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POPIEŽIUS APKARPĖ ARKIVYSKUPO 
POVILO MARCINKAUS GALIA

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS KARDINOLO AGOSTINO 
KIEK PADIDINTA y; / ■ 

tu buvo pagrindai) patfetas fran
kas, tai frankais ir tūrį grąžinti. ' 

A i
Pakėlė kardinolo Agostino 

Casaroli galią

Arkivyskupui Marcinkui ne- i 
patiko, .kad jo vardas ėjo per vi- Į 
są italų spaudą dėl prieš 10 me- ’ * 
tų duotos ^paskalos. Jis nenore-| 
jo, kad jo vardas be pagrindo^ 
būtų minimas. Arkivyskupas P. į 
Marcinkus pasilieka Vatikano • 
banke, .bet jis netvarkys paske- Į 
lu reikalu. Ten yra kiti pareigu-! 
nai paskoloms tvarkyti. j

Kardinolui Agostino Casaroli j 
duota didesnė galia, bet oficia
liame pranešime nepasakyta, 
kokia ta-galia yra. Popiežius pa
skyrė kardinola Casaroli Ivar-

Arkivyškl P. Marcinkus

VATIKANAS. — Praeitą pir
madienį popiežius Jonas Pau
lius II padarė kelias pakaitas 
Vatikano administracijoj. Kas 
pėnkerr metai .popiežius padaro 
pakaitų Vatikano administraci
joje. -Jeigu ne ta nelemtoji pa- 

- -skola Haiomobiliare bankui, tai

šio į arkivyskupo ^Povilo Mar
cinkaus galią,.spauda

' kyti konfliktą tarp Čilės ir Ar- 
Į gentines. Kol Argentiną valdė 
1 generolai, tai gailėjo kilti karas 
I tarp šių dviejų valstybių. Abiejų 
valstybių diplomatai pareiškė 
pasitikėjimą dabartiniu popie
žiumi, o popiežius įpareigojo 
.kardįnolą^šifcę- reikalą- vesti. At- 
rodo, kad jis šią byląi teigianTai 

įffjifeną ir paini t®Ia, bėt 
Mrte pabaigas. Po-

Arki^skųpas 'MareJįlc^ Kaip 
buvb/taip ir pasiliks'VSŠJęano 
administratorium. Jis šavo’ųfisą 
yra Jsirengęs Vatikano babke. 
rialams 'parūpo patirti,. kodėl j 
yąįikaao bankas paskolino i ta-į 
nj balk’lii liras, o atsiėmė Ivėi- 
carų-Trankus.;

Marcinkus paskolomis
1 ' < nesirūpino

Arkivysk. Marcinkus savo ofi
są turėjo ir turi Vatikano ban
ke, bet jis Į duodamas paskolas 
nesikišdavo. Kai italų spaudoje 
šitas klausimas iškilo, tai arki
vyskupas paprašė, kad jį pain
formuotų, kokiomis sąlygomis 
buvo paskolinta 50 bilijonų lirų 
suma. Laikraščiai rašo, kad Va
tikanas nbskriaudęs seną Itali
jos banką.

Marcinkus, patikrinęs pasko
los susitarimą, pareiškė, kad pa
skola buvusi legali ir susitari
mas tvarkingas. Kad lira jau 
prieš 10 m<rtų buvo nėpastovi, 
lai Valikaffiii nekaltas.
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un j cm o posė-siaurės Korėjos atstovai išėjo iš Pann 
džio, kai pietiečiai paprašė atsiprašytJ už 1983 m. 
Barnioje nužudytus P. Korėjos valdžios pareigūnus.

Turime sustiprinti savo Apsaugą, 
Tffer- v -. sako sekretorius Wei

ASTRONAUTAI NORI NUSTATW. KAS GALĖJO ATSI- 
.j^p^KTI SATELITUI^AB ŽI^IŲ NESIUNTĖ

WASHINGTON. D.C.—Mums;; 
nereikia kreipti dėmesio į tai, 
ką Sovietų pareigūnai sako, bet i 

t privalome žiūrėti, ką mes daro-

jfibDAOiS&^MlNlN.
KAUS RARDINOLAMS

VATIKANAS- - — Popiežius‘me savo kraštui ir žmonių lei- 
Jonas Daulįus II. pas-kyrA juoda- i sčms garantuoti, pareiškė 
odį kardinolą Berriar.din Gan- 
tin, kiiusį jš Benino, Centro Af
rikoje, kardinolu kolegijos pir- 
minmlCu. \:

Iki šio meto kardinolų kole
gijai pirmininkavo įtakingi seni 
Romos kardinolai. Kardinolas 
Gan tin vra nedidelės Centro Af- ; -
rikos Benino valstybėlės kardi
nolas.

’ Dabar tvirtinama, kad juoda- !
odžio kardinolo galia Vatikane’Max satelitą sugadino Sovietų 
bus ; lygi kardinolo Casarolio,! valdžios agentai. Iki šio meto

___ > garantuoti, — 
sekretorius Weinberger.

— Mes privalome sustiprinti 
savo apsaugą, kad niekas nedrįs- 
tų mus pulti. Nesvarbu, kiek vi
sa tai kainuos — bilijoną, du, ar 
pustrečio, — tvirtino Weinber
ger. — Pinigų privalome surasti 
ir įsigyti pačias naujausias prie
mones krašto apsaugai.

Sklinda šnekos, kad Solar

kuris gavo teisę pertvarkyti vi
sus Vatikano reikalus, kai po
piežius užimtas kitais reikalais.

šitas klausimas buvo neišaiškin
tas, bet dabar specialistai nu-

LAIMĖJO ‘-‘ŽODŽIAI 
MEILEI ĮKVĖPTI”

LOS ANGELES." Calif.

— Skelbiama, kad 80 milijo- į 
nų amerikiečių sekė. ka:p buvo 
skiriami pažymėjimai už ge
riausius filmus.

Rusai 
visomis

ginkluojasi 
priemonėmis

vakar paskelbė.

nu-

’ti larptau- 
e’.; as prieš 
P r uit niai 

o pareiškimai kiek-
puo’a Sovietų Są- 

Krip g :1: Sov elų žaidė- 
sjortininkai važiuoti i i v

Amer ką, kada viso krašto nuo-
ia’kos bus nukreip;o> prieš ru
sus sportininkus.

— jau praeit s is 
jo nukreipti nuo.aik; 
ve.u Sąjungą. —
Sovietai numušė Amerikos 
tuvą pasiųstą šnipinėjimo 
metimais, o amerikiečai tai 
naudojo savo propagandai, 
kreipdami visą pasaulį pric<

. vietų Sąjungą, - toliau tęsia 
Sovietų valdžios pranešimas. ;

Nesusipratimai prasidėjo pra
eitą savaitę, kai šiaurės Korėjos

* atstovai išėjo iš Panmunjon su
sirinkimo. Pietų Korėjos atslo-

1 vai pareikalavo, kad šiaurės 
! Korėja atsiprašytų už nužudy- 
j mą Pietų Korėjos atstovų Bur- 
| moję, šlamės Korėjos agentai

* padėjo bombą ir nužudė keturis^ 
Pietų Korėjos min storius bei 1ĮT

' valstybės pareigūnu, šis reikalu-* * *■ 
l-vimas išardė susirinkimą. "

“Tass” tvirtina, kad dabarti- 
;niu.me!u Amerikoje varoma to- 
- kia

KETURIS METUS SKRIEJES SOLAR 
MAX ĮTRAUKTAS I ERDVĖLAIVĮ

JEI PAJĖGS - PATAISYS IR VĖL PALEIS, O JEI j 
NT.PATAISYS, J AI PARSIVEŠ Į FLORIDĄ

C ALT! CANAVERAL. Fla. — tijose buvusieji sperialistai rado 
būdą sustabdpti aukštyn gilva 
besisukantį satelitą. Antradie
nio ryte satelito sparnai jau -vėl 
buvo atsukti į Saulę ir gaunama 
ene: gija papildytos baterijos. 
Pirmomis ryto valandomis Ast
ronautas Nelsonas juu ir vėl J) a- 
siekė satelitą. *

Ištiesta ranka atneš satelitą 
ties atdaru erdvėlaiviu, nuleis 

dys sukimąsi 
paguldys aiit 
abejas durįs^ 
surasti suge- 

, lai tre- 
! čiadienį ir ketvirtadienį pataisys 
’ ir paleis orbiton. Bet jeigu ne- 
l pajėgs pataisyti, tai penkiadienį 
! ketverius metus erdvėje skrie- 
jusį ir Saulės energiją studija
vusį satelitą parveš į Floridą ir 

.vieloj bandys pataisyti sugedu- 
į sias dalis. Manoma, kad trečia
dieni astronautai žinos, ar jie 
galės pataisyti sugedusį Solar 
Max.

Penki astronaulaL jau atliko.

Penki Amerikos astre.na 
dirbdami daną ir naktį, p< 
slabilizi’o’i satelitą Solar 
367 mylių ankštumoje pris 
ti iš aparios prie skriejanc 
telilo, ištiesti 50 pėdų ilgio 
bai stpirią ranką, nulenkė 
ne, kad nepaliestu aplinkui 
sukančių dviejų sparnų S
elektrai Įsiurbti, sulenkė ries 
kol surado lengvai aplinkui be- J° >psrnus, susta 
sisukantį sraigtų, kad galėtu -apie savo ašį ir 
pritvirtinti prie besisukančio į: gr ^dų. L ždanus 
Vakarus satiJito ir pamažu a’- • astronautai bsndv 
vilkti visa satelitu ties atidaryta ! dusią dalį. Jeigu pajėgs, 

dirbtuve.
nepaprastai sudėtih- 
nes reikia turėti gai
są teli tas Solar Max

erdvėlaivio
Tai buvo

voje, kad 
skriejo aplinkui žeme ir erdvė-

neskrido, bet skriejo vienas la
bai netoli kito, saugodami, kad 
vienas kito nepaliestų. Bet koks 
staigus judesys būtų galėjęs iš
mušti iš vėžių erdvėlaivį arba 
satelitą, kuris būtų pradėję^ suk
tis galva „aukštyn

idciė propaganda prieš ru- 
kad žmonės gali prade ii 

vėso, jeigu jie pasi

i ir 
madienio v’skare buvo dalinam 
pažymėjimai geriausiam praeitų /mušti 

Lainu’jo “žodžiai ‘ rodys.
Rusai prašo-.kcni.Leto pirmi-

Ii 
turimas atomines raketas, 
jei nori susitarti, — pa 
reiškė sekr. Weinberger.

Vatikahas skolino tam bankui 
pinigus, kai jie iminėtam bankui 
buvo reikalingi. Jis būtų bran 
giau mokėjęs, jeigu paskola bū
tų turėjęs imti iš kitų bankų. 
Vatikano bankas uždirbo, nes 
šveicarų frankas pastovesnis, ne 
gu itališkoji lira. Susitarimo me-

Pentagonas
kad Sovietų Sąjunga leidžia mil
žiniškas sumas apsiginklavimui. 
Buvo manyta, kad naujoji So
vietų Sąjungos vadovybė, And
ropovui mirus, sumažins krašto 
apsaugos išlaidas ir labiau pasi
rūpins gyventojų gerbūviu, bet 
aiškėja, kad krašto apsauga la
biausiai jiems rūpi.

