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Pabaltiečių boikoto akcija prieš sovietinių 
automobilių pardavinėjimą

* Pabaltiečiai Australijoje pra- JAV-ės tikrai galvoja kąip nors 
dėjo boikoto akciją prieš Sovie- prisidėti prie ^pavergtųjų tautų 
tų automobilius. Žmogaus Tei- išsilaisvinimo. Todėl reikia skų
siu: Sąjunga HELLP (Help the biai jiems paaiškinti, kad taip iš 
Estonian, Latvian and Li th u ą-, tikrųjų nėra, o Maskva alsily; 
nian Peoples) Hobarte, Tasroa-1 gintų už tokią^ paslaugą, sustab- 
nijoje, keipėsi į australų public1 dydarna savo agresiją.
ką su moraliniu protestu prieš j T-vi^kės Aidai apgailestauja, 
vergų darbo naudojimą Sovietų |o}ęįe žodžiai pasigirdo iš, 
automobilių pramonėje. Akcija; Įįetuvių manymu, jiems drau-, 
nukreipta prieš automobilį LA-] gį^0’s liberalų partijos šulo 

lūpų. < J • . - (Elta)

JACOB STĖSk KLAU
SINĖS E. MĘESE’Ą.

WASHINGTON, D.C. — Trys 
federaliniai teisėjai parinko ad- ; 
vokatą jacob A. Stein preziden- | 
to patarėjo- Edwin .-Meese III 
veiklai tyrinėtL .Watergate by
loj e Th ‘Stein gynė vieną kaltina
mų jų? kuris buvo išteisintas.

Watergate teisėjas pareiškė, ’ 
kad adv. Stein "gali būti geras 
teisėjas, nes jis moka prieiti prie 
kiaušinio esmės. \ .

AUKŠČIAUSIAS JAV TEISMAS 
DRAUDŽIA MALDAS MOKYKLOSE

nukreipta prieš
DA-’NIVA, gaminamą centrinėje 
Žiguli dirbtuvėje. Kai sis auto
mobilis 1983 m. vasarą pasiro
dė Australijos rinkoje, HELLP 
kreipėsi į. LADQS agentą Tas- 
manijoje,' prašydama, kad jis 
nutrauktų jo pardavinėjimą.

mobilių pąrdąyėjų profsąjungą. 
Sovietinių automobilių klausi
mą 1983 fn. lapkričio ‘10 dieną' 
Australijos pąrlaemnte iškėlė 
senatorius Ęrian Harrądine, ku
ris paklausė, kaip LADOS irn- 
portą galima suderinti su Aust
ralijos įstatymu, draudžiančių', 
importuoti vergų darbo gami
nius^

kščiausias teisinas
Konstitucijos maldai mokyklose įvesti.

ĮVA1RCS KONGRESO KOMITETAI SVARSTĖ MALDĖ 
MOKYKLOSE KRYKSIMĄ; TEISMAS JI IŠSPRENDĖ:?

WASHINGTON, D.C. — Be- m>lda mokykloje skaityti. Je*gu 
ne visų, lai lėktų leisti mokyk- 

rna’das sakyti Iient didesnių 
tikėjimų mokiniams. Mokyklose 
turčių skaityti protestantu, ka
ta! kų. baptistų, izraelitų,,, sta
čiatikių ir kitų maldas. Reikia 
turėti galvoje, kad kiekvieno ti
kėjimo grupėje yra’ ir netikin
čių, pasisakančių prieš maldas. 
Vienos maldos kalbėjimas su
keltų pasipiktinamą kitaip tikin
čiųjų tarpe, o pasipiktinimas 

lių, pykčio ir 
ucijos autoriai

ik prieš kiekvienus svarbos-į 
js rinkimus Amerikoje iškvlal 

: maldos klausimas viešose Ame
rikos mokyklose. Klausima pir-Į 
mon eilūn kelia katalikai. pro-! 
testanlau kalvinai, reformatai. 
ir kiti. V si norėtu, kad mokyk-j 
lose mokiniai bent minutę ga-! 
lė’ų pasimelsti prieš pamokas.

į Amerikos lietuviams š s k'au-j 
• sini'S taijfebat arti prie širdies. ■ 
į Yra didokas skaičius lietuvių, 
1 kurie norėtu, kad ju vaikai, nu-1 
i ėję i .mokykla, galėtų pasimels- j 
į ti. Jie, žinoma, norėtų, kad nio-į 
i kvklose čiau si as teis m a s 

k eibė, kad Ame
rikoje maldos yra uždraustos. 
.Jas draudžia konstitucija.

šiomis dienomis aukščiausias 
jų balsus. Amerikos prezidentas j teisinas svarstys, ar gahma 
taip pat įsivėlė į šį klausimą ir įleisti mokyklose, vietoj maldos, 
kelia:s atvejais pasisakė už mal-į tyliai praleisti minulę. Tos mi
elas mokyklose. Bet jis toliau nules metu kiekvienas mokinys 
nieko neaiškino, nes žinojo, kad galėtų 
klausimas yra gana sudėtingas, jei netikintis, galėtų ap:e bet ką 

Klausimas jau paliko į Aukš-i galvoti. Kongreso nariai, jų tar- 
eiaū^ią JAV Tfc&rmą. Teisinas * pe ir prezidentas," • norėjo pa- 
pirmaitienį svarsty maldos mo- į keis t f šį svarbų konst:tpęijos 
kyklose kląusnną Tr vienbalsiai, paragrafą, bet aukščiausias teis-

yra priešingas konstitūcijos 
šitas klausimas buvo 

aptartas prieš 200 metų ir fcons- 
. titucijoj įrašytas maM&š .-drau
džiantis paragrafas. v - i . x

Amerikoje kiekvieno, -tįkčjjiiio 
žmonių grupė gali statyti <sivo 

Amerikoje ; maldyklas ir jose melstis? Ame
rikiečių vaikai gali melstis savo 

atsitiktų, bažnyčiose, savo namuose;/-nie- 
, , . .. i,- ; jeigu leistu kiekvieno tikėjunokas jiems nekliudvs.klausimas ilgam laikui neišėjęs J ' ‘ ”
iš galvos. Jis visą laiką turėjęs, 
galvoje prez. Reaganą, kuris pri
žadėjęs jam padėti, jei kuris iš t 
prezidento patarėjų bandytu ■ 
jam pakenkti.

Galų gale jis sv 
čiu prezidentu, 
dieną prezidentas 
neužlipytą voką, 
prezidento parašas, kuris 
už atsistatydinimo pareiškimą, j 
Haig tvirtina, kad jis niekad ne-’ 
atsistatydino ir nieko nerašė.

ŽADĖJO GINTI HAIGĄ 
NUO KISSINGERIO

katalikiš-; gose, o aukš 
j pirmadienį pas 
i

Kongreso atstovai 
prieš rinkimus keli; 
mą, nes jie tikisi ga

taip pat 
ŠĮ klausi- 
i tikinčių-Edward Vrdolyakas išrinktas Cook 

apskrities demokratų pirmininku
MERAS H. WASHINGTON VISĄ SAVAIIi; GYRĖSI BŪSIMU į 

LAIMĖJIMU. BET BALSAI ATIDUOTI VRDOLYAKUI 
9 

cagai visi kariu?
Aldermanąs T. Evans kalbėjot 

apie reikalą pavesti demokratų 
partijoje reformas.

Vrdoįyakas drąsiai 
siems pasakė, kad jis 
nebijo. Prie dalo jis 
nas. kai priešakinėse 
dėjo patys jrkčiausi jo priešai. 
Salėje buvo X0 apylinkių atsto
vų. Jie buvo iš Chicagos miesto 
wardu ir iš visos Cook apskri
ties. Kada buvo suskaičiuoti 
visi lialsai, tai paaiškėjo, kad už 
jį buvo padroti 56 balsai, šū
kaujanti pusė turėjo tiktai 21 sakęs neigiamai, bet šitas Meesc

WASHINGTON. D.C. Pre-

’ mas užsienio politiką, paprašė 
įgen. Aleksandrą Haig prisijung
ti prie jam dirbančiųjų grupės. 

•‘‘Prezidentas pareiškęs kad jis 
■neleis niekam manęs išsiumti, 
I kaip H. Ki.singeris išstūmęs bu

ss vo

Teisininkas Stein pareiškė,.
lead jam. .bus-, reikalingi ; bent CHICAGO, Ill. — Chicagos 

miesto ir visos Cook apskrities 
demokratų partijos centro ko
miteto--n^rįų dauguma pirma7 
dieni'Į^Sįko 10-los apylinkės aį£ 
(įęrnįąrią: Edvardą Vrdolyak^ 

^įdemokratų partijos Centro ko-

: Vienas , LAQQS ^ęiantas;j»ėnesĮąkjįįeįh-Ypastėbėjo, 
(sedanais, žinomas ir kaip' Žigu-jįs -apkIštisinės Meese'a ne ‘ 
Ii, .ar Eiyr IŽ^j^jĮąrdavinęją- trk pąį ’ ’
mac ''-wriTr*. 1 Q"7R m ®

savo maldą sakyt?," ar,

•kUusi.mįaiš, bet jis 
įįapklauš'Žyra ; 

apie> 
vinj..

mas_Kana^cg^ąH^B^Į 978 m. 
Nuo: pat i^rmųjų 7* dėjo
kontroę^tsrja.;- r kapaaięci|ii , ne
neštoj 1 prbtestave prk^Jpjii re
tinai žemąkainą’y^TOO^Kąna- 
doje, 6 -šiūiSaO/ SĮ5RS-oje.); jo _ ......
pąyeikį . Kąnądosautomobilių , kas,į7tufesTaci^^^
pramonei, ir prfev&rtinio darbo • c-jO' gsv-n Pįetųi.;Afrikos -yajdžios 
nąudojięąą Sovietų eksporto , ,^^Rę^isės
pramonėje. . į gyvėntij kartfr'su ,'baįtą.ode, savo

Avrahamo šif rino paskelbtais- gmodtia: vPalacios -rengiasi', ‘grįžti
į Peru Respubliką..' i j ,

i.u
su

;^^kusiras^Pe^> sj^flttnin-

s

duomenimis, • ‘.‘sąžinės ■ kaliniai’• 
ir kilį 'belaisviai vaidina svarbų 
vaidmenį sovietinėje aūtomobi-... —.Izraelio, premjeras-'jiareiš-
lių pramonėje, šifrinas yra^ Zik- kad Izraelis .smarkiai' baus

: palestiniečius -terbrislus, pasku- 
. tinėmis- dienomis užpuolusius 
Į Jeruzalėje nekaltus žmones.

žoh Jakove, Izraelyje, veiklan- 
čio kaliniu, psichiatrinių kalėj?- j ij 
mų ir priverstinio darbo konc- 
lagerių SSRS-oje tyrimo centro 
direktoius.

AUSTRALUOS LIETUVIAI 
KRITIKUOJA BUVUSĮ 
PREMJERĄ FRASERĮ

Melbourne leidžiamas savait
raštis Tėviškės Aidai savo vasa
rio 10 d. laidoje kritikuoja bu
vusį Australijos ministerį pir
mininką M. Fraser už jo sttaips- 
nį, išspausdintų dienraščio The 
Australian sausio 29 d. nume
ryje. Tame straipsnyje Fraser

- pataria prezidentui Reaganui 
nėkalbėti apie laisvės viltis žmo- Į 
nijai, nes aktyvus mėginimas 
tai atsiekti privestų prie pasau
linės katastrofos. Anot Frase- 

į-rio, iš tokių Reagano kalbų ru
sai gali padaryti išvadą, kad

— Punjabe nužudytas politi
kas Chana būva Banatija Jana
ta partijos pirmininkas.

— Durbane, Pietų Afrikoje, 
buvo išsprogdintas pravažiuo
jantis automobilis.

