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NEW YORKE WALTER MONDALE 
GAVO DAUGIAUSIA ATSTOVŲ

SENATORIUS HART GAVO TIKTAI 20,000 BALSŲ 
DAUGIAI! NEGU JESSE JACKSONAS

NEW YORK, N.Y. — Buvęs 
viceprezidentas Walter Mon- 
dale gavo daugiausia balsų New 
Yorko valstijoje ir pravedė dau-| 
giausia atstovų į Demokratų 
partijos nominacijų kolegiją.

Antradienį visoje New Yorko 
valstijoje vyko demokratų par
tijos nominacijų kolegijos atsto
vų rinkimai. Trečiadienio ryte j 
dar nebuvo suskaičiuoti visi 
balsai,, bet 98% apylinkių jau 
guvo pranešę rezultatus ir buvo 
galima susidaryti bendrą vaiz
dą apie atstovių skaičių.

Antradienio rvte Walter Mon
dale New Yorko demokratų 
partijoje gavo 605,248 balsus, 
senatorius G. Hart gavo 367,915, 
o J. Jackson gavo 343,247 bal
sus. Senatorius Hart, gavo tik
tai 24,000 balsų daugiau negu 
Jaęksonas. Sem Hart išleido di
deles sumas pinigų, bet jis gavo 
žymiai mažiau, balsų, negu Wal
ter Mondale. /- .

New Yorke WJMdndale gaver 
45 paduotų balsu, sen. Hart 
— 26%, o JacksonasJ— 25%.

Pridėjus New, Yorko atstovus

AUSTRAI BAUDŽIA
Už NACIŲ VEIKLĄ j 

VIENA. — Austrijos teisinas ! 
paskyrė kalėjimo bausmę už Į 
neonacių veiklą.

Iš Vakarų Vokietijos į Aust
riją atvyko vokietis Ekkehard 
Well ir atnaujino čia buvusią 
neonacių veiklą. Jie skaitydavo 
Hitlerio paruoštus atsiminimus, 
vedė propagandą prieš Vokieti
jos bei Austrijos žydus ir orga
nizuotai skelbė nacių idėjas. Jie į 
vadinasi neonaciais, nes dabar j 
kitokie laikai, senu naciu veik-! 
los Austrijos valdžia neleidžia. 
Neonaciai. buvo suimti praeitų 
metų spalio mėnesį. Vakar buvo 
paskelbtas sprendimas. Už nacių 
veiklą iš V. Vokietijos, atvyku
siam Well paskyrė 5 metus ka
lėjimo, du kiti gavo po 3 metus 
kalėjimo, o vienas gavo 2 me-; 
tus. Visi keturi buvo tuojau nu
vežti į kalėjimą. Teisėjas jiems 
prrmmėfkad'naciai padarė aus1.-' 
rams daug žalos.

Dr. Alg rdas Maciūnas, Cenlral ('.onununiiy Hospital direktorius, sve kirasi su naujai 
priimtais į ligoninės medicinos štabą tarnautojais, surupšusjiems specialius pietus Bev
erly ^Country klubo patalpose. Iš kairės Į dešinę: dr. Algirdas Maciūnas — ligoninės 
medical director, dr. Ariel Chavez vice-president, dr. Rogelio Liboon, president, dr.

Prisco Olava — secretary^ ir dr. John Perez — treasurer.

viso npjafriaėįjgf jau
turi. SfĮiįa^stoyžj sen.
Iląii .įętųrf .Sl^.'atštbSnjį. (f |essę 
Jačkspn — tiktai 14Q. Uį

Dabar daugiausia atstovų j de
mokratą ; partijos nominacijų 
kolegija- rinks PitsKurgaš. Wal
ter Mandate tikisi ■ ten surinkti- 
daugiausia atstovų. Kad Walter 
Mondale. būtu nominuotas, tai 
jis privalo pravesti į kolegiją 
1,967 atstovus. Jis jau turi apie 
puse reikalingų atstovų. Jeigu 
senatorius Hart nepasistūmės 
pirmyn Pitsburgeį tai visos jo 
pastangos tapti partijos kandi
datu atrodys bergždžios.

Politikų tarpe vyrauja įsitiki
nimas, kad demokratų partija 
nominuos Walter Mondale. Iš 
visų turimų kandidatų Mondale 
atrodo rimčiausias, bet neatro
do, kad j is ’gilėtų nustumti pre- 
zidentąrieag^g į šalį. Preziden- 

ir moka

metuf^ęį^

ninką^'^ 
nink^Bti.'/'jį

^gįaopingas^ra.ieš du 
į.Kinijds^^vin- 
^iezų ž^^gįkį-•

iem.

— ^atėsiiniecįai,ymėtę grana
tas Jėt^ale^- gMvėj, . sužeidė 
tuo nlėtu. "gatvėj bųvūsiuąMevy- 
nis kareivius. ' v - • ' . A

-—.Trečiadienį, aukso uncija 
kainavo $398.

tas yra 
balsus rinki

RUSAI SIUNČIA ŠNIPUS
V AK. VOKIETIJON

BONA. — Vokiečių valdžia 
nustatė, kad Sovietų vadovybė 
pasiuntė į Vakarus kelis šimtus 
“miegančių šnipų’’. Jie nepriva
lo ieškoti žinių ar jas pranešti 
rusams, bet jie ramiai vienoje 
vietoje gyvena ir stebi vielos

gyventojų nuotaikas ir jas pra
neša rusams. Jie vadinami “mie
gančiais šnipais”<bet rusams jie 
labai naudingi.

Pirmais trim šių metų mėne
siais rusai išleido į Vakarus 
10,000 vokiečių. Tie vokiečiai 
pasiskirstys po visą Vakarų Vo
kietiją ir pranešinės rusams 
vien apie Vakarų Vokietijos gy
ventojų nuotaikas.

„ Vokiečių vyriausybė, nusta
čiusi ir patikrinusi šį faktą, ima 
si priemonių šnipus suvaldyti. 
Naujai atvykusieji vokiečiai ne
bus priimami jokiai valstybinei 
ar savivaldybių tarnybai.

KALENDORF.MS

Oras debesuotas ir vėjuota*.

Balandžio 5: Vir 
žygintė, Rimbauda 
Gfthrfantas, Vartilė.

VLIKAS INFORMUOJA EUROPOS 
PARLAMENTĄ IR JAV KONGRESĄ

WuiKo ; ištaiga 
Europos 

į nariams, įskaitant 
;P. Dankert ir vicepirmininką dr.
E. A. Klepesn, JAV-ių Senato 
ir Atstovu Rūmų priimtą su

dailinę rezoliucija 80 Pabaltijo 
klausimu ir Eltos ypatinga nu
merį skirtą Antanui Terleckui. 
VLIKo pirmininko dr. K. Bobe
lio pasirašytame laiške jie ra
ginami pristatyti šio “narsaus 
lietuvio kančią pasaulio viešo
sios nuomonės teismui”. Kovo 

.1 d. Europos Parlamento pirmi
ninkas Pie-ter Dankent savo laiš
ke dr. Bobeliui padėkojo, už 
gautą informaciją ir pranešė, 
kad ‘ šie dokumentai yra per
duoti Europos Parlamento Po- 
litinių Reikalų Komitetui 
fesniam svarstymui’5’.

Terleckui skirtas Eltos nume
ris ir šių metų pradėioje Euro
pos Parlamentui pristatyta nau
ja rezoliucija, pasmerkianti re
ligijos persekiojimą Lietuvoje, 
buvo pasiųsti 108-iems JAV At
stovu Rūmų nariams ir 68-iems 
senatoriams, šia medžiaga buve 
aprūpinta Amnesty Internatio
nal bei panašios žmogaus teisių 
organizacijos. Vasario 9 d., dė 
kodamas Eltai už informaciją

Senato- 
pareiš- 
Valsty- 
Terlec-

iš-siuntinėjo laujama 
Parlamento, nys bC 
pirmininką' žūti“’.

toli-

ku.d šis laisvės kanki- ( 
u Gaivintas; ’Jis gali j,.\ I cue

(Elta)

LENKI MOKINTAI
ATĖJO BE KRYŽIAUS

GARWOLIX. — šiame mies- 
[ lėlyje yra žemės ūkio mokykla. 
Į kurioje ištisą savaitę nebuvo pa-^ 
Į mokų. Mokiniai nėjo į mokyklą 
be kryžiaus. Bet šiandien jie pa
keitė savo nrsistatymą ir atėjo 
be kryžiaus.

Vyskupas Mazur, kuris jau iš
tisą savailę gyvena tiktai duona 
ir vandeniu, vakar pasakė kalbą 
per radiją, patardamas moki
niams padanti nuolaidą ir atei
ti į mokyklą be kryžiaus. Jis 
tvirtino, kad valdžia daro, tai]) 
pat nuolaidą ' Jis nepaminejo, 
kokią nuolaidą valdžia darys.

Vyskupas 
klausytojams 
telyje valdžii padarė nuolaidą 
Ten mokinis 
kyklą.

Mazur priminė 
kad Mielno mies-

jau nuėjo i mo
jis patarė abiem pusėm 

padaryti nuolaidas. Jis tvirtino, 
kad derybos eina. Valdžia yra 
pasiryžusi padaryti nuolaidas. 
Jis ir toliau lebebadauja, gyvena 
tik duona ir vandeniu.

susirinko apie 100 Ganihambos 
gyventojų, jirispyrė Peres p’ ie 
laverno, 
nėšiais pagaliais jį mušti 
mušė, kol visai užmušė.

į atvyko policija ir 
protokolą.

RUSU KARO LAIVAI APSUPO 
ŠVEDIJĄ IR NORVEGIJĄ

LABAI LENGVAI GALI NUTRAUKTI ANGLIJOS, 
DANIJOS, BELGIJOS, OLANDIJOS SUSISIEKIMĄ

LONDONAS, Anglija. Ga
lingi Sovietu karo laivai, išplau- 

! kę iš Murmansko, Kronstadto, 
Į'Klaipėdos ir kitų uostų, visiškai1 vielų kariuomenės vadovybės 
izoliavo Norvegiją, Švediją ir tiksiai. Norvegų vyriausybė ko- 
Suomiją ir labai lengvai gali ap-[ vo mėn. viduryje paskelbė sa- 

' supti Ang'iją, Belgi ją, Olandiją vo nepasitenkinimą Sovietų vai- 
I ir Daniją, sako pranešimas iš! Ižios agentais, įtraukusiais įta

kingą norvegų užsienio reikalų 
ministerijos pareigūną į Sovietų 
šnipinėjimo tinklą, ir išvarė ke
turis KCrB agentus.

Švedai praeitą savaitę paskel
bė, kad nežinomi narlaiviai ban
dė prasiveržti į Karlskrono ka- 

infoorumuo-1 rinę bazę, bet nepajėgė. Bet šve
nti apie Sovietų didžiuosius lėk-Į dai prisipažino, kad ir j.e nega- 
• tuvnešius, kurie saugojo Šiau-įlėjo tiksliai nustatyti, kas galėjo 
'rėš Rusijos pakraščius, bet jie j bandyt: prasilaužti i Karlskro- 
nieko nežinojo apie ruošiamus Į nos bazę, švedai žinojo, kas ga- 

laivų manevrus Norvegų Į Įėjo banlyti, bet jiems nepavyko 
Britams buvo susidaręs ’ pasikėsnitojus sučiupti už uode

gos, tai jie abejoja. Jie net pa
stebėjo. kad galėjo būti kuries 
nors Varšuvos pakto valstybių 
narlaivis.

