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ROSTENKAWSKI VISOMIS KETURIOMIS PRI
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NBC televizijos stotis gegu
žės d. po visas JAV-bes paleido 
programą apie, vadinamus karo 
nusikaltėlius ir apie Office of 
Special -Juvėstigations įstaigos 
ve’klą, .■ ė ’

įPrograma : buvo yienšališka^ 
su kai kuriais nepagrįstais kak 
tinimais pabaltiėčiams.

' Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm.. Teodoras Blinstrubas, kar 
tu sn'ALT Informacijos d i rėk - 
toriumį kun.. J; Prunskiu- NBC 
stoties vadovybei pasiuntė pro
testų: raštą, pareikalaudami duo 
ti savo programoje laiką i. atsa
kyti. Tarp pat buvo pridėta ir 
kun. J. Prunskio knygelė" “Li
thuania's Jews and the Holo
caust”,.... '

Ryšium su okupacijos 45 m. 
sukaktimi, Amsterdame, Olandi 
joje, Bųkovskio fundacija pasi
ryžo suruošti parodą, kuri pa- 

. vaizduotų Maskvos imperialisti
nę, okupacinę priespaudą. Į tą 
parodą nusiųstos Amerikos Lie
tuviu Tarybos oaruoštos depor

tacijų skaidrės? gausiai iliust
ruotas ALT paruoštos genocido 
parodos katalogas, o taip pat J. 
Prunsk.’o knyga: "Lithuania Un
der Soviet Occupation”,

t' *• S* —. « BO.I1

j-ALT KREIPĖSI Į GEN. ' 
PROKURORĄ EDWIN MEESĖ

Lietuvos-komunistų partijos r 
okupacinės vyriausybės organas 
“Tiesa” 1985 m. balandžio 5 d. 
paskelbė -straipsnį “Iš JAV spė" 
cialjųjų tyrimų skyriaus karto
tekos”. ..

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Teodprąs^Blipstrūbas pa
rašė raštą?; gęų./prokurorui ■ 
Edwin kaip j
gali ;Špėciąt
Invesnga.Į^n^OSI}- įtaigosi, ką r- 
totėfcpf yrą • -atviros ’ kūmoništųj 
žgdjąta’ms?;’ j-j:-L Ai'
^.T paprašė,. gat. vproj^. ;ĖdK 

v?^.Meėsėj./kad jis atkreiptų į 
tai. ir'. sustabdau- i iOSI
įstaigos kooperav’imą’ sn -Soviet'į 
agentais; . >- ' . ■

OMAR BAGCI ĮTEIKĖ
• AGCAI GINKLĄ

a

„ _R0MĄ, It, — šveicarų sųim- ’ 
tas ir italams perduotas. turkas 
Omar Bagci treč’adienį liudijo 
teismui, kad jis Milane prie ge- ' 

: ležinkelio stoties įteikė 9 mili- ’ 
; metrų revolverį turkui Mėch- 
metai Ali Agci 4 dienom prieš 
pasikėsinimą prieš popiežių.

Teismo pirmininko Sevėrno - ... . .. . ■
Santiapiči klausiamas Bagci papa _ieciais ?° e u- san.y (

; šakojo' įeianmrfed ■ jis MM; -8>. Jbus 811 k,tonus'
geg- 9 ii. Šveicarijos kalnų ke
liais ajr^ncbiliu nuvažiavęs apie 
150 my^k^sienio sarg^jnesu-

■ hikyt^^i^^^ą Milai^r su-

KANCLERIS KOHL TARĖSI SU M1TERANDU 
ŪKIO KLAUSIMAIS

Abi valstybės susitarė dėl Europos, bet kyla nauji 
klausimai su kitomis valstybėmis

BONA, Vok- — Prancūzijos ...y . -r-• / ------ -
.prez. Fr. Miterandas vakar buvo MICHAILAS GORBAČIOVAS 
nuvykęs į Vokietija, kad su vo- DIDŽIAME KARE NEDALY

VAVO
, ... ............... , j GorbačiovasAdSa laika dirboKad abu galėtu laisvai isstkal-t . , . ..t

bėti ir niekas rems netrukdvtų, i .... . , ... .. ... _ i gianciu komunistu likvidavimui.abu vokiškąjį Constaių-j “ <
ce miėštėlĮ,' kad laisvai galjtų payj MASKVA, Rus. — Grižusių-
1 i esti visą eilę ekonominių klau
simų.