Oras vėjuotas, vėsesnis, gali 
pasnigti. i ■

KALENDORtLIS
Balandžio 4: Izidorius, Eglė 

Algaudas, Germantą, Josvydas 
Pempė, Utenis.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 6:4 I. Gen.
sinonimų

landžio mėn. pabaigoj.

miletu pirmininku.

Ketvirtos apylinkės alderma- 
nas Timothy Evans, geras mero 

- Harlod Washington draugas ir 
bendrs-daihis, prieš rinkimus 
norėjo susitarti su Vrdolyaku 
kelioms reformoms įvesti (look 
apskrities ir Chicagos miesto 
administracijoje, bet nieko iš to 
neišėjo. Vrdolyakas prisilaikė 
dienotvarkės, neleido Evansui 
kalbėti ir pravedė balsavimą. 
Didele balsų dauguma Vrdolya
kas išrinktas pirmininku.

Vrdolyak nebijo 
grasinimų

Meras Harold Washington 
j visa savaitę organizavo savo ša
lininkus, kad galėtu išstumti 
Vrdolyaką iš Cook apskr. Demo
kratų partijos pirmininko pa
reigų. Sekmadienį ir pirmadieni 

j Washingtono bendradarbiai pa- 
skeildė ganda, kad Vrdolvako 

i laimėjimas suskaldvtu denio- i . *ukratų partiją, ir kad bus įkurta 
nauja politinė patrija. Apie šim
tas Washingtono šalininku Bis
marko viešbtuyje neleido Vrdo 
lyakui praeiti. Jie visi alderma- 

I nui grasino. Aldermano Evans 
Į pareiškimas taip pat buvo gra- 
Į sinimas Vrdolyakui. Vienoj ran
koj laikydamas plaktuką, Vrdo
lyakas pradėjo Centro komiteto 
posėdį if tarė susirinkusiems:

Žinokite ir atsiminkite vie
ną dalyką: kai ateis diena, ku
rioje aš padarysiu man grasi
nantiems bent vieną nuolaidą, 

į būkite tikri, tą dieną as atiduo 
siu jums kiekvieną titulą, kurj 
man davėte, ir aš išeisiu. Parti
jos skilimu ta;p pat manęs ne
nugąsdinsite, ir aš žinau, kad 
tuo jūs nieko neatsieksite. Atai- 
minkite. kad mums visiems 
teks dirbti kartu. Susigyvenkite 
su šia mintimi ir dirbkime Chi-

susirinku- H , 7'7. . . vusi sekretorių grasinimu . - . . .*. \ knvgoje A. Ha-g buvo vie- ■ “ *
eilėse sė- ‘ Generolas Haig Baltuose Rū

muose susipažinęs su Edwin 
Meese III. Jam Meese iš karto 
nepatikęs, bet nieko blogo jame 
neįžiūrėjęs .Vieną kartą, beval
gant pietus, Meese pasilenkęs 
prie jo ir paklausęs, ar Haig no
ri būti prezidentu. Jam Haig al-

nutarė, kad jokių maldų Amen- j mas 
kos mokyklose negali būti, nes Į keitimui, 
tai būių žingsnis prieš Amerikos 
konstituciją. O konstitucija bet 
kokia maldas draudžia.

l'eisnias uždraudė, nes visi ti 
kinliejį'norėtų, kad būtų mel
džiamasi jų kalba.
yra 1 1(1 tikėjimų žmonių. Gali 
ma įsivaizduoti

balsus. Po balsavimo, dauguma 
apsupo Vrdt'Lyaką, jį sveikino 
ir prižadėjo su juo bendradar
biauti.

Mizernai pasijuto meras Har
old Washingon dėl tų visų šne
kų. blogai jautėsi planuotojas 
G. Dunne ir visa eilė demokra
tų, kurie kombinavo nuversti 
Cook apskritas demokratų par
tijos pirmininką.

SICHAI NUŽUDĖ 
INDIJOS PAREIGŪNĄ

NEW DELHI, Indija. Sieliai 
Punjabo provincijoje nušovė 
aukštą Indija pareigūną ir nu
žudė jo asmens sargą. Indijos 
vyriausybė t lojau pasiuntė ka
riuomenės (Utinį, kad galėtų iš
aiškinti žudkus. Vietoj ramy
bės. sieliai sukėlė maišią prieš 
atsiųstus kabius.

Indijos vvriausybė paskelbė 
karo stovį šventame Amritsar 
mieste, Julundure, Ludiane ir 
Patialoje.

Sieliai nužudė gabų parla
mento narį llarbans I>al Chaną 
ir nuolat jo asmenį saugojusį 
policininką Keval Krišan.

Vakar sieliai nušovė dar vie
ną indą, kuris buvo parinktas

Pastarojo siekai nepuolė pei
liais. bet nušovė iš tolo, 
kabomis buvo nuvežtas 
ninę ir ten mirė.

— Antradienį aukso 
kainavo $397.

Jis pa- 
į l'fio-

uncija

sikirtęs su p
Viena gražia' 
jam padavęs 
Voke buvęs 

dėkojo ,

Punjabe susidarė Dašmešį 
pulkas, pasiryžęs kovoti prieš. 
Indijos kariuomenę. Pulką su-j 
daro vietiniai srchai, pasiruošę 
vartoti ginklus.

— Amritsare sicrii sušaukė 
didelį mitingą, kuriame ryžosi i 
kovoti prieš indus.

—Arkivyskupas P. Marcinkus 
tvirtina, ksd Vatikano bankas 
paskolino liras Halomobiliare 
bankui, kuris vėliau tūrėjo grą
žinti skolą šveicarų frankais. Su- 
sliariinas legalus.

— Praeitą sekmadienį E. Mi- 
kužiūtė susitiko su Illinois gu
bernatoriumi Thompson, susto- j 
jusiu prie Humliold Blvd, nusi-_ 
pirkti 4 metų dukrelei dešrelių

— Jeruzalės krautuvininkai 
nušovė du paelsliniccius, mėčiu
sius granatas į minią.

Aldermanas Edward Vrdolyak pirmadienį išrinktas Cool 
apsk. demokratų partijos centro komiteto pirmininku.

įgr i

ISte ■



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Pasaka apie seserį, kuri pavirto į gegutę
. į šventąjį karą. Vamzdžių 
ardas tuoj sukėlė, žinoma, vi- 
- kr.ro žmones.
Toki karo vamzdžio skardą 

turėjo išgirsti ir tie trys broliai. 
Išgirdę pa 4balnojo tymo balne
liais žirgelius ir išjojo į karą. Se
selė apsiverkė graudžiomis aša-

Kitą 
lohiną;

kv yra sCKr nti:
o Lietuvoj
turėjo dvk_Ji

0’ OliUS
t: j metK 'O - • ;l!

t.’uenai m y 
rūpindavo- , 
puikiausiai | 

še:pc<. . tįsdavo gražiausias juas- 
hs. neidavo visokius nėrinius 
jiems patiems pasipuošti ir žir
gų gūnioms.

Pagirs ią broliai, pasidžiaugs 
k s darbu. — ir kitokio atpildo 
jai neieikia. Brolių laimė ir vi-- 
si brolių džiaugsmai buvo tar\’_ 
tum jos pačios. Be? ir broliai 
puikūs buvo vyrai!

Tačiau neilgai buvo jiems lem
ta tok:oje -antarvė e gyventi.

Mat, kaip buvo. Kryžeiviai į 
t išmotieji vienuoliai, apniko’ 
mūsų kraštą — žudė senučius. 
?!ėšė iš motinų vaikelius, kala
vijus ir ugnimi na i k ir o visi ka 
tik rasdami Lietuvoje.

Taip darydami jie sakėsi skel
bią mūšų krašte Kristaus mokslą 
ir verčią lietuvius ji priimti.

Kęstutis, žemaičių kunigaikš
tis. tuoj ėmė rinkli vyrus į ka
riuomenę. Beregint po visą Lie J 
•aivą girdėti buvo karo vamz- 
<&ai: ja:s buvo šaukiama viso 
krašto kariuomenė i garbės tau-

NIEKO NEPASIEKĖ

— Mane siekiai labai aukšti.
— giriasi \ ienas pensininkas.

— Ar pasinei bent vieną iš
!ų savo aukšlųių siekimų0

— - Aukštųjų siekių nė vieno 
nepasiekiau. — atsako paklaus 
tasis.

— Tai todėl, kad tu jų ten ne
buvai padėjęs...

GEROS siRDIES

PAIEŠKO ŽMONOS

ik kli

kia
orą 
yti -•r

aš čia esu. — atsakė nusre- 
vyras.

-- Kcdė! savo vestuves ati
dėjai po Velykų?

— Mat, nenorėjau sugadinti 
Petrui linksmų švenčių.

DAKTARO PATARIMAS
— Pagarsinau hikrošty .e, jei

i

"Norim būti sveikimų reikia
sx e;kus

:H*re i1

>ūti gudresniu tu 
Dėt begalima būt 
ritus.

• Kol 
rkruostcj

kurfas hrh 
liejos.

vyrAs pretenduop
uhi jis-yfa
r 73 metų amžiaus.

Restorano savininkai patėmi- i 
jo. kad dingsta maži šaukštukai. | 
\ ic b a r ’tena b* va ikse i o ? a n įas 
tarpę kostumerių jis pamatė, kad 
wriskis dedas šaukštuką į ki
šenę.

.i.

‘uis, ir tiek: krašto laimė ir ge
rovė juk brangesnė už brolius.

Pasibaigė karas. Kryžeivius 
•ietuviri -’įmušė. Kurie liko gy- 
ri. tie nieko nelaimėję grįžo, iŠ 
kur atėję. Jų kalavijai atbukę 
•i atšipę vėl sulindo į makštis. 
Mūsų karžygiai grižo namo.

Bet kur dingo narsūs brole
li0 Veltui jų laukia seselė: vi
si try< karo lauke krito; tik jų 
žirgai nebetekę jojėjų parbėgo 
namo, i broliu kiemeli.

S u s i si e 1 o j u i 1 ietuvaitė, nebe- 
ekusi savo brolelių, apleido tė

vo namus, pasiėmė kritusiųjų 
broliu žirgus ir nuėjo į girią 
baigti savo amžiaus. Ilgai ten 
ii brolelių gedėjo — verkė ii 
’imanavo. Pagaliau Dievas pa
sigailėjo jos — pavertė ją ge-

Ir dabar pa va-ari/1 uo; pačiu 
metu, kada žuvo jes broliai, skel 
o-::t h vi>iems savo nelaimę, 
kukuodama verkia savo -brolelių.

Kam Tamsta vagi svetinius 
įniktus? — užklausė savininkas.'

— Visai ne; aš tik >eku dakta- 
o patarimą, kuris liepė'man pa, 
nrii vieną šaukštuką, po- valgio,-:

ra>ika 1 oepmas įvyksta gar-- 
ii u lizde. Garnienė sako savo 
vyrui: v

— O, kad koks garnys imtų u 
atneštų man kūdikį.

— Kam svetimo ieškoti, kuo
met

— Ir ko sitsilaukiai?

— Nieko. Beveik visi žodžiai: 
Prasideda šriis žodžiais: Ieš
kau tamsta žmonos? Imk mano!

SUPRATO
— Mano sūnus neteko 2U sva

rų po aklosios žarnos operaci
jos. •

— Niekad nebūčiau tikėjęs^ 
kad akloji žarna tiek svertų.

NESEKĖ

Lakūnas Kiela papasako o to
ri mcidenla: “Syki žydas su žmo 
na paprašė jo pavežioti lėktuvu. ! 
Paklausus, kiek kainuos, lakūnas ’ 
atsakė žydui, jog, jei nerėksi, tai ; 
bus du doleriai, o jei rėkausi, Į 
tai penki".