Sovietų karo laivai galėjo iš- 
išplau- plaukti rs savo uostų, kad švedai 

kę iš Murmansko laivyno bazės, J pamalylų, kokius karp laivus 
užėmė ne tik Norvegų jūros turi rusai ir suprastų, kad toks 

ir pradėjo atsi- ''Vantlcnis, bet pasiekė ir Islandi-; laivynas turi žmoti. kas yra 
Jį tol? Jač Jsetlandų salas, o kif? karo j Karlskronos bazėje. '

Antra- .laivai, atplaukę iš, Kornstadto iri Sovietų kariuomenės'vadovu 
surašė Klaipėdos bei Karaliaučiaus, už-Jbė, suruošus! manevrus visoje 

blokavo visus šiaurus vandenis-.! šiaurėje, galėjo įtikinti ameri- 
{200 Sovietų karo laivų ir lėk-j kiečius apie reikalą atvykti; į 

Maskvą ir tartis. Jeigu prezi
dentas Rcaganas nesiiars, lai 
sai galį lengvai visą Europą 
liuoti. čia tik spėliojimas.

rėš ir Rytų VįfliįŠ’etiją, Lenkiją.
(Lietuva, Latviją ir Estiją.

i spėlioja, kokie yra So- 
kariuomenės

; vietų k =
J ; rus 
tų 
plaukti į rusų karo
nevrų sritį.

j Britai buvo gerai

ro laivai ruošia manev- 
Norvegų jūroje ir prašo ki-: 
valstybių karo laivams ne- 

laivvno ma-

; ksro 
! jūroje.
i įspūdis, kad rusai pasieks Nor-
veg'jos pakraščius, bet trečia
dienio ryte britai nustatė, kad 
didieji Sovietų karo laivai ma
nevruoja visoje šiaurėje,

Sovietu karo laiv

tuvnešių visiškai izoliavo Nerve-:
giją, Suomiją bei Švediją ir

Jšliją,:'
šiau-Belgiją. Ola nd ją. Daniją

m 
j buvęs prem jeras,

ru- 
izo-

įpie Antaną Terlecką, 
Ernest F. Hol lings 
og jis teirausis. ką 

>ės Departamentas daro 
<ui padėti.

JAV Kongreso Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Ko
misijos pirmininkas, Dante B 
^ascell išspausdino Congressio
nal Record (vasario 21 d.) skil
tyse savo pareiškimą Antano 
Terlecko reikalu. Paminėjęs 
kad Terleckas buw pakartotinąi 
įkalintas, Fascell baigė šiais žo
džiais: “Lietuvos pogrindžio žur
nalas ' Aušra įęP^jo,

BRAZII.IEČIAI užmušė 
blogą ŽMOGŲ

SAG PAI U). Brazilija. — 
Jardin provincijoj, Ganiramba 
kaime apie > mtas kaimiečių už
mušė 33 metų gyventoją Osval
do Pėrės.

Peres buv> pats galingiausias 
vyras visame Ganihambos kai
melyje. Nebuvo tas savaitės, 
kad stipruolis Peres nebūtų pri
sikabinęs prie kurio kaimo gy
ventojo, jo šeimos ar moterų.

Pasklido ųandas, kad stipruo-

AMERIKOS RAKETA 
ĮRENGTA SICILIJOJE

ROMA. — Italijos gynybos 
misteris Giovanni Spadolini, 

antradienį pa-
skell>ė, kad pirmoji Amerikos 
vidutinio dydžio atominė rake
ta Sicilijos saloje jau įrengta. 
Jeigu Sovietų karo laivai ban
dytu grobti Vakaru Europa, ar- 
ba Sovietų atominės bom!x)s 
būtų paleistos į bet kurią Vaka
rų Europos valstyl>e, tai Sicili
joj esanti raketa būtų paleista į 
patį svarbiausią Sovietų Sąjun
gos pramonės centrą. I

Italija laukia iš Amerikos 
gauti 112 vidutinio dydžio ato-’ 
minių raketų. Dalis raketų jau 
atvežta, specialistai jas įrengs,' 
kad paruošiu šovimui. Ne visos 
raketos yra Italijoj. Kilų raketų 
atvežtos liktai dalys. |

Gynybos minisleris Spadclini 
pranešė parlamentui, kad jos 
negali būti paleistos l>e Italijos 
premjero žinios. Jis pastebėjo, 
kad paleidimas negali susitruk
dyti, nes viskas labai tvarkin
gai suderinta.

Dabar Egiptas vėl grįžo į 
Arabų Sąjunga. Nutarimas pri
imti Egiptą buvo padarytas šių 
metų sausio mėnesį Maroke, Ka
sablankos posėdžiuose.

Arabų Sąjunga turėjo atlikti 
reikalingus formalumus, o kai 
jiė buvo atlikti, t ..i Arabų Są

vyko 
lėtų 
ginklų.

nu- 
g«-

Nikaraguos ministras 
į šiaurės Korėją, kad 
isigvti karui reikalingų C O®, O c

Beirute prie Žaliosios lini
jos stovi eilės žmonių, norinčių

jungos atstovas atvyko į Kairą‘ leidžia. Turi būti ištikimi vj 
ir pranešė. riausybei. *2

‘jeigu pa-(lis Peres praeitį pirmadienį vėl 
saulis neišgirs šio kalinio šauks- pradėjo kabinėtis prie dviejų 

jeigu nebus plačiai reika- žmonių, žodis po žodžio, tuojaumo.

EGIPTAS GRJžO 
ARABŲ SĄJUNGON

KAIRAS. Egiptas. — Islamų 
organizacijai priklauso 15 vals
tybės. Egiptas buvo š os orga 
nizacijos steigėjas šio šimtine-. 
čio pradžioje. Bet 1980 metais 
Egiptas buvo išmestas iš Arabų 
Sąjungos, kai tuometinis Egip- ( 
to prezidentas Anwar Sadat nu-' 
skrido j Jeruzalę ir pasakė Izrae
lio parlamentui kalbą. Arabai 
negalėjo pakęsti, kad Egiptas, 
pradėjo taikos pasitarimus su 
Izraeliu.

Sicilijoj paruosta pirtnoji atominė raketa Italijoje 
Kitos raketos ruoilamos kitose vietose.



MYKOLAS BIRŽIŠKĄ

KAIP AŠ TAPAU VILNIEČIU

Prof. Mvkolas Biržiška Lietuvos nepriklausomybes laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

(Tęsinys)

Man ir kitiems atsakė Aug. 
Voldemaras ir J. Yčas, jį gin
dami. Patekęs, komisijom kai ką 
esu joje pravedęs ir jos vardu 
XII 2 pranešiau apie gudų kal
bos ir literatūros įvedimą, lie
tuvių kalbos katedros atskiry- 
mą nuo lietuvių literatūros įve
dimą ir kitką. Po 3 skaitymų 
universiteto statutas buvo pri
imtas ir XII 14 “Lietuvos Aido” 
Nr. 157 (205) švietimo ministe
rijos paskelbtas; juo Vilniaus 
universitetas atgaivinamas 1919. 
I. 1, nusistatorna darbą pradėti

L 15 ir organizacijos darbas 
pavedamas man kaip tarėjui.

Slaptas, bet išplepamas mums 
karinis Vilniaus lenku organi- 
žavimas, atviras darbininkų ta
rybos susiorganizavimas ir jos 
siekimas valdžios, vokiečiųvis di
desnis pakrikimas, Varšuvos rei
kalavimas iš Obosto praleisti 
Lietuvon jos kariuomenę, raudo
nųjų pulkų artinimasis, Varšu
vos ir Maskvos nustatomos mi
nios, spaudos ir t. t. puolimai 
Tarybos, pačios lietuviu visuo
menės nepasitenkinimas Volde
maro lyg ir ne-veiklumu, jo neį
tikinančiais raminimais ir t. t.s 
stipri kairiųjų opozicija — visa 
tai daugelį slėgte slėgė. Mane 
gal maž’au už kitus, nes ir be 
Tarybos turėdamas’ dar gana 
darbo gimnazijoje, perdaug bu 
vau privargęs, kad mane tai skau 
džiau veiktų. Tačiau perkėlęs 
gimnaziją į naujus rūmus ir pa
leidęs- vaikus atostogų, akyliau

ėmiau dafrytis ir aiškiau orien- i 
tuotis.

Nesunku buvo suj>rasti, jog > 
jau nebesuskubtiime Vilniaus 
apginti. Aš viena tejutau: ar 
šioks ar toks bus Vilniaus liki- 
mas, gal net pačiam Lietuvos ne- 
priklausomybės gyvenimui nau
dinga bus nebe Vilniuje įsitvir
tinti veikti to pat Vilniaus iš
vadavimui, bet .aš liksiu Vilniu
je. Jokio mano proto įrodymai 
nestengė šio jausmo paveikti, 
bet ir kitus raginti pasekti ma
no pavyzdžiu nedrįsau: kiekvie
nas turi tai spręsti pats, laisvai, 
savarankiškai.

Mano žmona naėmė Mokslo* 
Draugijos vadovėlių leidimo ko_ Į 
misijos reikalų vedimą, apie ku-I 
ri aš neturėjau dar jokie supra- Į 
time ir už kurį jį dvasioje ne-j 
kartą net suteikiau ‘dėl patiria
mų iš jo 1919—1922 m. nema
lonumu ir erzinančio darbo, bet i - . i
ir dėl kurio nemaža gavau per- i 
gyventi šviesių valandėlių. Gruo ! 
džio 21. d. panašiai kaip Klimas ) 
oadelpė su manim ir J. Yčas, j * * ° ] 
Atbėgęs nas mane pasisakė po
rai dienų turįs išvažiuoti^ tam 
laikui paliekąs man savo portfe
lį palaikyti drauge su rakteliu 
ir pavedąs man prireikus jį pa
vaduoti. Portfelyje pasirėdė te-j 
buvęs raštas, kuriuo jis visus} 
švietimo ministerijos reikalus, 
man pavedąs... Buvau net pa-j Jundzila ir kitais Vilniaus len. 
šauktas i kabineto posėdi Yčui j kų veikėjais, (Bol. Valigora, Na 
pavaduoti, tik, rodos, nebuvau { przelomie, 1934, psl. 38,Tnini čia; 
n„A;Aą ’ 1 Jundzilą. (Liudv.) Chominski.

Tk vis dėlto nuo ministeriavi-I Joną Pilsudski. (Vyt ?) Abrama. 
mo neišsisukau. Tarybos prezi-Į vičiu ir (Vyt.) Stanevičių, p.Mįc 
diumui pavedus Myk. Sleževi- j kevičiaus nerado), kurie musu 
čiui suidhryti naują kabinetą,! buvo raginami, besiartinančios Į 
bene per pačias Kalėdas, (jisjiš rytų audros akivaizdą dėtis 
pasiūlė man stoti jo kžoalicinin su mumis bendron valdžion, žo- 
kabinetan švietimo mrnisteriu,, čis musu nevisai čia tinka, nes 
minėdamas dar du socialdemo- ] aš, pavyzdžiui, visą laiką tylė-

mirties, pavergtosios Lietuvos esame įstikinę, kad šv. Kazimle- 
gyventojai jau 11 melai kenčia Į ro maldos ir apsauga bei Jūsų 
/.iauiiaus ą priespaudą ir tautos * -.ka,

genocidą. Sovietai nuolatos per- 
ežioja tikinčiuosius krikščionis,

ypač kėsindamiesi sugriauti Lie
tuvos Katalikų Bažnv’čią, kuri 
ir toliau veikia katakoinbine 
f o r m a. N e ga i1 es tingi jk rsek i o j 
•nai — vvskupo Steponavičiau4:, 
kunigų Svarinsko ir Tamkevi 
ėiaus, Sadūnaitės, dr. Statkevi- 
ciaus, Terlecko, Petkaus ir dau
gelio kilų — tebesitęsia, nepai-

šventenybės pagalba ir palaimi
nimai padės Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms tautoms vėl tapti 
laisvomis’’. (Elta)

kratu, kuriuodu sutikusiu būti 
ministeriais, tai Juozą Pakui ir 
Aug. Janulaiti. Gerai supras
damas plačios koalicijos reikš-

orie ; “ šv. kazdiiero Iškilmes romoje 
interesantų ten buvau š.m. kovo 4 d. "sukako 500 
s. Gavau pasveikinti dar metų nuo šv. Kazimiero, Lietu

vėje vos globėjo, mirties. Šiam įvy
kiui paminėti, Romoj Įvyko ypa
tingos iškilmės, kurių metur po-

!T pats 
lankoma
Yčo sušauktą gimnazijos: sa. 
visuotinę mokytojų konferenci
ja.