Sovietų Sujungęs vadai ne 
nori taikos, bet siekia dominuoti 
visą pasaulį, — pareiškė sekre
torius Weinberger, peržiūrėjęs 
duomenis apie Sovietų valdžios 
pastangas apginkluoti savo karo 
jėgas naujausiomis priemonė
mis. “i

metu filmui, i 
meilei Įkvėp i’’

Vyriausioji i*r svarbiausioji- . , T . , . e ,\. . . c-, - i “ įninka Juan Anlcnio Samanarchgio filmo urtislc buvo Shirk v. " ..‘ 1 apsvarstyti visas sias nuota kas MacLaine. I urnas nusinešė net j. ‘ . ... ..., . f ir nuspręsti ar prie sm nuotaiku 
penkis “oskarus' — garbes- 
ženklus. Shirley MacLaine yra 
labai santūr moteris, bet kai 
teisėjai pradėjo skaičiuoti šiam 
filmui skirtis pažymėjimus, Ui 
ji nesusivaldė, jai pradėjo ata
ros byrėti.

Filmas “žodžiai meilei įkvėp
ti” gavo pirmą “oskarą” geriau
siai vadintojai Shirley Mac
Laine, geriausiam antrosios ro
lės vaidintojui — Jack Nichol
son; direkte iui James Brooks, i 
ir dar viena už filmui medžią-Į 
gos naudojimą tam paičam 
rektoriui Brooks.

Pažymėjimus laimėjo 
ir kiti vaidintojai

Be jau mi nėtų, pažymėjimus 
laimėjo ir f Imas “Yentr, kurį 
dirigavo artiste Barbra Strcis- 
sand. Pažyniėjhnus gavo ir pas
kutinis Ingmar Bergmano fil
mas, taip pat ir filmas “ITe 
Right Stuff apie Amerikos ast 
ponautus”. ‘ render Mercies*' ir 
keli -kiti filmai, bet pripažintas 
visų geriausias yra “žodžiai mei
lei įkvėpti’ — “Terms of 
dearmenl”.

galima siųsti sportininkus 
olimpinius žaidimus.

MIRĖ MUZIKAS

Į

d

En-

Balandžio 11:
Leona^L D_, Gydi 
Vislia, Daugailė. 

t *
Saulė teki, 5:18. leidžiasi 6:36.

Sekretorius įtikinėja Kongre- 
so atstovus kad jie pasižiūrėtų 
j Sovietų karo vadovybę ir im
tųsi priemonių sustiprinti Ame
rikos apsauga. Negali būti jo 
kios kalbos apie gynimosi prie
monių naikinimą, kada Sovietų 
Sąjunga tą apsaugą didina.

ERDVĖJE BITĖS 
LIPDO KORTUS

HOUSTON. T^xas.—Dan Paš- 
l^evid norėje ištirti, ar bitės sta
tys korius e dvėje, kaip jos sta
ti) korius žemėje.

Erdvėlaivio vadovybė suliko 
iškelti 3.300 bičių ir taikyti erd 
vėje be gravitacijos.

ir erdvine j daubą. Jie paleido vieną 
satelitą, kurį planuoja atsiimsi 
ateinančiais metais. Be to, į;e 
surado erdvėje prieš ketveiilu 
metus paleistą ir aplinkui ^Že
mę beskukinėjusį satelitą, tyri
nėjusį Saulės energiją ir josųja- 
ką Į aplinką. Nuo Žemės payir- 
s aus tų žinių niekas negafejo

astronaulas 
stipriau su-

. bet! 
k!o i !

Antradienio ryte 
Ne-lson, norėdamas 
čiupti satelitą Solar ? 
nepajėgdamas patalky; 
sraigto g<-lvą, visai i
Jis paprašė leidimo ranka užsi-i 
kabinti ant Saulė' energijai gan-i 
dyti erdvėlaivio sparnų. J s už- ’

■ sikabino, bet tuojau įsitikino,į 
kad satelito pajudinti jis nepa
jėgs. Jis dar pastebėjo, kad ta? 
sutrenkimas išmušė satebtą iš 
savo vėžių. Jis pradėjo 
galva suktis aplinkui.

t aplinkui sparnus. J)r.
■ nusigando ir skubėjo j e rd vėla i- 
l vi, kad sparnas jo nepailstų ir 
1 nepasiųstų nauja criiiia.
! Astronautai manė, kad S235 
milijonų vertės saldžias Salar 
Max jau dings erdvėje, nt \ nie
kas jo nesustabdys; o vis dėlto

I sustnbilė. floridus ir levas vai'-

Iš rusų pavergto Vilniaus pra
neša. kad mirė kompozitorius 
Antanas Račiūnas, sulaukęs 78 
metų. Jis parašė I operas ir 10 
simfonijų.

Muzikas gimė 1905 metų rug
sėjo t d., o j Panevėžio muzikos 
mokyklą įstojo 1923 metais.

Mirė balandžio 3 d., o balan
džio 5 dieną palaidotas Antakal
nio kapinėse.

Į visuomeninį gyvenimą ma
žai tesikišo, nes visą laiką buvo 
paskendęs muzikoje, ja tesirū
pino.

Kitas pranešimas sako, kad 
Vilniuje mirė inž. Steponas Jan
kauskas. Atrodo, kad darbo su
metimais jis buvo įstojęs į par
tiją, kad gautų privilegijų.

Visas pasaulis labai alicSiri 
ka penkių astronautu Mygdav
us erdvėje.

stačia- — San Francisco miesto pa- 
Sukosi; tvarkymas uždraudė mplavimą-
i i '"

oirlvse.

— Balandžio 26 diena prezi- 
' dentas Reaganas išskrenda Į.Ki- 

niją. Grj gegužės 2 creną.

Pats popeižius Vatik^jje 
priėmė prez. Reagar.o pask-ff+a 
ambasador ų. '-»•

Pasirodo, kad bites nekreipia 
jokio dėmesio i aukštį ir gravi
taciją. 300 mvu’ų ankstum on iš
keltos bitės gyvena ir dirba 
taip, kaip jos dirbo žemes pa
viršiuje. Jos erdvėje lipdo ko
rius taip, kaip juos lipdė žemė
je. Jos pastato koriui šešiakam
pius rėmus, iškloja juos medaus 
nepraleidžiama medžiaga, pri- ’ 
pildo korius medumi, užlipdo ■ 
juos iš visų ir skuba naujos ko- J 
rio akies statyti, pripildyti ir 
užlipdyti

Benino valstybės kardinolas Bemardin Ganlin paskirtas 
Romos kardinolų kolegijos pirmininku. Beninas yra pati 

neturtingiausia Afrikos valstybė. Jos gpventojai 
važiuoja į Nigeriją uždarbiaut?/ c- .



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėstą šio skyriaus redaktoriai

□skeltą ąpie “Armenijcs ll>to 
Mmtrnečio aukštus gotikos bokš
tus’’. O mes manėme, kad goti- 

i ka gimė Prancūzijoje 12 amžiaus 
pradžioje, karolingų dinastijai 
pasibaigus. Gotikos stiliaus Ita- 

i hja nepriėmė, kaip barbarų go
tų meno. Gotika aukščiausio 
laipsnio pasiekė protestantiškuo
se kraštuose, pvz. Anglijoje ir 
Vokietijoje. A apie Armėniją 
— nėra kalbos.

Tokyo. Japonijoje nueitas > 
duWis ir ^lyginti saugus. Ja
ponai labai pareigingi, gerai or- 
gūnia uotą prajnonė ir ekonomi
ja* Japonų technologija domisi 
visa* pasaulis. Jų traukiniai 
greičiausi pasaulyje.

• Kinija turi bėdos >u gyven
tojų pavąrdėmis, kai yra perdaug 
tais pačiais vardais. Vienoje pro. 
Uncijoje yra 4,800 Li vardais 
gyventojų. Valdžia pataria pri
dėti prie Li, Li-Vei-Li...

• Vyresnio amžiaus žmogus 
nesuvirškina pieno taip gerai, 
kaip jaunas. Todėl patariama 
gerti yogurtą. kuris taip pat turl t 
proteinų ir naudingas, gaivinau-į
is gėrimas.

• Kinija galėtų daugiau mais
to pasigaminti, jeigu ji turėtų 
pakankamai sandėlių. Dabar net 
iškulti javai stovi atvirame lau- 
Ke ir genda. Viena bėda nebėda, 
kai kivi atsiranda, tada tikra bė
da...

Pasikalbėjimas— Laikraščiuose SKaiciau, 
Švedijoj yra apie 6,000 nemokau - 
eių rašyti.

— Tai niekis, pas mus yra kur 
kas blogiau. Aną dieną apėjau 
visą miestą ir nesuradau nei vie
no žmogaus 
vii 
!iu.

• Balzeko muziejus pranešė, 
kad Dr. Der Manuejian skaitys didele burna ir mažai proto.

••Viršžmogis — sutvėrimas su

• Kas istoriją klastoja, tas per 
akis meluoja.

• Tiesos negalima nuteisti... 
Tiesa nenuteisiama.

Don Pilotu*

kuiis galėtų pasira- 
manc “neta” arba veksė-VIEŠPATS IR ŠV. PETRAS

šneka ta vargšė moteriškė va- , 
kai palaidojo savo vyrą, su kū
dikiais verkia ir bliauna, mano 
tu\vs nenori to girdėti.

Ir ėjo juodu toliau. Atėjo į 
pati sodžiaus galą. Pamatė juo 
:ia ant kieme bešokant ir muzi
ką begrojant. Jau buvo vakaras, 
saulelė jau leidos, tai Petras sa
ko:

— Viešptie, čia galim eiti į na
kvynę, ir mudu galėsime kartu 
pasilinksminti.

Viešpats sutiko ir juodu nu- - 
ėjo tiesiai į vestuves. Pasiprašė 
nakvynės, šeimininkas keleiviu-Į 
priėmė, davė valgyti ir gerti, pa-J 
taisė priemenėj gulti. Petras] 
atsigulė prie krašto, o Viešpji 
prie sieno>. Viešpats jau mie-!

d i ^cįo. kai vestuvininku vaikai] įįn ninięu. -rankomis! , / _ . - ; 1 *- - ; | bėgdami pro duris pripuolė prie} 
kraštinio svečio ir išrovė jam! 
oluoštą plaukų nuo galvos. Kiek-1 
vienas pešė po visą saują ir taip į 
nupešė Petrui pusę galvos. Po; 
valandos Petras pažadino Išga j 
nytoją ir nieko nepasakodamas.! 
laip j?.m atsitiko, prašo: i

— Viešpatie, jau man įkyrėjo : 
ant krašto Gulėti, mainyki vos 
mudu vietomis.

— Gerai, mainykivos, — sako < 
Viešpats- ■

Taip amiodu ir susimainė vie-> 
‘omis. Viešpats vėl greit užmi-Į 
K>. Po kurio laiku vėl išbėgo, 
tie patvs padaužos ir sako:-^

— Vaikai, dabar peškime ant- ; 
rą,i s ve; į. pirmasis jau gavo. - 

Taip ir nurovė Petrui visus
plaukus, ir pasiliko jis visai pli-’

Vieną kartą mūsų Išganyto-, 
s pasiėmė s.?vo.vyliausią apaš-j 
lą ir išėjo pasivaikščioti po žnur 

neįėjo oamatvti. kaip-J I

’vcn
kiemuose

: u daleliu sodž i a us.
ai’g ūkininkų. Ne-, 

kiemą užeiti, tai at-1 
;elio gulintį žmogų,-

no "ėjo tą 
radę ant 
paklausė:

-- Žmogeli, norim iš čia to
liau keliauk, parodyk mum> ke-
ha

š;s gulėdamas pakėlė koją, iri 
sako: . į

— Čia eikite.
šiedu, matvdami toki slinki, 

te o į vieno buto vidų ir atrado 
♦cn jauną mergelę duoną bemin
kant. Ir klausia juodu kelio, ši 
mergelė tešluotomis ----------
išbėgo lauk ir parodė pakelei
viams kelią. Anuodu eina šne 
kedamiesi. Viešpats ir sako:

— Petrai, žinai tu ką, /a mer 
eHė gaus ta slinki sau už vvrą.