Nusileidus ėemyn, lakūnas 
klausia:

— Na. ar smarkiai rėkiai?
— Norėjau rėkti, kai iškrito 

mano žmona, bet prisiminęs pen* 
kis doleriui susilaikiau.* * ♦

KIVIRČAI 

Pas ponus Burokus tęsiasi 
nuolatiniai barniai. Kai vyras 
pasakys žodi, tai žmona — pen
kiasdešimt.

Mažas Petrukas klausosi, e 
paikiau klausia tėvo:

— Jei būsiu geras ar priversi-1 
ir apsivesti?

=įc =3=

Į OPERĄ

— Pasakyk. ponas prof ssoriau.J 
• su savo balsu galėčiau patek-/

i i operą?
— Beubejo. je 

-rite bilietą.
* *

“GADZINKA” APIE
MUSŲ VEIKIMĄ

nusipirk"
j

(Gaida kaip “Salta žiemužė”)

Mūsų tautiečiai
Išdidžiai rrės^s.-
Dėl nuogo kaulo
Tarp savęs pešas.

Bšrriiai,. kivirčai
Vis neatslūgsla.
Kur nepažvelgsi,
G nčai tik rūgsta:

; proletarai.
Jūs pakalikai,
Jie laisvamaniai,
Mes katalikai.

į

Esi nemokša,
Nuteptas mulkis, 
Tave per spaudą 
Kritikai ‘‘dulkins

Jei kas draugijoj 
Dirvonus aria.

i

Tik šunis ka

. O kas atmindams 
Gimtinę šalį, 
Apmesti purvais 
Josios negali;

Ir kai pavojus
Tėvynei gresia, 
Pagalbos ranka 
Skubotai tiesia —

Tas juodašimtis.
Ne demokratas;
Tani jau gaivu
Gend’ aparatas

Taip vienas kitą
Peikiant, “voliojo m" 
Ir brangų laiką 
Veltui eikvojant.

Pūkelis

— Malki, aš nesuprantu, ko
dėl taip daug kandidatų prezi
dento pareigoms? Jie visi nori 
būti išrinkti. Demokratų parti
jos aštuoni kandidatai varžosi 
tarp savęs, varo agitaciją, ragi
na piliečius už juos balsuoti. 
Kiek kainuoja suvažiavimai, te
levizija, spauda rankų bučiavi
mai č sveikintinasis ir pan. Milijo“ 
nai dolerių išleidžiama? Argi ap
simoka?

— Matai, Tėve, pasiaukojimas j 
savo krašto gerovei - ninigais nę- 
nupedkamas. Kiekvienas kan
didatas turi geru idėjų, todėl sa- ‘ 
vo pasižrdM’imus skelbia bal
suotojams.

— Aš. Maiki, kitos nuomonės 
negu tu,. Tu saku kad tikroji Į 
savo’krašto meilė pinigais ne
nuperkama. Kūr tu rasi žmegų. 
kuris savo kandidatūrai išleisęsj 
tris, šešius milijonus dolerių, ne-j 

j notėtu tuos pinigus atsiimti?
— Pinigai. k<<l ir nesugrįžtų, 

bet prezidentas tampa istoriniu, 
žmogum; Tėve. Prezidentas ri
zikuoja ir gybybe. Žinai, kad! 
vergi j os šal ’ n Inkai prezidentą 
Linkolną nužudė. John Kenne
dy taip pat nužudė. Prez. Rea- 
ganą peršovė. Prez. Nixona 
Watergate taip sudirbo, kad jo 
karjera pasibaigė. Mūsų kraštas 
demokratijos ir laisvės kraštai 
Balsuotojai gerai informuoti apie j 
kandidatus ir jie balsuoja pagal Andriejų maslionkų išgerti, 
savo nasirinkima: už demokra-. — Iki kito karto!
tą arba respublikoną. -------------------

laiko praleidžia 
.■ alų savo vy ra 
' kių, kurio eii

Įvelti.

žmonos daug 
benešiodamos 
Eet yra ir fa

ir savo vyrų par-

iena

Amžinau,-kūd taip buvo ir j 
taip yra.. Betj mąn tūpi žinoti^ 
kodėl . vykstą tolįos varžybos^ 
Maiki? Kaflietuvįski klubai ren-‘ 
ka valdybą/ tai nė su “pyragu”! 
'{legalijpHprašyti, kad kas apsi^ 
imtų pimuĮui^aųtu Aš many
čiau todeVkad šlubeliai pirmi-' 
ninku! nėmpka 'algos, o pirmi-’ 
ainkas turi daug rūpesčių klubo.; 
ge rovei. Mūsų klubo, p i įminint 
kas Petras Blekys gan dešimtą^ 
kadenciją baigia, o naujo pirmi-/ 
linko vis nėra. .Kai kas sūsirinK 
kime pasiūlo kekį pensininkai 
tai tas atsako: laiko neturiu-...^ 
Su sekretoriais nėra ' bėdos, j 
Ačiū Dievui, rašytojų dar turi
me pakankamai.

— Tu. Tėve, nušnekėjai apie 
klubus, o aš apie Amerikos pre
zidento rinkimus. Prezidentas 
turi ryšius su visu pasauliu. Jisį 
nuolat pririštas prie darbo, jo 
gyvenimas nėra privatus. 'Poli
tiniai santykiai su pasauliu, vi
daus reikalai, ekonominiai rū- :■ 
pėsčiai. Reikia stiprių nervų 
žmogui, kad visa tai galėtų pas
kelti.

— Tai kodėl kiti kandidatai; 
net visai seni, taip varžėsi tarp 
savęs ir vieni kitus “prausia?”

— Tie seni jau pasitraukė iš! 
varžybų. Tėve. {

— Tu man galvą sumaišei? 
Lik sveikail o as skubu has 

gyvybėm Už tai ęai Ir pasauli-. 
šypsosi. Gi sulaukus senatvės: 
kuomet plaukai pražyla, veidas 
mis’raukšlėj tuomet pasaulis į 
ją žiūrėdamas žiovauja.

> Ką daryli, kad maistas* 
brangsta? Nieko. Dažniau lan
kykis i svečius.

e Gražinimas veido ir plaukų 
pasidarė dideliu bizniu Ameri
koje. Kas metais moterys islei- 
ežia kosmetikai apie 200 milijo
nų dolerių. Vien tik plaukų 
priežiūra kainuoja virš 100 Mi
lijonų dolerių. Nieko ypatingo. 
Tik gaila, kad tįe pinigai eiha 
iš vyrų kišenės.

e B ijok šunie-> iš priešakiui 
aikho .iš užpakalio, o blogo ėmo_ 
gaus iš visų pusių.

e Anksčiau sakydavo, kad rei- 
atidaryti langus gauti tyro 
Dabar pataria. lailgUs užoa- 
ir neleisti Užteršto oro. i

Vienas gydytojas pasakė:

• Jei nusikalti.*'tai taip didės.
i gili ai nusikaltėlių bug daU- 

jfru, negu padoriu žmotrių. pėl 
i&nvaAių padide imo, vietuu- 

ięna* >uprojektai’o vi- 
iš vidaus.

NEftVA^OS

Viena kūmutė klausia antrom
— Pasakyk, mano brangioji, 

nr atrodžiau labai nervinga lai
ke savo šliube?

— K pradžių buvai nepapras
tai nervinga, bet paskiau nuri
mai, kai tavo vyras pasakė 
“taip". -

GERA ŠIRDIS
— Geroji poniute,. duokite 

man “nikelį” nusipirkti kavos.
— Te tau dieduk.
— Ką, Tamsta davei du cen

tu! Ką aš su jais darysiu?
— Atiduokit biednesriiarB už 

save.
* ♦ M

VAIŠINGUMAS
Vienas škotas apsilankė pas 

•>avo draugą Lonkione. Išbuvo sa
vaitę, antrą ir šeimininkas pra
dėjo nerimauti.

Vieną rytmetį jis primena ško 
tui:

— Ai’ nemanai, jog tavo žmo
na ir vaikai išsiilgo tavęs?

— Tixra tiesa, tuojau jiems 
parašysiu, kad atvyktų čionai.♦ * *

GRAMATIKA

Mokytojas aiškino vaikams' 
gramatiką. Jis . pateikė ištaisy
mui t okį sakhų:

— Arklys ir karvė ganosi pie- 
vqj-

Paklausus ar yra klaida šiam 
sakiny, mažas Petras atsistoja

Eiliuota žemaitišką pasakaitė

Kad eilėmis, tai eilėmis!... 
Kiškis eidamas vėžėmis 
kartą atsekė į kiemą, 
(o tas buvo šaltą žiemą), 
ir įėjęs jis Į gryčią 
sėlino paskui, netyčia... 
Kiškio niekas nepamatė, 
bet nebūtų ir supratę, 
kas po lova sujudėjo... 
Kiškis, vargšas, ten stovėjo... 
Sėdo valgyti jau žmonės 
ir iš jų menkos malonės 
trupinių šiek tiek nukrito 
ir po. lova nusirito. ..
Kiškis trupinius surijo, 
nori artintis, bet bijo... 
Taip jis vargšas ištupėjo, 
kol naktis visai užėjo... 
Kai visi aplink sumigo, 
kiškiui taip mintis įsmigo 
ant krosnelės pamiegoti, 
kad nustojo ir bijoti... 
Ten vaikai keli gulėjo, 
kiškis šalia jų glūdėjo, 
manė sau vaikai per miegą, 
bet kai rytą jie nubudo, 
užklojimas kai sujudo, 
tai kiškelis tą pajutęs 
šoko laukan kaip iššautas... 
MotŪiA dėl to patyrus K
pašaukė iš kiemo' vyrus.
“Kas čia buvo,!kas čih buvo”!... ’ r 
bet kiškelis taip ir žuvo...

Arėjas Vitkauskrs

tr salo; / ” ' ?
—■ Taip Tamsta, moteriška ly

tis turi stovėti pirmoj vietoj, o 
arklys — aistroj.

NEPRAŠĖ IR NEGAUS
Praeitam sekmadienį sutikau 

prie bažnyčios komunistą su dė
žute, berenkant aukas.

— Na, kokiam tikslui dabar 
draugas koketuoji? — paklau
siau jo. ‘

— Ispanijos katalikams. .
— Ar jie jūsų prašė? SVI- i
— Neprašė, bestijos; :.už tąj ir 

surinktų. aukų negaus.. j
# ♦ * K >

“’ŽVĖRYNE

Vyras su žmona nuėjo į žvėry
ną Moteriškė tuojau surinka:

— Eik čia pažiūrėti meškos!
— Bet man įdomiau žvalgytis 

į beždžiones.
— Ach, tu tik apie save rū

pinies! * * #
— Kada komunistas yra ko

munistas?
— Tada, kai sustoja galvojęs...
— Pagal Lenino poterius, ka

pitalizmas esąs baisesnis už vi
sas pasaulio baisybes... Išvada 
tokia: komunizmas plikas, kaip 
tilvikas, nieko nereikia bijoti, 
tiktai kapitalizmo...

ak * *

— Turėtum imti pavyzdį iš 
kupranugario; kuris negeria per 
visą savaitę.

