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Ruošiamasi Amerikos lietuvių kongresui
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Rusų primesta valdžia nesuvaldo gyventoją

*

Amenlęęs Lietuvių Tarybos tų dekolonizacijos komitetui kel
valdyba baad ądžio 13 d. sava būs ti Pabaltijo valstybių klausimą;
tinėje Čikagoje turėjo posėdį, siekti, kad Jungt. Tautų gene
kuriam vadovavo vicep. dr, Vla ralinėje i sesi joje būtų diskutuo
das Simaitis^ 'Amerikos lietuvių jamas PjfcaItij<y okupacijos klau- 1
kcmgreąui ruošti komiiėto-pir simas; daryti pastangų, kad JAV (
mininkė Daina Danilevičiūtė- delegacijose Jungt. Tautų deko-1
«**»:*•***? TT*.
Dumbrienė p ran esė, kad; visi pa i lonizacijęfe komisijoje, žmogaus
ruošiamieji darbai vyksta sėk teisių kbįnisijoj būtų skiriami
mingai..'. Sudaromos įvairios ko :r asmeajyš,- kilę iš pabaltiečių;
misijos atskiriems dasbarhs, kvie siekti, kad Pabaltijo okupacijos
čiamas kongreso garbės komite 1 klausimas būtų iškeltas NATO
tas, kalbėtojai, palaikomas ry užsienio reikalų mniisterių kon
šys raštais ir telefonais-su asme ferencijoje; plėsti pabaltiečių
nimis, Vykdančiais paruošiamuo akciją' tarp vadinamų trečiojo
sius darbus.
pasaulio tautų.
A
ALTo posėdyje'P. Bučas pa
Dr.- lųL.. Kriauęeliūnas pasi
informavo apie, sėkmingą Lietu. į džiaugė, kad turime gerų kandi- į
voš Neprilclausomybes - minėj?-j datų interno tarnybai Jungt. pa-j
mą Kongrese,‘kur dalyvavo jis baltiečių komitete. J. Talandis
su M. PiįneyicLum, “atstovauda papasakojo apie ALTc namų re-,
mi Amerikos "Lietuvių Tarybai. montus. Kun. J. Primskis pain
Inž. Gr. Lazau^čaš Įfranęse^ kact formavo. apie sėkmingai plečia
jau gauti?:j^biIięjifai^i'' SV. Kazi- mus ryšius su amerikiečių ir lief
fuvių spauda.ALTo Iftf.j
tikane. ^Painf ormave apie ak
ciją ryšium su Specialių investi— Spęcralistai tvirtina, kad
gacijų Ištaigos keliomis Vylėmis prokuroras' Francis Smith be reiBritų užsienio ministras vakar sustojo lljing fconge i pasimatė su bankų prezidentais.
prieš Ii^uvius<<Papasakojo apie ‘kalo važinėjo į Indiją naikotikų
užtikrino, kad Hongkonge nebus jokių f man Kinių pa
gautus rastus ir kvietimus. Li^ šaltinių ieškoti. Jis galėjo visa
tuvių radijo ydandėlėms įšsiun- tai išaiškinti, bet kuriame dides
-tinėta jųpstele. sū /įrašyta kun. niame JAV mieste.
Teismas leido ieškot užsieniečiu dirbtuvėse Reaganas nenutrauks

Rusai sutraukė daugybę lėktuvų kaimams, ganykloms,
pašlaičių gyventojams naikinti

Washington D. C. Amerikos Perez de Caedar bandė rasti
karo vadovybė atidžiai seka At- bendrą kalbą tarp .Afganistano
ffanistane
voksiančias kovas. So- kaimynų ir rusų primestos vy
K.
vietų kariuomenės vadai orime-J riausybės, bet visos jo pastangos
tė Affganistanui komunistinę' nuėjo veltui, Pakistano diktavyriausybę, bet ji nepajėgia su tmiiK Z;a pasakė, kad jis tarsis
valdyti krašto gyventojų. Vy su bet kuriuo Sovietų kariuo
riausybės policija ir kariuome menė- vadu Afganistane, bet jis
nė nepajėgia išeiti iš sostines, o nenori pasimatyt" su ru-ų pri
sovietu kariuomenės pajėgos ne-! me-1 u Afganistano valdovai.
pafėgia naudoti be dujų Afga-j
Sovietų kariuomenės vadovy
niA-ano kelius, vedančius i sovie
bė priėjo išvados, kad nėra jo
tu o;isieni ir taku, einančiu į!
kios prasmės tartis su afganieChiber tarpeklį. Dažnai gink
čiais. Pavasariui artėjant, saulei
luoti afganiečiai puola sovietų
pradėjus šildyti pašlaites, Sovie
karininkus pačiame Kabule ir
tų kariuomenės vadovybė su
apšaudo sostinėje esančią dide
traukė didžiuosius lėktuvus į Af
lę sovietų ambasadą.
ganist?.no sritį ir rengiasi išnai
Amerikiečiai atidžiai seka di kinti gyventojus, jų kašmyro
džiuosius sovietu lėktuvus, ku- avis galvijus, namus, kaimus,
rie sutraukti į Kabulo aerodro miestelius ir turtus, g vėliau pri
mą ir į >ovietų aerodromus, esan mesti gyventojams sovietinę si
čius Sovietų Sąjungoje, bet vi stema.
sai netoli Afganistano sienos.
! Amerikiečiai turi tiksliu žinių
Prokuroro kelionė
apie sovietus.
brangiai kainavo
Sovietų valdžia bandė įtikinti!
Afganistano kaimynus ir tarp-! Washington, D. C. Praeitų me
tautines organizacijas, kad rusai tų spalio mėnesį valstybės gy
visai nesikiša, i Afganistano nėjas apskrido ^aplinkui pasaulį.
ryšiy su Tcrivanu
tenai apskniefayo,
.vęstTgacįjų fsjąįšąs^bo netikę
alse Kalifornijos dirbtuvėse rado nelagaliai
TeKy^^Sovietū karo Kelionėje'Jfe praleido 23 dienas.
Washington, D. C. Preziden- Tgikal
gĮą^ikošy p^paūso
kad
-Tam reikėjo patirti, kai]) sustab
Įvažiavusių ir dirbančių ųiž 'niečių
f tas Reaganas vakar pakvietė KŽ- policija nužudė du Afganistano
dr..
^ąietin^^^ka
dyti narkotiku įvežimą i JAVr
^WasKington/ D. C. Aukščiau-1 jr tikrinti visus ■ darbininkus. n i jos žurnalistus į Baltuosius prezidentus, kaitaliojo valdžias,
J. Vąla^^Ę^ŽMridiĮ^^u^pU-1 daro |
bet nieko iš to neišėjo. Jie su kaip išspręsti imigracijos ir
' "
sias JAV teismas, 7 balsais prieš Dauguma darbininkų įvažiavo ; Rūmus ir pasakę; kad jis pen
šaudė didoką skaičių Afganista trofikos problemas. Jis norėjo
e at '2, vakar leido imigracijos parei- legaliai ir turi teisę Amerikoje kioms dienoms -išskrenda į Pe no musulmonų, bet nepajėgė išsikalbėti su vyriausybės atsto
kiną. Ten turi visą e:lę svarbių
šin*gtone^^ij|ę:;^ėfetf,*
-siran^ ębc^braešiąv^ skris ■ gūnams įeiti į dirbtuves ii patik- dirbti.
vais, kad jie patys imtųsi prie
reikalų, l iečiančių dabai tinę Ki- rasti su jais bendros kalbos.
43.000
.:iT tose dirbtuvėse■ esą
monių suvaldyti narkotiku ga
Imigracijos pareigūnai, nepa- nyą ir Ameriką.
tų’
lĖąiitų ^Žm^-^bedų aukštumom-J&tsų. liakūnai ■netėgaliąi įvažiavusieji ir be dar■/Sovietu.kariuomenė^ jėgos bu benimą į Ameriką. Kartu su juo
. tenkinti šitokiais Kalifornijos j Papasakojęs kiniečiams apie
vp užėmusios Afganistano kal važiavo 16 teisingumo departa
baiuįy S - išgriauti': yi$ii^ pakraL bo leidimo. dirbant i e j i užsi enie.teismo
sprendimais,
nuėjo
į.auk