— Viešpatie, tai negerai, to
kia paslaugi ir graži mergelė tu-1

i

rėš tokį apsileidėlį ir tinginį u? 
vyrą imti.

Petrai, tu vis nieko neperma
nai. Jei abudu būtų slinkiu 
’ai abu badu numirtų, o daba^rį 
v ienas turės kitą ulbėti. Tai 
‘aip einasi per v:sas žmonių gi
mines: jei vienas slinkis, tai kitas 
darbštus.

Taip juodu ir keliavorib’i'au. 
Petras užklausė:

i

APIE STEBUKLUS

Dvasiškis nori įtikinti vieną 
vyrą apie stebuklų gabmybę.

— Jeigu tavo žmona, būdama 
nebvlė ir kurčia, staiga prakal
bėtu ar tai nebūtu Viešpaties 
stebuklas? — paklausė dvasiš
kis. z

— Ne, klebone. Jeigu ji staiga 
nustotų 
kėčiau i

kalbėjusi, tuomet įti- 
stebuklą.

BIJOSI

Vieną 
tas:

— Gerbiamas 
į manęs 

aa rr

pilieti užpuola bandi-

neatimk iš 
paskutinio dolerio. Žmo- 
nurau^ plauKu

Banditas: 
su manim

TEN PAT

jei giį-

atsitiks

ku
I

dėl pen ^ Dievas hz dešimtį šim
tą baudžia?

Viešpats nieko neatsakė, ir jie 
ėjo toliau. Pakelėje viename ber

tas bites*

želyjo pamatė jie visą spiečių bi 
čiu susimetu-i. Viešpats ir sako 
Petrui:

— Petrai
Į antį.

— Taip Petra*; ir susiėme/VieŠ 
pats jiersergėjo:

— Na, t’k nepnržudyk man 
nei vienos bitelės.

Jiems toliau bekeiktu:ant 
na bitė ir
į šoną. Petras pradėjo trinti tą 
vietą ir sutrynė mažne visas 
tęs. Viešpats sako:

— Petra\ ka ui darai, jau
sa spiečių biteliu sutrynei.

Pc-tra> atsakė:
kad man įge?e. 

sako Viešpats. —

. vie-i 
;ėle 'kandžiai Petrui |

Ryto metą klausa Išganytojas: ■
— Petrai, kur dingo tavo plau-i

* t
kai nuo galvos? ’

Petras nieko nedrįso sakyti,, 
tik galvojo, kaip čia galėtų išsi-« 
meluoti. Viešpats ir sako: I

— Petrai, tu nenorėjai Vakar, 
prie vargšės našlės nakvoti, —i 
fob e turėtumei visus plaukus. •

Petrus suprato, kad Viešpats 
viską žino, daugiau nebesakė nei 
žodžio ir keliavo tiesiai namo.

(Iš mūsų tautosakos)

neto j.

i 
i

Jūsų veiria esu matęs 
kitur.

— Klaida. Taip negalėjo

š esu tikras...
amsta. Gal buvo kas 

d nešio-

Vyras, pavežiojęs kūdiki par
ke. grįžta namo. Žmona ant jo 
užsipuola:

— Taip, bet aš paėmiau geres
nį vežimylį.

bi-
!

GYVENS

— M- 
blip ir 
piktą darbą dešimtį nubaudžia.

Tūlas škotas. MacKintosh nu
sprendė baigti savo gyvenimą. 
Nuėjęs i vaistinę paprašė už ceri- 
!ą nuodų.

—- Turi imti mažiausia už do
lerį. — atsakė’jam.

— Jei taip brangu, aš geriau 
gyvensiu.

— Kiaušiniai, kuriuos pirkau 
jūsų krautuvėj buvo netinkami.

— O kogi jiems truko?
— Tekio amžiaus kiaušintiai 

turėtu būti didesni.

— Kai]) kruti. Maiki? j

— Ne krutu, bet bėgu, Tėve.
— Tai kur tai) skubi?
— I pristatymą skubu.
— Kokį pristatymą?
— Nagi, mūsų genialiųjų poe

čių ir poetų sąskrydis prasidės, 
kiai, senieji poeui Brazdžionis, 
nos, bus tradicine poetų šventė 
Jaunimo centro kavinėje. Kieki 
cm bu> jaunystės jausmų apdai-j 

a uotą, net prie kkusyklos kuni-į; 
gui i ausį paslapčių pripasakota]; 
apie apsi nuogininą. Šalin zui-^ 
kiai. senieji poetai Brazdžionies, i 
Bradūnas, Aistis r kiti, — atei- Į 
na naujosios poezjos, dar negir-j 
dėtos, stebuklingos poezijos pra-į 
našės Eglė Juod^alkė. Reimei-!
ytė ir Ko., nosį ‘nušluostę” vi-| 
ems poetams. Kažin kaip mūsų Į 
lutos atgimimo .ūnus Dr. Vin-Į 

.as Kudirka jaustųsi paskaitęs; 
minėtu poečių blevyzgas...

— Tu, Maiki; nusimanai apie 
poeziją?

— Kaip nenufiįaanysi, kad li
teratūros pamokose būrinn.

— Aš, Maiki, bandžiau rašyti 
poez’4 ą, 
siunčiau
tam laikraščiui. Nededa, laukiu I 
laukiu. — nėra. Vieną dieną* 
atėjo komunistų leidžiamas žur
naliukas. Ten buvo įdėtas ir vie
nas mano eilėraštukas, pasirašy
tas “Ligonis". Net išsigandau.] 
B<'ds:ai supykauir parašiau rc-l <

rodo, kad popiežiui, kaip Dievo 
tarnui, premijos neskiriamos. 
Tu, Tėve, geriau paklausk sa
vo kleboną. Tik jis gali 
klausimą patenkinti.

— Tai gerai, Maiki. Lik 
kas ir drūtas.

— Iki...

tavo

svei-

g Didysis meno šposininkaskai žioplas buvau. Pa- 9 ^uysis meno į
s:-.vo kūrybą vienam, k.- ?abio Pi.cass0 Pasakois aPie savo '

— Fui, — >ako pagyvenęs po- 
n - s. — Ka ? tu teks g ' žus ber
niuk?.'. 2a;i tokius biaurius žo
džius vartoti? Prižadėk daugiau 
tokio žedzio nevartoti 
manes doleri!

--  Pllh
kita.

resni žodį. vertą maž 
kiu dolerių...

Ėjo per visą si ieną. PaJekę 
>od;?ų. įėjo į vieną trobelę ir

vaitojančius. Viešpats sako:
— Petrai čia mudu nakvosim.

Ei, Viešpatie, juk girdi ką

Ji: — Kaip sunku lipti i kal
ną! Arklys arba asilas daug pa
gelbėtų.

Jis: — Tai atsiremk j mane, 
brangioji.

au-

dekcijai klausdamas kodėl taip' 
padarė? Gavau atsakymą, kad 
ekiu s cilėrašč’ us apie meilę ra
šo tiktai ligoniai. O kiek prakai
te išliejau sk. įtydamas dr. V. 
Kudirkos poezijas rašymo tai-J 
sykles: jambai, amfibrakiai, dak
tiliai. baltosios etc. durną galvą 
gali gauti... O čia, car net pio- 
fesorės rašo be t^s\rklių. tik kas 
?.nt scilės užrina... Kiekvienas 
žioplys gali taip rašyti.

— Girdėjai. Tėve, kad dailės 
klounas Pablo Picasso, iš žmo
nių naivumo milijonierium pa
sidarė.

Dainuoja ne apie okupante 
marinamą Lietuvą, bet dainuoja 
di)ie seksą. Tokia tema kadaise 
Icchokas Meras romanus rašė 
Alū^i.’ ki ii liter tūros “specai” la
bai žavėjosi tuo šlamštu. Realy 
be yra visiška: kitokia. Spaudoje 
skaičiau, ką vena tremtinė ra 
šo: Vasarą buvau nuvažiavus^ 
save btivus’on tėviškėn. Pama 
uati sa\o namelius be durų,

Mtngas kc4k*e vietose kia ; 
ras grir• !*ys luptas. Kad nairta 
biTt’j s<nlega. tncn būtų leng 
visu, bet tai]) Gal per žir 
ną viską iš-dr?skė, išnešiojo. Sc 

d as — visas pjrMskytas. viršū- 
ės nulaužytos^ Nežmoniškas 
irta v imas. Kolūkio traktorius 

sudegė, daug nelaimių dėl girtu
mo. Ką aš rašau, yra tikra tiesia.

kaip dailninko. gyvenimą. Man
chester Guardian Weekly pa
skelbė Picasso pasikalbėjimą. Pi
casso. sako; “Aš pats maitinau 
tuos žmones tuo pačiu, ko jie no- { 
įėjo, ir patenkinau tuos kritikus! 
n visom juokingom nesąmo-Į 

į .iėm, kokios tik atėjo į mano 
galvą. Juo mažiau jie supranta, 
juo labiau patenkinti mano kū
ryba”. Picasso tapo garsus ir 
turtingas iš žmonių kvailumo. 
Jis dar priduria: “Kai aš esu 
vienas, nelaikau savęs dailinin
ku. esu tik viešas kiounąs”. VL 
dėlto Picasso buvo talentingas 
biznierius.I

— Taigi liūdni... Map atėjo 
galvą paklausti tave, ar popie
tis Jenas Piplįįi JI gavo No

belio premiją už įtaiką? Juk jis 
važinėjo po pasaulį skelbdamas 
Dievo žodi, taiką, j meilę žmogui

— Negaliu paisyti. Man at-

• Aliaska yra didelė JAV te
ritorija, didesnė negu Prancūzi
ja, Ispanija ar Italija. Kiek dau
giau negu 400.000 gyventojų: 
Aliaskoje yra daug progų įsikur
ti jauniems žmonėms* kurie ne
bijo darbo. Milžiniški žemės 
plotai neišnaudojami, mineralai, 
Žuvininkystes ūkis ir t. t.

< Kanadoje buvo pasireiškę.- 
kunigu trūkumas, bet nedarbo 
dėka, atsirado jaunų vyru su ku- 

igystės pašaukimu.

• Vienas diplomatas nusigin
klavimo konferencijoje įsikarš
čiavęs pasakė: “Visos karo pavo
jui pašalinti pastangos nė vel
nio nevertos”...

Skilvio žaizdų acausmui su. 
nažihti, rakfca išgerti šalto van
dens. Vtenrs kalinys pradėjo 
skųst is skilvio skausmu. Dakta- i 
a* patarė išgerti čaito vandens. 
°o kelių minučių skausmas pra
nyko.

: 7# Bernsley. Anglijoje nugąišo j 
škotas labai my-į 

Įėjo. Savo Mikj gražiai nųprau-1 
ė. įdėjo i dėžę ir per naktį bar

bėję paliko. Kitą rytą šunelį tu- 
rį o pak'iidoti šalia bamės. Kai 
atidarė 4uris, Mikį rado tupintį 
nž durų...

e “Dabar aš vartoju naują 
grožio priemonę”, pasigyrė Mrs. 
Jonienė.

“Na, ir ką ten tokio vartoji?” 
— pasiteiravo jos vyra-.

“Gryną citrinų sunką”.
“Nenuostabu, kad visada esi 

surūgusi”, — dėbtelėjo vyras.

Surėmė karčiamos lietuvišką Čikagą 
ir “tautiškas krutėjimas” susėdo ant storų kaklų — 
vaidinimuose, piknikuose, “patriotizmas” karštas dega 
veiduose nuo i pilvus sumarmalytų stiklų...

Nebeįlipa sprandais sušilusiais laiptuotais 
nė musė, norint ant smuklininko plikės patupėt... 
Kiek negeria jo “kostiumeris”, bet gerklė^akubta? 
neleidžia jam nė atsikvėpti, pailsėt...