— Bet tu juk nenorėtum gy
venti su -tokiu gyvūnu.
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MYKOLAS BIRŽIŠKAKAIP Aš TAPAU VILNIEČIU

Prof. Mykolas Biržiška

(Tęsinys)

Lapkričio 9 d. susidarius Aug. 
Voldemaro kabinetui ir 11 die 
ną Tarybai jį patvirtinus, tuoj 
pasijutau virtęs švietimo minis
terijos valdininku. Mat, jau 13 
dieną J. Yčas paskyrė mane mi
nisterijos patarėju (dabar sako
ma: tarėju) ir mokyklų vizita
torium, tą pat dieną patarėju! 
dar Mare. Sieksnį, o kitą (14) d. 
J. Jablonskį patarėju, Pr. Ma- . 
šiotą patarėju ir vizitatorium. 
Nors spaudoje buvo pranešta, 
jog aš esąs sutikęs dirbti švieti
mo ministerijoje, bet tiesą pasa
kius, niekas manęs nė neklausė, 
ir net po to dalyvaudamas ke-Į 
liuese pasitarimuose su J. Yču \ 
ir kitais -tarėjais J. Jablonskio 
bute, savo ično nei pareigų ne
žinojau; patyriau apie tai tik 
lapkričio 26 d. “Lietuvos Aidui” 
paskelbus ministerio įsakymą. 
Dar kiek, ir gruodžio 2 d. buvo 
man pavesta dar aukštųjų mo
kyklų reikalai ir atskiro sky
riaus veikimo sritis/ kuriai 'prų 
skirta • eksperimentinė psicholo
gija, pedagogika, didaktika, mo
kyklų higiena ir sanitarija, jų 
statyba ir mokslo bei mokymo 
priemonių laboratorija. Apie vi- 1 
sa tai paskaitydavau “Lietuvos 
Aide”, bet atitinkamo darbo iš 
manęs vis dar niekas nereikala
vo. Tačiau tuo metu jau turėjau 
darbo pačioje/Taryboje.

Dar spalio 28/ d.; prasidėjus 
naujai Tarybos sesijai, kurioje 
dalyvavo ir grįžęs jon J. Vilei
šis, buvo pavesta jam, dr. J.

Aleknai ir dr. E. Draugeliui 
kreiptis j liepos 11 d. pasitrau
kusius tris narius, kad grįžtų 
prie bendrojo darbo. Skyrium 
atsakydami, tie trys nariai, be’gi 
vieno vienodai reikalavo: kad 
būtų tuojau sušaukta konferen
cija. demokratiniu būdu visų gy
ventojų išrinkta, kuri išrinktų 
naują tarybą, šioji pastatytų lai
kiną Lietuvos vyriausybę, o tie-* 
dvi d/auge kuo greičiausiai 
šauktų kuriamąjį Lietuvos sei-j 
mą; tuo būdu, manėme, sėk-į 
mingiau būsią galima atremti 1 
besiveržianti Lietuvon komunis- * t
tinį rusų ir dvarininkiškų lenkų 
imperializmą ir iš viso greičiau,: 
tvirčiau susitvarkvti. Tačiau to- / *•
liau mūsų nusistatymai nebuvo 
vienodi; pavyzdžiui, Narutavi-į 

j cius griežtai atsisakė grįžti į tuo-| 
i melinę Tarybą, o aš pasisakiau 
nevengsiąs su ja bendradar
biauti. jei ji tuojau panaikintų] 
savo nutarimus, padarytus liepos j 
ss dieną, ir nutartų tuojau šauk-1 
ii konferencija.

1 
XI.2 Tarybai pasisakius nevyk- I 

dysiant VII 11 nutarto Uracho 
kvietimo ir aiškiau nusistačius 
šaukti konferenciją, matydamas 
vis labiau kylančius pavojus Lie 
tuves nepriklausomybei ir su
prasdamas kiekvieno nepriklau-

K. Šklėrius Estės portretas

dens pasunkėjusiame gimnazijos Į 
darbe, bemaž nesueidavau. Tad 
ėmiau lankyti vadinamųjų ne-

romiečio pareigą kuo galint ją i prikkmsomiečių klubą, kuriame
gan pa la i džiai, neorganizuotai 
susirinkdavo po keliasdešimt, o 
gal ir daugiau dalyvių. Klubui 
priklausė Jurgis šaulys, Vla
das Stašinskis, Mašiotai, bene 
laip pat P. Klimas, J. Yčas, ir 
kiti, kurių tuo tarpu nestengiu 

su manim solidarizuojąs.! prisiminti. Dienos darbo pri-

remti, dar pasitaręs su P. Klimu 
grįžau Tarybom Mano r.usista-i 
tymą jis sureferave “Lietuvosj 
Aide” kaip nepartinio socialde
mokrato., rišančio savo socialinėj 
ideologiją su tautine, ir pasisakė] 
kaip socialdemokratų srovės vei- j 
kėjas su manim solidarizuojąs, j
XI 26 Tarybos posėdyje ir pats j vargintas, be to, nemėgėjas klau- 
gavau pasiaiškinti neatstovaująs j sytis kalbų ir ginčų, klubu ne- 
Lietuvos socialdemokratu parti-Į daug tepasinaudojau ir Tarybos 
ios iš kurios esąs išstojęs ir kuri ] darbe pats gavau orientuotis.i - --- -- —Lapkričio 27 d. priimant Ta- 

rybon 6 gudų, atstovus,- kad ir 
ųždlaugelį jos narių gudams arti
mesnis vienas tebalsayau prieš 
jų priėmimą, motyvuodamas tai, 
jog jų tarpe esą žmonių, prieš 
kuriuos visados balsuosiąs; čia 
turėjau galvoje Ivaną Luckevi- 
čių, kurio politini vingrumą ge- 

tarybų tvarką, kuriai linko jau, rai žinojau bet ši dalies abejojau 
ir L. S. D. P. .j ir dėl Dominiko Siemaškos gu-

Pirmą ir tur būt paskutini' Aiškumo autentiškumo (mūsų 
kartą savo amžiuje virtau par- 
lamentminku! Kad ir pasisakęs 
veiksiąs savarankiškai, jutau 
betgi reikalą nors kiek palaikyti 
santykius su visuomene, su ku
ria šiaip jau. paskandęs nuo ru-

kitaip nusistatanti, tad jokios pa
ramos neturįs, tik norįs kiek 
galėdamas prisidėti prie kuria
mojo darbo ir drauge su Taryba 
pYiešvėikti pavojui’skilti Lietu
vos visuomenei dviem priešin
gom ir kovojančiom šalim, vie
nai krašto vadovybei — dviem; 
čia turėjau galvoje darbininkų

S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, mene ir moESh 
I9S4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nekurtą, Vin«< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
F. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* i 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir A. Vara* 
kūrybos poveikiais. 365 puri. knyga kainuoja tik ?3.

'• DAINŲ i v ENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsi 
Hnią šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės Atsiminimai apie dahų 
šventes bei jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja® 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiais. Studija.yra 151 pusi., kamuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa, 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi

parriyta studija apie Rytprūaiua, remianti! Pakalni! | 
Labguvtk apskričių duomenimia A.prašymai įdomūs kiekvienai! 
DetuvInL Jjddtnya filnatmotie nuotraukom!*, pabaigoje duodant 
▼itovardih} -pavad1nlma’*!r Jp vertiniai j roldečtg kalb*. Laba 
naudingoje 533 pusi knygoje yra Rytprūati) ftemėlapU. Kaina W

• K4 LAUKIS LiMl raiytojoe Petronėlės Orintaitė* ata 
mtnftnal ir mlntyi apie aamenia Ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik <1.

> JULIUS JANONĮ poetaa Ir revollncfonierin*, nestTĮHMk 
la* ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik n> 
fnrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą !r po* | 
■Iją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogau* teisei Į 
Knyga y—a didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 66.

w IATYRIN£S NOVELE, HL Eortenko ktryba, J. ValaKS-

H P

Antanėlio monologą iš Kazio Įn- 
( čiūros dramos “Vincas Ku lir

as ir svečius prašome : ka“, Tiesos monologą iš Graso 
dramos “Tėvas“ ir Jogailos laiš
ką iš Sruogos dramos “Milžino 
P;unksnėj”. Abiejų menininkų 

mdž.iol JAV Lietuviu Bendruomenėsa,^e^aiu^ piogiamą sekė apie 
' - ' Floridos apygardos apylinkių J260 klausytojų, priėmė labai šii- 

klube.1 ^*t*dybų ir sts^ovų metini.s su
šaukiamas š.m. ba

landžio mėn. 13 d. (penktadienį) 
12 vai. Floridos Lietuviu klube.

( Darbotvarkėje, be einamųjų or- 
’ganizacinių reikalų, bus įdomi

FLORIDOS LIETUVIŲ ŽINIOS
i T,. , * a . • i j kuo gausiau atsilankyti,klubo sekretore praneša, kad .I r I Skvnaus valdyba,i nariai, kūne dar neuzsimoKejo1
. nario mokesčio už 19X4 nu. pra-!
šcm? lai allikti ligi, balandžio j 

i men. kO d XaiZo mokestis pri- 
I -mamas sekmadieniais
Gal ma prisiųsti ir pas.u klubo važiavimas 
atL esu. Xa^ior mokestis 

. tams.
£ £ 3

Klubo bib’iott kės ir knygyno 
velčjzs J. Tatrai praneša, 1__
š’.uo melu blblibiekoje via 1,114 
knygų ir 2.10 knygų po ant;rą 
egzemp.ior:ų. Piritais melais 
bųve 67 skai.ytojai, jie perskai
tę 601 knygas. Tikrumoje skar 
cy.ojų buvę daugiau, nes paim
tas knygas dažniausiai perskaito 
visi šeimos nariai, nei ir šeimos 
draugai.

Po sausio mėn. 14 d. klubo 
bibliotekai knygas padovanojo 
sekantieji asmenys: O. ir J. Pu- 
pininkai, Sinkus, O. .ir A. Kin- 
duriąf, Gulbinskas, P. Zelba ir 
J. Pupelienė. Laukiama, jog at
siras ir daugiau aukotojų, žino- 

, ma, yra kviečiami ir nauji skai- 
I tytojai. Juk sakoma, jog knyga 
I esanti “geriausias tavo drau- 
gas .

KIulx> knygyne yra galima 
nusipirkti naujai išleistų knygų. 
Gaila esą, jog tokios vertingos 
knygos, kaip “Kronikos” VI to
mas, nesusilaukia pirkėjų. Tat, 
mielas lietuvi, dažniau žvilgterki 
į stalą, apkrautą naujomis kny
gomis. Jei kartais turi atlieka; 
mą centą, — paaukoki jį lietu
viškai knygai.

ka(] Broniai us Aušroto paskaita. Pu

o rengėjai apdovanojo gėlėmis.
Antroje dalyje TF garbės pir

mininkas prel. J. Balkūnas pa
sveikino susirinkusius ir trum- 

n upa^akojo TF organizaci- 
istoriją. Po to kalbėjo VLI- 
pirmininkas dr. K. Bobelis.

(Lietuvių Žinios)

pai 
jos 
ko

tant Lietuvos teismų projektą,' 
kur > 1(5 teisėjai privalą susikal
bėti, be lietuvių, dar kitomis 
vietos kalbomis (lenkų ir žydų), 
siūlau pridėti — ir žydų. Tary
bai mano pataisą atmetus, pra
šiau pažymėti bent spaudoje, kad 
įstatymas neatmestas jokios kal
bos jame nepažymėtos. Tačiau 
gruodžio 11 <!. priimant žydų 
atstovus jau ne tik teko man pa- . 
si k Įausti, kam jie atstovaują, bet i 
ir nuo balsavimo susilaikyt (drati 
ge su J. Vileišiu ir Dan. Alsei
ka) dėl jų atstovavimo tik vie
nai politinei (sionistų) grupei. 
Daugiausia betgi dėmesio krei- 
piau Vilniaus universiteto pro
jektui, kurio greitu įvykdymu
nebūdamas optimistas, drauge rius Nr. 143 šaukia metinį na- 
betgi su kitais pripažinau poli- rių susirinkimą, balandžio mėn. 
tini svarbumą jį priimant. XI. 29 
J. Yčui jį įnešus Tr.rybon ir pa-1 
reiškus vilties, jog nuo Naujų 
Metų universitetas galės veik
ti, tarp kitų ir aš gavau pareikš
ti savo nuomonę. Pasisakęs už 
tai, kad pirmas Lietuvos univer- 

tiktai Vilnių-'

Į ir dėl Dominiko Siemaškos gu-
* diškumb autentiškumo (mūsų
i spaudoje jis buvo keliamas lie-Į sitetas • turi būti
' tuviu-gudu), tad dėl moralinės je (tai mes paskui \ykdėnų 1919 
l.jo teisės atstovauti gudų tautai.
i Susilaikęs nuo balsavimo Don.