planus
Pekine,
prezidentas
,pačiąi. -Pastebėta, kad paskutinių
yyriaus^ė^^&i&rytų'^tiAgi. -Tėti^ūiuose-- Įrengtus, ivtmiGtįf
nų kelius, bet šaltas vėjas, snie mento atstovų ir 11 FBI agentų.
ščiausią
teismą
ir
ten
prašė
P
a
”
įtarė
laikraštininkams
negalvoti,
metu Amerikon privažiavo dau
gas ir badas privertė kariuome Jis gavo karo departamento lėk
■keisti
Kalifornijos
apygardos
į jįs Pekine darys nuolai- nės vadovybę*-atsaukti karius iš
gybė užsieniečių, neturėjusių
tuvą su vigais aptarnavimais.
teismo sprendimus. Aukščiau-j (į Taivsn0 ^kanon.. Nieko
kalnų ir užimti
pagrindinius
teisės čia įvažiuoti, o daugelis
Įvažiavo legaliai, bet neturi /tei j sias teismas atmetė žemesnių- panašaus. Amerika laikysis Tai- Afganistano kelius.
! Dabar paaiškėjo, kad ši ke
teismų
sprendimus
ir
leido
inuvanu
:
duoto
žo(i2io
ir
bandys
iti
sės dirbti Amerikoj.
Visi tikėjosi, kad Irano vai lionė valstybei kainavo 683,727
:
gracijos
pareigūnams,
gaviu'
kinti
komunistin
e
Kiniją,
kad
Prieš porą metų Kalifornijos
dovas Chomeini pradės pa-įtari dol. Pradėjus tikrinti Meeseo
•
dirbtuvę
savininko
leidimą.;.
ne
pmdėtii
nauju
kovu
su
Taivamus su rusų primesta Afganista atskaitas, kongrese atstovas pa
imigracijos pareigūnai’ patikrino
įžengti
į
dirbtuvę
ir
apklausirn
nu.
no vyriausvbe, bet i is griežčiau reikalavo kelionės išlaidu saskelias Kalifornijos dirbtuves.
nėti
tuos
darbininkus,
kurie
imi
kaitą. Ik; šio meto kelionės iš
Jie nustebo, kadi vien tik KaliJam buvo priminta, kad Tai- siai atsisakė. Jis pareiškė, kad
gracijos
pareigūnams
atrodė
įtar
ATganistaną valdo Sovietu ka laidų neskelbė, bet daba: jos taZ
forni/cj dirba apie 20.000 užsie
vano klausimą turės spręsti pa
tini.
po viešu dalyku. Jis nakvoda^*
niečių.
tys kniečiai. Amerikai ten nėra riuomenės vadovybė, jam nėra v o JAV ambasadose, c khi paįj^
Darbininkai turi Įrodyti
jokiu reikalo kištis. Amerika pa su kuo ten tartis.
Imigracijos įstaigos pareigū
dovai eicove i viešbučius. Sg?
turimas teises
sitikto Kinija, atšaukė savo
Rusai buvo įsitikinę, kad Pa- natoriai pastebi, kad žmona jjfflr
nai suėmė didoką skaičių užsie
niečiu ir planavo juos išsiųsti iš
Iki šio meto apygardos teis karo laivus iš Kinijos pakraš kistano diktatoriiK pradės pasi- k°!iorėje padėjo, bet ji pinigų
Amerikos. Bet paaiškėjo, kad mams uždėjo naštą įrodyti, čių. Kniečiai taip pat atšau tarimus su rusu primesta Afgatai ne toks lengvas dalykas. Už kad dirbantieji užsieniečiai ne kė savo jėgas iš pajūrio provin pistono vyriausybe, ’mt Pakista-į
sieniečiai pasisamdė advokatus turi teisės Amerikon įvažiuoti cijų. Geriau taika, negu karas, nas atsisakė tartis. Rusai atšali-,
kė iš sc.vo kariuomenės azc' ba:r ėjo iš vieno teismo į kitą.
ir neturi teues dirbti, tuo tar pareiškė prezidentas.
niečius, kad ue nesusidėtų su
— Britai reikalauja, kad ru
ByZ.i pateko į aukščiausią JAV pu aukščiausias- teismas tą pa
— Atrodė, kad Hong Kongo Afganistano musuln/vnh ir ney sa: sutiktų paleisti Rudolph Hesreigą uždėjo užsieniečiams, dir
teismą
bantiems Amerikoj. Imigracijos suvereninių teisiu perdavimas sitrauktų i kovą p*:eš Sovietų -ą iš Spardau kalėjimo.
;
KeFos bylos buvo sprendžia pareigūnu skaičius mažas, jie ne Kinijai turės įtakos i dolerio kariuomenės jėgas.
mos vietos teismuose. Advoka turi galimybės imtis taip didelio vertę, bet Hong Kongo bankai
— Bntų užs. ministeris vapagrindu laiko dolerį.
ar tarėsi su Kinijos už<. ministai naudojo įvairiausius argu darbo.
?riu apie Hong Kongo perleis
mentus suimtiesiems teisinti. Jie
Imigracijos
pareigūnai
turi
tei
— San Juan del Norte bus lai
imą Kinijai 1987 metais.
tvirtino, kad imigracijos parei
sę,
gavę
samdytojo
leidimą,
pa

kinoji demokratinės Nicaraguos
gūnai neturi iženg'i į dirbtuvę,
tikrinti jo dirbtuvėje dirbančius -ostinė. Ji yra 100 mvlių atstu— Japonija aukse vertė buvo
darbininkus, ako teismas. Sa mcj nuo Managvos.
usmukusi, bet trečiadienį vė?
vininkai, samdydami darbinin
kus, turi daboti, kad pirma liktų
Iš Sao Paulo katedros išėję
dirbti amerikiečiai, o ne užsie žmonės reikalavo leisti išrinkti
— Rusai atsiuntė prie Afgamečiai.
‘ivilj prezidentą. Reikalauja pa
stano aukšto skridimo bombeKas legaliai įvažiavo, tam ne leisti gen. Fiqucircdc. atsargom
į nešins Mikuliu 2, kurių kiekvie
reikia šiais klausimais rūpintis.
nas neša 4 labai galingas bom
Kas nelegaliai įsmuko Ameri
— Trečiadieni aukso
KALENDOReLIS
bas.
kon, tai tas privalo iš anksto pa kainavo $380.
Balandžio 19: Did. Ketvirta siruošti ir sutvarkyti savo įva
Mikuliu 2 sveria 150.000 sva
dienis, Nomgatla, Lazdynas Al žiavimo vizo' reikalą ir leidimą
tyrė,
kad
Nicaraguos
demokra
Irų. Jis neša dideles bombas kėvydas, Naumė, Plėtra, Kan
dirbtu nes šis aukščiausio teis
miestams ardyti,
mo sprendimas galios visai Ame tinė sąjunga šiomis dienomis pa Prez Reaganas pasakė Kinijos liams
tautas,
Senatorių^ Goldwater nuvyko į Taivaną, kad įtikintų vyriausybę
skelbs, Nicaraguos vyriausybę. žurnalistams, kad jis Pekine ne-į
rikai.
Saulė
teka
5:05,
leidžiasi
6:36.
Josios priešakyje atsistos Alonso darys jokios nuolaidos Taivanui,
pasitikėti Rėaganu. Pekine jis nedarys jokių nuolaidų Taivano
— Andrey Sacharovas turi di*
s.3$kiitoh.' J.
;
.
delius kojų skausmus.
• nes nėra jokio reik; lo.
Truputį šiltesnis.
— Costa Ricd vyriausybė pa- Rosello Callejas.
.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

paklausė:
— Kąnsėg^ti valgyti’
Bhrcettu
gr i et me’e, —
palakiau.

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

nusivemns pats savęs. Leisk
tai padalyti mums”.

— Važiuok pas mamą. Blyne
lių su grietinėle čia? nebus.
V

t
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DERĖTIS NEAPSIMOKA

Maxwell turgavietėje moteriš
jis nori: apsivedęs — ten kur jo kė klausia žydelį:
: žmona nori.
— Kiek viena galva kopūstų?
Moteris šimtą kartų dau-J. — 10 centų vienai galvai, —
rūpinasii apie savo veido atsako pardavėjas.
— Per brangu. Duok dvi gal
išvaizdą, negu apie išmintį.
vas už kvoterį.
9 žmonės paprastai, nemegs- i — Gerai, imk, — sutiko žyde
ta protingai galvojančio, gerą- lis.
* * *
■darančio ir daug ką gerai pa* b
darančio, nes jis juos pastato į J
DĖDĖ
niekam tikusią padėtį.
Daktaras: — Jūsų dėdė pavo
r Ka> prieš dešimt metų- bu- jingai serga, būkite pasirengę
šiandien tik kąsnis, j prie visko.
i
Geriau ramiai sau joti asiSūnėnas: — Negalimas daik
lu. nei kad iškiimingąi nukristi tas; apart, manęs dfetr yra juk ir
I
1
t' Jei kvailas tylėtų, tar dau nuo arkilo.
i kitų paveldėtojų!
b's jį už protingą- žmogų palai- į e- Posaki- “Tyla yra auksas”
' PATENKINO
kvtu.
J
i visai teisintgai pasako, kodėl jos
B Kad namuose būtų islai_; šir.ntiren yra tokia didelė stoka.
Motina kreipiasi į savo duk

Štai Velykos jau artėja.
Daug kiaušinių mes turėsim;
Juos mes margysim, dažysim,
Jais mes. žaisim, ridinėsi™.
Kiaušinius čia prisiminus,
Gali kilt sena mintelė:
Kurs, Čia pirmas- atsirado
Ar kiaušinis ar vištelė?