Gruodžio 30 dl J. Vileišio bu----
e dalyvavau jo. Elezeyičiaus įr į tų reikalavę sau kelių ministe-

bore dar Kairio pasikalbėjime 
<u atsiųstu iš Varsų vr s panevė
žiečiu Step.; Mickevičium, Zigm,

PIGŪS LAIKRODŽIAI

—Ar išiikrųju jūs parduodat 
si uos laikrodžius po du doleriu?

— Taip, Tamsta.
— Bet juk ant jų nieko neuž

dirbai!
- Nei >k?.tiko. Bet už tai vė-

uždirbu, kai kostiumeriailiau 
juos

ir Helsinkio susitarimų.
Šv. Kaziuiieio dvasia yra labai 

gyva dabartinėj L etuvoj, kai *, 
ji buvo gyva .i nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai kovo l-ta diena 
buvo paskelbta tautine švente 
su visa eile religinių iškilmių.

Persekiojamieji lietuviai giliai 
gerbia šv. Kazinrero minties ty
rumą ir gilų religinį tikėjimą, 
šv. Kazimieras ir toliau įkvepia 
visus lietuvius religiniu ir tauti
niu entuziazmu.

Todėl šis 5(H) metų šv. Kazi
miero minėjimas Vatikano mies
te ir .Jūsų šventenybės dalyvavi
mas šiose iškilmėse suteiks di
desnę viltį prislėgtiems už gele
žinės uždangos, šis 
sustiprins laisvame

KAD TIK GREIČIAU 
IŠVAŽIUOTŲ

— Ar negalėtum paskubėti? 
Aš bi au. kad nepasivėluociau 
į traukinį.

— O nesibijok, Tamsta. Aš 
rūpinuos tuomi nemažiau už 
jus. Mano gaspadorius sakė, jog 
jei aš parsivežčiau jus namo, tai 
jis mane išvytų iš darbo, — ra
miai atsakė beinąs.

piežius Jonas Paulius II-asis at
našavo koncelebracines šv. Mi
šias asistuojant 12-ai Europos 
įvairių kraštų vyskupijų atsto
vams, ir pasakė pamokslą. Lie
tuvos Bažnyčią atstovavo vys
kupas Vincentas Brizgys. Iškil
mingose Mišiose dalyvavo visas 
diplomatinis korpusas, 17 kardi
nolų, apie 30 arkivyskupų ir 
vyskupų. Į šias iškilmes, tačiau, 
niekam nebuvo duotas leidimas 
atvykti iš okupuotos Lietuvclš.

Kaip rašo New York Times 
(kovo 4 d.), specialioje audien
cijoje popiežių sveikino daugiau 
kain tūkstantis lietuviu maldi-' 
ninku. Savo angliškai pasaky
toje kalboje popiežius kvietė 
juos melstis už lietuvius: ‘’Jūsų 
broliai ir seserys, gyvenantys 
ten (Lietuvoje), žiūri į jus, lai
mės ir liūdesio valandose, jų 
sunkiame kasdieniniame gyve
nime”. Jis kvietė juos “išlikti 
solidariais su Bažnyčia jūsų kil
mės krašte”. Baigdamas, popie
žius lietuviškai ragino “rūpirftis 
išlaikyti daugelį religinių ir t|u- 

. tinių tradicijų, kurias jūs pavel
dėjote”.

“Pati Lietuvos siela atsispin
di jūsų kultūroje, kuri istorijos 
bėgyje daug padėjo perduoti 
Evangelijos vertybes iš kartos

MEET THE CHALLENGE!
minėjimas 
pa šaulyje 

gyvenančių Letuvių pasiryžimą I 
vesti kovą už jų brolių ir seserų 
išlaisvinimą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas reiškia didele 

dėkingumą Jūsų'

rijų, io krašto apsaugos minis
teriją siūlę duoti “nė mums nė 
jums”,' tik *— prancūzui!

Vokiečių kariuomenė aiškiai 
rengėsi užleisti Vilnių lenkams 
ir* tai sausio 1 d. padarė, pasi-} 
traukdama iš pradžių ligi Pau- 
honės. e paskui ir visai iš mies- 
‘o. Keliuose kabineto posėdžiuo- 

- aptariamas išvažiavimo rei
kalas vakariniame sausio 1 d. po
sėdyje ne tik galutinai turėjo 

?būti išspręstas, bet ir tuojau vyk- 
-Somas gatvių kertėse, nei ties 
pat Taryba, stovėjo jau ginkluo
tos lenkų — jaunuolių sargybos. 
Kituose posėdžiuose nesikišda- 
mas i važiavimo daivkus, dabar 
gavau priminti miristeriui'pir
mininkui Sleževičiui kas mu
dviejų buvo sutarta. Jis patvir- 
tind, kuria sąlyga’ aš tesutikau 

l -įeiti : valdžion, ir čia pat aš bu
vau atleistas nuo pareigos vykti v 
su kitais:Kaunan. Posėdyje da- ’ 
lyvavęs Tarybos ricepdrminin- •’ 
kas St. Šilingas pasiūlė suteik
ti man generalinį valdžios įga- . , „, . A** i *' «1 Kartą .hojimą, Kunuo atsirėmęs gale- ■ 

čiaų viešai pasireikšti. Čia, te
ko mums atsisveikinti, ir aš pro 
lenkų sargybas nekliudomai nu- 

atsakymą, iš kurio mano galvo- dūmiau namo.
je liko atminimas, lyg lenkai bū- (Pabaiga)

pagarbą ir
šventenybei už pagalbą perse-1 
klojamiems
siekia laisvės
bes... Mes prašome Jūsų Šven
tenybės ir toliau kalbėti mūsų 

» vardu įvairiuose tarptautiniuose f 
j pasitarimuose ir derybose. Mes

lietuviams, kurie 
ir nepriklausomy-

SERVE WITH PRIDE M 
THE NATIONAL GUARD.

jau, jokios naudos iš pasikal
bėjimo nelaukdamas; visi jie 
buvo politinio lenkų komiteto 
nariai arba šalininkai, o šis įaiš-

me tokiuo svarbiu ir pavojingu kiri reikalavo Lietuvos sujtihgi- 
momentu, kaip kad mes tuomet uio su Lenkija! Lenkų-, puseję 

Yčo_
—_ ___ _____ suti- icius. Žmoma, nieko iš tų kalbtr

kau. bet viena aiškia sąlyga: kai ’ nė neišėjo, tik lenkų (Waligoros 
kabinetas Kaunan kelsia’s. aš lik-i 39) kartojamas ju pusės 1919.1.1

gyvenome, ir matydamas 
portfelių neatsikratysiąs,

siąs Vilniuje. Turėdamas' svar
besnių dalykų savo 
ževičius ’]

daug, rodos, kalbėjo Mickevi-

atsakymas, jog jie pripažįstą
aivai, Sle- etnografinės Lietuvos hepri- 

■lengvai su tuo sutiko, klausomybę, bet Lenkijos - Lie. 
Gruodžio 26 d. vakare įvyko tl1vos siena turinti pareiti nuo' 

pirmasis naujosios ’ vyriausybės tarpusaviu tų dviejų valstybių 
pesėdis, kuriame pažinau savo; politinių santykių, kažin ar be- 
naujus draugus. Dalyvavau ir į bus pilnas. -Bene tik Kairys 
kituose posėdžiuose. -Lankiaus man tuomet sakė apie lenkų

'g LIIkKATCEA, Hetuvlu Htentūros, meno b motil- 
ITM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet ūe*enrtą, Vinci 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
T. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelės ir JL Var#^ 
kūrybos >6veikalais. 365 pusL knyga kainuoja tik

> DAINU ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
tinių šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie 
šventes bei jų istoriją . Ir rigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorei piuiklu stiliumi Ir surinktais ducmenfanJl 
bei užkulisiai*. Studlja''yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS.GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Juoso Adomaičio —DėSėa šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

jiniiinnnnniiiiininmiinnniniirnriiįmiininiiininninninnmiiiiniiiniiiHiiiiž
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiij.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKTENS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metur.

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

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

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 i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLI AN C EOF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

> Liktu v AKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TimaJMnflb 
pomlAl parsfyti rtudija apie Rytprūsius. remianti* Pakalnis | 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs klekvferum 
HetuvIuL Leidinys fllustruota* nnotrankomK pabaigoje duodam 
vitovardEfij pavadlnima'^lr jp »ertin!*1 | roklečlu kalbą. Laba 
gandingoje 535 pu*! knygoje yra Rytprfiahj tamAlapla. Kalną įt

> K4 LAUMtJ* I.IM*. raiytojoa Petronėlė* Ortntaltėf atf 
mbiSmal Ir mintys apie omenis It rietas neprlk. Lietuvoje Ir pb 
m airiais bollerikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu 
bet kainuoja tik H.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerius, nertrpm 
1M Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui tmogaui teigei 
Knyga F** formato. 205 puslapiu, kainuoja V&.

V BAY Y KINIS NO VĖLUS, H. Coečenko kūryba, J. Vaiafflb
L tay«

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2737

JAY DRUGS VAISTINE
■i

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• BCPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY &AL-

- Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. "ak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

5 - l

li^il

| Šių iškilmių proga VLIKo $ir- 
mininkas dr. K. Bobelis pasiun
tė popiežiui Jonui Pauliui Il-įm 
sekantį sveikinimą per pęel. 
Joną Balkūną: £

“Jūsų šventenybe, tuo meiu, 
kai mes laisvame pasaulyje mi
nime 500 metų sukaktį po 
Kazimiero, Lietuvos

LIUDAS MIKSI S, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
paračė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet ka3a Ir 
bet Kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Metuviq kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. H. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą. liečiančias ištraukas, paruošė tikslius verttam 

tr patarė mums toliau studijuoti.

UIm fM. Kieti vtrieNaL Paltu p.
I

f — Naujienoj Cbleago, 8, HL Thursday, April 5, 19$4
* {



APLINK MUS IR MUSU NAMUS

Manau ne vienam tebera ma
lonūs p'‘įsiminimai kaip links
mai ir džiaugsmingoj nuotaikoj 
praleisdavom Velykas Lietuvo
je.

rios neapsieina nė šiai
n ikai

g i as L

(Garsaus Venecijos menininko Gi tvanui Biellini pieštas paveikslas)

Naudingi patarimai ?r įdomūs dalykai

♦ y patingai i 
dažymais.
nė vienom ; 
Velykoms į-

nelnrivė> i pažadėta:a žeme. Esą.! 
pats Dievas ragino bėgti besiruo
šiančius žydus kiekvienam pa-

j u mnenos visai l 
ne a ragavę. Tačiau nuo pati 
biblinių laikų daugelio kraštų1 
žmonės ją mėgsta ir noriai vai- j 
ro. Šertasis Testamentas aprašo Į kaip
pirmąjį avienoj receptą, duotą i.kelia p 
žydam* bėgantiems iš Egipto! vieni pa>

Velykos Lletuvoje 
opsižvmi kri’ušiuiu 
marginimais. Nevari 
lietuviu šeimos, kad
neturėtų margučiu. Ir stengiasi 
visi, kad tik gražiau ir įdomiau į 
iš m argi nu s n es 
tuo i* vertesnis.

p'*ruošti bei valgyti: “Ir jie tai 
naktį valgys mėsą, keptą antį 
ugnies, su nerauginta duona irt 
su karčiomis-' žolėmi>”.