Į piknikus, kurių'tikslai kilniausi, 
sukviesti, tik žadėdmaas pigaus alaus, 
jei-silkės, dar plonai už dyką ten papjausi'—. 
tai tikslas pajamų iš pikniko to gaus...

Jei meno žvaigždę iš savų, lietuvių, 
parodyti užsimojimas bus, 
tai sąlyga pirmiausia: upėm tegul sriūva 
bare su padavėjais, zujančiais alaus...

Sutikti svečią, palydėti, 
kad būtų publikos “gražios” 
gėrikams reikia pažadėti... 
Kitaip jų mašnos nesižios...

Kokiais tik rūpinatės fondais — 
pirmiausiai klausimas: alus!
Nes kur be jo — kiekvienas “mundras”: 
aukos tiktai, kai prisipus...

Patvino sostinė lietuvių —
kur bruksiesi: alus, alus...
Po tų visų smarkių gertuvių —
kas ateityje, kažin, bus? ... z

Arėjas Vitkauskas



DETROITO

iŠ tO- 
troite. 
vėlia- 1

NAUJIENOS
rą (inuz. Br. Budriūno, žodžiai 
Pr. Zarankos) — gieda choras.
Vėliavų pagerbimas. “Malda už j 
tėvynę” Jonas Dambrauskas, i 
Gieda choras, l’zbaigai, 'l aidos 
himnas.

Programą apipavidalino Pr. 
Zaranka.

šv. Kazimiero 500 metų 
mirties paminėjimas

Minėjimas įvyko Dievo Ap 
vaizdas parapijos šventovėje 
Svečių atsilankė iš arti ii 
liau.Tluvo įneštos visų D 
ve kiančių organizacijų
vos. Rimantui Kaspučiui trlmi- 
taojant, įžygiavo parapijų a’sto- 
vai ir programos atlikėjai. Vir
gilijus Kasputis paskaitė SI. 
5 los žodžius apie šv. Kazimierą. 
Giesmę į šv. Kazimierą giedojo 
D.evo Apvaizdos parapijos cho
ras, vadovaujant R. Kaspučiui. 
Vargonais grojo V. Neveraus- 
kas. “Prie šv. •Kazimiero kars
to” (K. Bradūno erlėrašą) Per
skaitė Pr. Zaranka. “šv. Kazi
mierui” (autorė Marija M. Sla
vėnienė) skaitė Audronė Kas
putytė, “Vėl įrašyti senųjų am
žių raštai” (Balio Gaidžiūno meno kūrinių paroda, 
eilėraštis) skaitė Pr. Zaranka.' Rengia Kultūros klubas. 
“Himnas šv. Kazmierui” — V.’ Ant. Sukauskas
Viltenis, ”Giesmė į šv. Kazimie- --------------------

šv. Kazimiero minėjimas pra
ėjo šventiškoje nuotaikoje ir 
įspūdingai. Rengėjai t— šv. An
tano, 
Petro 
tetas.

Dievo Apvaizdos ir Šv. 
parapijų jungtinis komi-

Kun. J. Tumo Vaižganto pri
siminimas, 50-cial metų po jo 

_ mirties praėjus, įvyks balandžio 
29 d. Šv. Antano parapijos sa- • 
lėje. Paskaitą skaitys St. Sant-| 
varas. Ta pačia proga bus me-1 
nininkės Stasės Smalinskienės Į

n’.ešsori mok

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

. — Prašau kameros raktą! į 
Bet viršininkas, matyt, nesu-’ 

prato, kas darosi aplink jį. Tvir
tas, aukštas žmogus, jis drebėjo 
kaip epušės lapas. Nė žodžio ne-J 
begalėdamas pratarti. j

— Va, raktas---- iš džiaugsmo Į
šūktelėjo- mano palydovas, kai-! 
vis, stipruolis. Jis.kairėje ran-: 
koje jau laikė raktą, ištraukęs jį 
iš viršininko kišenės. į

Kol viršininkas buvo surištas,' 
Kapsukas jau buvo laisvas. Kar-. 
tu su juo išėjo ir M. Kacas, so-’ 
cialdemokratas, Bundo partijos* 
narys. Nusileidę su belaisviais 
apačion, ramiai visi išėjome j 
lauk, perspėję sargybą nejudėti' 
ir nešaukti iki septynių. Gatvėje 
buvo ramu. Pagal duotąjį ženk
lą apsiausties būrys atsitraukė! 
paskirtomis kryptimis. Laikro
dis rodė 18.40 vai. žygis truko 
25 minutes.

Telefono vielų operacija pasi
rodė buvusi' viena reikalingiau-! 
šiųjų: nebeveikė no vienas tų j 
keturiu telefonu, kuriais ligoni
nė mėgino susisiekti su .policija.

lauk užkirsdavo kelią vaiduok
lis iš tamsos:

i 
i
i
i

Kiemais ir skersgatviais atsidū
rėme miesto pakraštyje vos apie 
aštunta valanda vakaro ir Lida
leidomės kelionėn.

Velykų pa 
ir kzip mini t 

švente.

— Mars algai: — ir grasino 
revolveriu. J

Po to viduje dar padidėjo te
roro įspūdis. Kol kalėjimo ad
ministracija atsigavo, praslinko 
apie pusė valandos.

Mes atsidūrėme pirtyje, nes 
ristieji mūsų žirgai pasivėlino 
laiku atvykti, ir ten išgirdome 
apie kažkokį mieste kilusį 
triukšmą. Kas, kur, kaip atsiti
ko — niekas negalėjo pasakyti. 
Visų veiduose buvo matyti nuo-j 
staba. Miestą apsupo kareiviai.! 
[r pirties kvartalas buvo apjuos
tas. Pagal dokumentus Kapsu
kas, Kacas ir aš buvome vietos 
gyventojai: aš — mokinys, Kap
sukas —' Įstaigos raštininkas, o 
Kacas — siuvėjas. Kratų banga 
laimingai nuslinko pro mūsų

Buvo pašalę. Nuo ratų traukė
jo sausledžiai. Nors važiavome 
šunkeliais, toli nuo vieškelio, ve
dančio Filypavo link, bet rstų! 
keliamasis triukšmas atkreipė I 
dragūnų patrulio dėmėsi. D ra-1 
gūnų jau patruliuota visoje pa-!

Pagal maršrutą mes visi trys; 
jau turėjome būti pusiaukelėje 
Į 'Prūsus. Deja, mūsų vežėjai — 
tariamai patyrę kontrabandinin
kai — pusę valandos pasivėlino 
atvažiuoti. Dar puse valandos 

Dar didesnį apsaugos uždavinį’ sutrukdė kratos. Koks netkru- 
atliko išorinių durų sargybos.! mo jausmas, koks nervų įtempi- 
Visiems bandymams išbėgti mas! Mes pakeitėme taktiką.

sienio apylinkėje. Supratę pa
vojų, mudu su Kapsuku apsime
tėme girtais triukšmadariais.

— Kur važiuojate? — prišo
kęs prie arklio, dragūnas kyšte
lėjo lemputę vežėjams po nosim.

— Namo, ponuli! Va, į šilą 
kaimą! —paaiškino jam vežėjai. Į

Tuo tarpu prišoko ir kitas rai
telis. Mudu su Kapsuku dainuo
jame, gerkles- plėšome. Vežėjai, 
plūsdami mus, botkočiu tildo. 
Raiteliai ir mus apšvietė. Visų 
mūsų išvaizda — tikri kaimie
čiai: ir kepurės, ir skrandos.

— Trauk juos velniai! — už
baigė savo apžiūrą raitelis.

Paleisti be atodairos skubiai 
drežėme į mišką, pra šalį kai
mo. Kai šiltoje miško sargo tro
belėje jau gėrėme arbatą, leng
viau atsidusome nuo mus sukrė
tusio šiurpo. Daugiausia vargu 
turėjome su draugu Kacu. Jo iš
vaizda visiems krito į akis. Tu
rėjome jį nuskusti, šviesius 
ūsus pridėti ir nutriušusią skran
dą jam parinkti. Su tekia deko
racija ir jis nebesiskyrė nuo 
vežėjų.

Kelionę baigėme mišku. Ėjo^ 
me žąselėmis,— miške dar snie-

\ elykos — dmel 
švente, todėl visur 
mis iškilmėmis šve 
tu kraštm 
sfrdškL 1 
ramentas, per Vėl 
triukšminga. Jvairi 
lykoms

® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno !r mokat 
1SS4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis 4 
M- K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir JL Vara 
kūrybo* yoveikslaia. 365 pu*L knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ ŠVENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr Ut 
tinlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln 
Ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral}
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tlt» 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygj 
parduodam* tik už EL , -t’H?* >

1 LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamalarak 
įdomiai parašyta vtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* | 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs kiekvienai! 
ūetuvIuL Leidiny* Hlurtruot** nuotraukomis, pabaigoje duodam, 
vitovsrdžiu pa vadinimą'*  Ir jų vertintai | vokiečių kalbą. Laba 
•sultingoje 335 pual knygoje yra Rytprūsių lemėlapl*. Kaina tt

• K4 LAUKIS LIM*. rašytojos Petronėlės Ortntaltė* ats 
mtnftnal tr minty* apie asmenį* tr vieta* neprlk. Lietuvoje Ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 334 puslapiui 
bet kainuoja tik M.

ą

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliudonleriua, nesuptu* 
ta* tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik • 
furgto Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr po* | 
Riją. Dabar būtų jį galini* pavadinti kovotoju oš žmogaus tetas Į' 
Knyga didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• aaTTKrNSR MOTELI, h. Soaėenko kūryba, 9. Valaflfc

nėra tokios oomp.-istmės. Ypa
tingai šias iškilmes ir eisenas 
mėgsta Šiaurės Ispanijos žmo
nės.

Meksikoje Velykų švenčių 
asena turi ir senoviškų priemai
šų, ir jos triukšmingai ir nepa
prastai r.tšvenčiamos. Religinėje, 
eisenoje d.JyvautĖ kiekvienas 
jaučia šventą pareigą. Vaikus 
neša vyresnieji, o neoacinanėius 
senius vežte veža eisenos pabai
goje.

Pasibaigus religinėm eisenom- 
ruošiami religiniai vaidinimai. 
Vaidinimuose paprastai niekuo
met neapleidžiama nepavaizda
vus Judo ir nedoro jc darbo Ku
ri nors atitinkamais drabužiais 
aprengta pabaisa vežama pakar
ta ant tam tikro stiebo, o vėliau 
sudeginama.

Norvegai Velykas praleidžia 
iškylaudami. Kiekvienos norve
go šeimos šventa pareiga prisi
krovus maisto keturioms pen. 
kiems dienoms apsigyventi kal
nų viešbutyje, daug valgyti,

(Nukelta į penktą puslapi

i ma ta. turn blogiu kova su pyk-
u. Kaukėtosios paoaisos įvai* 

riais gardais ar muzikos instru
mentu liekanomis pačios sau pri
tardamos stengiasi patraukti bū- 

‘ 'd c ėmėsi. Kai šie gieda šven 
i tas prisikėlimo giesmes, pabaisos 
Į tengiasi visaip trukdyti.

Suprantama, visas dėmesio 
rent ras lieka nebe kunigas, ei
nąs užpakalyje, o eisenos pra
džia, kur jra daug įvairumo. 
Ypatingai liūdnas tikimas ištin- 

I ka Judą su draugai- vaizduojan
čius būre’j. šio e4i ypatingai i 
vaikų apmėtomu stumdomi, pa
juokiami. Nemažai nemalonu
mo susilaukia ir kiti vienuolika 
būrelių.