Koma ramybė, vyras privalo bū- • >. šiandieninio jauiumo kape terį. kolegijos studentę.
— Ar užganėdinti tavim mo- 1
ti kurčias, o žmona — nęrgeė.1 loms betrūksta tik vienintelio
—Kas tau. Tėi e, ausį, tąipi ap- O kad gerai miegeciau,4>^I®gt
kytnja??
Yra dviejų rūšių žmonių/ instrumento — patrankos.
dr.tskė?
į siu pas Andriejų, gerai1 Įsigerti
— Taip, mama, šiandien jau
maslionkų.
r. ’ s ’:
'
vieni neprieina, o kiti per toli į
— .Alergija, Maki..,
Kinirdu ap'vėirnąį tvora >u keti irtu, turiu “d eitą”.
nueina.
į v ra neprotingas reikalas, nes tie,
— Gerai, Maikuti/ li£ Veikas.
— Tai jau sum musėle pensi* =fc
* _
— Iki pasiveizd^^p^^ėę.
I nink-iv klube?
j<. SVEČIAI
4 Prie žydiškos krautuvės Ka- į kurie jau kapinėse,, ir taip jau >
i — Aust aš pat: apdraskiau.
ho iškaba: “šiandieną už pini-’ legali išeiti, o esą už kapinių;
' kova
— Nesuprantu, apie ką rhudu
visai Beturi noro ten eiti; ~
| . — Ką tu darai, kai tavo vyras
— vakar buvo už dyką’’.
atsiveda svečių vakarienei?
Susierzinęs žmoįu^jfebhbina
. ’
\
■
*
‘ kalbame, Tėve.
Ar žmogus gali kada nors j — Einu pati pavalgyti į resą Prie mokslo ar ''biznio tin- ■
— Apie alergiją kalbame. Žino durų skambutį. \ BįĄ^?^įmininkatpasakymas — ger^bd^ėliau,’ apsieiti be melo? Mes to. neži ( taraną.. '•
nes ir daktarai, sako, kad a’ergi-- ka satidaro duris.\V,}V '
ncgtl niekadbs. Bet ' AT?dybų n ome. nes dar nei vienas ne
— Jei Tamsta sav&nį^jd feng;
ja nėra liga.
. . .
z.
be
jo
apsieiti?.;
oandė
klausime būna atvirkščiai;— ge-‘
. NORI PAMATYT
— Jeigu nėra liga, tai ko tauįviau, nenustatys! ir .taį£
rieu niekad negu vėliau,
{ rūpintis.
į leisi, tai ai skųsiuos> pol^tai;—•
.bobutė- miega užsi— Baisiau negu liga;. Ligą, ga- Į taria ateįvisL
. - V' <-? '
> Šveicarijoj p- ie vieno mau- I
Įima išgydyti, alergijos jokie* —’ Jei Tamstai mano'Jrądąjas;
dyiųosi b-:ceino kabo- sekančiu; .
JuxWt. nori pamatyti, ką
vaistai neįkanda. .. A A
| nepatinka, Tamsta, gali •kfaųsty.
turinio ’škaba: "Baseinan ‘mesti j
, —-Tai gal nervu sistemos, su- j tis į kitą-gatvės pusę,.,—, atšakoj
žmones ir kitus nešvarius daik- į
trikimas?
} muzikos-mėgėjas.
. ,72~
1
NE /TAIP BLOGAI
— Kąs nors rnašaus, Maik-i. Į — Taip, taip, aš kaip . tik ki-'
a Viftioje Ric
— Girdėt- ąi: kad: jūsų kam-. Mano senas pažistanias- Ciprijo- toje pusėje-■ gatr/ės.-ir 'grvenu, —
I- bary kas tai' staugė ir rėkė.
kiipykloje kabu ši isprėjamoji
nas Zaeirka pasakojo,, kaip i is • priduria- suerzintas- ąteivfe.
iškaba: "Laike skutimosi, ger
— Tai aš} groj au sm uiku.
' gavo alerigiją paskaitęs “Draubiami klijentai. prašjmr nedis?
Ačiū- Dievui, maniau j<*g I ge” Mykolo Drangos vedamąjį.
kutnoti politinėmis temomis su
jus bandė, užsmaugti.
’ Sako, pasiutligė užpuolė, toks
dirbančiu kirpė:u. Tokiu atveju,
] niežėjimas, kad is proto gali iš
už stižeidimą įmonė riebūs atsa- Į
ii varyti. ;
VISAI ĮTIKINANTIS
Į . . , . '
<
kominga”.
,
1
'-'DALYKAS
— G kaip tu. Tėve, gavai aler
b"
‘
• Kaikuriuose Londono ati-| s Kad šios šventės privalėtų r-, Teisėjas:;— Kaip Tamsta £a- gija? .
tobusucse kabo iškabos-:. "Netin-I būti- linksmos vfeiemš/ patvirti- Ir Įvodyti.-kad važiavai motocikka, /kad džentehnęuas ’. vaidintų un. kad ir- sekančios eilutės: . į iu ne per gi-eitai?
viena ponia dvi pagalves. Sako, j
mieganti, kai dama nervingai j * Per Velykas toks jau laikas; I Kaltinamasis: — Pone teisė- “garantuota”. Tokios minkštuieško sėdimos vietos’’.
' jail, su manim kartu važiavo]-tėifes, kaip pūkas.. Bet kai pade- :
šokt zuikis, šoka- vaikas.
mano žmona ir mudu važiavom, du savo' galvą ant. tų. minkštų;ijJ:
Ir visiems.ši šventė miela,
Vienos firmos raštinės kam
J
pagalvių, tarytum’' į skrazdziųl’pas uošvę.’
Džiugina kiekvieno sielą.
baryje kabo šio turinio.iškabar
lizdą. įkišęs... dega ir baisiarį
niežti... Kai draskau nagais au- .
>is, tai ?diar baisiau niežti. Matai, l
kodėl' mano viena ausis be odos :
ir raudbna...
: I — Tai reikėjo pas gydytojąr
kreiptis. Gali dar^vežį gauti.
[ ,— Buvau ir pas gydytoją.. Jis- i .
EIK TIESIOG
f?
pasakė, kad mano lyga nesanti
-M
4 J aunas vyrukas klausinėja se
}
Figa
tam
nė
vaistu*
nėra.
Reikia
r
.
į
~
i
nyvos moters:
.
r/ .
į surasti, kodėl tąip. tau ausis ir
f — Kada išvedi merginą į tea.. galvą-niežti. .7"
k
I Daktarai, nežino kaip gydyti • trą paskiau nuperti saltBaittių
Jr vakarienę ir parveži- ją namo
t alergijos.
( — Aš manau, kad tu niežų gar automobiliu, ar galima reikalauti bučkio?
t vdi kokioj kii-^ykdojė?
— Tokiems mažmožiams iš
’ ■— Jeigu niežai’nėra liga, taip
-neeikvečiau tiko, — atsakė pakąip gali gauti ^kirpykloje. Nei tyrusi moteriškė.
f niprąntu?
* * ♦ .
t —.Paklausk dr. Adomavičiaus.
’ TECHNIKOS STEBUKLAI
Jis visąs ligas pažįsta, gali ir tau
/ padėti,
Gyvos diskusijos- vaikų kam
’ — Pagaliau, ŲI1 s įminęs, kad bary’. Astuoniu mėtų Elena tvirpagalbos iš niekur pegauriu, nu-. :ina:
. '
*•'
.
, šfau paį čigonę. Pbsakis sakot
— Aš netikiu, kad- gandras ga
į

Jei- kiaušinis pirmas- rados,
Tad- kas jįjį išperėjo-?
jęr vištelės dar nebuvo:
Kas kiaučinį. tą padėjo?
Juk vištelė S Itiąušmio',
O kiaušinis iš vištelės,
Kaip reikėtų tą. išspręsti-?/
Reik tam oi gudrios galvelės.
Turim aibes mokslininką,
Nuo senovės gamtą, tyrią,
Darbas ėjo ir tebeina,
Daug: jie paslapčių:. ištyrė.

$

*

£ ‘Ko v^biias negali, tai bbba pa»- lėtų atnešti kūdikiusl... ' darys?’.
>.
— Kodėl ne? — atsako jos šepf —Ar čigonė tau padėjot
. tyniu metų broliukas,. — daĮ —■’ Velnio akį .padės. Dar lą- I baltikiam tachoikds . amžiuje
į; bieu fanam ga.ivar užsidegė nur> .viskas galima!
ė ėigun^> reeepto-. J® liepė- šutink '.ųr avižų ■‘betmijhf maišą užsiATSPĖJO
| •'ėtū a«t gaivos., 4a* viskas busią
Mokytojai:
Kodėl Babikh
rujos karalius įsūbuhoddhėzor
: (Wataęr. kai iš ittadąs juokus daJ
rr^rėiMi
Mokiny?: -u Tūį-būt bijojo,
| — Tu. Tėve šiandie^ W par
kad vištos neišlestų pasėlių.
išmesk i gariiicius ir atsi* ¥ » *
ant’ sertųj^f pagatvių, tadh
Pn^kalbėįitnas" jvykąhiv hio; žinoki nuo-ko -e|^ Neteik® pa^
kykloj.
;
‘
;
‘
daklm uą4 ^aikšeiotf.
Onutės -p ^Ateikite p^fcJtyll
J friiMų naują^ kūdikį.
r—*ftetHteįau i Virtum.
Mokytoją: — Ačiū, bot ag pa
’»r tikiu. kad ątfn H gos ir nuu
lauksiu, kol tayo Vnottha ; ga5 veiks.
. * *>
< t
—:*Ki1ą kartą.tu. Tėve
Į( oap&sakok. 3T- ifeaao pat

5 tau padėjo?

4

ikrėsit, mokytoj

Sekė-vėl nauja gadynė, ,, • X£ i
Sekė aibės išradiihąy.T
Būvis, mūsą pagerėjo
Dėl visų tą susekimą.
■/'■•-I.

■ /

:

’

'

' ''

Dienos skrido, metai sįinko,
. Kaip, toliau čia viskas . dėjos?'
Ir galvota ir planuota,
Kilo..naujos tad idėjos.

Gausiai rados išradėjų,
Pakinkytas buvo vėjas,..
Ėmė dirbt jis mūsų naudai
Buvęs: senas niekadėjas.

Gamtą vis labiau' pajungia.

-Maras,. cholera; trachoma
Mums pavojaus nebesudaro.
Jau pakinkėm ar atomą,
. Nors daug / bąimės jis įvaro.
Bet gudruolio7 dar neturim,

Sii gyvybe viduryje
Iš.ko nors jį nuEpdytų.
•* Nėr kas teęlą sugalvotų
tr į kevalą įdėt-^
Kad tai būtų jau kiaušinis ,
ir- vista, jį išperėtų.
Moka: kiaušinius ištirti,
žinor kaip ten yr4 sudėta;
Moka jų dalis atskirti,
žino ko ir kiek įdėta.

Bet ik sieliai tarpe mūsų
Tokio dar neatsirado,
Kad kiaušinį nulipdytų
Sūdo dar vis nesurado. '

Tad ne viskas čia ant žemės
žmogui lemta padaryti,
Net kiaušinio su gyvybe
Jis negali nulipdyti.
Pcrfcmms

% Fh
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VELYKŲ NAKTIS IR KAIP ŽMONĖS
ŠVENTINO VALGIUS

ivtis nuo giria, pužaitis nuo pu
šis, šermukšnis nuo šermukšne,
ivulis nuo.ieva. Be to, aiškiai tat
rodo mūsų versmės: Praetorius
biržulj vadina bei-zc, jo lapų ir
vandens (sulos) dievu, ivulį mi
ni tarp girios dievų, o apie pužai
tį sako: ‘’tebėra dar žemaičių pa
dienyje šventąją vadinama giria,
kurioje žmonės Pužaičio garbei
užlaikyti neleidžia nieko kirs
ti”.
i

GIRIOS, GOJAI IR SENOVĖS DIEVAI

■I

Kę p rakoja xeao^^s istonkai į girių ir kitus dievus esant”. Is
apie l-et u v u pažiūras į gamtą ’ XVI amžiaus gausu žinių apie
Velykų šventė krikščionių pa- bai pavargo, miego spaudžiami
garbinimą šventųjų medžių ir
Lietuviai labai vėtai buvo pri
šaulyje yra labai svarbi h reikš Priešaušriu šventoriuje ėmė dun
girių. Minėtas žemučių revizo
jungti krikščionių tikybai. Bai
minga. bet svarbiausia ir reikš keti būbnai, žadindami vi^ų apyrius Laškovski’s liepęs žmonėms
gimus iki XII amžiui teatėjo
mingiausia ir katalikiškose ša- 1‘nkių žmones kelti:f ir rengtis
iškirsti šventuosius medžius, ne
pirmi n: iionie i ii pas Pa bale i o
Ivse, kur jas bažnyčia švenčia ssu I bažnyčion Velykų ryto pamal
nutikę tai daryti, kolei jis pir
gimines, bc-t nei kitai kų dvasiš
didžiausiomis iškilmėmis, o ypa doms. Saulei tekant, šventoriuje
mas nopiadėjęs, nes buvę tikri
ki:*!, kurį? v ries prūsui ir lietu
tingai Europoje, kur taip kitų taiškvnė apreiškė pamaldų lai
dievus girias apgyvenus.
vius šurkėji Kryžiaus karų, nei
valstybių Velykas iškilmingai ką. Prie Karsto altoriaus atėjo
Ermonas Usener’is savo vei
vekiečių-kaižygių ordinas (kryšvenčia r Letuva.
kunigas su tarnais rr pradėjo
žiucčiai) sekančiais amžiais ne- kale “apie dievų vardus” yra su Greta siu girios ir medžių die
Lietuvos išeiviai Velyke pa precesiją, kurią vedė raudona
jsiengė išrauti senovė^ tikybos. teikęs peržvalgę lietuviškųjų vų, patys medžiai buvo taip pat
pločius atsinešė ir į šią šalį, ta. į stula apgaubtas kryžius. Paskui
Iš jo rankinio pa kaipo dievai garbinami.
Dar reformacijos metu daugybę dievu va
i
ę.au tie papročiai čia visgi nesu- kryžių nešta žibintuvai, papar
Janoiinas Pragiškis sako apie'
randame perspėjimų ir nurody siimsiu girių ir medžių dievus.
į< lia tokio entuziazmu, koks vra čiai, vėliavos ir altoriai, kuriuos
mų apie žmonėse tebeužsiliku Jų vardai yra labai aiškus:
dievonamių laikomą ąžuolą..
Lietuvoj, kur. Velykos švenčia nešė vainikuotos mergaitės.
Mara?
sias :har senovės tikybos pažiū medinis — medės vyras,
Ąžuolas buvo švenčiau siausis
mos dvi ir tris dienas, su paki
Varpų
skambėjimo
ir
vargo