Vėliau avinėlis ų.po ateinan j 
čio pavasario <imboliru madingu j 
per Passovęr ir Velykas.

Lietuvoje ^avienos sezonas bu-1 
vo rudeni. gi.-Ve(vku puoš- i 
davo vaikų išsvajoti . cukrini;;’ 
a\SnėHai. ■ ' ;

Margutis tai 
na. Kiek vie 

nas eidamas i <več’Us neša do
vanų — margučiu, net meilu
žiai tada kit- kitam per Ve-.? 
lyka^ dovanoja po gražiausi mar 
auti. Į

Tam S žvrrįa Velykinę pramo
gą turi sūpynės arba sūpuoklės 
Nof% k’.micri draudžia jų kabi
nimą ir siipimąsi, nes sūpynės 
es’iuč’os Judnšiaus pasikorimo 
paminklas ir iei kas iš j o< kris
damas užsimuš, to net į'šventin
tos kapines nelaulosrą. Nežiū
rint to grasinimo vis tiek jau
nimas ris stato, kabina, nes se
na ir mėgiama Velykinė pi

Velykos švenčiamos po dvi. 
kai kur tris dienas. Džiaugda
mies pa vasario kelių dienų šven 

jaunieji taitp ir senieji, 
liūs, vaišina kaimynai, 
kitus. Jaunimas ren 
ines žiemos pramoga >. 
linksminas ir džiau-

$ Amerikos ^liestuose ir prie
miesčiuose 2virena ir veisiasi 
daugeli? laukiniu gvvuliu ii 
paukščių. Daugelis jų žūva nuo 
bado ir naminių gyvuliukų — 
kė.čių i** šunr.. Raginama šiems 
Žmogaus draugams ir gamtos 
papuošalams nudaryti geresne* 
sąlygas savo kieme, bei aplinkoj. 
Tam reikalui vra išleista near

K;t‘\ Norint ją gauti, reikia ra- 
svti: Baekvard Wildlife Habitai

W. Washington. D. C. 20036.

e P 't-'is y-,-, primityvaus žmo- 
jatis reiškinv'. vimi nereikalin- 
Df' n'cderriam a-męr.iųiy Jis 
sukriia pagreitūltą kvėpavimą 
:r š'.'dies mušimą, pakelia krau- 
jc spaudimą, apsunkina virški
nimą fr sukelia kūne nesveikus 
p ak i t i m us. paruoš i a nči us kova i 
ar bėgimui nuo priešų. Moder
niame asmenyje jis pasireiškia į 
vairuojant mašiną, ypatingai at
sitinkant akūdentuh diroant 
fabrikuose ir elgsenoj neįpras-l 
tuose* įvykiuose. Blogas tempe
ramentas arba pyktis pasireiš-

a jau kūdikystėje.

&

ri būti įtikintas, kad ne visi jo © Kaip kas praleidžia gyve-’ 
uoi imi dhiktai ar dalykai yra mą. Žmogus sulaukęs 70 metų, 
įvykdomi ar ganintuojami. Su-j maždaug 
augusiepąs yra naudingas įspė
jimas — valdyk savo piktumą’

e Roįk's galima rauginti ly
biai kaip kopūstus. Vokiečiai tą j 
gerai žino ir jas vadina Usauer i 
ruben”. •

,6 Pripažinta, kad svogūnai-ei- į 
buliai ir salierai yra ger 
nervų stiprintojai.

C Kad surinktu kvortą 
Saus, bitelė turi išlėkti iš 
lio net 23,900 kartu.

me-} 
avi- i

ratįrą fr padidina naujo mair 
to antplūdį.

e AW&gio metu žuvis plau
kia pavandeniui arba į gilesnes 
visas. Kenčiantis nepastoviam 
orui, žuvys maitinasi mažiau ir 
taupiau.

# Kiekviena žuvų rūšis turi 
savo mėgiamą vandens tempe
ratūrą, kurioje ji jaučiasi pato
giausiai. Jos siekia tos tempera
tūros visais metų laikais.

• Drumzliname vandenyje ar. 
ba ūkanotoje dienoje sumažėja 
matomumas ir šviesos spindu
lių prasiskverbimas vandenyje.’ 
Žuvys, tokiom sąlygom esant, 
daugiausia stengiasi mąhintis 
dieną ir negiliose vietose, nors 
ir būtų vasaros sezonas.

e Oro spaudimas, matuojant 
termometru, žuvims daro to-| 
tokios pat didelė- įtakos, kaip 
potvyniai ir a 
oro spaudimui, žuvys aktyvėja- 
prie krantų, barometrui krin
tant ir oro spaudimui mažėjant, 
mažėja žuvų aktyvumas, žuvys 
traukiasi nuo krantų ir meške- 
rioimas yra blogesnis.

a Vėjas turi įtakos į žuvų ak
tyvumą. Vėsi ir vėjuota diena

deguvaį ir 4 
įens temperatūra žuvimą. Vė
juotą dieną vandens paviršius 
gauna daugiau deguonies, žuvys 
būna aktyvesnės, daugiau reika
lauja maisto. Bet esant audrai 
ir pučiant dideliems vėjams, ge
riausia meškerioti užuovėjoje, 
kur vazdžiai nuo medžių ir iš 
oro krinta į vandenį, sudarant 
žuvims maisto “shoping” cent
rus.

• Slenkantys debesys, neskaid 
rus vanduo, lietus ir atvėsęs oras 
iššaukia žuvų judėjimą vasaros 
metu. Oro atšilimas žiemos me
tu gali turėti įtakos į žuvų ak
tyvumą.

• Įvairių rūšių žuvys stengia
si gyventi joms tinkamoje tem
peratūroje. atsižvelgiant į jų 
rūšis. Tai priklauso nuo van
dens gylio ir šaltinių esančių

■ žuvis randa pa
togią sau temperatūrą. Be to, 
priklauso nuo vandens spaudimo 
ir nuo deguonies kiekio vande
nyje.

a Didelė žuvis pasirenka van
denis, kur mažiau šviesos, nes 
didelis kūnas vandenyje maiti
nimosi ir judėjimo metu leng- 

vasaros metu, kai bangos muša-1 via u pastebimas. B. Vaičaitis 
si Į krantus, padidina vandenyje Iš N. L.

atoslūgiai. Kylant vandenyse, kur
i + q coil fnmil

PULGIS ANDRIUŠIS

Kelionė per “nesikišimą” į Ispaniją
(Specialus laiškas Trimitui iš Viduržemiu jūros)

(Tęsinys)
gilėjant,

paskutiniojo
švyturio ir

0 už siaurosios Gibraltaro van
dens juostos kyla debesyse slap
tingoji Afrika, lenda Jš miglų 
juodi Maroko kalnįbri^iojeūarp- 
;au tinėj e^jjį^;6os turgavietėje 

' šiandien nepaprastas judėjimas; 
; Atsiriša pilki anglų šąrvųo^^ 
grįžta iš naktinės sar^boš^jiap 
kinlųs’aį,/ nerlpąąįa vietoje po- 

: vandeniniai. Karo uostas pilnu- 
i tūlis pilkųjų milžinų, kurių ka- 
[ minuose rūksta dūmai, kurių 
pliekyje išsižioję patrankų nas
rai. O viršum visko, mėlyname 
danguje pilna baltų žuvėdrų ir 
hidropianų. Motorų trenksmas, 
sirenų garsai, valtimis atsipluk- 

| džiusių ispanų riksmas ir lenkia 
I nugara Gibraltaro uola, kurios 
Į akys nukreiptos į dvejas jūras, 

į dvejus kontinentus. Kiekvie
nas jūros svečias, kiekvienas 
laivo stiebas, vėliava iš šios 
uolos matyti kaip delne. Nuo tų 
paslaptingų uolos akių nėra vil
ties pasislėpti nei dieną, nei nak
tį. Dienos metu be nieko ma
tysi, o naktį iš nežinomų Gibral
taro plyšių iššoksią galingi švie
sos pluoštai, skrodžiantys du že
mynu, dvejas jūras. O antroje 
pusėje, už Atlaso briaunos tyliai

Nakčiai 
me iš 
žemės 
slinkti ispanų vandenimis. Ratu 
donųs 
kartinis dingsta, kad po kiek 
laiko sužibėtų dar ti-rštesniaiš 
būriais ir įkvėptų >dar šiurpesnės 
bšiniės mirties pirkliams. Liki-1 
mo skiria pietų Ispanijai būti! 
klasišku kontrabandos kraštu: i 
čia nesenais amžiais šėlo di
džiausias Europos šmugelis tabo
ka I>ei spiritu ,pro čia visuomet 
ėjo ginklai Maroko maurams, o 
dabar už’pinigą’gabenamas švi-| 
_ias brolžudiškajam karui. Tais! 
pačiais tarpekliais slankiojo pa- j 
garsėjusios Carmen operos did-' 
vyriai — čigonai. Todėl šioje vie
toje ir blizga nakties vandenyje 

• vilko akimis.
. _ , . . .i. Kaip ^saugus, taip drauge ir

Mci^deleva v. * . ,.1 J , j šiurpus, sis vandens kelias ap-
! link liepsnojantį Pirėnų pusia
salį.‘-Toks ir toks laivas užplau- . 
kė miną, sprogo mašinos, nu- 
skend.o Tokių pranešimų jau 
buvo ligi dešimties. Generolo 
Franko pakištos 9povandeninės 
dėžės turi būti išpirktos dauge
liu gyvybių. 7 

. vis, vakare lysdamas į narus, 
neretai pagalvoja, ar rytoj sau
sas prisikels.

Bet mus pažadino toks tvas
kus kovo pirmosios rytas, kad ir 
prie visko pratusi akis, turi nu
stebti: Gibraltaro baltai žalia 
uola saulės spinduliuose! O čia 
pat, antroje pašonėje pražydęs 
□aitais nameliais ispanų uosto- 
miestukas Algeciras. Sužaliavu 
sios pievos staigiomis kalvomis 
kopai į pilkas Sierra Nevada 
lolas. Už tų uolų melsvas rūkas, 
□ už debesų rikiuojasi baltos 
miego drygnes. Tylus pavasario 
rytas su baltais avių pulkeliais, 
su rūkstančiais piemenų pirke
lės dūmą s. Už lų kalnų, už sau
lėtos ramybės brolis žudo budį*

issi kapsto-, 
portugalų 

pradedame

ir žalios švieselės kart-
tingesnieji
vo turtus.

Bekasinėjant laukus -ir p ii i a- 
kalnius dažnai užtinkami puo-

taip pr<deitdjo save gy 
miegui — 23’ pietų:

darbui — 19 metų, linksmybėms daf sū pinigais, kurie būna dve- 
ir maldoms — 10 metų, valgant jopos rūšies: lietuviški ir sveti- 
ir geriant — 6 metas, keliaujant mi. Lietuviškų pinigu randama 

net iš 13-to šimtmečio. Vėlesnio 
periodo pinigai žinomi kaipo 
“muštiniai” — pailgi sidabro 
gabalai su keliais skersiniais — 

Į išplovomis.
Kunigaikščio Kęstučio nukalti 

pinigai pasižymi grynai lietu
viška ypatybe — stulpais ir vy
timi. Po unijos su lenkais, bu
vo dedamas šalia vyties ir ere-.

venimą:

— 6 metus, ligoms — 4 metus 
apsirengimui — 2 metus.