Malinauskis panašiai motyvavo* mazgą), ir prieš žadamą teologi- 
savo žygį, manau — dėl to pat | ne universiteto anrspaudą. bet 

} Luckevičiaus. už lygu teologijos traktavimą su
Lapkričio 23 d. Tarybai svars- kitais mokslais, reikalavau, kad

....ALTo skyrius rengia gegužės 
mėn. 21 dieną/solistės Aldonos 
Stempužienės rečitalį. Smulkesni 
nės informacijos bus paskelbtos1 
vėliau. ALTo skyr. v-ba

*

St. Petersburgo BALFo sky-

6 d. 3 vai. popiet /Lietuvių-klu-

m. isteise Aukštuosius mokslo 
, kursus kap universiteto, užuo-

siūlomasis sociologijos skyrius 
būtų išskirtas dviem (istorijos- 
filosofijos ir teisių-ekonomijos), 
kad būtų atskirta lietuvių lite
ratūra nuo lietuvių kalbos ka
tedros, kad būtų įsteigta gudų 
literatūros katedra ir nebūtų pa
šalinta lenkų katedra, kaip St. 
Šilingas, kad reikalavo, taip pat 
reikalavau latvių kalbos ir lite
ratūros, pagaliau, kad profeso
riai, dekanai ir rektoriai būtų 
renkami, ne skiriami, kaip kad 
numatęs universiteto projektas.

(Bus daugiau)
GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKTENfi

v A

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

-N

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th Stn Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

/*«!

t it f;i ; i-a ’JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:80 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S.. Registruota* vaistinink**

suvažiavimo — pabendravimas 
prie kavutės.

Kviečiame visus 1'etuvius ne
praleisti progos pasiklausyti ak- j()s 
tualios paskaitos ir skaitlingai jas 
ats:Lnk\ti. Apyg. v-b^1 pareiškė, kad kryžius yra lenkiš- 

; ko nacionalizmo simbolis.
Tautos Fondo Atstovybės St. _________ 1

Petersburgo skyriaus kovo mėn.
21 d. Lietuvių klubo salėje su-’ kai pataria krašto gyventojams 
ruoštas Mirgos Bankai’vtės kon-f nevažiuoti į Vakarus.i c
certas ir aktoriaus - režisoriaus I 
Petro Maželio dailiojo žodžio 
rečitavimas pavyko labai gerai. 
Pirmoje dalyje per du išėjimus 
jauna graži kanklininkė Mirga 
Bankaitvtė, muziku Alfonso ir 
Onos Mikulskio mokinė, atliko 
penkis A. Mikulskio kūrinius, 
kurie nuskambėjo nuostabai 
gražiai, o ypač “Girijos idilija”, t 
Trys lietuvių liaudies dainos, J. 
Švedo, buvo taip pat gražiai iš
pildytos. Mirga pradeda dainas 
aranžuoti ir tuo papildo savo 
koncertinį repertuarą. Šiame' 
koncerte girdėjome jos aranžuo-l 
tus du Pietų Amerikos kompo
zitorių kūrinius. .

Aktorius - režisierius Petras 
Maželis labai gražiai paskaitė 
tris prozos kūrinius: knygnešio

Praeitą sekmadienį Lenki- 
bažnyčiose buvo perskaity- 
vyskupų laiškas. Vyskupai

Saudi Arabijos tikybinin-

PlkKlTE JAV TAUPYMO BONUS

SERVE WITH PRIDE IN
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE

yra seniausią, didžiausia ir J turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams- ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius’ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. j
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:.už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių: kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų, veikėjus, 
jie Jums mielai oaseibes į SLA įsirašyti- '

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:.

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

TeL (212) 563-2210 . :
* • • * * -" * • v* . /»'***w w ’

—B ---------- ---- -—   --------- --T-■ --------————————~,

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kaijtu su kun. Jaunium ir prof. R, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimo* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

t — Naujienos,
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metams ____________________________ $40.00
pusei metų ________________ _______ $^00
trims mėnesiams ______ _______ $12.00
vienam mėnesiui________ _______ $4.00

Į Kanadoje:
1 metams ____________________ _______ $45.00

pusei metų ---------------- _______ $24.00
vienam mėnesiui________ _______ $5.00
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Užsieniuose

Naujienos eini kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chiragoje ir priemiesčiuose:

metams ---------------
pusei metų —-------
tri m v mėnesiams

vienam mėnesiui -
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00
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Orderiu kartu su užsakymu.
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Poezija su apnuoginimo įvaizdžiais
Kažin; ar kas galėtų tvirtinti, kad lietuviai nėra 

gabūs. Ypač jų gabumai atsiskleidžia, kai jiems dėl kokių 
nors priežasčių tenka apsigyventi emigracijoje. Juk tik-' 
rai, jokia kita tautybė, kad ir skaičiumi daug skaitlin- 
gesnė, neturi išeivijojeriiek kultūrininkų, kiek jų turime 
mes, lietuviai. Užtenka tik atskleisti bet kurio lietuviško 
laikraščio lapus ir skaitai vis naujų solistų, rašytojų, 
poetų, poečių, paveikslų tapytojų" vardus, žinoma, skai
tant jų vardus, širtfi-'nusiaubia džiaugsmo jausmai. Ir 
kaip nesidžiaugsi, juk tai nušvitusios naujos mene 
“žvaigždės” mūsų varganoje išeiviškoje padangėje.

Neseniai mūsų spauda paskelbė labai plačią liaupsi
nimo propagandinę reklamą, kad ir vėl nuo Parnaso aukš
tybių nusileido Jaunimo Centro kavinėn nauja labai švie
si, su naujųjų laikų poezijos tomu žvaigždutė — poetė 
Eglė Juodvalkė. Tai naujųjų laikų poezijos pionierė, nes 
jos vertintojai tvirtino, kad šitokia poezija neturinti 
bendro su praeitimi. Ir ji tiek geniali, kad Jaunimo Cent- 
ran poezijos mėgėjams susirinkus, ją pristatydami, aiš
kino net keli literatūros žinovai.

Apie šią literatūrinę naujieną neperseniausiai rašė 
Clevelando Dirva ir Draugo kultūrinis priedas. Jame 
reporterės buvo smulkiai aprašyta, kaip buvo pristatyta 
tik ką atspausdinta poetės Eglės Juodvalkės genialioji 
poezija. Todėl, ją pristatant, nagrinėjo ir aiškino net ke
letas literatūros “žinovų”. Bet tuos aiškinimus paskai-

mūsų išeiviškai visuomenei naujos dvasios poeziją. Pagal 
tokių literatūros “žinovų” aiškinimą išeitų, kad jos poe
zija nustelbė net mūsų iškiliuosius poezijos veteranus. 
Jos poezijos fone anie atrodo nublukę ne tik mintimi, bet 
ir forma. Atrodo, jų poezija jau tik seniena.

Ir tai dėl to, kad šios poetės poezija, anot Marijos
Saulaitės Stankus tvirtinimo, skirta žmogaus vidiniam J 
pasauliui. Tai tikra naujenybė — iki šiol poezijos mėgėjai 
nežinojo, kad mūsų iškilieji poetai rašė poeziją ne žmo
gaus vidiniam pasauliui. Be to, anot profesorės aiški
nimo, jos poezija nauja, nes joje nėra beržų, kurie neauga 
mūsų kieme. Ji ir išlaisvino lietuvišką žodį ir iš emigra
cinės tradicijos imituoti kitų mintis, prisiminimus ir 
eilutes. Jos poezija dar daugiau išlaisvino net iš retorikos 
varžtų. Jos žodis neiškreipiamas, nepavergiamas jaus
mui, skaitomas inspiravimui.

Profesorė Stankus Saulaitė tvirtino, kad Eglės Juod
valkės eilėraščiai tokie, kokia būtų buvusi lietuvių poe
zija, jei Lietuva būtų buvusi laisva. Tokia poezija gimė 
tik penkiasdešimtais metais, kai tais metais gimė minė
toji poetė. Ji tvirtino, kad Eglės Juodvalkės poezija yra 
laisva, nes joje neskelbiama doktrinų, nesentimentali- 
zuojama praeitis. Tai eilėraščiai laisvo žmogaus — mo
ters. pajėgiančios visa nagrinėti tiesiai ir aiškiai.

Sunku suprasti, kodėl profesorei Saulautei užkliuvo 
sentimentalizuota Lietuvos praeitis. Nejaugi dabarties 
poetams jų širdyse mūsų tautos garbinga praeitis jau 
nesukelia sentimento? Kažin, ar ši profesorė blaiviai 
pagalvojo, ką ji pareiškė Jaunimo Centro kavinėje. Juk 
jai patinka tokia poezija, kuri, matyt, nesentimentali- 
zuoja Lietuvos praeities. Taip pat sunku suprasti, ką 
ji norėjo pasakyti tokiu tvirtinimu, kad mūsų poetai, 
rašydami poeziją, buvo laisvi. Kas gi juos varžė, ji ne
pasakė. Aš manyčiau, kad šiandien tik mūsų pavergtoje 
Lietuvoje poetai bei rašytojai yra nelaisvi, ir nelaisvai 
rašo, čia išeivijoje yra neįtikėtina, net neįvaizduotina, 
kad poetas būtų suvaržytas — nelaisvas. Juk atrodo, kad 
ir Gintos Remeikytės niekas nevaržė katalikiškoje “Atei
tyje” atspausdinti Jonės pornografinę “evangeliją”. Be-to, 
kodėl profesorei '‘nepatinka mūsų kieme augę beržai ? 
Atrodo, kad toks atsiribojimas nuo gimtojo krašto, jo 
gamtos grožio, tai atsiribojimas nuo jo praeities, nuo 
istorijos. Tokį atsiribojimą net prievarta perša okuban- 
cas. pavergęs Lietuvą. Išeitų tada, kad ir mūsų tauros 
himnas yra pasenęs, nes jame pabrėžiama jos didvyriška 
praeitis, iš kurios jos sūnūs turi semti sau stiprybės.

Bet kas mus ypač stebina, kad taip aiškina profesorė, 
kuri, berods, turi kažką bendro Su lietučių katedra Chi- 
cagos universitete.

Po šių trumpų pastabėlių dėl tokių profesorės pa
darytų pareiškimų apie Eglės Juodvalkės poeziją, tenka 
dar paminėti ir kitų jos poezijos žinovų aiškinimus. Ypač 
negalima nepaminėti Gintos Remeikytės, kuri; yra jau 
pagarsėjusi kaip “evangelijų” rašytoja. Ką ji išgyveno, 
paskaičius Eglės Juodvalkės poeziją? Ji išgyveno net tris 
Įvairius įvaizdžius. Pirmiausia, pajuto apsinuoginimą 
klausykloje per. išpažintį; po to. ji pajuto tokį apsinuo
ginimą miegamajame ir paskiausiai — poezijos rečitalyje.