Prancūzija ir Vokietija senai 
a susitarus, kaip bendradar-

ęiam Ągci. Jis pįilžąuses užsie- 
ny.je 'gjyęiiančių 'turkų organiza 

/cijąi,. kuriai', priklausė ir Męch- 
męt;AgCi. jis; važiavęs ne vienas, biauti tarp savęs, kad nekiltų jo-, 
-bet" kartu su Mehmętu, Ei- kjų nesusipratimų. Bet paskuti-, 
■jup Endęnu' ir Muša Serder Ce- niame 7 valstybių pasitarimef 
. lebis. Bagci buvęs Šveicarijoje, prez. Miterandas pareiškė, kad 
■AJten srities šios turkų draugi- Įjs nebendradarbiaus su 7 vals-į 
jos orgahizatdrius\ Draugija’pa-' tyrėmis, nes tie nutarimai pa-! 
laiko ryšius su Bulgarija, bet jo- vojingi Prancūzijai. Prezidentas 
sios centras esąs Vokietijoj, Fran Miterand nori su Kancleriu išsi- j 
kfiirte. Bagci liudijimas parodė, aiškinti, kodėl.jis užėmė tokią 
kad pasikėsinimas prieš popie- griežtą poziciją.

TARSIS APIE TECHNOLO
GIJOS PAŽANGĄ

Kancleris Kohl vakar pareis- 
kė laikraštininkams, kad jam su 

{ prez. Miterandu teko paliesti ma: 
į dernios technologijcs klausimus. Į 
■Europai reikėtų pasivyti Ameri-i 
ką ir Japoniją šioje srityje, 
rona turi mokslininku, bet 
turi priemonių kokias turi 
paminėtos valstybės.

Kancleris nurodė, kad Europos] 
mokslininkų grupė, susispietusi 
apie "Eureką”, planuoja vykti į 
Ameriką. Jie nori su JAV moks- j 
Jininkais išsikalbėti apie netoli-Į 
mos ateities planus. Jie nori iš j 
amerikiečių patirti, ar tie planai 
nepakenks vieni kitiems. Kai ku
rie amerikiečiai abejoja, ar kar
tais nebūtų susikirtimų Europie
čiai esą tiki i. kad su amerikie-j 
č ais galės laisvai iš-ikalbėti ir jų 
patarimais pasinaudoti.

’ * * ♦ J ū. !--.
ĮVERTINAMOS PREZIDEN- 

•' .TO PASTANGOS f

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Teodoras. Blinstrubas pa
siuntė raštą prezidentui Reaga- 
nuL reikšdamas padėką už jo 
pastangas -sustabdyti komunistų 
agresiją. Rašte taipgi pagirtas Į kams žaisti, britų grupė Įsiver- 
prezidento ryžtas, kad jis nepa-1 žė į italų užimtą pastogę ir pra- 
sidąvė neatsakingų žmonių it i dėjo juos mušti.

i

žiu buvo organizuotas.

— Vos pradėjus- futbolinin-

Eu-i

KALENDORĖLIS

fI r
Gegužės, 31 d. — šv. Marijos 

Apl., šv. Petronėlė, Gintautas.
Saulė teka — 5 20. leidžiasi — 

8:16, šiltesnis, palis.
Trečiadienį Romoje prasidėjo šiame teisme paaiškėjo, kad bu 

vo sutartas sąmokslas popiežiui nužudyti.