Tačiau šie niekuomet nepa
krinka: nė vienas nekreipdamas 
dėmesio į šalis, sąžiningai gieda 
gražias, 'momentui pritaikytas, 
Velykines giesmes. Eisenos tiks
las yra dar ir kitas. Velykų die
na čia kartu prašymo laukams 
derliaus diena. Toaėl visa eise
na plaukte išplaukia už miesto 
ar miestelio ribų į laukus. Vos • 

į pirmieji eisenos dalyviai pasie
kia dirvas dingsta visos baidyk
lės bei pabaisos. Pradedama iš 
naujo giedoti tam tikra Velyki
nė giesmė.

Čita laukuose, kur niekas ne- 
; užstoja vaizdo i tolumas ir kal- 
j aus, kunigas atlaiko trumpas, pa- 
1 maldeles. Po jų visi sugieda 

gražią giesmę: ‘‘Užaugink, Die
ve, derlių ir palaistyk savo aša
ra, kad nenuvystų javas”... Pa
baigus giedoti visi apsisukę grįž
ti atgal į bažnyčią. Tokios pla
taus masto iškilmės esti ruošia
mos daugelyje žymesnių ir 'di
desnių miestelių.

Bažnytkaimiuose irgi eiti su- 
ruošiamos iškilmės, nors jos ir

pročiai pas įvairias tautas
džieklės. To< dienos vakare kiek- ’ 
viena šeima rengia vaišes, po 
kurių šeimos galva su suaugu- 
siai< sūnumis kelioms išeina ar 
išvažiuoja iš namų. Lapėms gau
dyt rėkia gabentis visas kalnas 
gaudomųjų priemonių. Aliaskos 
sidabriniu lapių kailis šiuo me
tu pats gražiausias, nes žiemos 
biaurus oras kaip tik išgražina 
lapių plaukus.

Ispanijoje, Meksikoje. Peru ir 
kaikuriose kitose šalyse iš la
bai senu laikų tebegyvas papro
tys Velykų dieną rengtu iškil
mingas eisenas iš miestų į lau
kus. Eisena yra labai įvairia
spalvė. Iškilmingos eisenos ren
gėjai paruošia 12 grupių po ii} 
žmonių, vaizduojančių 12. apaš
talų. Šis didelis žmonių būrys , 
aprengiamas įvairiais drabužiais. I 
Vienuolike grupių papuošiamos 
gražiai, o dvyliktoji, atstovauįan 
ti Judą, aprengiama skarmalais 
ar panašiai suterštais drabu
žiais.

Eisenai išgarmėjus iš bažny
čios, pradedamos giedoti gies
mės. Ju aidūs kartkartėmis nu
traukia orkestro ir būgno garsai. 
Vos tik eisena nueina keliolika 
metrų nuo bažnyčios, kaip ją 
‘‘užpuola” įvairios pabaisos, dau_ 
šiaušia tos pačios, kurios esti ir 
Užgavėnių karnavalo ir Dievo 
Kūno religinės eisenos metu. 
Vos tik pabaisos prasiskverbu
sios pro žmones prisiartina prie 
centrinės eisenos dalyvių, religi
nė iškilmė virsta daugia.u pasi
linksminimų ir juokų jūra. Bet 
ispanams tai įprasta ir jie dėl" 
to nei trupučiuko nepasipiktina.

Ypatingai, kad čia pavaizduo-

|s pavasario

isu y pat ingo- 
Įiėiamos. Pie- 

e. kur i.viršiniai pa- 
irštas žmonių tempe- 

ykas esti itin 
tautos Ve- 

ne tik teina ypatingos
susieja

Įvairių darbų pradžia ar pabai-

Aliaskos vakari i 
vertėse pradedam

Velykų

go būta. — kad latrcdytų lyg 
vieno žmogaiu eiti. Ilgai suki
nėjomės po mišką, kol atitikome 
reikiamąjį barą ir jo sargybą. 
Mus palikę, vadovai nuėjo su 
jais kalbėtis. Jie turėjo grįžti ne 
vėliau kaip po pilės valandos, 

fokio ženklo.Praėjo valanda, i 
Kas, jei jie nebegte? — klau
sėme vienas kitą. Sįauguino su
metimais pasitraukime į tank
mę. Pritūpę ant žemės, godžiai 
gaudėme bet kokį miško garsą. 
Ničnieko. Kažkur toli lyg trakš
telėjo, lyg kažkas bėga, 
kiai? Po minutės kitos 
me: augalotas kareivis 
su vienu mūsų vadovų.

— Skubiai paskui mus! — 
šūktelėjo vadovas: kareivis pir
ma, paskui jį vadovas, už vado
vo mes trys lėkėme jau visa zo
vada.

(Bus daugiau)

Mūsiš^ 
išvydo- 

ateina

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENE
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

3
i

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGA] IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

t atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininku

*•” ' TeL 476-2206

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

F*-' - - —■ ~-:r ■ ■ -- ......... ......................................... .......................----------------------------------------------- y,

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno* 5 nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.t Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galif Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
g 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 veikėjus, 
jie Jums mielai oacelbės į SLA. įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
para.5* 700 pnalapiq knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr Hetuviq kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

Paltas p.

t — Naajleoo*, Chicago, 8, HL W»dn«*dajr, AjrU 11, 1984



VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Pirmasis 19X1 m. Vyriausiojo minirikį dr. Kazį Šidlauskų ir 

Lietuvos išlaisvinimo Komiteto 
j tarybos posėdis įvyko Čikagoje, 

Amerikos Lietuvių Tarybos pa- 
į talpose, kovo mėn. 3 d. Tarybos 
' pirmininkas dr. Madas Šimaitis 

pristatė pakviestos svečius — 
ecoND-CLASS POSTAGE PAED AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 374W000 | Amerikos Lietuvių Tarybos pir- 

Postmaster: Send address changes to Naujienas
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

THC LITHUANIAN DAILY NfiWS
Published Daily, Except Sunday, Munday and Holidayi 

by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
1739 So. Haiatad Street, Chicago, IL 60601 Telephone 4214)00

Reg. Lietuvių Bendruomenės 
pirm. (ji. Vytautą Dargj. Gauta* 
raštas iš Lietuvių Režisiere rus 
Santarvės, kuriuo išteškiam»s 
nepasitenkinimas dėl dr. JJ:u gi.> 
pakvietino j tarybos posėdy 
Lietuvių Fronto Bičių ių atsl?

As of January 1, 19S0 
Subscription Rafts:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
iX months, $12.00 per 3 months. In

metams , 
pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$40.00 
moo 
$12.00 

$*.0u

other USA localities >^0.00 ^per^ year. į Kanadoj.:
■ metams_____
I pusei metų ____

v ienai n menesiui

$22.00 per six months, $12.00 per į 
iree months. Canada $45.00 per year; 
^her countries $46-00 ner year.

$45.00
$24.00

$5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienvs 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams ----------
pusei metų------
trims mėnesiams
vienam mėnesiui -

Kitose JAV vietose:

Užsieniuos:
metams — 
pusei metų moo

$2400
§15.00

$5.00

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

- Ir kad viso mūsų tikėjimo centre stovi skausminga Kris- 1 
'aus mirtis ir garbingas Jo Prisikėlimas. Gi Verbų sek- j 
madieniu prasideda Didžioji Savaitė. Ji yra liturginių ; 
metų viršūnė, kurioje liturginių veiksmų eigoje iškelia
mas ypač Kryžiaus pagerbimas. Bažnyčia nori, kad 
tikintieji kančios savaitėje sueitų katu švęsti (ne “vely; Į 
kiniais pusryčias” sotintis) ir išgyventi tas tragiškas bei ’ 
nepaprastai garbingas Kristaus gyvenimo paslaptis, 
Tad Bažnyčia kreipiasi i tą išganymo ženklą — Kryžių 
gilios prasmės himno žodžiais:

“0 sveikas. Dievo duota* kryžiau, 
Kančios dienos viltie Šventa! 
Geriems palenk malonės srovę, 
Kaltiems būk lengva našta!”

tri.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su u&kymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus dieni y v
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vii.

Jaunimo Centro valdyba kuria

Atrodo, kad Jaunimo Centro valdyba ir jos sudaryto 
komiteto nariai neturi jokio nusivokime, kas iš tikrųjų I _
katalikams yra Didžioji Savaitė. Nebežino, kad pasku
tinioji gavėnios savaitė yra kupina gilios dramatiškos 
rimties. Kad tai yra Kristaus, žmonijos Atpirkėjo, nu 
žudymo drąma, kuri pakartojama (filingais vaizdais ir 
jau pradedant Verbų sekmadieniu, skaitoma Kristaus 
kančios istorija. Toji Didžioji Savaitė prasideda Verbų 
sekmadieniu ir baigiasi Didžiuoju šešridtenių.

Keista, kad iki šio laiko dar nėn pilnai atskleistas 
ir tokio renginio tikslas. Tiesa, Birutė Jasaitienė Drau
ge rašė, kad į “velykinius pusryčiui atvyks velykinis 
kiškutis, bus i’idįnėjami margučiai ir ius dalinamos pre
mijos. Vaikučiai ir visi kiti bus peniui “velykiniais pus
ryčiais”. Bet ji visai neužsimena apie, dvasinį susikau- 

. pimą, apie Kristaus kančios prasmės iškėlimą. Ji rašo,’, 
tik tiek, kad bus ne tik atlikta velykinė programa, bet ir’ 
dalyviai bus maitinami tais “velyk niais pusryčiais”/ 
Atrodytų, kad toks parengimas ruošiąnas’tikslu sukaupti 
piniginio pelno. Betgi Chicagos lietuvui katalikui nebus 

.suprantama, kodėl toks parengimas neruošiamas pačiose 
Velykose ar net Atvelykyje? Ir kode tokiu užmoju no
rima Velykų šventę vaikų akyse ir jų mintyse nublu
kinti? Juk ir vaikams Velykos jau tebus tokios impre- 
syvios, kai jie jas bus atšventę anksčiau prieš savaitę, 
kai jie jau bus žaidę velykiniais kiškučiais ir ridinėję mar
gučius, o ypač, kai jie bus apdalinti dar ir premijomis.1

Šia proga reikia atkreipti dėmesį į Lietuvių Bend
ruomenės veikėjos Birutės Jasaitienės rašinį “Velykų 
pusryčiai Jaunimo Centre”, atspausdintą Drauge bala-n- ( j

Jau nebe pirmi metai, kai Chicagos lietuviai katali
kai reiškia pasipiktinimą dėl Jaunimo Centro valdybos 
užmojo sukviesti Verbų sekmadieni -vaikus, jų tėvus ir 
jų senelius Į minėtą Centrą ir “velykiniais pusryčiais” 
atšvęsti Velykas.- Šioms pseudo Velykoms suruošti, kaip 
kiekvienais ■ metais, taip ir ši kartą; valdyba yra suda
riusi net specialų komitetą.^- y '

Tačiau toks jo užmojus nieko bendro neturi su kata
likiškos Lietuvos velykine tradicija, žinoma, tuo iššau^ 
kiamas pasipiktinimas ne tik Chicagos lietuvių katalikų 
tarpe, bet ir nusistebėjimą, kad pakviestosios komitetai! 
poniutės, bent iš jų katalikiškų vardų, atrodo, turėtų 
žinoti, kuo skiriasi Verbų sekmadienis nuo Velykų sek
madienio. ir tų didžiųių švenčių kalendorines dienas.