Kokie buvo senovės 
lietuvių Tpinigai?

Lietuvoj būdami girdėdavom 
i vairias pasakas apie užkastus 
turtus ir jų ieškojimą, nakties 
laikų. Daugeli tų pasakų' išgal- į 
vodavo patys žmonės, kitos turi į 
šiokio tokio realio pagrindo, nes. 
senovėj pa J taikydavo, kati tur-

MEŠKERIOJIMO TIESOS

111

ritsa fibikyvi

>er

Jbs yra geriau i 
> o prisekime lai J 
r.eįke] iotojas pri | 
rų mitybos būdu. J

n£ įvairus mai>* k*xpal
?guc
?snę

Because if
re 
tbe 

future, too.
And that’s where ŲA. 

Savings Bonds come in.
them through your bank. Or

sign up for the Payroll oav* 
ings Plan where he work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day er- 
per.ses, you’ll still be bui!<Sr< 
a more secure f'ture for your 
family’.

Ū.S. Savings Bonds. For

cam.

m America.

Todėl laivo kelei-1 SaUlėje Cent°S
tis, kuris taip pat nenuleidžia 

| akių nuo didingosios Gibraltaro 
;upios. Nedykai i tą Maroko skly-
pa smelkiasi didžiųjų valstybių 
norai: nusodiųti nuo uolos anglų

9 Natūralu.' ir dirbtinis jau- 
i.- privalo atitikti natūralų meš 

kerio'Jamos žuvies maistą, kunuc- 
ji maitinasi. Pagavus pirmas 
kelias' žuvis, praplaunamas pil* 
vas ir nustačius kuo žuvis mai- 

•linasį. gali daug patraukti sėk 
i mihgam tos dienos meškerioji 
| mui.

• Būk užsjspyręs ir pasiryžęs 
kaitilick blizges, jų spalvas b 
jaukus, n.vmevi-uok vande- yy 
įvairiais būdai- ir jeigu ne»ika 
bina, nestovėk vienoje vietoje 
ilgiau kaip ketvirtį vai :ndof 
Meškeriok pasiryžęs pagauti h 
matysi, tikrai oasfeeks.

viena Įun mažesnę ar didesne 
galimybę atskirtf spalvos. Ne

eniyįe į raudoną
i dauguma žuvų

apeliuoja

to. pasirenka ji pagal savo sko
ni. Meškeriodamas žuvis, kurios 
maitinasi negiliai, prie vandens 

' paviršiaus, kombinuok vertiką- 
linais ir horizontalinius jude
sius.

• Patariama su blizgėmis ir 
kitais dirbtiniais jaukais prakti
kuotis negiliame vandenyje, 
raukiant per vandenį, kad būtų 
galima stebėti jų veikimą, trau
kiant įvairiais greičiais. Eksper
tai teigia. kad pasisekimas pri 
įkui'u 90' * kai ku ioms žuvim* 
quo meškeriojimo technikos.

• Neleisk pasitikėjimui ir op 
rimitmui pasprukti nuo susidą 
yto dienos plano. Pasiryžimą 
t tverta valia padės-jurds jį vyk 
lyti. Kadangi sa'-a it galio meška 
riotojas neturi progo> pasirinki 
rinkami ausi

tai pa* 
<bena 
teigiamai t

į ligi šiol nepajudintą liūtą.
Siauru tarpekliu slenka bal

tas laivas į mėlynąją Vidurže
mio jūrų, kurios krantuose dar 
ilgai matyli ispanų kalnai ir 
šiaurės Airikos debesyse nu- 
skendusios uolose

Sicilija, 1937m. kovo mėn.

NEŽINO

Slaugė rodydama tėvui tik ką 
gimusius dvynukus:

— Ar ne gražiai jie atrodo?
— Taip, bet kuris yra mano?

— nustebintai paklausė tėvas.

mo
ma
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Švento Kazimiero jubiliejus 
okupanto informacijoje

Šv. Kazimieras iki šiol vienintelis viešai Bažnyčios 
pripažintas Lietuvos šventasis. Miręs prieš 500 metų 
Gardino pilyje ir palaidotas.Lietuvos sostinės katedroje 
Vilniuje. Šv. Kazimieras yra didelė malonė vargšei tau
tai, kuri šiandiępj'heša sunkią vergijos naštą. -Tad, jo 500: 
metų mirties* sukakties minėjimo reikalas rimtas, nes 
pavergtosios Lietuvos, tikintieji šavo’"šventojo pagalbos 
dabar daugiau reikalingi, kaip; bet kada. Juk mūsų tauta 
tiek metų yra kryžiuojama.

Šiandien Vilniaus katedroje šv. Kazimiero karsto 
nebėra. Okupantas katedrą nusavino, ją išniekino ir joje 
šv. Kazimiero karstą išvietino. šiandien ir šventasis yra 
tremtinys savo senuolių ir tautos žemėje. 0 mūsų sostinės 
katedra, kuri ilgus amžius stovėjo neliečiama ir tarnavo 
Dievo šventove, paversta koncertų sale.

Todėl iš Maskvos atstovybės Washingtone siuntinė
jama spaudai informacija apie šv. Kazimiero paminėjimą 
“tarybinėje” Lietuvoje yra ne kas kita, kaip okupante 

■veidmainystė mulkinti lietuvišką išeiviją, o kartu ir visą 
laisvąjį pasaulį, kad. štai, “tarybinėje Lietuvoje tikintieji 
turi pilną religinę laisvę.

Okupantas rašo, kad jau nuo 1981 metų ruošiamasi 
Įv. Kazimierą paminėti, bet šiam paminėjimui ruošti va
dovauja ne Lietuvos vyskupai, o tik kunigas Algirdas 
Gutauskas. O kad šią mulkinimo propagandą dar labiau 
išryškintų, tai minėtoje informacijoje skelbiama kokie 
dideli buvo atlikti tikintiesiems patarnavimai “išlaisvi-

dešimt metų.
Taigi, Maskva per savo “Novosti press agency” siun

tinėjamą informaciją laisvojo pasaulio spaudai apie šv. 
Kazimiero Lietuvoje ruošiamas paminėjimo iškilmes yra 
tik melo propaganda pridengti religijos ir tikinčiųjų prie
spaudą. Ir ją atskleidžia krauju ir ašaromis aprašyti 
faktai pogrindžio spaudoje. Mes joje skaitome, kaip oku
pantas pasielgė su Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų ko
mitetu. Visas laisvasis pasaulis žino, kad šio komiteto 
veikla nebuvo nei antikomunistinė, nei antitarybinė, o 
grynai religinė. Jo tikslas buvo, kad tikintieji turėtų tokią 
laisvę, kokią turi ateistai. Kad Lietuvos tikintieji galėtų 
laisvai atlikinėti savo religines pareigas, kurių reikalauja 
iš jų Katalikų bažnyčia.

Argi lietuviai, laisvėje gyvendami, gali tylėti ir pri
tarti tokiai informacijai, kurią Maskvos atstovybės tar
nautojas Sabbotinas skleidžia, kad tikintieji lietuviai 
naudojasi pilna religine ir tikėjimo laisve? Toks tylėji
mas būtų nusikaltimas. Juk okupanto skleidžiamoji in
formacija yra ciniškas pasityčiojimas iš katalikų Bažny
čios ir tikinčiųjų. Šia proga tenka paminėti tik vieną kitą
faktą, kurie liudija, kokia baisi yra okupuotoje Lietuvoje 
religinė priespauda. Tie faktai aiškiai liudija, kad Lie
tuvoje nėra religijos ir tikinčiųjų laisvės.

Ar tai religijos laisvė, jei šiandien visoje Lietuvoje 
yra tik vienintelė kunigų seminarija ir tai, kuri yra ne 
vyskupų rankose, o ateistinės valdžios? Jei priimti semi- 
narijon nustatytas toks mažas kandidatų skaičius, kad 
to pasekmėje Lietuvoje mažėja kunigų skaičius? Ir šiam 
dien okupuotoje Lietuvoje jau ne viena bažnyčia yra 
palikta be kunigo.

Ar tai religijos lasivė, jei vyskupai be Religijos rei
kalų įgaliotinio negali teikti Sutvirtinimo sakramento 
kada nori ir kur nork negali net kunigo paskirti į kitą 
parapiją?

Ar tai religijos laisvė, jei kunigams neleidžiama pa
ruošti vaikų pirmajai išpažinčiai ir Komunijai? Už tai 
kunigai' baudžiąmi kalėjimu ir kitomis ądjninistracinė- 
mis. baudomis.. ■’ ' , ‘ j ’ : ’

Ar tai religinė laisvė, jei draudžiama'Vėlinėse-pro
cesiją kapinėse, lankyti savo parapijiečius, už ką kunigai 
baudžiami administracinėmis baudomis? 1 b ■ U; y t ;

Skelbiama sąžinės ir religijos laisvės, o 1976 m., lie
pos 28 d. Aukščiausio prezidiumo paskelbti nuostatai yra 
visiškai priešingi Katalikų Bažnyčios struktūrai, jos 
dvasiai ir kunigų pasiuntinybei. . .

Ar tai religijos laisvė, jei ja gaji pasinaudoti tf«£ 
eiliniai žmonės, o ką veikti tikintiesiems inteligentams? 
Kaip jie gali viešai atlikti relginę praktką, jei už tai šali
nami iš darbo?

Taigi, kai ten, ir išeivijoje okupantui tarnaujanti 
lietuviškoji spauda rašo, kad “tarybinėje” Lietuvoje 
klesti pilnutinė tikėjimo ir religijos laisvė”, tai Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų komitetas į dienos šviesą iš
vilko tikrąją okupanto valdžios laikyseną religijos at
žvilgiu. '

Juk visas laisvasis pasaulis sužinojo, kokiais žiauru
mais 1983 metais buvo atžymėta Katalikų Bažnyčią. Ku
nigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius nu
bausti ilgiems metams kalėjimu ir ištrėmimo bausmėmis.

V|J\DAS POŽfii.A

' KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

( T esi v y s )

I Vilnių suvaž avuskjl atsto
vai Įsigijo nauja įsipareigojimą:

jrlklsusyti kuriai nors poli'.jne; 
rovęi. iUim nė ją kunigas P.

Būč\x:

— Katalikai, — kreipėsi jis į 
Suvaliavusiuosius, — eikime pa 
si tarti savo tarpe.

Kažkas šjkielęjp iš
— O jei si barnbiza-s kunige ?
— Ibu, rtnta* kUuiimas, — 

ksAdi £83 rtė^o. iškelk L 
kun. Būčių i,- tegu ap-

I
į — 6, jfcs, sroailaUvšuviai, j ką 
. išvirsiu jyi me.' pąkląu- 

xvUuuv kUu>uy patarimą?
Tai. ąaatyt, nepatiko aislovui 

J. iUmebui ik Tarasų. Jis vis 
jwlė galvą. ,

— Pasiklausytume dar misi 
ionįeiiaus gatunkymų. — atsa
kė kiti.

— Kas laj malė* — atsikirto 
Pamelis.

NeUMįkuiius parlamentarinės 
replikos. Abejodama* ją pras
mę, paklausiau jVmvlį:

Ar tamsta esi p-ieš atski
rus pasitarimus?

Kokia religijos laisvė, kai okupuotoje Lietuvoje vi
sose mokyklose iš mokinių reikalaujama būti komjaunuo
liais? Jei juo nebūsi, tai niekur neįstosi, tau durys visur 
uždarytos.

