done
senovės lietuviu
balsus, tai Washingtunas la:mi.; laičio pradinei ir aukštesniajai
i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
i'
'
I
ELEKTROS ĮRENGIMAI'
Po Vdniaus pirmasis okupuo- m.). Vi-ų tų kovų metu pilis|
ČIA GERIAUSIA VIETA
Neužmiršk kovo 20 dieną bal- ’ lituanistinei mokyklai paskyrė
PATAISYMAI
Turiu
Chicagos
miettc
’ šuoli už alde.maną Majerezyka. 1 25 dol.; radijo valandėlėms: Mar t.j. io Lietuvon mk.das ncabe-i buvo daug kartų sugriauta ir vėl j
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, yreif,
si
yra
Garcjniūs.
Tni
vieatstatyta.
Nuo
pat
seniausių
lai

gučiui
—
15
dol.,
Sofija
Balkus
Jis balsuos už tai. kad tūtų pa-'
jatantuotai ir sąžininga L
—
15
dol.
ir
Lietuvos
Aidams
-en
ausiu
Liet
u
vos
gx
T
venakų
ji
stovėio
dešiniame
'Nemu,
.
_..
T
,.
; liktas Edward Vrdoh’ak. Jo
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4 J
. 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos,
<
*
I 15 dek
vietovių,
perleidusi
labai
;
4514 S. Talman Ava.
no
krante.
Tas
taip
pat
gali
būti
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves’priešai nepasakė, už ką jie bal-Į
Tel. 927-3559
____
įvairiu dienų. Nemuno, srovės irodymu, kad ir pirmoji pilis bu-. tavimas.
suos. Būk tikras, paremk VrdoVisi posėdyje dalyvavusieji
lyako 29, balsuok už aldermaną valdybos nariai vienbalsiai nu plaunamas’ senelis Gardinas yra vo pastatyta lietuvių, o ne rusų 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
kunigaikščių. Jos padėtis rodo pirkinys,
, Aiderman Aloyzius Majerczyk ! Aloyzą Majerczykų 12-tos apy-j sprendė š. m. balandžio mena. pastatytas įvairiais atžvilgiais
D Ė M -E S 1.0. .
gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
: linkus komiteto nario parei- J d. 1 vai. p. p šaukti Biržėnų labai reikšmingoje vietoje — pa ją buvus atsparos punktu prieš Didelis,
•
i' 12-tos apylinkės aldermanas
čiame Nemuno užsilaužimė į ■ užpuolimus iš pietų, iš dalies Nebrangus. . ■.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
klubo visuotinį metinį susinu liability draudimas pensininkams.
?AIoyzius Majerczyk yra kandi
šiaurę. Geografinė jo padėtis i tarp rytų ir vakarų o ne iš šiauKreiptis: A. LAURAITIS
Iv^pausk Nr
ŠIMAITIS
REALTY
khną Lietuvių Evangelikų Re
pabarė jį reikšmingą politiškai j rėš.
4651 S. Ashland Ąve.,
formatų parapijos salėje (5230 ir prekvbiškai: nuo amžių jis!
Chicago, III.
Dabartiniai pilies kasinėjimai į
INSURANCE — INCOME TAX
Soš Artesian avė.).Taip pat nu. Tel. 523-8775 arba 523-9191
buvo vienas svarbiausių kelių taip pat parodo tojė vietoje bu
2951
W.
63rd
St.
BIRŽENU
KLUBO
VEIKLA
I
tarė’š. m. liepos mėn. 29 d. Vy-_
4i KURIAM GALU! MOKĖTI I
: mazgu bei strateginiu punktų. vus kelių kultūrųgyvento
TeL: 436-7878
čiu salėje surengti vasarinį po
jus
—
iš
pradžių
pffgęnis
lietu-j
Jis
pastatytas
senovės
lietuvių,
i
DAUGIAU?
j Jungtinėse Amerikos Valsty būvį su biržėnų alumi, loterija
vius, vėliaus rusus iri pagaliau
KIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS,’ bėse tarpe įvairiais Lietuvos ir turtingomis vaišėmis.
j• greičiausia vadinamosios jotvirivėl lietuvius.
Į
i gj’ų kilties
miestu ar vietovių vardais pa: AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
KAIP SUDAROMI
Biržėnu klubo vadovybė nuo- į Istoriškiems laikams prasidej >i vadi irusių klubų Biržėnų klui
NUO $300 IKI $1,000
j bas užima gana reikšmingą vie širdžiai prašo visus biržėmis ir.' dant (XI—X5l amž.), Gardinas
TESTAMENTAI
18 METŲ NEŠIOJO
ju
bičiulius
į
minėta
pobūvį
at