Man rodos, toks šio komiteto renginys Verbų sek
madienį parodo jų ignoranciją liturgijoje, kurios nebe
pajėgia atskirti Verbų sekmadienio nuo Velykų. Bet Chi
cagos lietuviams katalikams dar daugiau nebesupran
tama, kodėl kun. J. Vaišnys, jėzuitas, tokioms rengėjoms 
nepaaiškino, kad Verbų sekmadienis dar nėra Velykos ir 
kad Lietuvoje ir visame krikščioniškame pasaulyje Ver
bų sekmadienį neruošiami “velykiniai pusryčiai”. Tikrai, 
katalikus verčia nustebti, kad kunigas jėzuitas, nors ir 
būtų jau labai suliberalėjęs, vis tik Verbų sekmadienį tu
rėtų atskirti nuo Velykų. Turėtų painformuoti Jaunime 
Centro valdybą, kad “velykinių pusryčių” nedera ruošti 
Kristaus kančios sekmadienį.

Tad nestebėtina, kad kiekvienas katalikas gali su pa
grindu pasipiktinti, nes toks renginys ruošiamas vienuo
lių globojame Centre. Ir kad jo valdyba, nežino, o gal 
nenori žinoti, jog X erbų sekmadienis yra Kristaus kan
čios pradžia, kurioje atskleidžiama Kristaus kančios is- i Velykas. Tad kam pliurpti, ko visai nebuvo, 
torija ir tikinčiuosius grąžina į liūdesį ir susimąstymą. . Į _

vas Vtvoras Naudžius įteikė
LF-B raštišką pareiškimą, ‘ku- Jungtinių Tautų žmogaus Te 
riuo pasisž'komaRegisi- 
i’uotos Berixlrucnient's atstovo 
pakvierinią paxisiyti'tarybai pra- 
nešinią.vj’onjii Naudžiui pritarė1 atstovu dr. von Habsburgu. De- 
ir Lietuvių Ūkininkų Partijcs 
aistovasi ištąsys■ žądeikis. Lietu
viu Krikščioniu Bėmokralu Są
jungos atstovui Vladui šoliūn.ųi 
pasiūlius ' pagerbti -iTylKo tary
bos pirmininko- pakvietimą, neę 
pirmininkas pagal statulą ir tra
diciją gali kviesti svei'iusc Įųjd 
nepažeidžiant tarybos pirminiu-' 
kui suteiktų -privilegijų. Pasiū
lymas priimtas. Tarybos pirmi
ninko dr. Šimaičio pasiūlyta 
,darbo tvąi^p-,. priimta 'be; patai
symų.^ Posėdžiui 
Lietuvių Ūkininkų Sąjungos at- kalbi’. 1 .... __  .

' ' ' *" V I - fi - yri- ’. T (J l ’ *

stovas Jona-s Sakas. [Europe radijo pirrnihihikb vie

dyje atsfayayoA rir A yląutąs i kalinis vartoj imas

liau aktyviai^ 'dąiyvąųLi, Antiko- 
1 
rezervacijų, deeper didelės pie
tų korėjieč-ių ir Aaivaniėeių -įta
kos i-r di>mlnacijos. Sekantis šios 
lygos sus^ažiavimas vyks JAV, 
San Francisco mieste, .

Vyriausiojo LietiH*os • Išlais
vinimo -Komiteto valdybes atsto
vas dah’Vavo Kanados -Lietuvių 
Bendruomenės tarybos suvažia-

Rengiamas m e m orandumasj rikos Lietuviu Taryba, Bendra
, . . .. Į Amerikos Lietuvių Šalpos Fon-

sių aomisjai Ženevoje. P.alarko , dą. Reg. Lietuvių Bendruomenė 
mi nuolatiniai ryšiai su Europos ! uekia sutarimo lietuvių išeivijo- 
jParlamcn’o politinės konrsijos Į į e ir tiki, kad Lietuvos interesai

Etinei j Cs 
•manas.

-;:;\?Santykiąi su PLB valdyba te-

reikalauja darbų pasidalijimo 
principo ir darnos.

Po to sekė komisijų praneši
mai. Komisijų darbas daugiau 
studijinis. Jos susirenka gana 

randasi net ke.io-o

B-hRies* metų Helsinkio. Pakto 
sukaikciai paminėti, Otawoje yra 
organizuojamas teismas dėl su
sitarimų nesilaikymo. Žada da- 
Įjrvauli ir JAV Madrido Konfe-į dažnai ir

M. Kappel-j vietovėse. Posėdis vyko . šv. Ka
zimiero šventės išvakarėse. Pa
sveikinti ALTo pirmi. dE-. Kazys 

Įrėra pasitarimų stadijoje. Dar < šidlaus«kas ir. Lietuvių Atgimi- 
Xegauta* PLB va.dybos alsaky- ino Sąjūdžio atstovas VLIKo 
mąs į VL0<o valdybos rašte šiuo j ‘taryboje inž. Kazys Oželis. V.c- 
RKusiinurašytą 1983 m. gruo- toj pasitraukusio Lietuvių Vals- 
džio mėn. 3 d. Džiaugiamasi at-' 

Posėdžiui ‘'sekretoriavo naujintu Eltos leidimu vokiečių ’ 
kaibi\ Ieškoma kandidatą \Fręe ’

tie<-’ų Liaudininkų Sąjungo's^a

džio mėn. 6 dienos laidoje. Ji rašo, kad Lietuvoje Velykos 'viine 1983m. gruodžio mėn. 3 d.
V-LIKo atstovas buvo priimtas 
labai šiltai ir pagarbiai. Suva-, 
žiavime ' dalyvavo 58 Kanados 
LB tarytos nariai, ir 8 svečiai. 
Pažadėta VLIKui nuolatinė pa- 

kad teks ypatingas pasiruošimas viri skirtas tik Vely- Jiama. Grabus Kanados Lietuvių 
koms. Ji rašo netiesą, kad Lietuvos katalikai Verbij i &endruo»ients-.-.-ir^ Vyriausioje 

’sekmadieni laikė tik pasiruošti šiai pavasario šventei jr Į Li^uvos
totais velykiniais pusryčiais Verbų sekmadieni minėjo iki 5iol Kana,|„s Taut„s ,FpBrfj 

atskaitomybę “revizavo Bend- 
A. Svilonis ruomenės Kontrolės komisija.

yra pavasario šventė ir turėjo daug gražių ir prasmingų 
papročių. Bet reikia jai paminėti, kad tie papročiai buvo 
vykdomi Velykų, o ne Verbų sekmadienį. Velykų Didžia
jai šventei žmonės ruošėsi visapusiškai, ir visi žinojo, 

ra skirtas tik Vely-

skirtas profi"Mėc.$-s Macksv- 
čius. Lietuvių Krikščionių ])?- 

;■ Sąjungą - 'posėdy j e a t-
  x MOva’vti Centro Kdinitelo pirm, 

kubaitis'*' ųtitarė Lt 'to- -šąntykiai kitomis oi^aniza- ! V1.- Sas. šoTiunas ir ižd. Justinas
- i įįeti. rGauti..pasvieti- j skilauska< ’ Posėdyje dalyvavo 

uiunisti.nėje Lygoje, nors7, turi vt3i dalyvauti-Lietuvos- V\čiu ir , ]•>. M.IKo grupių atstovai ir jų 
-. {_(ietŲvių Tautinio ^ųjūdžio sei- antrininkai.

įuuotie.' , ;
Vyriansiojp-ųliętuv.os lilaisvi-

nirųo Komiteto seimas šiais me- Į — Prie Žaliosios linijos nusto
tais vyįs lapkričio 30 — 
džio- į '(įienomis Čikagoje. Sei
mo, ruJšiirio komiteto .pirminin
ku sutiko būti inž. Kazvs Oželis.;

l^atvirtinta ?VLIKo valdybe 
papuošta sąmata Tb81 melam 
sumoje 131,420 dol. Maždaug ’ Jacksono 
pusę biudžeto skiriama Ellos, organizacija 
biuletenio septyniomis kalbo- Į 
mis leidimui ir Romos ir Vati- į 
kano radijo tarnybai.

Savo neilgoje kalboje 
L.e uvių Bendruomenes

(LKDS biuletenis)

gruo-! jo susišaudymas. Libano kariai 
leidžia gyventojams grįsti j sa
vo namus.

— Federalinės .valdžios kon- 
i troleriai reikalauja, kad Jcsst 

vadovaujama “Push” 
atsiskaitytų 

gautus pinigus.
už

Prezidentes Reaganas 
Reg. 1 kar pareiškė, kad JAV son y 

pirm. ’ su Sovietų Sąjunga yra Ll 
dr. 'Vyįautas Dargis stipriai pa- . kaip jie buvo visą laiką, 

brėžė, kad tiek Reg. LB institu- ' '______ _
cijos,. tiek ir pavieniai nariai Į — Brent Seowcroft tvirt 
slipt\ai remia v yriausiąjį Liocu-1 kad jo- kelionė į Rusiją buvo 
vos Išlaisvinimo Komitetą, Ame- neigiama. -

n \

’ “ . . “ei” periodas: “ai” pasidaro “ei” arba Gyrai
Į nui. Dažnai kildavo nesusipratimų tokių šeimų Pavirsta į Gyrei.
____________ x _____ _  ..s i tiyre,. LA A : Girei-kių km. p. 71. Gireišių 
ilgai užtrukdavo, prasUiedav<>,iĮaug kratijo. Todėl Am. p. 241.

I liet. Tdanas laikomas sinonimu balai, liugnui bei 
Pilnas grendy- liūnui. Išvada, kad žodis Įgauna tokią prasmę, 

į kokioje žmonės senovėje pradėdavo jį vartoti, ne
svarbu ar tai asmenvardis būtų, ar ne. Panašiai 
buvo su Letos’u. Lietuvai paskolino slavams žo- 

įdžius “lėto” — vasara’ir išsireiškimą: “a skolko 
I tebė lėtf” — Kiek tau mėtų? /, ;

Hyria (Gyria), bajotėnų vtv.: lietuviškai t.b. 
Gyrija, o LTt.: , '

I: Gyria, II: Gyri, HI: Gyra, IV: Gyrai, 
arba mūsų tvarkoje:
I: Gyrai. LAV: Gyraitėliai km. J 11.
II: Gyra. Gira. Pavardė. Liet, gira, gėrimas.
III: Gyry. Girija ež. M 8. Girinaičių km. p. 

204. ■Girinaioių py. p. 221. iBirinaiČių vs. p. 204.317. 
Girininkų km. 335. 72. 320. 349.-
351. 359.112.141. GAriminkų kpl. H P-41. 
Girininkų Didž., Teneniį km- 3ŠŽL Giriniikų vs. 
p. 72. Girūtiekų, Lentukėj Valakų4 km. pr. 320. Gi
rinio, Pajesio vs. p. 129, Giriniu, KušMškių km. p.

|130. G’irfnty, Degimo^Hkd'Vs. p, 131. Girįpk»s 
ys. p. 255. Girskių 
rikoja V9. p. 8t0. G; ISuriJkių km 
Giriūnų km. p. 234. Gjrirte^w.p. 99.