'
$0*1^
ras,
gan
nasaulinčs
valdžios
isamedis, bet ir kiti medžiai: kle
tusiu žmonių ūpu, su džiaugs
giristis — girios vyras,
nų
ūžimo
lydima
proseija
ėjo
kymu.ose išmėtytų. Taip daly pužaitis — pušies vyras,
vas, šermukšnė, pušis, ieva, lie
mu ir linksmybėmis, kokiu čia
laukan
pakeltu
balsu
giedam
kams susidarius, -aprautame, aužualis — ąžuolo dievas,
išeivijoj visgi sukelti gyvenimo
tuviu skaitėsi Krėviški esą: “Sla
j
nkfsmybės
<įiesmę,
kiekvieną
kaip apie 1580 m. buvo parašy
aplinkybės' neleidžia? K;d pri
vai ir žemaičiai kadagį irgi skam
klevelis — klevo dievas,
jos
punktą
baigiant
žodžiais
tė šventu”, sako Praetorius;
tas iš gyvenimo pestebėjimų pa- biržų.lis — beržo dievas,
siminti prabėgusius laikus ir
Aleliuja,
Aleli
uja.
Procesijoje
j
<emtusai veikalas ‘"apie žemai šermukšnis—šermukšnės dievas taip pat putiną.
įsivaizduoti kaip reikšmingai
senesniais
laikais
buvo
dar
vaiz
čiu dievus” Jo autorius Jokū
Ypačiai svarbi yra tolesnėms^
Velykos švęsta. Lietuvoje praė
ivulis . .. ievos -dievai.
duojamas
ir
pragaras.
Pirma
kry
bas Laškovskis. kuris 1563-—1579
išvadoms jėzuito Rostovskio ži-:
jusiuose laikuose, šiose išvaka
žiaus
nešta
būbna^,
paskui
kurį
į
m. Žemaičiuose buvo revizorius
rėse prisiminkime bert Velykų
Kad čia turime reikalą su die nia (iš Lietuvos jėzuitų provin
ėjo
išsilavinęs
būbnininkas.
Pir|
ir surašė <avo pastebėjimus apie vais, rodo vyriškos gimties nu cijos arkyvo), suteiktoji iš jė
naktį, kuriai panašios’ nakties
ma
būbno
ėjo
du
ar
daugiau
veL
1|
senobinius žemaičių dievus. Dar statymas nuo žodžių, kurie šiaip zuitų veikimo 1618 m. Vendene
niekad nėra kitais metų lajkais.
niais apsirėdžiusių klounų. ku-l |
Al
A.
vėbau, XVII amžiui baigiantis jau yra moteriškos gimties: gi(Nukelta į 6 psl.)
..Paskutinio prieš \elykas šeš
xA <*<.;•, v> «£»;•; • Y.
V'4.'lie
unksdami
ir
pykdami
tam!?
lietuvių kunigas Motiejus Praetadienio popietyje Lietuvoj žmo
tikrais gestais taikydavosi prol
torius veikale apie ‘"Prūsų keis
nės baigė visus dienos darbus
kryžių
ką
nors
iš
procesijos
da-J
tybes*’ tebeįstengė dar suteikti i
ir su -saulėleidžiu užstojo tikrai
lyvių
nutverii.
kad
nusinešus
K.
Šklėrius
Estės portretas
mums svarbių žinių apie lietu- [
šventtas vakaras. Vokarienės
pragraran.
viu garbinimą dievų ir iš to ki
užvalgius, kas tik galėjo, kelia
lusius
ypatingus papročius, kuvo į bažnyčia, kad ir gana toli.
Prie kiekvieno tų velnių ges
miečiai
vartojo
prigavystę:
bon• ie ligi mūsų dienu žmonėse ne-;
Bažnyčia būdavo iškaišyta eg to, būbnininkas smarkiai muš kuogreičiau grįžti namo valgyti
Velykų
pusryčius.
Panašias
pro
ką
degtinės
dėdavo
valgių
apa

visai tėra išnvke.
lėmis. Prie vieno altoriaus iš davo būbną, nuduodamas perku*
!
cA
ijas
Europos
/tautų
išeiviai
čion.
kad
nesimatytu,
ir
kaio
puoštas Viešpaties grabas. Lan no trentksmą. Tada velniai
Kokia buvo Pabalčio giminių
gai uždangstyti, pasieniais pri prunkšdami bėgo šalin, o kry-' vykdo ir šioje šalyje, Račiau ka degtinę kunigas nematydamas
senovės tikyba, turime apie tai
statyta eglių, tose sukabinta Kry žius vis ėjo pirmyn. Velniai ap žin kodėl viski tos procesuos iš turėjo pašventinti; mat, žmo
ir idlaugiau žinių iš įvairių gady
žiaus Keliu atvaizdai, altorius sisukę vėl grižo, bet čia juos vėl eivijoj nėra tokios imponuojan nės be šelmysčių niekur apsieiti
nių. Bene seniausiu, bus šutei-.
apkaišytas gėlėmis, apdangsty nuduotas perkūnas grūdo šalin. čios ir reikšmingos, kaip tai jos Į nenori.
kęs Petras Dusburgietis, kuris
tas baltomis gazomis ir tpstaty- Reiškia,’ kryžius pragarą nuga būdavo Lietuvoj. Tiesa, dabar
Kunigas išėjęs prie bažnyčios 1326 m. apie senprūsius sako:
tas žibančiomis žvokėmis ir lem lėjo. Bet paskui tas pragaras iu jau ir Lietuvoj daug kas pasikei durų sustojęs atskaitė maldą, ir
:‘Jie matė dievu kiekviename
pomis. Viduryje altoriaus sto procesijų pradėjo nykti, ir vi tę.
paskui eidamas kiekvieną prieš tvarte — saulėje, menesyje >r
vėjo baltu šydai pridengtą mun_ sai išnyko.
1
Šventinimas valgiu
Įį pastatytą pintinaitę ar gurbelį žvaigždėse, perkūne, paukščiuoJ
i
strancija su Hostija. Prie alto
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
pakrapina švęstu vandeniu. Kaip se; jie skaitė šventais girias, lau_ .
Procesija tris kartus aplink
Buvo
nuo
seniai
įsigyvenęs
riaus klūpėjo du ar keturi kom- bažnyčią apėjus grižo, bažnyčion/
tik kunigas krapylą pakėlė, tuo kas ir vandenis, taip jog nei me-Į
paprotys
Velykų
pusryčius
val

žomis apsivilkę vaikai, o toliau kur buvo laikomos mišios ir sa
jau bernai griebė savo pintinaites džių kirto, laukų neišdirbo, nei i
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
gyti
pašvęstus.
Miestuose
ir
nuo altoriaus komžomis apsivil koma trumputis pamokslas. Pa-j
ar gurbelius, ir net neuždengę, žvejojo”.
kę stovėo du ar keturi vyrai mokslą kunigas sakė labai trum- i dvaruose ponai ir poneliai tam - tekini su gėrybėmis bėgo prie
. *1
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:
tikslui
šeštadienio
popiety
tuos
j
Apie
šventąsias
lietuvių
gi

su storomis lazdomis. Tai buvo pai. kad neužtęsti laiką, nes vie
valgius sudėję ant stalo, pakvies i savo vežimų ir susėdę kuogrei- rias sako mums dar apie 1252 m.?
Karsto sargyba.
čiausia skubino namo pusryčius
na, žmonės, kurie per naktį baž
•
A. LAURAITIS
Galicijos ir Valuinės metraščio
Vargo žmonės per naktį baž nyčioj budėjo, buvo labai nu davo kunigą tų valgių pašventi valgyti.
autorius: lietuvių kunigaikštis
nyčioj giedodami, ir iki ryto la- vargę, o antra, kad visi norėjo nimui. Kaimiečiai savo valgius
5 V. RASČIAUŠKAS
šventinti nešdavo Velykų rytą
Mindaugas, kad ir buvo pakrikš
bažnyčion. Prisikrovę gurbelius, SAUGOKIS LAISVAMANIO
tytas bijojęs tūlos šventosios gi
IR VISI DARBUOTOJAI
pintinaites i# sSynėlessavo val
rios
ir
nedrįsęs
jon
‘
žengti.
Apie
^Zoologijos sode. Brookfield,
|
LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
į giais, sustojo šventoriuje aplink Ill., dramblys klausia liūto:
žemaičių garbinimą medžių ir
Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti,
bažnyčią trimis- ir keturiais rė
girių
plačiai
mums
pasakoja
vie

— Kodėl gerbiamasis taip žvai
Ruošiame ekskursijų ir pavienių ašmemj maršrutus į Lie
dais ir nudengę laukė, kol pir
|
visiems draugams ir klientams linki
ę moms
ruoji ant tigro? Juk jis galėtų nuolis — kamendu-la Jeronimas
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir
mišioms pasibaigus kuni
Pradiškis, kuris 1409—1418 m.
būt tavo draugu.
gas ateis pašventinti.
geriausiais patogumais;
— Jis? Geriau aš gulėsiu vie juos mokė krikščionių tikybos:
Nešė jie švęsti kumpius, sū
noj lovoj su krokodilu. Iš laik jie garbinę “girias vėliniams pa
rius, sviestą, varškę, ragaišį, py
raščių sužinojau, jog tas bestija skirtas”, ypatingą “seniausį, vi
ragą,
margintus
ir
vienspalvius
B 1733 S. Halsted St.
Chicago’, Ill. 60608 «
sų medžių švenčiausį ąžuolą”,
laisvamanis,
y
b dažytus kiaušinius, keptus avi vra
kuriame numatę “šventąjį dievP
Telef. CA 6-0970
| nėlius ir paršiukus, lašinius ir
namį”.
® Nebandančios priešintis mer
kitokius valgius, kas tik tokius
Panašių zjinjiu kartoja BrucVelykoms prirengti galėjo. Ku ginos labai puikiai gyvena — kner’is iš lenku istoriko Jono
nigai drauste degtinę, tačiau kai bet neilgai.
9727 So. Western Ave., Chicago, IIL 60643
Dlugosz’iavs “lietuviai garbino
girias, kurias jie vadino šven
Tel: (312) 238-9787-8.
5Hiiiuiininiiiiminnniiimiiitiiiiniiiiiiniiiininiiiiiiiiniiniiiiniiiiimiiiiiiiii»iig tomis ir mirties bausme draudė
g LITeKATCRA, lietuviu Hteritūros, meno ir
jas paliesti..., nes jose jie manė

V & G HARDWARE
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AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

m. metraitb. Jame yra vertingi, niekuomet uesenrtą, Vine.
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankct
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr T
Meilaus atraipeniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis k
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir A. Vara
kūrybos poveikalaii. 365 pusL knyga kainuoja tik F3.