FUTBOLO RUNKTYNĖSE
UŽMUŠĖ 40

jų lietuvių parvežti laikraščiai 
rodo, kad Michailas Gorbačiovas 
visą laiką glaudžiai bendradar
biavo su Jurijų Andropovu. Įta
kingiausias politinio biuro narys 
yra Alujevas, geriausias Andro
povo draugas. Azerbaidžane jis 
sušaudė apie šimtą komunistu 
partijos vadų, kurie Centro val- 

j džiai siuntė melagingus praneši
mus apie įsteigtas mokyklas ir 
kolchozus. Jis buvo pasiruošęs 
šaudyti Pietų Rusijos komunistų 
vadus, "nemačiusius” vogimą ja
vų, bet Politinis biuras ji sustab

BRIUSELIS, Belgija- — Pra
eito trečiadienio vakarą Briuse
lyje, Hapel žaidynių aikštėje tu
rėjo žaisti futbolą (soccer) bri
tų ir italu žaidėjai. Kova ėjo dėl 
Europos žaidynių taurės.

Vos prasidėjo pirmieji žaidimo 
žingsniai, visoje aikštėje prasidė
jo muštinės tarp žaidėjų. Stfši- 
kirto britai su italais, o netrukus 
įsimaišė ir publika.
Ugniagesių viršininkas pareis-' 

kė, kad užmušta 40 žaidėjų ir 
sužeista apie šimtas žmonių.

Žuvo daugiausia italu žaidėjų- 
Jų lavonai uždengti Turino vė
liavomis.

Žudynės buvo tokios karštos, 
kad nei policija, nei ugniagesiai 
šaltu vandeniu negalėjo žudy
nių sustabdyti.

Pn-

buvo 
dirbti

JA

Oficialūs pranešimai rodo, kad 
Gorbačiovas ąimė 1931. metais O
kovo 2 dieną mažažemio ūk nin 
ko šeimoje. Jis gimė krašte, 
Krasnagvrrdeisko rajone, 
vilmojes kaime.

Didžiojo karo metu ji> 
tiktai 15 metų, Jam teko

jau1 kolchozuose ir sovehozuose.
savo akimis matė, kaip kainu-j 
nistų partijos nariai vieną ru
denį vogė Jis žino, kad komu
nistinėje sistemoje, be vogimo,! 
vadinamų “kombinacijomis” ne-, 
galima apseiti. Jis įstojo į ko-] 
munistų jaunimo eiles, o vėliau! 
ir į komunistų partiją. Jis žino
jo, kad vogimas yra nenandin-i 
gas visai komunistinei sistemai, 
už tad j s buvo linkęs vagiančius i 
partijos narius bausti.

Andropovas buvo priverstas! 
vagiančius partijos narius baus
ti. bet Brežnevas jam patarė ne
bausti. So' ietų Sąjungos mar
šalai stojo Brežnevo pusėn. And
ropovas turėjo nusileisti- Gor
bačiovas maršalų neįsileido į 
politini biurą. J© laimė, kad jam Į 
pritaria Gromyka.

WEINBERGIS TIKI "ŽVAIGŽ-į 
DŽIŲ KARU” į

WASHINGTON. D C. — Kras ’ 
te apsaugos sekretorius Casper. 
Weinberger pareiškė, kad "žvai- Į 
gždžių karas” yra t’kra priemo- J 
nė išvengti atominio karo. Jeigu : 
prez. Reaganas būtų nepasiūlęs 
njošt’s “žvaigždžių karui’’, tai 
šiandie nebūtų vilties pastoti ke- . 
lie sovietu užsimojimui pavergti 
pasauli. I

Weinbergeris pripažino, kai 1 
tai yra didelio darbas, kad galiu-Į 
gesnės Europos valstybės turi 
prie šio darbo prisidėti. Iki šio 
meto vyr’a”sybei nepadarė joki ) 
oficialaus nutarime . įsitraukti 
į "žvaigždžių karą”, bet paskiri 
mokslininkai ir pramonininkai 
suprato reikalą ir patys į ši dar I 
bą į-itrauks.

Wc nbergeriui nepatinka Pran 
cūzijos prezidento pasiūlymas 
erdvę naudoti vien taikos tiks-

— Romoje teismo prokuroras, 
baigę- klausyti Bagci liudijimą.

’is galėtu gauti žinių apie Man- 
metą, Irais. Ejupą. Erdeną kad 
galėtu netraukti juos teisman

— Sovietu parti]Os sekretorių-. 
Gorbač ovas atleido 55.000 poli
cininkų. Vagių ir sukčių skai
čius didėja, o policininkai nieko 
nedaro.