IV: Gyria, Iliad, vtv. LAV: Girialk 
■ 108. 192. Giria vs. 246. Giria — mį 
tuviškai. ril 4 . 4

INŽINIERIUS LIUDAS MIKŠYS bajotėnų -vado vardu Klonios. Kitoniški lietuvių i kelių šeimų, priklaususių vienam kilmės kamie- 
" i kalbos atitikmenys byloja apie tokį pat saitą su Į

bajotėnais bei Etrurija. Jie paryškina mums, ka- tarpe. Prasidėdavo kerštingi barniai - kovos. Jos 
' me gavosi pradžia lietuviškų trobesių pavadini-

■ j mui: 1. kluonas bei klojimas arba “laitas” — plūk
tinė kluono asla; padas; laitas: “]

į mas (laitas) pribyrėjo grūdų”. 2. specialiai Įreng- 
| ta aikštelė javams kulti ar grūdams džiovinti, 
valyti., žr. DLKž. Mes jau turėjome pirmojo ba- 

ijotėnų karių vado vardą Leithos (Leitos). Tai 
žodis iš jauniausio dvibalsio kalbinio periodo “ei”. 
Pirmelesniame kalbiniame periode jam atitikme
niu turėjo būti žodis Laithos (Laitos). Iš šitokio 
žodžio, “Laitbs”, dar dvibalsiui “ai” nesuskilus, 
atsirado lietuviško žodžio “laikas” pavadinimas. 
Tai patvirtinimas mūsų prielaidos, anksčiau iš
vestos, kad etruskų era prasidėjo su dvibalsio ^ai” 
kalbiniu periodu. Išvada: kad bajotėnai-bajotftbai 
atkilo iš Graikijos Bajotijos, turėclami dar sveiką 
dvibalsį “ai”. Kąs buvo jų vadas, neturima žinių 
tuo tarpu, bet Trojos kare meto bajotėnų kalių 
vadas Leitos (Leithos) “ai” dvibalsio periodo metu 
turėjo būti vadinamas Laithos. Iš tos aplinkybės, 
kad bajotiškiai kai kuriuos dalykus pavadino Jar
dais, išritintais iš asmenvardžių, galima padsjyti

1 išvadą, kad senoje tėvynėje -jie .visai j neturėki U>- 
; kių dalykų, bet turėjo savo tarpe sumanių oyrų, 

kuriuos ir pagarbino tokiu būdu. Panašas 
žodis, tai Klan-os, neva sen. graikiškas, bet liet 

' žodis “klanas”, dažnai vartojamas prasidėję
“kraujo klanas”, turi ryšio su sen. klan’u, Ibent

III: Kluonos.
IV: Kluonoas.
“au” periodas
Tab. A. Klounios, pasidaro: Klaunios, o 
I: Klaunios.
II:Klaniosa. Klani-sb. Klan-osf. Klanoisd. 

c. Clan, angį., liet, klanas: 1. Grupė šeimų, kilusių 
iš bendrų protėvių. 2. Grupė žmonių artimai su
jungtų kokiu nors bendru tikslu. 3. liet, valka, 
liūnas: klampi vieta, b. Clanis, Etrurijos upė, vė
liau Chiana, prie kurios senovėje stovėjo etruskų 
senovinis mst. Camars, vėliau pavadintas Clusium.

III: Klūnios.
IV: Kluanios.
Esant Lietuvoje Klusų km., dv. ir viensėdžiui 

bei Klausučių dviem kaimams, kurie, kaip mažy
biniai vardai, tegalėjo atsirasti tik iš Klausų var
do. Jam LTt. bus:

I: Klausų. LA V: Klausučių km. p. 27. 59.
II: Klasų.
III: Klusų. LAV: Klusu km. ir vs. p. 406. 

Klusų dv. p. 218, Klusiškių p. 308. Etrur: Clusium 
msL prie up. Clanis (Chiana), J^U^usiškis bus 
Clusius, t.v. Clusium n»8< gyventojas- j

IV: Kluasų. '
Čia apkalbę ti Etrurijos vietovardžiai visai 

aišku, kad jie $u ieti su sen. Graikijos karių —

LTt.

II: Gyrė. LŽV: Girežeris, ež. L 11. Girėnai 
bžk. G 5. LAV: Girėnų km. p. 374. LŽV: Gjrevicze 
bžk. R 11. LAV: Girelės km. p. 79. 176. 255. 262. 
234. 391. Girelės. Pūščios, Pužų km. p. 485. Girelės 

i pv. p. 510. Girelės vs. p. 179. Gireliškio vs. p. 476. 
Girelių km. p. 331. Girelkos pv. p. 105. Girelkos 

■I, II vs. p. 52. 160. 173. 141. 294. 428. 431.494. 516.
III: Gyry.

. IV: Girie. z

x Vietovardžiai, neetilpę į LTt.: Girkalių km. 
i p1. 148, Girkalnio mstl. 199, Girkančių km. p. 297. 
dv. p. 297, Girkaltiškės. km. p. 383, Girkantų km. 

! p. 820, Girkantų, Dubinių, Patyrelių km. p. 320, 
i Girkantų pv. p. 320, Girkontiškių. Jazdaukiškių, 
Medsėdžių, Stonkiškių, Užmedžių km, p..'W Gir- 

p. 80, Gittaukfe km. p/320, 3^, 'Giriau/ia 
Į km. p. 326, Girmiriitį dv. p. 291. Girmontiškių 
■km. p. 380.

( L. Mikšio “Iš istorijas ūkanų ateina Lietuva” 
įgajima gauti Naujienose. / /

Fat- 
GuriStių kari p. 3B6.

KAITYK IR KITUS PARAGINK

Tl DIENRAŠTI "NAU4IGNOSM
Kas lie-
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1972 m. rudeni rosy okup. ^Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 b'uneral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitih 
FD. LE.

VELYKŲ PAPROČIAI...
Atkelta iš 3 psi.

1729 S. Halsted St 
Chicago. IL 6060£ 

bj Hour Ssprvic,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2018 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

sportuoti su slidėmis. Vely
kos čia griežtai šeimos' šventė ir 
jokie svečiai per Velykas nepri
pažįstami. Kiekviena šeima Ve
lykų vaišes pradeda biblinių 
avinėliu ir kiaušiniais.

Danai per Velykas pratę siun
tinėti. kaip mes 1 balandžio su- 
vedžiojimo laiškučius. Be to, 
specialus danų Velykų valgis 
skanios rudosios bulvės.

Ypatingai gražus vaizdas ant
rą Velykų dieną Washingtone, l 
Tą dieną visi Vashingtonc mies
to vaikai suvedami į sodą, ku
ris yra už Baltųjų Rūmų, Ame-' 
rikos prezidento būstynės. Kar
tais ten susirenka per 50,000 vai
kų! Jie ten ridena kiaušinius. 
Kurio kiaušinis nekliudomas už 
kitų toliau nusiridena, tas lai
mi. žaidime aktyviai dalyvau
ja prezidento žmona, o kartais ir 
pats prezidentas.

z<

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

Dr. LEONAS SEIB UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

Whl

Apdraustas perkraustyrnas 
iš įvairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
.takų chirurgija.

WISE /

Saugokimės automobilių taisymo žulikų
Kiek teko nugirsti, taiatitomo- na — vieno ne fiktesnė, kaip 3 

bilių savininkai beveik niekad 
nėra pateikinti, kai bet kur tik 
savo “bričką’’ pataiso. Atrodo, 
kad toks nepasitentkmimas turi 
ir pagrindo.

Aną dieną, nenorėdamas kur 
nors toliau važiūoti savo auto
mobilio motoro alyvai pakeisti 
ir jo apačiai patepti, užsukau į 
artimą Gasolin Station, esančią 
Marquett Road ir California gat
vių kampe. Paklausus, kiek rei
kės mokėti už alyvos ir filtro pa
keitimą bei mašinos apačios “iš- 
gryzmimą”, gavau labai aiškų 
atsakymą. 19.75 doleriai!

Kiek prisimenu, kitas Gazoliu 
Station už tokį patarnavimą te
ima tik 14-16 dolerių, bet ka
dangi ši vietovė buvo po mano 
“panose”, tai su jų kaina suti
kau.

deliai.
Su šių dirželi! pakeitimu nė- 

josi taip lengvai: trys vaikėzai 
su visokiais gelžgaliais dirbo 
apie 30 minučių o kai pabaigė,

Neiškenčiau if užprotestavau:
— Iš kur jūs yriškaitėt net 63 

dol., rei pagal [jūsų paminėtas 
kainas gali būti tik apie 40 dol*?

— Mes skaitome atskirai už

tis iš mašinos skystis buvo ža
bas — reiškia bėga “untigreeze”. ,

Ir vėl grįžtu į stotį. Šiuo kart 
radau ir gazolino stoties savi- j 
ninką. Atidarius mašinos mo- | 
toro dangtį, visai aiškiai buvo ’ 
matyti sužalota motoro aušini- i 
mo skysčiui cirkuliuoti guminė | 
žarna. Pastebėjęs tą ir pats ubc- 
sas”, tuop pašaukė vieną vaikė
zą, kuris tos žarnos prie mo, __
toro prijungimo sužalotą dalį 
nukirpo ir išnaujo prijungė. Kai 
panorau tą apgaviką bosą pa

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

darbą 17 dolerid, plus taksai, tai matyti ir išbarti už nerūpestingą 
’r susidaro 63 d|lerici, — atsilie, j 
pė vienas iš vakėzų.

— Klausykit! bet nei vienoj Į 
kitoj Gazoliu Station atskirai už Į 
darbą neskaito! — Už tokį pa
tarnavimą, paial' jūsų priedui 
kainas, jie tik ppmtu apie 43 do
lerius, — vėl ginčijausi.

Deja, nieko nepadėjo, nes biz
nio savininko, si kuriuo norėjau

Savo patarnavimą atliko ga
na greitai, bet prisikabino prie 
motoro dirželių, kurių pagalba 
motoras suka visokius priedus, 
reikalingus mašinos apšildymui, 
atšaldymui ir apšvietimui, būk 
tai, esą tie dirželiai jau visai su
sidėvėję. Leidau ir juos naujais 
pakeisti, nors jų kainą užgiedo
jo pasakišką: vienas dirželio 9.80 
dbl,. o antras — 8.90 dolerių. 
Deja, tų dirželių krautuvėse kar

g

s

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

c

Telef. 476-2345

TRYS MODIRNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1

I 
i

i
g

darbą, tai jo jau .niekur nebuvo. 
Visas reikalas pasibaigė tuo, kad 
tų nusuktų 17 dolerių negrąži
no, bet už sugadinimo pataisy
mą pinigų taip pat neėmė.

Mano vienas nuoširdus vi
siems automobilistams patari
mus: nežiūrint kur betaisysite! 
gendantį automobilį, niekur ir 
niekada, nepasitikėkite taisytojo 
kažkokiu neaiškiu apskaičiavimu 
nes gal lik retas jums neapgaus. 
Būkite akylus, kad betaisydami 
vieną dalį — kitą nesugadintų.

Juozas žemaitis

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

< sbuvo. Taip visą sąskaitą teko 
pilnai apmokėti Nepriėmė net 
ir asmeninio čekio.

i

Prieš paliekant sukčių lizdą, 
paprašiau parodomai! tuos abu 
susidėvėjusius ciržolius, kuriuos 
jie kažkur buvo nudėję, nes man 
jų neparodė. Vaikėzui einant jų 
paieškoti, nuėjau ir aš, nes kilo 
įtarimas, kad ir čia galiu būti 
apgautas.

Dirželius radome įmestus į 
šiukšlių statinę. Juos patikri
nęs pastebėjau, kad vienas iš 
jų buvo tik šiek tiek apsitrynęs, 
c antras atrodė vi£ai gerai. Likau 
tikras, kad tie vaikėzai mane 
‘‘apmovė”, todėl dirželius pa
siėmiau, ir, susidėjęs į mašinos 
vidų, apgavikus palikau.

Ryte, dar repriartėjęs prie 
paparkytos mašnes, iš tolo po 
mašina pastebėjau -balą. Bėgan-

'l

PAGAL ĮSAKYMĄ

Du draugai įeina į restoraną 
ir atsisėda prie stalo. Vienas 
paprašo žuvies, o antras dar pa
stebi, kad žuvis būtų šviežia.

Patarnautojas šaukia į virtu
vę:

— Du orderiai žuvies; 
turi būti šviežia.