L M

Gelmių pasaka (TemporalM. Stankūnienė

VLADAS POZfcLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
UTSIVINIMAI)si tarimai. Atstovai nekantravo, į laukė pradžios. Pagaliau pasiro- ! dė senyvas, apaštališkos išvaiz-įstabus ponas. Tai buvo dr., s keliai ka>1 gynė savo knvgnešiai

vo$ ateities kelia. Jo žodžiai iškilmingai tariami, ir savo kalbą jis baigia tokiais žodžiais: Prašykite ir gausite! Belskite, ir bus atidaryta!Į jo kalbą atsiliepė inž. V. Si- rutavičius, klausdamas, ar ne kančiomis ir krauju buvo išklo- 1893 m. Kražiaibažnyčią? Ar mūsą tie pirmieji kovoto-
(Tęsinys)Didysis Vilniaus seimas.1901 metų karas. Smūgiai, kuriuos caro valdžiai teko pakelti J. Basanavičius, seniausias ko-i Mandžiūrijos laukuose, sukrėtė į votojas. dėl Lietuves laisvės. • _ rusų tautą. Protestai, streikai, * Salė nutilo ūžusi. Prabilo dr. jj iaL beldėsiį ponų gubema^ių demostracijos kilo v i s a me ; Basanavičius: ' duris, kai jie bu\okrašte. kišami ’į ka- lauktaū I ’l^Lmus ti'cniiami į Sibirą dėl Prasidėjusio sąjūdžio aidai seimą atidarau. — buvo jo pir-J0’ koxoja^ dėk spaudos lais- miejĖ žodžiai. Jo kalba buvo Vl’*? ‘Ma*a’ kimiSe’ lalsv? m-v’ truinųa, prasminga. Baigei- ją, 'lėti’ iuaža al)ie kalbėli’ ,lcl Jcs jis įlinkėjo suvažiavusiems gebos sakmės.Po ilgokų ginčų buvo suuary- tas prezidiumas, . ir ’prasidėjo seimo darbas. Mrmieji seimo d;rf)o žingsniai buvo sunkūs: p :biro kalbos-! Vienos jų ilgos, kbtų ramios, snaudulį keliančios, kitų- griausmingos — visokių Imta, įvairiai pasisakyta, visa tai

— Gerbia-miejiatėjo ir Lietuvon. Sujudo, sukruto krašto visuomenė. Po šimto1 vergijos metų sužibo jai viltis haujęs, laisvos buities? Ką daryli?. Dėl te turėjo pasisakyti Vilnius.rRer amžius- globes kraštą,- Vilnijus gyvai atsiliepė: jis sutiko atvykusius ats-tovus, palydė-, jo-per miestą ir plačiai atidarė miesto salės duris. Susirinko tokia gausybė atstovų-, kad didžiulė salė negalėjo visų jų j priklausė nuo to, ; kas kalbejoi: sutalpinti. Suregistruota buvę I kam kas skaudėjo,^ kam kas apie du tūkstančius žmonių. į rūpėjo, u. Pasibaigė užtrukę frakcijų pa-: Va,-'kun. Būrys dėsto Lietu-

reikia kovoti! * 'Eli pasauliai susitiko seime - nuosavybės ir darbo. Pirmajam .dsio /ąyo be>:formuojąs krikščionių demokratų.sąjūdis su tautininkais; antrajam socialdc-stems buvo brangus vienas klausinius — laisvė, tačiau jos tu: i- ays no Visti vienodai suprasta. Savininkai norėjo tartis vai- džia, iš jos reikalauti laisvės, bei oačios valdžios nekeisti.
irtai ne tik miegamajame, bet ir'klausykloje. Bet ar tai 
nepurvina fantazija? ■ ?

*< ’ Ir tai reiškia, Eglė Juodvalkė tokia poezija/"pratur
tino” mūsų lietuviu poezijos lobyną ir dar tokiais aiški
nimais: Betgi popierius kantrus, pakenčia ir tokį litera- 

, ............................ tūrinio aiškinimo nuosmukį. O vis’tik reikia nustebti,
čius, tenka tik tiek pasakyti: kokia poezija, toks jos ir Ir šie trys įvaizdžiai, rašo ji, paryškina įvairias apsinuo- kad įbes.turime tokio lygio poezijos ir tokių aiškintojų, 
aiškintojų aiškinimas. J ginimo dimensijas. Tai bent "poezija”! Remeikytė, ją ir dar tokios poezijos garbintojų. Pasirodo, mūsų laikais

Bet kas mus verčia ypač stebėtis, kad tokiai poezijai skaitydama, jautėsi apsinuoginusi ne tik miegamajame, jau nereikia gimti poetu, kaip seniau buvo sakoma. Juo
aiškintojų aiškinimas. 1 ginimo dimensijas. Tai bent

bei tokiems jos .komentarams parodė dėmesio ""Ateitis” bet ir klausykloje išpažinties metu. Iki šio laika litera- gaji pasidaryti net ir negimę tokiais, ypač tada, kai atsi-
hteratūros fondas ir ateitininkai sendi augiai. Iš kemen- tūros žinovai aiškindavo, kad literatūra, o ypač poezija randa tokių aiškintojų ir/vėrtiritojų, kurie tokia pristato 

yra žmogaus dvasios praturtinimas, o Remeikytė. skaity- Jaimimo Centro; kavinėje. -- 
žvaigždė”, kuri padovanojo dama Eglės poeziją, pasijuto be rūbelių — apsinuoginus;

tatorių pareiškimų atrodo, kad musų kultūriniame gyve
nime tikrai nušvito nauja A. Svilonis

DR. PRANAS SKARDŽIUS

LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI
DARYSIĄS IR RAIDA

Bet mes ne vien tik priebalsinių kamienų 
veiksmažodžius esame gerokai pakeitę. — nema
ža atmainų esame padarę ir veiksmažodžių balsi
nių kamienų daryboje. Pvz., ide. prokalbėj buvo

senovėje vieni ir tie patys veikiamieji esamojo 
Mk©1 dalyviai su formantu -nt- (pvz., nešąs, tikįs 
ir kt.) buvo skiriami dvejopos reikšmės — būd-

Darbo žmonės; prieš ngai. buvo pasiryžę griauti valdžią ir p •; covą siekti laisvės ir skinti keliu Į nepriklausomybę. Kaito, virė ideologinė kova visų atstovų frontu.Didžiojo Vilniaus seimo antrosios dienos posėdžiuose išpyškėjo, kad jo atstovų daugumas pasuka revoliucijos keliu. Jau lą pačią dieną išėjo atsišaukimas, skelbiąs įvykusį Lietuvos politinės sąmonės posūkį — Didžiojo Vilniaus seimo kelrodis, kad tik per kovą laimėsime!(Bus daugiau)
PIFXITE -AV uJf.V

(TęMnys)

Tokios lytys se
novėje buvo ypač mėgstamos dėl to, kad esamojo 
laiko kamienais tuomet buvo žymimas trunkamas 
veiksmas dabartyje, o aoristiniais kamienais buvo 
reišk’amas tik paprastas ir grynai istorinis 
faktas. fodėl jie visados būdavo nesudvejinti, pvz., 
sen. indų ;»dha:t “jis dėjo”. ada:t “jis davė”, :,ga;t 
“jis ėjo '. ėsthait “jis atsistojo” ir kt.

Bet mes šitokią vartoseną esame beveik visai 
primiršę, ir todėl reduplikuotinės esamojo laiko 
lytys iš mūsų kalbos vartosenos yra bemaž ko iš- 
nykusios, beturime iš viso tik padifbinius — šak
nis ded- ir duod-, su kuriomis mūsų senovinėje 
raštų kalboje dar buvo sudaromos atematinės ly
tys: domi, dėsi, desti, deme, deste (iš *dedmie, 
*dedsie. *dedti ir kt.) ir daomi, duosi, duosti. duo- 
me. duoste (iš ^dodroie, “duosie, *duod-ti ir kt.). 
Kilimo visos šios lytys veikiausiai yra kontami- 
nacinės, būtent — dėmi, deme ir duomi, duome 
bus sąmyšio keliu išriedėjusios iš ide. *d^dhe:mi, 

dhedmes ir d<do:mi, Medinės. Bet peš apie 
šitą deryseną iš savo, kalbas jail nieko nebegalime 
patirti: ringusios šaknys ded-. duod- mums da
bar niekuo ncbcsisvitia nuo neš-, ved-, ir tMėl 
pagal tuJ esamo susidarę naujas lytis dedu, de
dame ir duodu, duodame.

vartojamos dvi visai skirtingos galūnės esamojo 
laiko vs. ir ds. tretiesiems asmenims skirti, būtent 
----eti ir -onti: sen. indų blrirati “jis neša”' ir 
bharanti/‘jie neša”, sen. vok. augšt. birit irberant 
l.p., lot. vehit “jis veža” ir vehunt “jie veža”, sen. 
rusų neset’ “jis neša” ir nesut’ “jie neša” ir kt. 
Bet mes drauge su latviais šilą senovinį skirtu- 

imą esame išlyginę ir vartojame tik vieną galūnę; 
j jis neša, jie neša, jiedu neša.

Taip pat mes esame žymiai suprastinę ir bū
tųjų laikų žymėjimą. Kaip rodo seniausios ide. 
kalbos, šitie laikai ide. prokalbėj turėjo būti žvmi- 
mį visai skirtingomis lytimis: plg. graikų imnerf. 
claipon “pre. j’ai laissė”, perf. k'ioipa “aš esu lei
dęs” ir kt. Visai kas kita yra mūsų’kalboj: seno
vinio aoristo mes visai nebepažįstame; jo vietoj 
turime susidarę visai naują ė- arba o- kamieno 
būtąjį kartinį laiką (pvz., nešė, suko); taip pat 
esame susidarę visai naujas būtojo dažninto lafko 
lytis su ypatingu formantu -davo. kuris tėra pa
žįstamas tik mūsų vienų, ir tai dar nevisose tar
mėse vienodai: pertektą žymime sudėtinėmis ly
timis —' padedamuoju veikšitiažodžru .ir veikia
maisiais būtojo kartinio laiko dalyviais (pvz., aš 

! esu leidęs) ir t.t.

Pagaliau žymių atmainų mes randame ir ki
ltose kaitybos srityse. Pvz., yra pastebėta, kad

vardinės ir prieveiksminės; bet mes, norėdami 
šitą reikšminį skirtumą aiškiau pažymėti, pasta- 
nkiu, t.y. prieveiksminės reikšmės, dalyvių vietoje 
ilgainiui esame drauge su latviais pradėję var
toti visai naujas lytis su -damas, kurių visi kiti 
indoeuropiečiai, jų tarpe ir prūsai, visai nepažįs
ta. Mūsų pačių kalboje šios prieveiksminės varto
senos pėdsakų bėra likę tik atskiruose sustingu- 
sntose posakiuose, kaip antai: daryk ką darąs 
(■~ ką dalydamas), kiek galįs (= kiek galėda
mas) dirbk, srebiu kaip nieko neišmanąs (= kaip 
nieko neišmanydamas), rūpinasi kiek primaną 
( kiek primanydami), tapęs paklusnumi Dievui 
Tėvui net ik mirštąs (= iki mirties, t y. iki mir
damas; šis sakinys, yra iš Daukšos postilės) ir kt.

Kai kurios atmainos vyksta dabartiniais lai
ka^ >A mūalį pęąčN akivaizdoje. Pvz., dviskaita 
kąnkait vis daužau ir daugiau išeina ii varto1 
en©8. Kfėk datrgfžtr ją dar vartoja šiaurės vakarų 
žemaičiai ir ft dafiesf vakariečiai augštaičiai; vi- 

kitur jos benutinkamas tik vienas kitas pėd
sakas; kaip aK&i> ryt. augštaičių tarmėse jau 
daug sakoma du ratai, st» dviem ratais, bet parsi
nešiau du ratu .(X du ratus). PriešingaiČKVžie- 
Čiuose dah plačiai vartojamas siekinys, arba su
pyti as (pvz.f jir tŠėjb. malkų parneštų),. Žemai
čiuose ir VakaiieČiCKlBe beveik jau visai- nebepa
žįstamas. Taip pąt ir ryt augštaičių tarinio var
dininkai (pvzlt jau reikia rugiai pjauti) arba nie

katrosios giminės lytys (pvz.: jų laukas ariama, 
Petronio mėšlas vežama, dobilai jau suvežta, se
niau pušys buvę labai didelės ir kt.) vak. augš- 
taičiams ir žemaičiams yra jau svetimi dalykai, 
todėl daug kas per nesusipratimą tai laiko klaido
mis ir taiso.