• DAINĮJ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn
tfnll šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu
švente* bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmfe
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja W.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St., Chicago, HL 60629

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS
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• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprstj
I
ta? Juoio Adomaičio — Dėdės Šerno .gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* litą
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr i
parduodam* tik už IX
J

> L1E1U VISK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalasštk I
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* | !
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs kiekvienas
lietuviui. Leidinys Blustruotu nuotraukomis, psbaigoje duodami fl
>
vitovąrdžių pavadlnima1*!* Jų vertiniai | vokiečių tslb*. Lab*
landlngoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių Icmėlapla. Kaina
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SIUNTINIAI Į LIETUVA

i

Cosmos Parcels Express Corp.

|

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
ZbOl W. 69tN St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737
V.

VALANTINAS

Ini LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

> KĄ LAUK>3 L>M*. rašytoje® Petronėlės Orintaltės ata
mtnftnal Ir mintys apie asmenis tr vietas neprik. Lietuvoje ir pb
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik O.
> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*
Im ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje’; tik a- i
lurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu ir poe |
y/a Dabar būtę jį galima r«*v«.dJrti
oš žmogau* te‘.*«»
Kzyfs y-* dldeEc r'.rmxto.
pnalspl*.

TeL 925-2787

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, ILL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ii
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
tr patarė mums toliau studijuoti.
latru |2S. Kieti ririeBaL

D.

aUHLMAN,

B.S., Registruotas vaistininku *
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Ftita* H

t

NAUJIENOS
U33 S. Halsted St, Chicago, K KE03

SHOE

t — NaaJIeiMM, Chicago, 8, Bl.

Thursday, Aprfl 19, 19^4

THE LITHUANIAN DAILY MfcWl t

Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday^
by The Lithuanian News Publishing Con Inc.
173T So. Halstvd SvrxL Chicago, IL *060*

Telephone 411-410©

2ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
Postmaster: Send address changes to Naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

metama
- - - - -________ $40.06
pusei metu
$22.00
trims mėnesiams
$12.00
vienam menesiui . _
_ _
$4.00

As of January 1, 1980
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per
Jx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per yearn Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per [
metams$45.00
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų
$24.00
-ther countries $48.00 ner year.
vienam mėnesiui$5.00

Užsieniuose

25 cents per copy

metams ____ ______ ___ $48.00
pusei metų -_____________ - $26.00

Nuo sausio pirmos dienot

Dienraščio kainos:

Naujienos ema kasdien, išskiriant
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
metams .
----------- $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
pusei metų —$24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
trim g menesiams --------------. $15.00

Chicagoje ir priemiesčiuose:

vienam mėnesiui -----Kitose JAV vietose:

—

$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius.,
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Nesusipratimas ar biaurus melas
Neseniai gavau Australijos lietuvių laikraščio “Mūsų
Pastogę” 1983 metų rugp. 15 dienos numerį. Jame duo
tas V. Augustinavičiaus pasikalbėjimas su L. B. Mar
quette Parko apyl. pirm. B. Vindašienė. Įdėta ir p Vindašienės fotografiją,
V ’:i' !

pratęsti per du savaitgalius. Pagal paskelbtas rinkimų
taisykles, kiekvienas galėjo j rinkfrrų būstinę atnešti
balsų tiek, kiek tik norėjo. Net į vieną voką galėjo su
dėti kelioliką balsų. Nereikėjo, net asmeniškai ateiti j
rinkiminę būstinę — galėjai voką su balsavimo kortelėmis
įduoti bet kada, bet kuriam rinkim^ komisijos nariui,
žodžiu, iš telefono knygos išrašei lietuviškas pavardės
ir nešk į rinkiminę būstinę. Ir po tokios agitacijos ir
visokiais būdais, pęr dvi savaites medžiojant balsus, vi
soje Chicagoje buvo paduota vos 195? balsai. Gal gerb.
pirmininkė galėtų paaiškinti Australijos lietuviams, kas
atsitiko su tais 3,000 “apsimokėjusių narių”, kurie ne- j
atėjo balsuoti? Didžioji lietuvių dalis’neatėjo balsuoti, j
protestuodami prieš bendruomenės pasinešimą bendrauti
su okupanto statytiniais ir už laisvinimo veiksnių grio- f
vimą.
*
Tą patį galima pasakyti ir apie p. Vindašienės pa-1
reiškimą, kad Į susirinkimą atsilankė virš 1,000 narių. Į
Įdomu, kokioje salėje p. Vindašienė šaukia nariu susi
rinkimą, kurioje sutalpintų 1,000 asmenų, čia nėra ta
kios susirinkimams salės. Paprastai ji skelbia, kad susi
rinkimas įvyks parapijos salėje, kurioje gal tik pusė to
skaičiaus telpa. Tikrumoje p. Pirmininkė “savo narių”
skaičių padidino mažiausiai 10 kartų. Kaip lengva iš
100 padaryti 1,000. Išsismaginusi p. Vindašienė, pasi
šoko prieš australiečius pasirodyti svarbi figūra. Ji ne
pagalvojo, kad Australijos laikraščiai ir Chicagą pa
siekia.

Niagara laukia turistų

Matomai, bendradarbiavimas su okupanto pataikū
korę, vadinas, apie iris mylias,
nais taip pat paveikė ir p. Vindašienę. tai ji pasijuto ta VLADAS POŽĖLA
i c nuo Balsupių iki Marijampo
rytum partijos vadas. Ji jau nesako, kad “mūsų apy
lės apie dešimt kilometrų.
KOVOS DĖL SPAUDOS
linkė”, bet “mano apylinkė”. Visa apylinkė tik jai pri
— Palaukite! — šūktelėjo :š
(ATSIMINIMAI)’
džiaugsmo Kapsukas. — Aš tu
klauso. Ir pati nuo savo žodžių pasijuto toks didėlis va
riu sumanymą. Baikime eiti iki
das ir australiečiams pareiškė, kad jau jai nė tik visa ( Tęsinys)
o f enitticiją. Skubėdami pasi miestelio, o iš ten keliu į Ma
Marquette Parko apylinkė priklauso, bet ir visos kitos.
traukėme .kokį kilometrą Į pie
Reikėjo repeticijų būrini ap
rijampolę. Balsupius' ir nulup
Marquette Parke lietuvių organizacijos jai priklauso. mokyti: vietai pažinti, vartams tus nuo Vilkaviškio-Marijampo us aš pažįstu!
...“Mano vadovaujama apylinkė apima visas apylinkėje apžiūrėti, rolėms- suderinti ir lės plento ir sustojome. .
Patikėjome. Ir gerai išėjo: po
. — Kur fcįiaįt?
*
^sančiąs ėrganižacįjas”... Ji besigirdama pradžjo tikėti, VęiKsrhų nk&ytiš su kiekvienu
pusės valandos Jau buvome kai
Bendrai galvojome: Marijamkad australiėciai nežino,, kaip tvarkosi lietuvių išeivių atakirai, išmokt:'-žėpklus. veiks-l ■pblė.'kiek i pietų rytus, nuo Vil me. o iš ten mūsų pamuštoms ko
organizacijos. Ar nebus ir čia pritaikna idėja iš rytų, mij pradžiai, galui ir pavojaus. kaviškio, tąa ėjome pietų link. joms nebebuvo jau yaĘgcępasiek.
N(įstatytą ir "linijos atsitraukti.
. -;
J ' • miestą.
i i. .
kad partijai viskas.priklauso?
.
Taip, kaip stovime. Marijaftųj.o- t tf
Rėpetlcrjn riėpifca pavyko- ke