. Kokia religinė laisvė, jei okųp. Lietuvoje per 40 metų 
tikintiesiems neleidžiama turėti net menkiausio katali
kiško laikraštėlio, jau nekalbant apie katalikišką žur
nalą. Nejaugi okupantui parsidavėliai mano, kad to išei
vija ir laisvasis pasaulis nežino? Argi tokia tikinčiųjų 
būklė yra religijos laisvės įrodymas? šiandien laisvasis 
pasaulis yra-nustebintas Lenkijos katalikų atkaklia kova 
dėl. kryžiaus sugrąžinimo į mokslo įstaigas. Betgi pa 
vergtoje Lietuvoje kryžiai jau seniai (nuo pirmos oku
pacijos dienos) yra iš mokyklų išmesti, jų vietoje ant 
sienų kybo leninų, Stalinų ir kitų budelių veidai. Kryžiai, 
kurie stovėjo prie kryžkelių, taip pat išvartyti’.'

Juįį'tjkyąi mujkijiįmp propaganda tęsiamą, kai iš; 
Maskvos atstovybės Washbigtone’informuoja laisvojo pa
saulio spaudą, kad Lietuvoje ruošiamos šv. Kazimiero 
paminėjimo iškilmės, bet tylima, kad Vilniaus; katedra 
(kurioje šv., Kazimieras ilsėjosi tiek Šimtmečių) supro-

■ fasuota;. tylima, kad Vilniuje šv. Kazimiero bažnyčia 
paversta ateizmo muziejumi, kurioje ir šiandien labai

■ rafinuotu būdu lankytojams, ypač jaunimui, aiškinama, 
kad religija jau atgyvenusi savo dienas, mirusį^ kad ji 
tapo muziejiniu objektu. Informuoja apie ten ruošiamas 
išk-iimes, bet ar duos leidimą viešiems susirinkimams, ku
riuose būtų minimas šv. Kazimieras? Ir suprantama ko
dėl, nes mūsų krašto engėjas dreba, kąd per keturiasde- 

! simt metų jų ateistiškai auklėtas jaunimas gali užsikrėsti 
. religinėmis bacilomis ir tapti tikinčiu. Ten šiandien nie- 
' kąs viešai apie šventąjį Kazimierą nekalbės nei per ra-
djią, ųiei per televiziją. Nepasirodys ten nei mažiausia 
brošiūrėlė, nei straipsnis, liečiantis šv. Kazimierą. Juk 
nebuvo duotas leidimas ne tik tikintiesiems, bet ir vys
kupams nuvykti Romon į tas didžiąsias šv. Kazimiero 
mjrties sukakties paminėjimo iškilmes.

Todėl lietuviai patriotai visais laikais šaukė ir šauks,

— džiaugiuos, bei pro
testuoju prieš frakcijų dema
gogiją.

Suprask tamsia, dar nespėjom 
: tarpusavyje susipažinti ir susi
prasti, o čia, girdi: katalikai, 

.rinkitės! Katalikas lai katalikas, 
bei mes ne tai čia suvažiavome 

- ne melstis, pamokslų klausy
tis. Jų vieta ne čia. Palikite mus 
ramybėje, čia nereikalinga glo
ba. Mes — žmonės, turime savo 
orolą, savo nuomone, gyvenimo 
mums padiktuotą. Ar ne liesą 
sakau?

Krikščionių demokratų frak- 
įa. Tokios politinės .partijos su 
rašytą programa/7tuo melu dar 
n€*MivoleiSėlgi gyvenime jau se
niai veikė los srovės žmonės, 
3.uvo katalikų veikėjų, kuriems 
katalikų atstovu ar ju .dalies 
galėjo, sudaryti tok^Ąa^ciją ir 

. jaj • yądevįaų U. . ų’;
Kum Hūčys mokė f

Katalikai visur ir visada 
^k’yvūs. Na tik savo kasdieny

bėje, bet ii' visuomenės reikaie 
— draugijose, suvažiavimuose. 

p\aįąlikybė lurt. apimti, visą 
žmogaus gyvenimą. Seime mes 
privalome žiūrėti, kad ir laisvė, 
apię kurią tiek daug kalbame ii ' 
Kurios trokštame, neišeitų prieš 
oažnycios įstatymus.

Iš tolimesnių panašių išve
džiojimų sekė, kad jų, kaip ir 
šimtamargių ūkininkų, reikalai 
yra nepaisomi revoliucijos, nes 
ji gąįi suerzinti valdžią, o ši par-, 
blokš visus. Todėl- krikščionių 
demokratų viešai buvo taip pa
sisakyta: mes už laisvę ir kovą 
dėl jos, bet be revoliucijos.

(Bus daugiau)

kad-Lietuva vergijoje ir kad ji trokšta laisvės, ir kad būtų
sugrąžinta katalikams ne vien Vilniaus katedra bei gar-

______ __ _ _____ _ „ __ ___ __ _ ____ ______ _____ , _______..._____ ________ __ bingasįs.to tautos globėjo šv. Kazimiero karstas, bet ir laikytus nuo sausio pradžios 
mulkinanti okupanto propaganda? Mišiolo ir katekizmo gyvenimo srityse. Viešumon iškėlė ateistų sauvaliavimą, laisvė visai lietuvių tautai. 
Lietuvos tikintieji turėjo laukti daugiau negu keturias- užgaunant tikinčiųjų jausmus. •

Ir už ką jie nubausti? Vien už kunigišką veiklą ir UŽnūs” Lietuvą, nors nuo to “išlaisvinimo” jau praėjo dau-ilr už ką jie nubausti? Vien už kunigišką veiklą ir U4 
giau negu keturiasdešimt metų, bet per tą laiką buvo tikinčiųjų teisių gynimą; už tai, kad iškėlė > viešumon- 
išleistas tik mišiolas ir katekizmas. Bet ar tai ne naivi, faktus, rodančius tikinčiųjrj diskriminavimą. įvąiidose

— Čado vyriausybė išleido 
Belgijos gydytoją ir slaugę, su-

A. Svilonis pifxite -«av lAUrrMo

INŽINIERIUS LIUDAS MIKŠYS
Inž. Liudas Mikšys, 1888 metais gimęs Čeda

suose, parašė 698 psl. knygą “Iš istorijos ūkanų 
ateina Lietuva”.

Inž. Mikšys buvo istorikas, bet jis vertėsi in
žinieriaus darbu. Daugelis mano, kad jis buvo kal
bininkas, todėl jo didelį darbą nuvertino. Jis nesi
laikęs kalbininkų nustatytų dėsnių. Kalbininkai 
jį vadina savamoksliu. Jie nesuprato inž. Mikšio 
ir nuvertino jo viso gyvenimo mėgiamą darbą.

Nė vienas lietuvis istorikas, neskaitant Pra
no Čepėno, neįdėio į lietuvių tautos istoriją, kiek 
įdėjo istorikas Mikšys.

Lietuvių tautos istorijos pagrindan jis padėjo 
lietuvių kalbą. Lietuvių tauta neturi senų istori
nių paminklų. Lietuviai neturi senų knygų, neturi 
senų įrašų, neturi Bakačkalos, hititų molio lente
lių ir įvairiausių Kretos saloj rastų mikėnų kul
tūros liekanų.

Inž. Mikšys, bestudijuodamas inžineriją Pet
rapilyje. studijavo lietuvių kalbą. Jis buvo Jau
niaus mokinys. Kuri. Jaunius duoną uždirbdavo 
kunigyste. Atlaikydavo Mišias, o vėliau visą savo 
energiją skirdavo kalbos dalykams.

Jaunius Audijavo kalbas lietuvių kalbai pa
žinti. Mikšys studijavo kalbas praeičiai pažinti. 
Jauni..' išaugino Būgą, JaOiOnskį. Mfltšys sten
gėsi paruošti lietuilų tautos istorikus Lietuvos 
praeičiai pažin-L Visi mokėsi pas Filypą Fortu- 
natovą. . .

Lietuvių kalba yra seniausias lietuvių tautos 
paminklas. Lietuvių kalba yra senesnė už sanskri
to kalbą. Lietuvių kalba šimtmečiais keitėsi. Inži
nierius Mikšys nustatė kada ir kaip keitėsi lietu
vių kalba. Jis surašė šimtus pavyzdžių. Pradėjo J 
nuo lietuvių kalbos šaknų Homero “Iliadoje” ir 
“Odisėjoje”.

Be to, lietuvių tauta, artėdama prie Baltijos, , 
pakeliuje paliko upėms, kalnams, pievoms ir kraš
tams lietuviškus vardus.

Indijos kalnuose, netoli Nepalio, yra Gipiųą 
kalnas. Vietos gyventojai nežino, ką Girnos reiš
kia. Kai atvažiavo lietuvis keliautojas, tai jiems 
pasakė, kad aplinkiniai Girnų kalno žmonės šimt
mečius nieko kito nedarė, bet kalė girnas ir ap
rūpino visą Indiją ir Nepalį girnomis. Jie visrien 
nežinojo, ką lietuviškai girnos reiškia. Kai jįgms 
girnų prasmė buvo išaiškinta, tai jie suprato, kad 
ten turėjo būti lietuvių, davusių girnų vardą.

Turkijoj lietuviai paliko Tarų kalnus ir Ąš- 
vos pievas. Rusijoj paliko šimtus upių vardų, o 
sena lietuvių daina sako: “Siuntė mane motinėle 
Dunojėlin vandenėlio...” Jei lietuviai nebūtų Du
nojaus pakraščiuose gyvenę, tai lietuvaitės nebfetų 
ėjusios 'Dunojėlin vandenėlio.

Inž. Mikeys šipos lietuviškus žodžius iš prft- 
• istorės iietuviškon istorijon atneša. §ią knygą jis 
I ruošė visą savo gyvenimą. Buvo laimingasykad 
gyveninio pabaigoje jis pajėgė ją atspausdinti. 
Knyga buvo išleista 1967 metais. Kalbininkaięa ji 
yra savamokslio darbas. Istorikams ji yra būti

nybė. Naujienose dar galima gauti jos egzemplio
rių. Ji kainuoja $25; Kieti viršeliai. Yra žemėla
pių ir paveikslu.

Istorikas Liudas Mikšys buvo vedęs artistę 
Zuzaną Arlauskaitę Mikšienę, gimusią Šiauliuose, 
vaidinusią ir mokytojavusią Šiauliuose, Rygoje. 
Petrapilyje, Kaune ir režisavusią Detroite.

Modernaus meno meistras Žibantas Mikšys 
baigė meno klases Kauno ir Paryžiaus mokyklose. 
Jis Įa Enciklopedijoj pavaizdavo savo tėvą ir mo
tiną, gyvenusius ląbįi šiaurinis mūsų laikais. Jis 
pavaizdavo, pagal savo jausmus ir protą, visus 
mūsų žiaurios gadynės juodus debesis ir visų kan
čių vaisius. Motiną jam pavyko labai gyvai pa
vaizduoti. Pirmas žvilgsnis rodo tikrą, energingą 
menininkę. Jis pradėjo vaizduoti tėvą. Bet tėvą 
jis paliko po juodu debesiu, o šalia motinos pats 
atsistojo.

ūbautas turi seserį
Inž. Liudas Mikšys palaidotas Lietuvių Tau

tinėse kapinėse. -
Speusdiname'^purą Liūdo Mikšio straipsnių iš 

ria aptartos knyfbs. \
I * L k ' «it

j . baltų kalbos

KaRdninkaius balių gimines tėra pažįstamos 
trys kalbos, būtent; lietuvių, latvių ir prūsų. Pir- 

mojesbu labai pažįstami, nes jiedvi 
rusų kalba kur kas mažiau pažįs- 
tuvių ir latvių kalba, nes ji seniai

jau mirusi. Prūsų kalbos mirimas tuo labiau ap

gailėtinas, kad jos ne ką ir palaikų teturime pa
veldėję.