Taigi mūsų kalbos raida yra tikrai nepa
prasta ir be galo įdomi: iš vienos pusės yra nuo
lat sudaromi nauji įvairūs dariniai, iš kitos pusės 
ilgainiui pasidariusios perdidelės įvairybės vėliau 
yra visaip išlyginamos, vienodinamos, prastina
mos. Tuo būdu yra ne tik išlaikoma nuolatinė 
mūsų kalbos vartosenos pusiausvyra ir apsaugo
ma nuo kokių nors kraštutinių iškrypimų, bet tuo 
pat metu yra siekiama ir jos tiesioginio tikslo — 
būti tinkama priemone ne tik atskiram individui 
lengvai pasireikšti, bet ir visai visuomenei be sun
kumo tarp savęs susižinoti. Ši tiesa ypač atsimin- 

. tina rašytojams, kurių uždavinys yra mokėti tin
kamai išreikšti savo individualybę ;r paA mėtų 

j būti4 lengvai plačiosios visuomenės supranta 
miems, t.y. tikras žodžio kūrėjas turi sugebėti kal
binę įvairovę (Mannigfaltigkeit>, kuri sudaro 

( kiekvieno stiliaus pagrindą, harmoningai sude
ginti su vienove, kuri visuomenei visados pasilieka 
artimesnė. Bet apie tai plačiau gal kada nors teks 

j ku> kitur pakalbėti.

| (Pabaiga) f *
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Funeral Home and Cremation Service

L.DVYGA PAUKŠTIENĖ
TeL; 562-Z727 arba 562-2728 i

Service 355-4506, Page 06058

TeL 927-1741 — 1742

«YOYTOJAS IR CHIRURGAS 
5FĖCIALYBE: AKIU LIGOS 

1907 West. JU)2rd Street
iandos pa ga i susi Varuna

1938 S. Maobeūn RA, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W^stchesUr Community klinikos 

Medicinos direktoriuj

pavadindamas ispanų vardu. Bet kadangi ėmimas kiek ilgėliau tai įmonės savininkui

Kauno senamiestis (Tapy.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. FRANK FLECHAS
OPTOM6TR1STAS

Kakha Ldjs’LUviSrsAL 
2&18 W. Ilsi St. let 737-5143 

TxKruia akis. PriiaiKo amius 
ir “contact lenses”.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Charles Stasukaitis
FD. LE.
'312) 226-1344

1729 S. Halated St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

madienis sublizgo ant baltosios portugalų sostinės. Žaliuojančiais kalnais su dideliu vargu lipa viršum namų skruzdėlynas.Mėlynuose Tėjo upės vandenyse rimtai riogso karo laivai, sukeltojasi netekusios vėjo burės. Prie laivo puikuojasi tiktai pietuose įmanoma minia: sudriskusios motinos su kūdikiais, nepanašūs į žmogų jaunuoliai, murzini vaikai, šie skurdžiai, kaip žuvėdrų pulkas, visokiomis kalbomis krykštauja, maldauja numesti centą, ar maisto liekaną. Kalnuotais kalnais išsiiriame | vėl į Atlanto vandenyną. Kai kas mėgina pasirgti jūros liga, nes bangos visu siaubu pradeda daužytis į laivo šonus.žvaigždėtam vakarui susiradus, dingo Portugalijos uolos,

Amerikos Lietuviu PiliečiŲ Pašai- Į 
pos klubo susirinkimas įvyks sekma- I 
dienį, balandžio 8 d., 1 vai. popiet ’ 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avenue.

Nariai kviečiami dalyvauti Bus ir '
vaišės. Ben. Jurėnas, rast, j PULGIS ANDRIUŠIS

Kelionė per “nesikišimą” į Ispaniją(Specialus laiškas Trimitui iš Viduržemio jūros)(Tęsinys) Franko laimėjimo, kad priešMadrido apsiautimą, vienas pirklys nutarė atidaryti naują kavinę, ją sostinės Madrido užtruko, susidarę keblumų: jo kavinė kelias savaites liko uždaryta. Bet biznis lieka bizniu ir verslininkas, viršum savo durų išpaišė stambiomis raidėmis: Cafė Ma- i drid.Vienas Lisabonos miestelėnų ratelis per iškabas ir laikraščius paskelbė, kad kai tik Madridas atiteks į Franko rankas, rengia

SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• Įairūs tavtiniai ir kultūri- 1 niai darbai. reikalauja daug lėšų. Dėl to kai kurie ir nusiskundžia, kad nespėjus paremti vieno da-i lyko, tuoj aus atsiranda kitas. j Skurdu pagalvoti, kad tokį to-Taip, iš tikro, būna -Gerašir-Į-Hmą kelią teko keliauti vien džių, susipratusių lietuvių yra tam, jog portugalams prancš- ne idiaug. Ne kažin kiek turime ičau paskutines naujienas apie ir biznierių bei profesionalų, nes ispanų karo pasilaikymus. lai p lietuviai dar neišmoko remti sa- pat nesmagu pasidarė, kai iš- vųjų. Todėl ta neskaitlinga gru-: ėjau nieko nepešęs iš sukilėlių pė ir būna priversta pakelti vi- ; konsulato. Nieko nepadėjo įtiki- ‘ dėjimai, kad man terūpi patarnauti tolimos Lietuvos skaityto- > jams, kurie maitinasi visokių Į ® Kompozittoorius, kuris P^~ j §aitiniu naujienomis. Turėjau ! v- ar r___  LT/v-mo” xn-j , v. . . i1 pagaliau įsitikinti, kad siais lai- ” i kais reikia būtinai kur nors kiš- ! tis: į kairę arba dešinę pusę, I nes kitaip niekas tavo balso ne- .klausys. į" Pačiame Lisabonos v ’ puikūs viešbučiai. Čia ____smurtu atgabeno vienas agen- j tas, nuo kurio nebuvo jokios vil- 1 ties išsivaduoti. Viešbučio val- ’ gomajame renkasi marga publika ir skamba visos pasaulio kalbos. Bet jų tarpe ryškiausiai j skiriasi ispaniškoji su vokiškąja. ; Jauni, apvalūs vyrukai su falan- gistų ženkliukais čia gana linksmai leidžia puikias pavasario dienas. Kas kelinta diena veidai keičiasi, bet kalba lieka ta pati. Lisaboniečiai pasakoja, kad dai neseniai, visiems matant, didelės vagonų eilės stačiai iš uosto bėgdavo į aną pusę. Uniformuoti ispanų sukilėliai dažnai atvažiuodavę čia praleisti atostogų, ! saugiai atsikvėpti nuo nelabai malonaus darbo. Portugalų valdantieji sluoksniai taip laukia

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIO

są naštą.
I

rašė “Home, Sweet, Home , visą gyvenimą klajojo ir mirė Tunise, šiaurės Afrikoje. S

Ofiso telefonas: 776-2880, ■ 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Dr. LEONAS SEIBUTIS
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Chans* the oil and 
f Iters avary 3,000 te 
8,000 miles to avoid 
vastins gasoline.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME -

IKmi iškilmingi pietūs, į kuriuos! pamažu rengėsi tekėti ir menu . įgali kiekvienas įsirašyti, sumo- kėjes tam tikra mokestį. Bet la mane’. ... *kaip praktika parode, pietus smarkiai ataušo, ligi šiol neval-j gomi.Geriausia portugalų laikyseną vaizduoj a pirmas pasidairymas Lisabonos auksakalių krautuvėse. čia priversta galybė visokiausių ženklelių, kurių tarpe viešpatauja sudėtinis atlapo papuošalas: hitlerininkų svastika, nalų vėliava, ispanų nacionalistinės spalvos ir portugalų vėliava. Tokius ženklelius dažnai matai bekabančius ant valdiniu I raudono laivo. Ir tos vilko akys kų krūtinių.Bet čia jau tuoj prasidėtų kišimasis politiko!,- kurio negeisdamas norėjau patekti Ispanijon. Portugalai turi savo sielvartus, o prancūzai savo. Vieni remia Franką, antri vyriausybininkus grynai savo santvarkos sumetimais. V y r iausybinmkų laimėjimas Portugalijos diktatūrai suduotų mirtiną smūgį, o Prancūzijai Franko pasisekimas taip pat nemielas.O man buvo visai miela pasisvečiuoti linksmajame, gražiajame ir elgetingame Lisabonos mieste, kol atplaukė didžiulis italų laivas ‘‘Saturnia” ir už

lis. Bet jam ne labai tei’eikėjo]!
— IXtekėti, nes jūra ir taip jau buvo ji gerai apšviesta. Visu portugalų ii ir paskui italų pakraščiu, kaip vilko akys nio” laivai, viena žalia kiekvienam

s
' — N

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., CiceroTelef. 476-2345

I 
I
41 
fl

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSspindėjo “nesikiši- Dvi raudonos ir žvaigždutė priminė vandens keleiviui,Kad čia geriau nesikišk, nes baigsis patrankos šūviu, ar dar kuo geresniu. Tai anglų ir prancūzų šarvuočiai, kurie kiaurą naktį vaikštinėją tiesia linija, piieninėmis akimis besižvalgy- dami nepaklusnaus baito, ar
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f

fresh Cherries Nest(j

PtRKRAUSTYMAI

RADIJO 4SIMOS V ALANO

Sešudienials tr lekzBaUenlali

T»Wj 771-154?

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

1
i
8

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Stoties WOPA - 149* AM 
trandį u»|atneš Ii ravsy tfvrf 

Marouette Parite.

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

j?
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Prostatos,' inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
-St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

SOPHIE BARČUS

H59 Sa. MAPLEWOOD 
CHICAGO, IL

? rip

eina nepaliaujamai, per kas ke- I linlą kilometrą, čia persimesda- | mi į vieną laivų kelio šoną, čia ! į antrą. Tiek čia įspėjančių plieno gairių, kad ir pats Kristupas Kolumbas nebegalėtų iškrauti generolui Frankui pištalietų bei šovinių. Mūsų laivo vairuotojai džiaugiasi, kad jiems -dabar patiems nereikia ieškoti kelio. Jį nustato “nesikišimo komitetas” plaukiojančiais švyturiais, šio nustatytojo tako niekas neturi teisės pakeisti, nes tokiu atsitikimu gali ore pasmilkti parako kvapas. Todėl kapitonai savo jūrlapiuose pieštuku turi nusibrėžę šį kelią, apsodintą geleži- nedidelius pinigus pasiūlė nu- niais laivais.vežti ligi Neapolio..Saulėtas sek- (Bus daugiau)

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652=5245
•KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINIPatarėjai ii Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
TeL 9744410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Gausus R. L. B-nes Marquette Parko 
Apylinkės susirinkimas

pasidarbavę ai nusipel- 
quette Parko Apylinkės 
kun. kan. V. Z;ikaraus- 
Domas AdomrJtis. Ignas 

PetrLU^kas, inž. E. Janiūnas, 
Jich Osvaldas Tbiel. Balfo Mar 
quette Park skyriaus pirminin
ką^ Jtu?zas Mackevičius ir daua

pavasari gegužės, bent porą kul- 
’ tūrinių popiečių ir metinę vaka
rienę, kurioje bus pagerbti nau
ji t. y. šiai* metais įstoję nariu: 
ir stambieji aukotojai (šimtinin
kais vadnami); remti Tarybos, 
Centro valdybom ir kitų Apylin
kių pareng;mus; moraliai ir ma
terialiai remi VLIKą, ALTą ir 
EALFą; palaikyti glaudžius ry- 
šiu< su kitomis patriotinėmis or- 

1 ga»Jzacijcmis; aktyviai dhlyvau- 
t? Pavergtu Tautu protesto de
monstracijose, Dariaus-Girėno 
parudę ir t. t.; aukomis remti 
savąją spaudą (Naujienas), ra
dijo valandėles (Aldona Dati
ku- ir Brazdžionio), parapiją ir 
t. t.: stengtis kuo galima dau
giau įrašyti nauju narių ir gau-| 
ti aukotojų; teikti žinias apie j 
Apylinkės veiklą “Bendruome-1 
nės Vagų” redakcinei kolegijai;! 
nuoširdus bendradarbiavimas su 
Apylinkės nariais. Kreipti de-j 
mesys j sergančiuosius, juos ap-1 
lankant. Mirus kuriam nariui, 
reiškiama užuojauta šeimai. da-‘ 
lyvaujama šermenyse, atsisvei- 
kintime ir laidotuvėse. Tai toks 
buvo pristatytas veiklos planas/ 

vienbalsiai į 
buvo priimtas. Nesant klausi-’ 
mu susirinkimas buvo baigtas.] 
Reikia tik didžiuotis, kad susi-’ 
rinkimas praėjo sklandžiai ir4 
kultūringai.