i.pirmas p.:(Augustinavičiaus klausimas,,buvo: “Kiek
Marquette Parke gyveną Įi^Įuyiw7?q Į Įklausomą p. Vin
dašienė atsako:
APYLINKĖ (mano pabraukta.
I. P.) PLB šeimoje bus bene pati didžiausia. Neįmano
Toliau kelkis vfed-e pas di\ Gni lė bus rW kairėj. -Ten rėikia šilkma sudaryti visų čia gyvenančių lietuvii] sąrašų. Apy
io •!
\ • *_
4i • rin. Aš žfriojau — daktiiras neKas dirba partijai, tas yra atpalaiduotas nuo tiesos lio žvalgai atsistojo per arti nuo
' fis ir erti Ahtūprų hrrk, paskui
linkė apima dešimt priemiesčių. Spėjama, kad joje gy
sulaikė grįžusi iš dar
Kapsuko. Pozityviam žmo
rakymo. Apie Vasario 16 dienos minėjimus ir aukų rin
BaJstrpitf link. O rs ten,?
vena apie 20,000 lietuvių, nors sąrašuose lietuvių mokestį
ir turėjo ji paleisti. Tas at
nepatinka lengvi greito dar
kimą, ji taip porina: ../‘Anksčiau, Vasario 16 minėji bo,
— Jokia tamsa:, — sako Kap
sitikimas kiek pagreitino mūsų
yra apsimokėjusių virš 3,000. Apylinkės metimuose su
bo užsispyi-ėliai. Bet buvau tik
sukas. — nebesūsliks man galmuose aukos būdavo lygiomis paskirstomos. taiqJ Liet. žygį..
.
V'
.
tas. kad daktaras padės ištrūku
sirinkimuose sueina virš 1,000 tautiečių”...
Bendr. ir Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTa)”... Koks . Pasiųstasis žvalgas,- ištyręs pa ( vos iki Marijampolės!
siam iš nelaisvės jaunuoliui. Pa
Su p. Vindašienė teko kartu dirbti dvejuose Tauti melas!!! Ponia Vindašienė puikiai žino, kad anksčiau dėtį. ' davė ženklą. Minutė ki - Gal pirmą kartą savo gyveni klausti buvo pasiustas Kapsu
me patynatt, kas yra eiti lygiu
nių Šokių švenčių komitetuose. Pažinojau, kaip rimtą visos aukos, gautos laike Vasario 16; dienos minėjimo, ta, ir visi mes jafi buvome prie keliu ir kas suarta dirva. Sku kas. Naktis, rado jis daktarą
moterį. Niekada nebūčiau patikėjęs,' kad ji gali taip ne buvo skirtos tik ALTai, Lietuvos laisvinimo reikalams. užtvaros vartų. Stipriai, paspau bame, einame,‘klumpame. Tylo imigusį. Kapsukas užtruko su
dus. jie ^tšfžferę- Netikėta lai
misija.
siskaityti su tiesa. Ar p. Vindašienė mano, kad Austra Tai kas vertė p. Vindašienę skelbti tą^m.elą, Australijos mė
mis, be žado. Bijome savo gar
’, išgirdęs'triukšmą, sargas iš
— Daktaras prašo užeiti, —
lija yra kur nors ant mėnulio ir kad Marquette Parke lietuviams? Tik vėliau, bendruomenei nukrypus į bendra ėjo .pasižiūrėti. Tuomet dviese, so ir gaudome bet kokį kitą gar- sugrįžęs prisakė Kapsukas.
niekas nesužinos jos svaičiojimų, jos fantazijos? Kokia darbiavimą su okupanto pataikūnais, ji, bendruomenė, kalvis, su draugu, pagavo sargą, >ą, iš kitur atėjusį. Ir taip ne Radome maloniausia ęloba. Iškita kilometrą, bet visus
nesąmonė!!! “3,000 užsimokėjusių narių ir 1,000 ateina pradėjo trukdyti aukų rinkimą Lietuvos laisvinimo rei atėmė iš jo rakt'is — vartų 5 r viena
girdęs apie mūsų odisėją, jis
trisdešimt.
i dvejų durti, o kol jie baigė jį
nuoširdižiai apsidžiaugė mūsų
i susirinkimus”.
kalams.
surikti, Kleopas pasilenkęs jau
— Girdite, šimes loja! — stai ryžtu ir sėkme. Pagalba mums
Kalbėkime faktais. Chicagoje yra per 5 LB apylin
jai, kaip ir visiems okupanto pataikūnams, nepatinka ė.’o. lattk iš savo narvelio; kupi ga sušnibždėjo po Kapsuko įkan- buvo didžiausia.
kės. Kaip ji priskaitė Marquette Parke 3,000 narių, jei
nas nuostabos ir . džiaugsmo.,i din ėjęs Kleopas Jurgelionis.
— Kapsukas, daktare, grįžta Į
visoje Chicagoje, 1982 metais renkant LB X tarybą, buvo Lietuvos laisvinimo veiksniai. Todėl ji priekaištauja Aus Sargui patariau tylėti, 'daboklės — Taip, loja dešinėje, — pa Vilnių savo keliais, c mudu ten
paduota vos tik 1950 balsų, o į seimą—1953 balsai. (Drau- Į tralijos lietuviams, kad jie remia VLIKo veiklą. ...“Visi duris užtrenkiau,, o visiems iš tvirtinome linktelėję galvas.
norėtume keliauti arkliais.
Jūsų
atstovai
vieningai
rėmė
VLIKo
.
veiklą,
nors
man
ėjus
pro
vartas,
daviau
ženklą
Ir,
sustoję
iš
nuovargio,
gal

gas, 1982.6.17. Vyriausios rinkimų komisijos pranešė
— Gerai. Kapsukus eis gulti
tas ne visais atvejais buvo prie širdies”.-..
pasitraukti. Operacija truko 15 vojome, kur esame. Ne Antu kitur, o tamstos pas mane. Dar
V

Matome, kad okupanto pataikūnai, kiekviena proga,
Tie 1950 balsų tai tik du trečdaliai Marquette Parko
užsimokėjusių balsų. 0 kur dar visų kitų Chicagos apy tą okupanto tikslą, žeminti-niekinti Lietuvos laisvinimo
linkių narių balsai? Argi Chicagoje tik 2,000 lietuvių? veiksnius, stengiasi paskleisti ir tarp Australijos lie
Ir tai, kad sumedžiotų tuos 1950 balsų, rinkimai buvo tuvių.
Ignas Petrauskas
... -..........................................................................................................

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MCSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1%9

(Tęsinys)
KAIP LIUBLINO UNIJĄ VERTINA
IR AIŠKINA LENKAI

Čia pateikiu glaustai svarbesnes mintis ir pa
sisakymus ryšium su Liublino unijos sukaktim
iš atsitiktinai man patekusios lenkų spaudos:
dviejų Čikagos lenkų dienraščių. Būtų labai įdo
mu ir naudinga, jei kas nors, sekąs lenkų išeivi
joje ir pačioje Lenkijoje jų spaudą, galėtų duoti
santrauką, bent svarbesnių joje pareikštų nuo
monių.
Taip “Dziennik Związkowy” liepos mėn. 19 d.
1969 m. korespondentas K. A. Abramowicz’ius iš
Londono praneša, kad pasiruošimas šiam minė
jimui pradėtas 1968 m. Londone susidariusio ko
miteto, kuriam vadovauja gen. St. Kopanski. Ypa
tingai aKtyvus čia pasirodė redaktorius St. Sa
vickį, kuris išleido net atskirą brošiūrą “Unia
Lubchka i jei znaczenie”. Svarbiausioji minėji
mo da'l’z buvo atlikta brikelio 22 d. Westminster
Cathedra) Ha’l, Lcn ione. Kalbėjo tam reikalui
iškviestas iš JAV senas istorikas prof. Oscar Ha’p-'ki. kuris nušrm tė visą istorinį foną karaliaus

■

.

fc.

<.7

■rriimčių; Visa praėjo bė kliūčių. piai, nes jie kairėje prie plento. su tamsa išvažiuosite Jiezno
Nesitikėjau taip greitai apsidirb- Gal Balsupiai? Jei mes tarp link. Iš ten kitais arkliais to
j plento ir Balsupių. tai šie tikrai liau, gerai?
Nors Kapsukas buvo apsiėmęs mums iš dešinės. Ar tai gali bū(Bus daugiau)
šunkeliais vesti mus i Marijam- Ii? Gal tik pasigirdo. Jau einapoię, bet tamsa- suklaidino jo me keturias su puse valandas, su
JAV TfftJPYMO BO.JIj.

T—

Žygimanto Augusto naudingų Lenkijai darbų bei
nenutraukiamą, amžiną abiejų valstybių uniją.
Jis pabrėžė “savanoriškumą” ir “patvarumą” ,tos
sąjungos. (Jo kalba pilnai atspausdinta “Wiadomosri Londynskie” liepos mėn. 27 d.).
Korespondento teigimu, kai kuriose vietose
minėjimas jau atliktas, taip, pavyzdžiui, katalikų
centre Leeds, kur į susirinkijną atvykę gudai, lie
tuviai, ukrainiečiai, tie iš palankiųjų, kurie atski
ruose pareiškimuose, kas retai atsitinka, pabrėžė
unijos teigiamą pusę.
x
To pat dienraščio, tos dienos numery, atsjjatfšdintas platus straipsnis Stefan Lojan’o “Unia Lubelska 1569 -1969”. Autorius (kaip įprasta dau
gumai lenkų išeivijoje) be gilesnio įžvalgumo ma
to tik šviesiąsias Liublino unijos puses, naudin
gas lenkišku žvilgsniu. Jis rašo: “Prisiminliiii
mūsų istorijoje 1569 m. yra ir apvainikavimas
lenkų taikingos ekspansijos Į rytus, įvykdytas he
smurto, prievartos ir ne grabimo būdu, ar valid
absoliutaus monarcho (kaip tai buvo minima kai
kur, tanr tikru laiku), bet draugišku susiklausy
mu, broliškos santaikos sutarimu, sekant iš anks
čiau priimtą šūkį: laisvi su laisvais, lygūs-su

sytas mūsų tautos istorijos lapuose, jos didingo gresianti Maskvos pavojų tie ryšiai reikėjo dar
sios kultūros, kuri savo prigimtimi yra Lenkijos labiau sustiprinti.
pagrindu, drauge su daugeliu kitų pasaulinės kū
Aprašydamas seimą Liubline p. S. Lojan ra
rybinės minties minėjimų”.
Toliau matysis, kad autorius pats sau prieš šo, kad jis prasidėjęs 1568 metais. Keturi iš eilės
tarauja, norėdamas vietomis užtemdyti jam- ne seimai (posėdžiai) buvę be jokių rezultatų, be
malonius dalykus. Jis nurodo šias svarbesnes prie vaisiai. Lietuvos aristokratai, vadovaujami Rad
žastis unijas sudaryti: Maskvos caras Jonas IV inių, norėdami nutraukti pasitarimus, apleido
žiauftlsns dėjo pastangas 'užvaldyti Inflantus Liubliną. Jie buvo šalininkai Lietuvos atsiskyri
(dab. Latviją ir Estiją), kurie pasidavė Vilniuje mo,-nes sulyginimas lietuvių ir rusų šlėktos su
(15d9 m. lapkričio mėn. 28 d.) globai Lietuvos ir lenkų (šlėkta) jiems grėsė nustojimu turimos pa
Lenkijos, jis laike vainikavimosi Maskvoje 1547 dėties. Pasiliko Palenkės, Volynės ir Kijevo pro
metais pasiskelbė “caru visos Rusijos” ir 1553 m. vincijų atstovai. Jie nutraukė ryšius'su Lietuva
dėjo pastangas Ryme gauti Rusijos karaliaus vai ir prisijungė tiesiog prie Lenkijos. (Juos prijun
niką, už ką žadėjęs tapti kataliku... Karas su gė prieš jų norą Žygimantas Augustas, — V.Ž.).
Maskva vyko. M. Radvila Rudasis sumušė rusus Lietuvių aristokratai, sužinoję apie tai, grįžo at
prie Oršos ir Ūlos. 1566 m. Žygimantas Augustas gal į LiuHihą/1569 m. liepos mėn. 1 d. buvo susi
ruošė didelį karo žygį prieš Maskvą. Nors tas pa tarta dėl visuotinės taikos. Visiems (sic!) bend
siruošimas nuėjęs niekais^ bet caras Ivanas buvo rai besidžiaugiant, įvyko nustatyta unijos aktui
priverstas sūri
nito Ihflantų užvaldymo. ririeeaika. Dalyvavo Poprežraus legatas. Švedijos.
VolRetijos, Turkijos, Totorių ir Maskvos pusiun
Nuo to laiko Žy^ąftūitfla A. tąpęs dideliu Lietu
tintai:
vos-Lenkijos unijom šalininku, juo labiau, kad jis
buvo bevaikis ir sU juo. baigėsi Jogailaičių dinas
(Bus daugiau)
tija. Tas skatino ji skubėti, bet jis nenorėjęs var
toti tam jokios prievartos.
Ta ypatingai -žinoma lenkų politines ideologįLiėmlų ttįorijš (šlėkta) tos unijos karštai
PATS SKAltVk tft KITUS PARAGINK
ios savybė — patraukti sau kitas'tautas prieCtei- •riekė,
tes periąs privilegijas,-ku
singos dvasinės laisvės, religinės tolerancijos jr rias turėjo ir lenkų šlėkta —.dalyvauti seimuose
gerbimo kito įsitikinimų, visa tai išoriniai spin ir turėti balsą valstybės valdyme. Lietuva ir se
duliavo epochoje lenkų didžiosios valstybės (Ino- niau per du Šimtu metų turėjo su lenkais bendrų
carstwowej), tai yra kilnus pasididžiavimas. įra- interesų ir unijų ryšių, o dabar ypatingai prieš
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