Bet ir prūsų kalba laimingesnė už kuršių ir 
jotvingių kalbas. Prūsų kalbos yra likę vienas ant
ras ir ilgesnis tekstas, tuo tarpu kad iš pastarųjų 
kalbos nėra likusio nė visų mažiausio tekstelio. 
Visas kuršių ir jotvingių kalbos turtas — kelios 
dešimtys vardų.

K. Būga (iš Rinktinių raštų 11.) 
KALBINĖS ŠIUKŠLES

Ir žmonių kalbą suvartojant gramatikos tiks
lui, reikia būti atsargiam: mūsų tauta nuo senų 
senovės kentėjo visokias svetimas įtekmes, kurios 
gerokai sugadino ir tautos kalbą. Trumpai sakant, 
pačių žmonių kalboje daug kas yra parejnta ant 
svetimųjų kalbų: iš svetimųjų kalbų įsibrovė mū
sų kalbon ne tiktai daugybė svetimų žodžių, bet ir 
nemaža reiškinių, kurie teršte teršia mūsų žmo
nių kalbą. Taip, prie žodžio ir reįkšinių tikrai lie
tuviškų, vartojamų tarp žmonių nūn senu seno
vės, yra mūsų šnekamoje kalboje daug ir šiukšlių. 
Tos šiukšlės reikia mokėti atskirti nuo grūdų, ne> 
gramątikąį tiktai žmonių kalbos grūdai tereiktų 
suvartoti.

J. Jablonskis

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK (

SKAITYTI DIENRAŠTI "NĄUJILNCj" F"
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DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 W est 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

- I
. '1

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 

Medicinos direktorius

- 
■j

1938 S, Manheim RcL Westchester, Iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

&ENLAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos klubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 8 d., 1 vai. popiet 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 So. Tai-. 
man Avenue. . I

Nariai kviečiami dalyvauti. Bus ir’ 
vaišės. Bern Jurėnas, rast.

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

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

OPTQMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tisrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.
=s=

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

* PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos; jintracL 1—4 popiety

v-

|

Telef. 476-2345

Florida TRYS M0DIRN1ŠK0S KOPLYČIOS
viu šachmatu pirmenybės

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI■ Žaidynių-programoje bus 1984

statyta galutinė Namuose, 1573 Bloor St., Toron-

<OPHIE BARČUS
CAD I JO iEIMOS VALANDOS

fiašudienUii Ir MikuiHonial*

THAT ARE ALjOWIAK? SAFF 
FOLLOWING DISTANCES^

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDIC/NE WEEK 
TO BE OBSERVED JUN£ 1-7t 19BO BECAUSE,,,

Ofiso telefonas: 776-2880/
Rezidencijos telef.: 448-5545

I

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

7ed<Ja —. Aldone D«uk*t 
ToU4a 778-154?

PETKUS NOMINUOTAS
NOBELIO TAIKOS PREMIJAI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

StetiM WOPA - 1499 AM 
^■nsliuehtnes g eBay 

Marquette Park*.*

šiuo adresu: Rimes 
297 Kennedy, Toron- 
M6P 3C4. Tel. (416)

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-SO63

pavieniams žaidėjams.
.o žinomi. In.

— Visoj Punjabo provincijoj
Vyrų komandą sudaro 3 vie- ginkluoti sichai sėja terorą prieš 

neto žaidėjai. Moterų - 2 vie- Indijos karius ir policiją.

Chicago ^OToq clv® O!

nių Indavidualir.es šachmatų 
varžybos Įvyks 1984 m. balan
džio 28-29 d., Toronto Lietuvių

binis komitetas, kuriam pirmi-Į ] 984 m. 5. Amerikos lietu- 
ninkauija Kazys Šapočkinas.

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4

VED IN
Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, April 5, 1984

1RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

Wi

PERKRAUSTYWlAI

’159 fe. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL MS39 t^ANI PULATIVE

34-sios 5. Amerikos lietu
viu sporto žaidynės 

Toronte
Kaip jau anksčiau buvo skelb- į 

ta, XNXIV-sios š. Amerikos Lie
tuvių s_ 
m. balandžio 28-29 d., Toronte, 
Ont. Jas vykdo Kanados Spor
to apygarda, talkininkaujant To
ronto PPSK Aušrai, Toronto Vy
čiui ir Hamiltono LSK Kovui, 
per specialų organizacinį komi
tetą, kuriam pirmininkauja Pra
nas Berneckas.

Varžybinę dalį tvarko varžy- 

t , Inoj. Ledo Ritulio Pirmenybės vvksiviu sporto žaidynes įvyks ISo-H .. ,.J • .
■ _ _ _ __ , ' hlr mrm VIocpip srri7HK nMDTl-

m. Š. A. Lietuvių krepšinio, tik- 
linio, ledo ritulio, šachmatų ir. 
stalo teniso pirmenybės.

Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai nūs' 
krepšinio ir tinklinio ■ pirmeny
bių programa.

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A jau
nių B ir jaunių C.

Tinklinis: vyru, moterų, jau
nių A, mergaičių A, mergaičių 
B ir mergaičių C.

D.O/£ ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

THE 198015.

cOVEP- fu, A

Krepšinyje ir tinklinyje prie, varžybų dieną) bei moterų kla- 
auglio A klasei priklauso gimę 
1965 m. ir jaunesni, B — gimę 
1967 m. ir jaunesni, ir C — gi
mę 1939 m. ir jaunesni.

Krepšinio ir tinklinio galuti
nė dalyvių registracija privalo 
būti atlikta iki š. m. balandžio 
7 d., šiuo adresu: Rimvydas Son- 
da, 158 Howard Park Ave., To
ronto. Ont. M6R 1V6. Telef. 
(416) 769-0671.

Smulkios instrukcijos praneš- 
Į ta visiems sporto klubams. Toli- 
; mesnės informacijos bus skelbia- 
I mos po dalyvių registracijos.

tik vyrų klasėje, amžius neapri
botas. Galutinė ledo ritulio var_ 
žybu- registracija atliekama iki 

įš. m. balandžio 7 dį-jjpas ledo 
ritulio varžytų vadovą Rimą 
Kuliavą, 
Kuliavas, 
to, Ont. 
76612996.

to. Ont.
Varžybas praveda Toronto Lie

tuvių šachmatų klubas. Vado
vas — Vytautas Genei us.

Pirmenybės bus vykdomos A 
ir B klasėse, pagal žaidėjų rei
tingą. Taipogi bus išvesta ir 
jaunių (žemiau 20 metų pirmą

neto žaidėjos ir vienas dvejetas.
Varžybų pradžia: šeštadienį 

balandžio 28 d., 10 vai. ryte, vi
soms klasėms. Žaidėjų registra
cija — 9 vai. ryte. Sekmadienį 
— varžybų tąsa pagal reikalą.

Visi lietuviai stalo teniso žai
dėjai kviečiami dalyvauti. Daly
vių registracija iki š. m. balan
džio 18 d., šiuo adresu: Jonas 
Nešukaitis, 255 Silver 
Ave., Toronto, Ont. M4E 3L6. 
Tel. (416) 691-7798.

m . - - , • , Išsamios informacijos pranešinamoji Taure, įsteigta Irfož . . , , , F .ta visiems sporto Klubams ir kai 
, kuriems pavieniams žaidėjams, 
i Negavusieji — prašomi kreiptis 

Į J. Nesukaiti.
ŠALFASS-gos centro Valdyba

Pirmenybių pobūdis: indivi
dualinės varžybos 5-kių ratų 
šveicarų sistema. LaiKo riba — 
40 ėjimu per 90 minučių.. Trys 
ratai vyks pirmą dieną ir du — 
antrą dieną.

Varžybų I-jo rato pradŽJa — 
šeštadieni, balandžio 2& d., 10 
vai. ryte punktualiai! Dalyvių 
registracija — 9 vai. ryte.

A klasės laimėtojui teks dr. 
Algirdo Nasvyčio Atminimui 
p,
m. Praeitų metų laimėtojas dr. 
Kazys Jakštas; iš Chicagos.

Visi lietuviai šachmatininkai 
kviečiami dalyvauti! Dalyvių re
gistracija atliekama iki š. m. ba
landžio 18 d., šiuo adresu: Vy
tautas Genčius, 39 Clissold Rd., 
Toronto, Ont. M8Z 4TS. Telef. 
(416) 239-7524. .

Smulkios informacijos pra
nešta visiems klubams-ir kai ku
riems 
kurių adresai b' 
formacijų negavusieji— prašo
mi kreiptis Į V. Genčių.

1984 m. Š. Amerikos lietu
viu stalo teniso 

pirmenybės
XXXIV-jų ŠALFASS-gos Žai

dynių stalo teniso varžybos Įvyks 
1984 m. balandžio 28-29 d., To
ronto Table Tennis Club, 944 
Lawrence Ave. West, Toronto, 
Ont. Pirmenybių vadovas — Jo
nas Nešukaitis, ŠALFASS-gos 
Stalo tentiso k-to vadovas.

Programa: Vienetai — vyrų, 
moterų, vyrų senjorų (1934 m. 
gimimo ir vyresnių), jaunių 
(1965 m. gim. ir jaunesnių) ir 
mergaičių (1965 m. gim. ir jau
nesnių) .

Dvejetai — vyrų, moterų ir 
mišrus. Komandinės — vyrų ir 
moterų. V

ė'. K

I

I I 
$

I

Sausio 31 d. JAV-ių Kongreso 
Komisijos Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Reikalams 
nariai nominavo Viktorą Petkų 
ir kitus tris Helsinkio grupių 
narius — Jurirų Orlovą. Ana
tolijų Ščaranskį ir Mykolą Ru
denko — kandidatais 1984 metų 
Nobelio Taikos premijai. Pra
ėjusiais metais šią premiją ga
vo tos pačios komisijos nominuo
tas Lech Walesa. Savo oficialia
me laiške nominuotojai kritika
vo nežmonišką kalinamųjų ap
linką: ‘‘beveik badmiriška die
ta; šaltis; netikroviškos darbo 
normos; korespondencijos ir ap
silankymų teisių nepaisymas: 
prižiūrėtojų brutalumas”. No
minavo laišką pasirašė Kongre
so Komisijos pirmininkas Dante 
B. Fascell ir atstovai Sidney 
Yates, Timothy Wirth, Edward 
Markey, Don Ritter ir Christo
pher Smith; senatoriai Orrin 
Jiatch, John Heinz. Claiborne 
Pell ir Partick

'312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

4330-S4 SO. CALIFORNIA AVENUE- 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-
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Bireli

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652*1003

Indavidualir.es


Dr. Adomavičius bėrė žinias 
apie sveikatą, kaip žirnius

l)r. Jonas Adomas irius pr::ei 
tą sekmadienį bėrė žinias apie 
sve kalą, kaip žirn;us į sieną 
Kas atidžiai klaupė, ir laiku išsi 
žiojo, tai tam žirnių rinkti ne
reikėjo. Jie kri’o tiesiai į burną 
Prasižiojai ir kiamtyk

lau 
ska

tiek 
su- 

negalėjo. Jis pasisam 
skaičiuotoją. Jis pini- 
o samdines skaičiuo

tas lietuvis daktaras
pinigu prilupo, kad ir

iuoti

lvas nesuprato, neprasiži \įo ir 
laiku nepaklausė, tai nuo to 
žinios apie sve katą byrėjo, 
kaip žirniai nuo >.enos. Dr. Ado
mavičius ni ko kito nenorėjo, 
tik kad klaus.ntieji jį suprastų 
ir įmestus žirnius kr’.ms.ų. Ado- 

iiŠKino, kad 
lai sveikatą 
si jį suprato.

riešuto paimti negail.
Sklerozė pirmiausia prikimba 

prie rankų galūnių. Tuojau turi 
eiti pas gydytoją, kai sutinsta 
pirštų g Jai. Gydytojas pasakys, 
ka turi dai vii, tai gali dar sxlc- 
rozę apstabdyti, bei jeigu nei>i 
pas gydytoją, tai sklerozė ap ms 
visą ranką ir pečių negalėsi pa- 
jud nti, ui jau šaukštai po pie
tų. Tada joks gydytojas nega
lės išgydyti. Įteikia pradėti gy
dytis sklerozės pradžioje.