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
<ADIJO IRIMO* V/LANDOl

MudienUli ir teknuLlleniAb

H ■
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BIELIŪNAS - SMITHPI

JLAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

—

Read label and follow 
dittv '<x*k 
c Lajsiwc.. no

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight «

EvLax helps restore your system's own natural 
rhythna overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
Yod II like the relief Li thCftfC 
"QUvotatrdbrpilN. Ex-Lat is 
“The Overnight Wonder

viena

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UI 60650

Leidimai — Pilna apdraudu 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

X. -ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Stotim WOPA 14*® AM

— Aidon* Dovtei 
77M54J

15V So. MAPLEWOOD AVA 

CHICAGO. H. 40(29

Lietuvos Aidai
RAZR BRAZOtlONYTt

Cicrtleo xmo pirmodUnio Dd peak- 
tedtasio vbL ntm> 

VlM0 laidos H WCMv Btvttafl®

»ot •-»

vELYKU ŠVENCiŲ

VANCE FUNIRAL HOME 
ADVISERS & DIRECTORS 

JEAN VANCE

1424 So. 50th Ave. Cicero, HL 60650
OL 2-5245 TO 3-9687

YRA UŽ/KĄ

Onytė: — Ach, kad tu 
vieną dieną būtumei toks ir mo
kėtum taip mylėti, kaip tie ka
valieriai filmoje...

Jonas: — Bet tu turėtumei su
prasti, kiek jie už tai gauna.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEI
KIMAMS VISUS LIETUVIUS

.4348 5o. California Avenue 
Tel. — 523-3572

bent
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’'BLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

^atarėjai ii laidojimo direktoriai;

iEAA VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

— ---- b-------—

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai*

2424 West 69th Street

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

% VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, IH. Wednesday, April 11, 1984
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Šv. Vardo draugijos susirinkimas
2010 metais Chicagos nres-Į 

su
su- i

to gyventojų vieną trečdalį 
darys juodieji, kitą trečdalį 
darys lotynoamerikiečiai, o 
bus baltų, — pranašauja pe

»:s aphnkė sėdinčius narius ir 
oanoro susipažinti.

J. Bacevičius padarė praneši
mą mokesnių (taksų) pildymo 
reik u. Kalbėjo ir Yerkes.

veiklą JAV, Kanadoje ir Pietą 
Amerikoje. Taip pat paryškina 
įvykius, skaudžiai pakėlusius 
Lietuvą ir tebesireiškiančius iš
eiviu ta p?. J. M.

son

baigti.

valdžia pa kelbui duem 
kiek palestiniečių užmušiu 
los ir Sab’os stovykloje, b?i 
džia atsiseko.

antį narį galėtume ap- 
ŲVS S j. Talman.
drlukaitis priminė, kad 
tus bus svarbus prane- 
.. ni-iis reikalais. Kvietė

Kuzminskas padarė

XV-OJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATI RINĖ PREMIJA

Jau penkioliktą kartą Lietu
vių Akademinis sambūris Mont
eryje paskirs Vinco Krėvės li

teratūrinę premiją už grožinės 
iieluvių l.teratūrcs kūrinį, iš
leista 19S2-1983 metais išeivijoj.

KKAL ESTATI FOlt SALK | KKAL ■rTATl X>« IALK 
Iomi* — F»rd*vlWM»i i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMM 
rg fKVilS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtUMAIT 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L \ į.

ryte, nariai, nešini vMslybine r 
Sv. Vaido draugijos vėliavomis, 
rinkosi į šv. M Marijos G:m.mo 
lietuvių parapijos bažnyė.ą Mar
quette Parke pamaldom-.

Šv. Mišias atnašavo kun. Z.

nų pc mari

ios m;

naują į

t ui pamokslą. Mišių auką neši 
pirm. \V. Kalvaitis ir J. Sorer

Po Mišių, kun. V. MikoLaitk 
abiem kalbom pakartojo priesai
kos tekstą. Po to visi organizuo 
tai rinkosi į parapijos salę.

Pirm. \V. Kalvaitis | 
susirinkimą ir pakvietė

‘dvasios vadą kun. V. Mikolaitį Į 
malda pradėti susirinkimą.

\V. Kalvaitis pranešė, kad 
tos dienos vaišės bus apmokėtos 
iš draugijos kasos. Kitą susirin
kimą pažadėjo suorganizuoti J. 
Evans (Nežinia, ar vaišins ka
vute).

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
-kad draugija kasoj turi l,810.C5 
dol. Pinigai darkomi bankuose.

Klebonas A. Zakarauskas kvie
slė draugijos narius, kaip kas
ame!, įsijungti į budėjimą prie 
^altoriaus paskirtu laiku. Nariai 
^registravosi, kurią valandą ga
ilės budėti.

Vaišių metu kun. V. Mikolai-

.r—

.eu
iri

imas pritarė ir 
išmokėti praše-

iusirinkimą malda baigė 
Mikolaitis.
Idyvavo virš 50 narių.

K.

kun.

P.

— SLA 131-osios Moterų kuo 
pos susirinkimas įvyks ketv:r’a 
dieni, balandžio 12 d., 12 vai.

rovės patalpose, f 
ern Avė., Chicagoj 
kviečiamos dalvvs

band-l

L idykles riba patys autoriai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
egzempliorių 1982-1983 metais 
išleistųjų knygų šiuo adresu: 
II. Nagys, 700-B Champagneur 
Av?., Meiiircal-Oufremont. Que
bec, Canada. II2V 3P8. Neat
siųstos knygos nebus sva. Sto
mos.

ad Kongresas neskirs pini-. 
<i.ka.?agucs maištininkams. ’

An t ra d • e nį a ukso 
kamavo 8382.

uncija

— Kinijos lakūnas bus priim-j 
tas skristi Amerikos erdvė-J 
laivių.

LENKŲ ŽURNALAS APIE 
“AMERIKOS BALSO” IR 
“LAISVOSIOS EUROPOS” 

L.GDAS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7742 ,

BUTŲ NUOMAVIMAS
E NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

® NOTARIATAJ • VERTIMAI. . ’...............

YI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BEIL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

LA1KYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

—. Atstovų Rūmų pirmininkas 
; nepatenkintas Valstybės depar- 
į tamcnlo pranešimu 
! Hagos teismo procei 
i----------------

Imas 6fcThe KGB Connec-! — Sovietų ir Kubos
bus rodomas balandžio plaukioja vai

Valdvba

tiens
11 d. 2 vai. popiet Morion Cci

............. .... .............................................................. " i.....  . 

ELEKTROS J RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto * lak&Bt. 
Dirbu ir užmiesčiuose, freHt 

>sr*ntuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talrhah Avk 
Tai. 927-3559

Lietuvos, Latvijos ir Esi' 
aneksavimo, o JAV-ėse veikia 

Į dinamiški tų šalių emigrantų 
centrai. Deja, laidos tomis te
momis esančios “atsitiktinio” 
pobūdžio. Stasikowski taip jat 
siūlo, kad VOA reguliariai 
transliuotų pabaltiečių spaudos 
apžvalgas. . (Elta)

l.^?' i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
.r._iu Dilelis butas savininkui. Geras inves

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ,

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

A D Ė M ES 1 O
62-SO METŲAMž. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS z J 
4651 S. Ashland Ava., *

J; Chicago, III..............
Tel. 523-8775 arba 523-919F~

____ . > ’ --------- , ’ T.-TT5C. .

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
žurnalas Kultira savo 1983 m. 

nutrauKo ‘spalio numery e aptaria “Amęri- 
* kos Balso” (V(>A) ir “Laisvo

sios Europos 1 adijo” (RFE) lai
das į Lenkiją Mažiausiai truk- 

t domas VOA, o populiariausias 
! RFE, kurio ladas pasižymi ‘Ta- 
: koniškmnu, gjvumu, ihimioru”. 
’ Tačiau RI?E repakankamai ap- 
j tarianti padėt: paskirose Rytų 
i bloko šalyse ii SSRS-os respub- 
[ likose. RFE atieka “milžinišką” 

funkciją, tranduodama citatas 
. iš Lenkijos p<grindžio spaudos 
i ir atsakymus . klausytojų lalš- 
i kus.

laivai
iriniais JAV-ių pa

jėgė Building “C” pirmamej 
aukšle, 3801 S. Central Avenue, •' 
Cicero, III. šis filmas parodo So- Į .
vietų Rusijos slaptosios policijos! KURIAM GALUI i

...... ........ Į DAUGIAU? i 
į \ PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
!• AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE i

NUO $300 IKI $1,000 ’

Linksmų šv. Velykų švenčių
linkiu savo draugams ir visiems lietuviams

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZAKAS MOTOR S ALIS 
( CHRYSLER * LeB.VRON 
j PLYMOUTH «■ K CARS 

“U WILL LIKE US”

i 4030 Archer - 847-1515

ENERGY
WISE w-

i

Pasak straipsnio autoriaus 
Bogdano Steik owsikio, VOA 
taip pat nepąiaudoja nepapras
tai svariu politinių temų. Wash- 
ingtonas iki šiol nepripažįsta

JOHN JOKUBONIS

Chanę« tM oil and t 
litera every 3,000 te 
8,000 miles to avoM 
vesting gasollna.
Dart be a Bom Lrnari

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ* ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psŲ vardynas.
’ Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1567 metais išleido Amerikos Lietuvių Irtorijos Draugija

s Seniau Lietuvoje, kaimie
čiai patys paruošdavo vaišes 
šventėms. Jie pasigamindavo , 
alaus ir midaus, prisikepdavo/ 
pyragų, patys dažydavo margu
čius, prisitekindavo sulos, virda
vo namie pagamintas dešras, ski-« 
landžius, kopūstus ir pan.. Dam| 
giau būdavo rūpcscų ir darbo, 
bet už tai iš to visko jie turėda
vo ir daug malonumu.

3 Viename mažame Texas val
stijos miestelyje kabo įspėjamo
ji iškaba: ‘‘Važiuok lėtai, pas 
mus nėra ligoninės”.O

, nr- .rwH-rn--, r,. ■ ------------------------------------ ■■ .. -

GINKIME LIETUVIŲ' TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvai Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas“ (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.“) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, ILlipois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...............,US$................

Pavardė, vardas ................................................ ....................I
Adresas ..... L.....................................................

y— . —..... . ■ — - -

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 velykirt| dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 

i vietose — $40, pusei metų — $22.
(VARDAS, PAyARDĖ _______ ___ ____

NR. IR GATVĖ’____________ ___ ____1
MIESTAS VALST.

ZIP CODE
Siuntėjo Pavarote, Vardas

Adresas

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

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-, 
uaa Naujienų administracijoje.;

' Uz darbą garan- 
tuejame ir esame apdrausti. 
^ARVYDAS KIELA J 

6557 S. Talmarr Avenue.
• ’ Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar 737-1711

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

« T T TT-f T T 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.

FOR THE SMILE 
,0F HEALTH.

x^AU NATURAL...

EXTRA GENTLE AND 
PREDICTABLE LAXATIVE

?4 TABLETS J

© 1983 Chattem. fnc.

© Išmintingas pletkų nepai
so, bet kvailas jais tik ir gyvena.

all smokes

aw

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-Mankai,:- A . ,

Siuntiniai Į.Lietuvi Ž 
i - ir Idtufi . kraštui ;:

P. NEDAS, 4059 Archer Arenus 
\ Chicago, UI. 60632. TeL.-YA 7-59H”

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
3208’Zi W. 9 5 th $t

» . M..

...

.w \ C v . . —__ - -:__ r t

Advokatai " • v / 

GINTARAS P. ČETSNAS^ 
. Darbo valandos: Kasdien: %□<> 

vai ryto iki 6 vaL vakaro, 
Seštact: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d* 

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162

M49 West S3rd Strwt 
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nn° 9 ryto iki 5 vaL popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimĄ.

•404 S. K«M« Ava.
Chicago, IK. 60429

TeL: 778-8000

>y, Ajfrfl ll,19u

^IM^^"*******