1729 S. Halsted St
Chicago, ,60608

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

24 Hour Service

'312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujienose buvo skelbiama,
kad Bronio Railos nusibastymai
Medicinos direktorius
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa į
1939 $. Manheim Rd^ Westchester, 111. praeitais metais, kai J. Klausei-!
VALANDOS; 3—9 darbo drenomis
kis pasijuto"be pagrindo įžeistas
ir panoro pasižiūrėti arčiau į
Bronio Railos mėgiamas pa
: TeL: 562-2727 arba 562-2728
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos
M. Šileikis
Senrke &55-4506,
06058
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.
Pirmi a ilsia, Klauseikis faktais $yti K. Janutai, 2818 Avenal SL, Į
‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ode, kad
ižeides K.
įrodė,
kad Raila
Raila įžeidęs
K. JaJa ^’os Angeles, C A 90039. Jei pas
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
nutą be jokio pagrindo ir be j^- jį dar yra keli ėgzemplioriai, tai
1907 West 103id Street
kio reikalo. Trenkė kaip perkū už tris dolerius jums ją atsiųs,
Valanriąs pągą.1 susitarimą
nas giedrą dieną ir initratėjo. o jeigu jau nebebus, tai bus vie
Kai Januta bandė reikalą išaiš na iš tų lietuviškų knygų, kuri
kinti, tai Raila ir klausyti neno išėjo. Ji nebegali-, bet išėjo į
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai žmones: Raila yra Klauseikio
knygos vertas. Jis turi pasiklau
OPTOMETR1STAS
neteisingo žodžio nepataiso.
syti, ką žmonės apie jo paties
KALBA LIETUVIŠKAI
J. Klauseikis giliau pažiūrėjo I knygas mano. Turės progos pa2618 W< 71st St. TeL 737-5149
ty _
_ « r__ __ _
_
į Railos /‘stilistiką” ir papras- matyti, kodėl jų nepuola. Apie
Tikrina ajds. Pritaiko akinius
ciausiais faktais įrodė, kad gra- Klausei k jo knyga jis paleido uar
ir “contact lenses”.
žiais žodžiais apibarstomas labai kelis railiskus melagingus tvirnegražus tvirtinimas, Tas tvir tinimus, bet išdėstytų faktų ne
Dr. LEONAS SEIBUTIS tinimas veik visuomet yra mela paneigė. Jau laikas, kad atkreipgingas. O melas, nors jį gražiau
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
siai “stilistas” papuošia, vis lie-’
PROSTATOS CHIRURGIJA
St. Stalioraitis
ka melu. Kenksmingu pačiam
į 2656 West 63rd Street
šmeižtajam.
y ’ ,A- ;
Westchester Community klinikos

- Ofiso telefonas: 776-2880,

• «

f . . Reridencijos telef.; 448-5545

Florida
Prostates-, inkstų ir šlapumo
.takų chirurgija.
St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

J. Klauseikis parašė studiją-, ,-,y -B^KNYGOs;v;;
kurią' turėtų atidžiai paskaityti
Mes norime patenkinti savo
visi lietuviai, kurie plunksną į troškimus, norime būti laimingi.
rankas ima ir nori pasakyti savo Dėlto pirmiausia turime pamėg
nuomonę visuomeniniais ir poli- ■ ti geras knygas skaityti. Kny
tūliais klausimais. Ją turėtų pa gose mes randame atsakymus į
studijuoti ir teisininkai, kurie visus mūsų klausimus, kuriais
teisės klausimais dar rūpinasi. mes kartais labai 'domom.es ir
Knygoje gyvais - pavyzdžiais pa kurie mums išsiaiškinti būtų la
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne bai naudingi.
reikia rašyti ne tik paprastam
Knygos išaiškina piaėjusių
piliečiui, bet visai nedera kelias amžių įvykius, atskleidžia gam
knygas -parašiusiam, aukštus tos paslaptis, kurių daugelis ne
meluotojui ir labai žalingu ap supranta ir žiūri į jas kaip į ko
moksiąs
baigusiam’ žmogui. kias antgamtiškas jėgas.
Autorius yra teisininkas, baigęs
Beskaitant knygas pakyla žmo
Kauno universitetą, dirbęs teis gaus’ dvasia, sustiprėja protas,
muose, rašęs teisinius sampro paaiškėja įvairūs mokslo daly
tavimus.
kai. Knygos išmoko išmintin
Knyga, atspausdinta praeitais gai naudotis savo jėgomis.
metais, jau baigiama parduoti.
Neįpratęs arba mažai išsilavi
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra- nęs žmogus turi skaityti leng-
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Kopose. Akvarele

vesni o turinio knygas, tas, ku
rios labiau patinka. Iš nepatinkarnų knygų maža bus naudos.
Iš pradžių geriau skaityti poezi
jos. Jos sukelia žmogaus jaus
mus doroviškai sustiprina. Tada
atsiranda dar didesnis noras
skaityti. O skaitymas nuveda
žmogų ir labai toli — i pasiten
kinimą.

bo. Jis susiranda sau kokį užsi
ėmimą — skaito knygas, dirba
prie namų arba naudojasi kokiu
nors amatu.
Vasarą miesto paikuose nere
tai matydavau senelius kortomis
lošiant. Ir taip gerai.
M. Š.

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Žmones, kurie rašinėja
su botkočiu vandenyje

Tie pasaulinio “rojaus” kūrė
jai yra tikri vargšai. Jie šau
- kia, rėkia, kritikuoja ir puola
Vėliausios studijos
parodė,' kitus, norėdami tuom atkreipti
kad žmonės, ypač provincijoje, i save dėmėsi.
Bet ištikrųjų jie parodo ma
kurie jaunystėje pradėjo dirbti
ir dirbo iki pensijos, gyvena il žiau subrendimo negu vaikai.
giau. Vidutiniai gyvenimo pa Raudonųjų ir “bendiafrontininpročiai ir domėjimasis aktua-l kų” skelbiamos idėjos tiek pri
liais gyvenimo dalykais, daug gyja Amerikos lietuviuose, kiek
užrašas padarytas su botkočiu
padeda žmogui ir senatvėje.
ant vandens.
Darbas, kuris reikalauja šiek
Kiekvienas protingas žmogus
.tiek fizinės mankštos, yra nau- aiškiai mato, ko- verti tie kvailiš.dingas, o ne kenksmingas. Yra; ki jų straksėjimai ir pasigyrisenesnio amžiaus žmonių, kurie į mai
.išėję į pensiją, niekuo nesido
Bendrafrontiniukų” sapnalomi, nuobodžia uja, sėdi ir skurs- gijai gali pritarti tik tie, kurie
ta-. ■ Rot yra daug sveikų sene- gyvena ne savo protu ir nori
lių, kurie, išėję iš fabriko į pen-i.būti supačiuoti raudonu skorsūą, nenurimsta būdami be dar- malus.
L'etuvos Sūnus

Darbas palengvina
senatvę

s

TĖVAS ir sūnus
MABQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKČIOS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue
Cicero.
, 60650
TeL: 652-5245

j

Apdraustas perkraustymas
' iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS

A'RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Td. 376-1882 ar 376-5996

Mylimai žmonai, dukrelei ir sesutei

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

A. A. JUDITAI TRIČYTEI-VANDERPOOL

PERKRAUSTYMA1.
Laidfmai — PHna apdrauda
ŽEMA KAINA
Prumam Master Charge
, ir VISA, korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

r

SOPHIE BARČUS

Aikštes automobiliams pastatyti

i
I f

« TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
N08LE VIRTUE”1 £X££FT WKHHt'S
DRIVING. NEVER. TAKt ANOTHt
DRIYFRS ACTIONS FOR SRANTJD.
.SOONER OR LATER HF
MAY W THE

Amžinybėniškeliavus, jos vyrui WTLLLVM, tėveliams
DELFINAI ir dail. JONUI TRIČIAMS, sesutei RAMUNEI,
|& broliui ALFREDUI ir visiems artimiesiems šioje gilaus
W skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiėkia ir kartu
™Iiūli.

> C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ŠEIMOS VALANDC1

Stoties WOPA - 14W AM
tra^<Iiue|«rn*< » wise
Marouetto Pirte
Ved*}® — Aldone Chyos
TeM.t 77B-1U?

7159

MAPLEWOOD AVI-

CHICAGO, IL 4MK

r

Jį “Lietuvos Aidai’
KAZ* MUUDŽKNfYT*

tMrfiec nuo pimaodior-c Ik!
tadienic 8:»? vaL Taku*
l*M<w ii
Ctotte
AM.

i WTtS rtot5p< 1110 AJE

TetaC 776-1*74

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
HE ODDS ARE
AGAINST THS
IRATE' DRIVER
WHO TRIES TO
GET EVEN ON THE HIGHWAY.
HELP TO PROTECT YOU
W AN AUTO ACCIDENT*
•ACCORDING TO THE
iNSTITUTt FOR SAFER
LIVING, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY
TEND TO RESTRAIN THE BODY
FROM BLOWS AGAINST
PARTS OF THE CAR, LESStN
THE DANGER OF BEING
THROWN OUT OF THE CAR,
AND INCREASE SURVIVAL
OUNCES.

Tel. 974-4410

JUDIT A VANDERPOOL - TRIčYTe
PrartUšajfcc draugams ir pažįstamiems, kad mūsų duk
relė
p< latai Ugos ;r sunkios I gos paliko mus š. m.
balandįa.12 d\,. 3:3(Į
cytfc, sulaukusi 36 m. amžiaus
Iš
Akirijos (utnainio parapijoj įeanpcios pa
lydėta į sv. Kazimiero lietuviu kapines bal. Hfc di Visa lai
dojimo tvarka rūpinosi ir pravedė Lain 'ITctiSeh Funeral
Home, 5501 > AsWand Ave.F Chicago.
Giliai nul ūdę likome: vyras William Vanderpooį, tėvai
Jonas,
Tirą. Tričia;, sesuo Ramunė ii trolis Alfredas
u šeima Kanadoje.
Nuliikię: VYRA^ TĖVAI, SEStV ir BROLIS
—u.-- ■■■*■•( ■*

VA8AITIS-BUTKUS
*

<-14’

- - ■

4 y
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-AQ0 3

Naujienos, Chicago, 8. IR.