Pirmcn ci.ėn reikia neleisti 
ligos gydyti sukčiams. Reikia 
mokėti apsiginti nuo tų, kuria 
apie ligą neturi jokios nuevo 
kos, bit siūlosi ją pagydyti Vie
ni siūlosi sklerozę gydyti radijo 
pranešimais, 
lai k ramčiuose, 
vyti laukan.

mavicius jiems 
žirnius krimsti.
stiprinti, bet ne v

Dr. Adomavičius yra vieninte
lis lietuvis gydytojas, kuris ži

• nias apie sveikatą žmonėms tei
kia veltui. Jis pats už tas žinias 
labai brangiai mokėjo. Jis turė
jo tuos pinigus uždirbti, iš tėvų 
prašyti, iš kitų skolinti, kad tas 
žinias patirtų, su ligoniais jas 
praktiškai išbandytų, o 
jas dalintų... už dyką.

Chicagoje vra didokas 
kurie turi

lielu- 
žinių 
žinių 
bran-

vių skaičius 
apie žmonių ligas, bet tų 
jie veltui neduoda. Jiems 
giai tos žinios kainavo, bet j e

.už tas žinias dar brangiau ima. 
Jie pinigų neima, bet lupa. Ima 
nuo tų, kurie dolerį kitą uždir
ba, bet nuo tų. ku-rie mažai pa

jėgia uždirbti, nulupa paskutini 
centą.

Vienas Chicagos gydytojas, 
daug jaunesnis negu Adomavi- 

.čius, tiek tų pinigų prisilupo, 
kad nežinojo, kur juos dėti. Jis 
pasistatė vienus namus. Jie bu-j 

-vo pastatyti negeroje vieloje, tai 
pasistatė kilus geresnėje vieto
je. Vien tik sau pasistatė septy
nis kambarius. Jam užteko dvie
jų kambarių, bet jis turėjo 7. 
.Bankuose turėjo sutaupęs 250 
dūkstančių dolerių. Turėjo tar
naitę namo dulkėms valyti, bet 
.pinigus vis lupo ir . krovė. Jis 
susirgo pinigų liga, tai pats 
maujss lupiko daktaro vėžys. Jis 
'mirė nuo vėžio, nes jam vis rū
pėjo kaip daugiau krautis pi

o kiti garsinimais 
Juos visus reikia 

Jie nori liktai ža- 
i, bet sklerozės .š-

1 gydyti jie nėge
. nia gvdvti tikt

pis
Javo... Kai Chicagoje lietuvių 
iaugumą aplopo, lai abu nuva
žiavo į Ploridą. Ten vyresnieji 
nuvažiuoja su pinigais, tai 
lengviau juos nulupti.

Praeitą savaitę Marquette Par
ko lietuvių parapijos salėn suėjo 
daugiau negu šimtas žmonių. 
Visos kėdės buvo pilnos. Kad 
nusirinkusius geriau nuteiktų, 
tai dr. Adomavičius atsivedė į 
salę Kirvaitytę. Ji padainuodavo 
Alvudo pensininkams, bet nie
kad nedainavo pilnai bažnyčios l^ku 
salei. Pradžioje buvo nedrąsi, 
bet kai įsismagino, tai traukė ina gydyti tiktai šiluma. Jokių 
kaip tikra dainininkė. . . Į vaistų, jokių lašų, jekių mille-

Yra lietuvių dainininkų, kurie ]ių sklerozei išvyti nėra. Tiktai 
ne dainuoja, bet rekia. Juo gar-’sailĮį p. šiluma gali apgydyti ir 
siau sušunka, lai mano, kad ge- (jšgvdvti sklerozę.
nau dainuoja. Kirvaitytė apie j)r Adomavičius trumpai ir 
da ną daugiau žino, negu tie^iškiai. visiems suprantamai iš- 
rėksniai. Ji dainavo, kad nuteik- ’ dėsĮė, kas reikia daryti sumaži- 
tų susirinkusius klausyti žinia 
apie sve 
kusius dr. Adomavičiaus kalbai.1 i

Susirinkusieji n u s i ramino, ‘ 
įtampa atslūgo, gerai atsisėdo ir’ 
patogiai atsirėmė, o tada dr. č 
Adomavičius lėtu, garsiu, kiel 
viename salės kampe girdim

nimui sklerozės ir reumato 
katą. Ji nuteikė susirin-; keltų skausmų. Panašiai jis 

pasakojo ir apie kitas ligas.
Buvo trumpas klausimų ir 

sakymų periodas. Nespėjo žmo- į 
gus paklausti, daktaras tuojau! 
trumpai ir aiškiai atsakė, kaip: 
riešutą kriusdamas. Jam nerei- 

1 kėjo galvoti, ko žmogus norėjo, i ' i
sienos rankų’Jis suprato, trumpai ir aiškiai ! 

atsakė, ir tuojau ėjo prie kilo j 
klausimo. Cliicagos lietuviai kitoj 
lokio- gydytojo neturi. Jis yra’ 
vienintelis, kuris susirinkusiems . 
dalina prašomus patarimus už 
dyką.

Jeigu jam pinigai būtų rūpė- 
o’ję, tai šiandien jis būtų milijo

nierius. Jis žino, kad pinigų jis 
Sveikatos reikalais 

jis veltui duoda patarimus Nau
jienose. Jais gali pasinaudoti j 
kiekvienas, kuris turi kantrybės . . < jo patarimus paskaityti. Į

Dr. Adomavičius yra geras 
kalbėtojas. Jis savo patarimus 
gvvu žodžiu gali dar gražiau O*/

su
pa-!

7

balsu pradėj
Matote 

pirštus. Apačioj ranka, o viršuj 
tai per puse perplauta ranka... 
čia matote rankos pirštos, o čia 
matote pirštų odą, čia sąnarius, 
čia kremzlę, o čia pirštų kaulą.

Bankus pirštuose pradeda 
rodytis sklerozė. Pirmiausia pa- i 
tinsta pirštų galų kremzlės, < 
vėliau nuo piršto galo eina to
lyn. Patinsta vidurinės piršto ’ nenusineš, 
kremzlės. Dar vėliau patinsta 
krumpliai. Vėliau eina plaštakos 
kremzlės, žmogus paimti nieko 
negali. Jam dažnai ranka at
grumba, jis negali jos valdyti. 
Ką paima, tas jam iškrinta. Ką 
paspaudži a, to nesuspaudžia.
Anksčiau riešutą delne suskal- perduoti, negu parašyti. Jis kar-

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
x iT u Klau3 z j u

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

KAINA *— $17. '(Persiuntirrui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir i&pausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai), 

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $1B.

Persiuntimas — JI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJQj 
£R f KM AIR NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJMAI1. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento
2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
ft NOTARIATAS • VERT1MAL

B2AL MSTAT1 FOK iALft j ®ftAL ftfTATi >Oft tAUI

tais parašo gana ilgus sakinius, jau po sumos, šv. Mergelės Ma
bel ka: kalta, la; pas jį viskas rijos Gindmo parapijos salėje.

PasKaiią iKaitvs isJorikė p. Ali-trumoai ir aiškiai. Gal
geriausia biTų, kad jis įsirengtų cija Rūgytė, RusJrotldtnos skaid-
Lietuvio So<ylx>je radijo valan
dą. Jis ncgal gauti pusvalandžio 
pas esamus lietuviškus pusva
landžius, ne tuose pusvalan
džiuose negaii laisvai savo nuo
monės pasakyti. Geriausia jam * 
būtų sava radijo valanda.

Visi buvusieji jam nuoširdžia 
dėkojo.

tės iš šv. Kazįrni^o minėjimo 
Romoje. lėjirfraė^^iLvas. Visi 
kviečiami..

Reporteris

— Chicanos Lietuviu Spaudos 
klubo nariu susirinkimas įvyks 

1 penktadienį, balandžio mėn. (5 d.
7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa
lėje, esančioje 6515 S. California 
Ave. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes reikjs daug ką ap
laidi. Valdyba

— Zarasiškių klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyks š.m. 
balandžio mėn. 8 dieną, 2 vai. 
popiet, Vyčiu salėje, 2-155 W. 
47th St., Chicago, III.

Valdyba

— JAV R. L. B-nė rengia šv. 
■ Kazimiero 5n() metų mirties mi
nėjimą š.m. balandžio męn. ;8 d., 
sekmadienį. 11:30 vai. ryto, luo-

TI3Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTDIX 

J. BACEVIČIUS — BEI J. REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

8529 So. Kedzie. A ve. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

fil.EKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI *'

— Kasa, lietuviu Tederalinė 
kredito unija, už IRAterminuo-

1 tus indėlius moka IV/c. Atida
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 d., indėli 
galite nurašyti- nuo 1983 metų 
pajamų. Kasa

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. :

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY ,

Dirbu Ir užmiesčiuose, >r^L 
^rantuotai ir s^žindngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman >
Tel. 927-3559

e Banginis (Whale) priauga 
per ’dieną apie 100 svarų ir 
ria tiek ,kiek 1,500 žmonių 
tu.

sve- 
kar-

yra
Pirmutinis

© Televizijos išradėju 
skotas John Bird, 
pasekmingas bandymas buvo at
liktas sausio mėn. 1926 metais.

e Skiepijimą nuo pasiutimo 
išrado mokslintinkas L. Pasteur.

OF HEALTH.
I^All NATURAL?,

EXTRA GENTLE ANO 
PREDICTABLE LAXATIVE

24 TABLETS

© 1983 Chanem. Ine.

For constipation relief tornote 
- reach for BX-LAX’tonight e.
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

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

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

NAUJIENOS. APLANKYS KASDIENA
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.
VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATT’S_____
I
MIESTAS _ VALsrr.

ZIP CODE

i

i

i r

I

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

•< » . D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas oensiiunkaxns. 

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

Chicago, III.
‘ Tek 523-8775 arba 523-9191

JOHN GI3AITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie A.ve.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI >
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knvga su legališkomiš 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta, i.

a

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

• Menas yra toks gražus da
lykas, jog kartais reikia stebė
tis. kad jį sukuria toks žiaurus 
gyvūnas — kaip žmogus.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas;

all smokes

(uojame ir esame apdraus 
; ARVYDAS KIBĄ į 

į 6557 S. Tąlman Avenuė

~M. ŠIMKUS "
Notary -Public ■

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai,, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

F. N EDAS, 4059 Archer Ąvctbb

Chicago, III. 60632. T«L YA 7-599C

■ • * ‘

.' A - .-i .

t** i y. i i ■
r y • \ ?

III — -s

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polls, Ag«nt 
3208V* W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

StMt Fr« Art >«< Crtsa**
Maac OfheM . ■mte

p Advokatai J
i GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d: 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West «3rd StrwV

Chicago, ŪL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
Ve BYLAITTS < 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

Chicago, IM. 60629 
TeL: 778-8000

April 5, 1984