buvo
patekęs
rusų
kunigaikštą. Minėtas klubas savo veiklos
LAIKRAŠČIUS
Tuo reikalu jums gali daug
silankyti.
•
eiams,
bet
XIII
amž.
pradžioje
; turinį grindžia kultūriniais ir
CHICAGO, Ilk — Katrina Ja- padėti teisininko Prano ŠULO
Ig. Avdrašiūnfts grįžo vėl lietuviams. Galima sa» visuomeniniais darbais.. Jį yra
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emigranNew Yorker 4 dr. Sedan
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
I tai: Jonas Jakubonis, Pranas Ma. — Popiežius paskelbė šventa smarkios kovos tarp lietuvių ir goję dienraščius Sun-Times, j
Petras Kučinskas ir kt. Į Paolą Francinetti, 19-me amžių-.. Haličo kunigaikščių, o nuo to Tribūne ir kitus, kol jie dar ėjo.! išleista knyga su legališkomis
BALZEKAS MOTOR SALES ’ Mukas,
Kiekvieną dieną sunkvežimiai i formomis.
Kluba s per eilę metų yra at- j e įsteigusią šventos Donatos amžiaus g^la pradėjo brautis
CHRYSLER • LeBARON
M. ŠIMKUS
likęs daug Įvairių kultūrinių kongregaciją.
I Prūsijos kryžiuočiai (nuo 1283 atveždavo laikraščių didžiau
Knyga su formomis gauna
PLYMOUTH • K CARS
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ryšulius
ir
palikdavo.
Notary Public
darbų: išleido poeto Kazio Bin
ma Naujienų administracijoje.
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“U WILL LIKE US”
Bale
Jaseckas,
motinos
padej
Mobil bendrovė pasiūlė j
kio eilėraščių rinktinę “Lyrika”.
INCOME TAX SERVICE
damas, pradėjo nešioti laikraš-į
•Savo sutelktomis lėšomis yra pa- 5.7 bilijono dolerių už Superior)
4030 Archer - 847-1515
MEET THE CHALLENGE! čius po savo apylinkę. Vėliau tai; Miko šileikio apsakymų knyga 4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450
rėmęs BALFą, ALTą, Tautos Oil Co.
darė Ernie, Jim ir Janet Jasec- j “Liucija” jau atspausdinta.
Taip pat daromi vertiniai, giminių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
kiai. Jie turėdavo išnešioti, Ii-į
šymai ir kitokie blankai.’
i*
kusius nuvežti, surašyti, gražiai;
sudėti, surišti ir pinigus suskai- i
čiuoti. Jie visi iš: oko viską gs- ! Autorius pavaizduoja lietuvių r1"'1
T.
.t
.>■
■1 ■
rai sutvarkyti, kad galėtų leng gyvenimą nuo XX šimtmečio
Siuntiniai j Lietuvi
pradžios iki II Pasaulinio karo.
vai atsiskaityti. John Jaseckas,
DR. ANTANO RUKšOS
tėvas, į laikraščių išvežiojimo 22 ilgesni ir trumpesni apsa
ir kitus kraštui .
kymai,
184
psl.
Kaina
$5.
biznį
nesikišdavo.
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
P. N EDAS, 4059 Archer’Avenw,
Praeitą savaitę baigė išnešio Gaunama “Naujienose” ir pas
Chlcijo, 111. 60632. T«l. YA 7-59W
autorių: 6729 So. Campbell
jimo darba. Visiems atrodo,Ave., Chicago, IL 60629.
SERVE WITH PRIDE IN kad ko nors trūksta* kai neatTHE NATIONAL GUARD’ veža ryšuliu.
j

KOVOS

J

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — J17. (Persiuntirrui pridėti $1)

Kvailas per visą pilvą

For constipation relief tomorrow
, reachforEX-LAXtonight. t
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the moming.
Chocolated or pills, Ex Lax
“The Overnight Wonder’’

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
[j^ALL NATURAL...
X*

-

J

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zi polls, Agent
32O8’A W. 95+h St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

mn 'ui

EXTRA gentle ANO
PPEDICtABlE LAXATIVE

4 Sal Hepatitą
24 TABLETĖJ

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS į

© 7983 Chattem, Ine.

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Darbo valandose Kasdien: noo‘
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, ė
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki U vaL 4.
Ii pagal susitarimą.

Read labeland follow
directions.
C Ex-Lax. lnc.,-!$82

TeL 776-5162 «
1649 West 63rd Street
Chicago, HL 6062*

Chicago, IL 60608
DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domina gydy
tojo, rtaoomeDėe veikėjo ir rašytojo atsiminimo*.

Aleksas Ambrose,
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausi*
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.
~

Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ADVOKATŲ DRAUGUA

Dri A. Gh8»bb - MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir
luatrūpinimą______________________________
18.00

V. BULAITIS
Ir V. BRIZGY8

Dr. A. J. Gosaen — DANTYS, jų priežiūra, rveikata Ir
grožio. Kietais viršeUaia
$4.00
Minkštai* viršeliaie, tik
13.00

Šeštadieniais pagal fosltarimą.
S. Kedria Aro.
Chkaęa, IM. 60629

Darbo valandoc

Tel: 778-8000

Dr, A. J. Goaaen — AUK»TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europa {spūdžiai. Tik ___
Gaflna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėak| arba
BMoey order), prie nurodyto! kainos priMaat II pcrahinthno Maldoma.
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