Il-ri dalis buvo pradėta “Lie- j 
posėifyie sausio 21 d. pareigo- tuva brangi”, kurią atliko p. Kir ; 
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkė — Antanina Repšienė, 
vyk. vice-kas — Augustinas Paš- 
konis, sekretorė — Delfine Tri-j 
čienė, iždininkas — Jonas Krei- j 
venas, vice-kas parengimu rei- 

FIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS . kalams — Juoza< Balgdžius, pa
dėjėjai: Jūratė Jasiūnienė, Ele
na. Mickuvienė. Stefanija Kau- 
lėnienė ir Pranas Adomaitis, vi
ce-kas — naujų narių verbavi
mo Viktoras Kozica ir padėjėja 
— Joana MikaJauskienė, fotogra
fas C. Genutis.

Po to, pirmininkė pateikė Apy
linkės veiklos planą, sudarytą 
valdybos posėdvje vasario 28 d. ’ 
Veiklos planas, susideda iš ■ 
punktų: posėdžiai kartą į mėn. Į riais klausimais. Dauguma išei- 

’ ar pagal reikalą; susirinkimai darni dėkojo už tokį kuklų 
5 du: informacinis ir visuotinis; naiiidingą susirinkimą. 
-. minėjimai — Motinos dienos ir A.

R. L. B mes Marquette Parko 
Apylinkės valdyba, kuriai va
dovauja mok. Antanina Re?>-‘ 
šiene, sušaukė micrmacinį >u < 
ririnkimą Šv Mergelės Mai i jos < 
Gimimo parapijos salele. Prisi-. 
rinko pilna sale žmonių narių 
ir svečių. Susirinkimą atidarė, J 
pasveikindama svečius ir narius, < 
pati valdybos pirmminkė. pa
teiksima pana plač’ą bet įdom ą: 
darbotvarke. Atidarydama >u- ■

• . - * sinnkin.ą, pirmininse oc'breze. 
kad šis >usr inkimus rurideda iš , 
trijų d.Diu: I dalis — infomuci- ' 
nis susirinkimą^, II d. Jo- ! 
no Adomavičiaus paskaita svei
katos reikalais ir III d. — ka- i vuĮė, kurią naruose valdybos] 
narės.

Susirinkimą pravedė pati pir
mininkė, -sekretoriavo valdybos • 
sekretore Delfiną Tričienė. Rei. I 
kia pasidžiaugti, kad netrūko 
ir >večių, kurie susirinkimui bu_ 
vo pristatyti: ‘dr. Kazys Šid
lauskas — Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas; dr. Kazys I 
Ei ingis; “Naujienų" redaktorius 
M. Gudelis; dr. J. Jonas Ado
mavičius; p. K i gailytė ir ki
ti. Iš toliau atvykę: Valerijo
nas Pocius Brighton Parko Apy
linkės pir-kas, Antanas Dum
čius — Cicero Apylinkės vicep. j 
Taip pat buvo pristatyti kuo sti-

KURIAM GALUI MOKĖTI

. AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES 
. CHRYSLER • LeBARON 
’ PLYMOUTH * K CARS

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - 847-151

pnau
M;

kitų. i
Toliau Centro valdybos kul

tūros komi rijos atstovė dr. Joa
na Danilevičienė padalė prane- 
imą: kukūrės k-ja, Apylinkėms 

talkininkaujant, ruošia du minė
jimus: balandžio 8 d., tuojau po 
-urnos,p'trapijos -alėje Šv. Ka
zimiero 500 metų mirties mi
nėjau. Pa-kaitą skaitys isto-‘ 
rikė p. Alicija Rūgytė. Bus ro-J 
uomos skaidrės iš Šv. Kaziemie- 
ro minėjimo Romoje. Įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami.

Š. m. balandžio 28 d. Tau
tiniuose Namuose rengiamas a. 
a. dr. Vvtauto Balčiūno 2 metu !«. į
mhties sukakties minėjimas su 
akademine dalimi ir vakariene. 
Smulkiau bus paskelbta po Cen
tro valdybos posėdžio, įvyksian- ' kuris visų dalyvių 
čio bal. 4 d Sekantis punktas ‘ 
buvo Marquette Paiko Apylin-! 
kės valdybos pristatymas. 1984 j 
m. sausio 15 d. visuotiniame na- J 
rių susirinkime buvo pririnkti i 
keli nariai į valdybą, kuri savo

vaitytė. Toliau sekė dr. Jono. 
Adomavičiaus paskaita, kuri tik -1 
rai buvo labai įdomi ir naudin- ’ 
ga. Po paskaitos dar atsakinėjo 
į klausimus, kurių nemažai bu
vo. Tikiu, kad po paskaitos su
sirinkimo dalyviai jautėsi daugi 
sveikesni ir jaunesni (nes as^ 
taip jaučiausi). Dr. J. Adamavi-! 
čiui baigus atsakinėti į klausi
mus, pirmininkė nuoširdžiai p.a- ! 
dėkojo už tokią naudingą pa
skaitą daktarui, o taip pat ir p. 
Kirvaitytei už programos paį
vairinimą. Toliau pakvietė vi\ 
sus prie sumuštiniu, saldumynų ’ 
ir kavutės. Dar gana ilgokai na_ j 
riai ir svečiai šnekučiavosi įvai<

J.

Naujai pasirodžiusi
DR ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS

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

KAINA — 517. (Persiuntimu pridėti $1) 
Siųsti Čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

2212 W. Cermak Road

Prof. Al). VARNAS

fiKAL E STATS POK 4 AL S 
— F*rd*vlfne|
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PAWOTns PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM# 
re ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

& MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
r NOTARIATAS • VERTIMAL

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu '

Chicago, DL ' TeL 847-774?

MENIŠKŲ KNYGŲ V!RŠE-; 7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa-« 
llli rPY HRSKl PARODA pėje, esančioje 6515 S. California 

Avė. Visi nariai kviec 
vauti. 
tarti.

LIU (EX UBRIS) PARODA j

Šio> meno rūšies paroda pra
sidėję š m. balandžio mėn. 2 d., 
kuri tęsis ligi to pat mėnesio 
:>0 d.

Parodos viet .: 2153 West 111 
Str. — The Beverly Art Center.

Parodos privedėjai ir aiškin-j 
tojai:

Henrietta Vepštas, iš Beverly, 
ir jos brolis Vytautas Vilkau, 
iš Downers Grove. Abu meni-

g ką ap-
Valdyba

— Washington^ nųš 
bo departamento^Miaj 
nila Russell, -21 melų, 
josios vyras, 23 metų, 
liau bandė nusižudyti. •

iu’a l)ar- 
įtoaj Ta-

-— Čilės prezidentas gen. A.
ninkai yra gimę buvusioj nepri- Pinochet pašalino grupę valsty-

š. m. balandžio mėn. 6 dieną 
(penktadenį) 7-9 va h p. p. Be
verly An Center patalpose vyks 
priėmimas. Kviečiami visi kas 
tik šios rūšies menu įdomauja
si.

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo nariu susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio mėn. 6 d.

FOR THE SMILE 
OF HEALTH.
x^ALL NATURAL.
V ______

FXTRA GENELE AND 
predictable laxative

aieT<?4 TABLETS J

© 1983 Chattem. Ine.

bės ekonomistų ir bandys pr^ 
vesti reformas.

— Egipto karo jėgos pasiruo
šusios padėti Sudanui, jei prasi
dėtų neramumai, -—? pareiškė 

s prez. Mubarakas.

— šiaurės Korėjos gangste
riai pagrobė Pietų Korėjos kino 
artistę, josios vyrą direktorių ir 
kitus keturis kino tarnautojus. 
Visi jie laikomi šiaurės Korėjoj 
ištisus 6 metus.

— Sekretorius Weinbergeris 
pranešė turkams, kad JAV ne
sirengia sumažinti teikiamos 
ekonominės paramos Turkijai.

— Pirmadienį sichai New 
Delhi miesle suruošė demonstra
ciją prieš Indijos vyriausybę. 
Ji neturėjusi siusti kariu į Pun- 
jabo provinciją.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCBA

X BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

£529 So. Kedzie Ave. — 778-2231.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 
LIETUVIAMS.

i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

’ 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
i pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2?51 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

REAL ESTATE — CUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

į CONDOMINIUM parduodamas: 
į ar išnuomojamas su baldais.: 
Vienas blokas nuo jūros, vienas: 

’ miegamasis, vienas tualetas,, 
i valgomasis, salionas, ir Florida; 
I room. 5555 Gulf Blvd., St. Pe- 
* tersburg Beach, Florida. Kreipę 
tis telefonu: 1-312-927-7220.

— Motina Teresė paneigė ži- j 
nias, kad ji patarusi popiežiui j 
skirti moteris kunigais.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX- LAX tonight c

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

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

V.VASVA'.Y.Y.W.V.Y.Wi

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie

nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau

jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22. - j »■

VARDAS, PAVARDĖ ________________________ __ _____________

NR. IR GATV8______ _________ __________ ....... ...............................

MIESTAS ____ ____________________ VALST. ................. . ......... .......

ZIP CODE -................ .........

Siuntėjo Pavardė, Vardai ______ __ ____ _________ _______ ’

1 ' 1

REPAIRS — IN GENERAL, 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO Į 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS .

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI * ’ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grelį 

^rantuota] ir sąžinlngeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telrruan- Art*- • 
Tai. 927-3559

; D fe AVE S-LG' ž.. - , 
52^80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 

• Tiktai $126 pusmečiui automobilio§126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, III.
; Tįi.'523-S775 arba 523-9191 '

tuo jame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA L 

6557 S. Tąlman-Avenue 
: į jChicago, IL 60629

M. ŠIMKUS ' .
Notary Public '• ' ‘ ’ 

INCOME TAX SERVICE.'.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450’

Taip pat daromi vertimai, -giminiu 
iškvietimai, pildomi?pilietybę;į-Į>ra^

>...... -
» —* -

___ f • .F <

«• 
1 r

J —_______-

Siuntiniai į Liętijriį 
ir kitus kr^tiui 

f. NEDĄS, 405?yĄt^ier‘’ATwi .

Chiciso. I1L W>3Z

Advokatai A f
GINTARAS E CEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien? aoį
& vai. ryto iki 6 vaL vakarą

SeŠtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 6062>

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent

Chlciflo, IM. 6062? 

Tel: 778-8000

advokatų draugija
V. BYLATHS 

k V. BRIZGYS
Darbo valandor

... fi — Naujlcoo*, Chicago. 8, m. Wadnosday, April 4, 1984

and PLEASB 
make people