Thursday, April 19, 1984

Baranauskas nukalė Linkolno centą
Prezidento Abraomo Linkolno grafikoj)JnVcialai buvo nuimti
tai su inicialais pasišimto metų gimimo sukakčiai j Be
(1909 metais) paminėti. Jungti-j darė retenybė if jų kaina labai
D.
nės Amerikos Valstijas, nuliedi aukštai iškilus.
no varinį centą su nužudytojo
prezidento atvaizdu
Centro grafikos prokeinį kon GIRIOS, GOJOS IR...
Atkelta iš 3 psi.
tekstą laimėjo iš Uetuvos Ame-,
rikon persikėlęs auksakalys-!
— pas latvius), jog
skulptorius Viktoras Brenneris
ems “su šaknimis išrauta
iCill
(įvąirūs šaltiniai sako, kad jo lie- j
ii. taip ąžuolai, kuriems
tuviškoji pavardė buvo B 2
i, taip ir liepos, kurioms mo
nauskas).
terys dievams vištas aukojo der
Kadangi Amerikos centai,
liui ir ūkio pasisekimui užlai'ba kaip priimta juos vadinti
“Lincoln pennies”, apyvartoj •
K u o met 1 i e t u v i a i ’ m ed ža u o s e
..skaitomi šimtais milijonų, tai ja
me atvaizduotas Civilinio karo, imate dievų asmenis, jie manė
rneot prezidentas yra matytas ir Į juose e>ant kažką dvasiška, Me. 1
matomas daugiau žmonių no- dis, kaip ir žmogus, turis sielą.1
gu kurio kito asmens pasaulio Pirminis žmogus kaip žinome, (
griežtai neskiria tarp savęs ir
istorijoj.
Iš pradžios skulptorius* Bren- ji apimančios gamtos dalykų: gy- 1
;neris buvo išsikalęs savo inicia vuliuose, augaluose, net ir ak-‘
lus monetoje, “V. B.”, bet iš menyse jis mato sau aitimas esy- '
dilus daugybei protestų (pagal bes, kurios kaip ir jis, turinčios
:Amerike< įstatymus, ne\Talia dai-Į sielą. Iš šio įsitikinimo, jeg me
dininkams savo pavardės ar ini-jdis, ilgainiui išrivyste nuomonė,
icialų dėti pinigų ir pašto ženklų jogš:oji medžio siela o lygi esan-

ti žmogaus sielai, o pats medis
esą> jame glūdinčio gyvenimo
mirus atrimainusio žmogaus
kūnas.
Teks medis kalbąs ir verkkiąs; kertamas kraujais paplū
dus. Mannhardt’as teikia dau
gybę šios rūšies pavyzdžių; pas
jį kiekvienas gali pamatyti, kaip
iš daugumos šių me ližių sielų iš
sivysto medžių ir girių dvasios
ir demonai — vėliniai.
Lietuvių poezi oje daug kas
šių senovės tikėjimo pažiūrų yra
ligi mūsų dienų užsilikę. Ste
bėtiną prirodymą betuvių tikė
jimo žmogau^ ir medžio vierirūšumo teikia murm dainos ir
raudos.
K. C.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS >
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
1212 Wa Cermak Road

ALEKSANDRA BUIVYDIENE, Sav.

2632 West 71 st St., Chicago, III. 60629
Tel. 476-9026

X BACEVIČIUS — BEI Ju REALT8
džiama š. m balandžio mėn. 19
d., ketvirtadienį, 10 vai. ryte
Civic Center pastate, 23-čias
aukštas, 2302 kambarys. L. B-nės
nariai l:vieč:ami dalyvauti.

o Glasgow, Anglijoj, prie vie
INCOME TAX SERVICE
nų kapinių vartų kabo iškaba:
8529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
“Įvažiavimas į kapines automob H iair.s be lavdntf'gn
draudži areas”.
.
,
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ftfKTROS ĮRENGIMAI
------------------------- ~ ‘ w ‘ry—
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
e Netoli I.ond >no, vie lame ke
Turiu Chicagos miesto
LIETUVIAMS.
Dirbu Ir užmiesčiuose, frell.
lio užsisukime, kabo įspėjamoji
MrintuotaJ ir
iškaba: “Prieš paspaudžiant pe
KLAUDIJUS PUMPUTIS
j-9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
dalu prisimink, kad biblija yra Dilelis butas savininkui. Geras inves
4514 S. Talman Avt<
TeL 927-3559
tavimas.
am_ _
____
geriausias vadovas kelye į
žinybę”.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

3 Sakyk teisybę, nes ją ir me-« 1
lagiai myli.
H

PREDICTABLE LAXATIVE

24TA9LETS

© 1983 Chattem, Inc.

For constipation relief tomorrows!
reach for EX-LAX'tonight. (
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is_^<5r
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA
Visuomenei ir paskiram asmeniui Nau jie-I
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.
<

OFFICERS, DIRECTORS AND STAFF

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
LOANS INSURED SAVINGS ♦ HOME

Tel.: 847-7747

' 6557 S. Talman Avenue
— -Chicago,•«. 60629

6247 S. Kedzie Avė.

434-9655 ar 737-17V

...................... -

M. ŠIMKUS

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
oaruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai uz-savo krašto laisvę.

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA

Notary. Public ;
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7455

Taip pat daromixvertipm,.^giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai/

F. N E D AS, 4059 Archer Arena*.
’Chicago, III. 60632.. TeL YA 7-59W

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.

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
320SV2 W. 95th St.
Everj. Park, HI.
60642 - 424-8654
ttA Far* Are rM O««-*Y

• Melagio bausmė yra ne ta
me, kad jam niekas netiki, bet
tame, kad jis pats negali niekam
tikėti.
(G. B. Shaw)

Advokatai

GINTARAS P. ČEPiNAS ■
Darbo valandos: Kasdien: nuc
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. .
Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vai i
h pagal susitarimą.

TėL 776-5162
M40 Wert 63rd Stmt
Chicage, HL 60621

ENERGY
WISE *

■BBBeBg^sBsasnte

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. ĖYLAITIS

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.

Ir V. BRIZGYS
Dtrbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet
Šeštadieniais pagal susitaria*
MM S. Kadai* Ava.

Chicago, I1L 60629

TeL: 778-8000

I

NR. IR GATVS_____ ___ ....__________
MIESTAS
Thurtday, V A.M. to 8 PJL

No Business Transacted on Wednesday.

ARVYDAS KIELA

Advokatų Įstaiga

VARDAS, PAVARDE ............ .... ............

INDELIAI APDRAUSTI IKI $100.000

9 A.M. to 1 P.M.

, tuojame ir esame apdrausti.

JOHN G1BAITIS

0F HEALTH.
extra gentle and

F

TeL: 436-7878

(312J 776-8700

J^ALL NATURAL.?’

z

.
D Ė M.E S.I O -r. .
62-80.METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava,
Chicago,' III.- '
TeL 523-8775 arba 523-9191

$ Sakoma, jog žmogaus no- Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
sis labai jautrus organas. Aš gi Nebrangus.
tam netikiu. Juk. r.
vra ir dainiŠIMAITIS REALTY <
ninku, kurie per nosį dainuoja;
ir nejaučia, kad jų dainavimas j
INSURANCE — INCOME TAX
keistai suprantamas klausančių.
2951 W. 63rd St

S — Moters negalima įtikinti,
bot ją galimą įkalbėti tik ap-,
linkiniais keliais, — pareiškė pa-1
tyręs viengungis.

.

Siuntiniai j Lietuv,

BIUS SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, 9 AM. to 4 P.M.

NUOMAVIMAS

VISŲ RDŠlį DRAUDIMO AGENTC1X

SVEIKINAM “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS IR BENDRADAR-

2212 West Cermak Road • Chicago, Ill. 60608

TeL 847-77431

• PARDAVIMAS • VALDYMAI
S NOTARIATAS • VERTIMAI.
*
1' '

M. Motekaitis.
Po akademinės dalies — va
karienė.
i
j Vietas rezervuoti: 863-5135
■ (Cicero), 523-0148
(Brighton
Park), 1-219-365-4184 (Indiana),’’
434-4645. 737-0928 ir 434-4639
Advokatai yra motery
(Marquette Parke) ir pas visus
geriausi bičiuliai
Centro valdybos ir Apylinkių'
valdybų narius.
Vyras švęsdamas savo 40 m.
Minėjimą rengia ir visus kvie. ’ vedybinę sukaktį, kreipiasi j sačia R. L. B-nė.
1 vo žmoną:
— Ar tu nenorėtum minko
palto? — .Aš tau norėčiau sukak
tuvių progą jį parūpinti.
— Aš nenoriu jokio minko pal
to, — atsako žmona.
— Na, o gal ką panašaus, kaip
Reagano žmona kad turi — gra
Galima pasiklausyti
žų branzaletą su dramantu ir ru
iškeltos bylos
binais,
Frontininkų užgožtos Lietuvių . — Aš nenoriu branzaleto. —
Bendruomenei byla bus spren- ji nuneigia.
Kiek palūkėjęs, vyras vėl
klausia:
—- Na^ o kaip su nauju sidabro
spalvos Rolls. Royce — automo
biliu?
f
— Aš nenoriu bet kokio auto
mobilio. Aš noriu divorso.
— O, — atsnko vyras. — Ar
neplanuoji išleisti tiek daug pi
nigu'

NERINGOS RESTORANAS

Chicago, HL

;

fi NAMŲ PIRKIMAS

Pagerbs dr. V. Balčiūną

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.
Kreiptis darbo valandomis.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
visiems mūsų klientams, draugams ir
pažįstamiems linki

w IUM1,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMOKUIMAIl.

BUTŲ
Ruošiamas a. a dr. Vytauto
Balčiūno prisiminimas, dviem
metams po jo mirties praėjus,
1984 m. balandžio 28 d., šeštadie.
nį, 6 vai. vakare Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, 6422 So. Ke
dzie Avė.
Akademinėje dalyje‘kalbos p.
Vytautas Paukštelių (iš Konosha,
Wi.) ir dr. Vytautas Dangis. Me- (

ftlAJL llTATi PO! t AL t
Žemi — Piiim—įl

ftftAL ISTATi FOR ULI
hMMt, Xmm — FtrdivlirwH

v

GRETA NAMO DIDELE VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VALST
ZIP CODE

Saturday

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Ctange tteoll and
litera every 3,0001®
0.000 miles to avoid
wasting gasoline.

Deni te * Bot* too

Adresas:

6 — Naujienos, Chicago

?

i