K i p Bagci. taip Serdanas 
prokuratūrai ir teismui 

"gieda".
fnl

—Sovietų valdžia įsakė pa
šaukti 30.000 aktyvistų vagiliams 
ir sukčiams suvaldyti.

Mažiau uždirbantieji mokėtų dar mažiau, o daugiau 
uždirbantieji mokėtų dar mažiau

WASHINGTON, D. C. — Pre- 
zidentas R. Reaganas antradie
nio vakare visomis televizijos ir 
radijo stotimis išdėstė krašto gy
ventojams savo planą pertvar
kyti visa valstvbei mokamu mo
kesčiu s.'stemą.

Vienas kitas stisidarė įspūdį, 
kad prezidentas bando visus mo
kesčius sumažinti, ii žymiai pa
gylanti visą Amerikos ūkio sis
temą, bet teks įspūdis yra klai
dingas. Prezidentas nesirengia 
valstybės mokesčių panaikinti. 
Jam tiktai rūpi gana sudėtingą 
sistemą suprasfnti, kad nereikė
tų pildyti sudėtingus lakštus, 
kad visas mokesčių išrinkimas 
brangiai kainuo’a. Pinigu rinkė- 
jai galėtų ddrbti naudingą dar
bą, kad nors kartą, prisidėtų pr*e 
gerbūvio augimo.

Kongreso atstovas Rostenkov- 
skis atstovų rūmų mokamųjų 
priemonių aprūpinimo komiteto į 
pirmininkas, vos 
prezidento kalbą, rankas tryn. 
iš džiaugsmo. Jis pritarė pagrin
dinėm prezidento mintim. Jam 
dar rūpėjo vienas kitas dalykas 

-išaiškinti, bet jis prezidento pla- 
<HTii pritarė: Jis džiaugėsi, kad 
galės dirbti kartu su prezidentu. <

Prezidentas ga.ua daug laikai 
pašventė apie dabartines 11 gruj 
pių mokesčiams mokėti. Dabar Į 
pradeda nuo mažiausios sumos] 
ir eina prie 50% visos uždirbtoj 
sumos.

Prezidentas siūlo palikti tik-[ 
tai 3 kategorija^. Prie pirmos j 
kategorijos priklausytų mažiau- • 
šiai uždirbantieji. Prezidentas i 
vra nasiruoses mažiausiai uždii-! r : . . inantiems mokesčius sumažinti. Į 
Vietoj dabar mokamų 20% jis, 
siūlo imti tiktai 15%. Prie antros 
kategorijos priskirtų iš uždir-( 
bančių iki S29.000. o visiems ki-' 
tiems imti iki 35%. { paskutinę 
kategoriią jis įrašytu visus dau
giausia uždirbančius.

Iki šio meto daugiausia užd:r-

P. ’zi (lentas R. Reaganas

bantiu'i turėjo mokėti iki 5(Ė” 
uždarbio, o dabar jie pradės mo
kėti tiktai 35%. Daugiausia lai
mės turtingesnieji Jiems mokes- 
šiai būtų sumažinti bein 15^. 
Mažai sumai 15% nedaug tereiš
kia, bet kai uždirbama stambi 

išklausęs visąį *uma’ tai Almėjimas žymiai di
ne! aetsnis.

Prezidente pasiūlymu susieto- 
ir.ėjo Visas kraštas. Žmonėms nu 
sibodo samdyti specialistus vals
tybės mokesčiams sumokėti. Pre 
zidentas nurodė, kad šitas klau
simas turėtų būti aiškesnis. Eet 
galutinai klausimą spręs kongre
sas. Jam teks viską apsvarstyti

si

saugos sekreto-
rius nori uždaryti vrreat Lane 
ir O’Hare karo .aerodromą. Jie 
kainuoja po S500 milijonų do
leriu.

— Trečiadienio teismo pcsė- 
dyįe oiaiškėio. kad M. Serdar 
Celebi aprūpindavo Agcą reika
lingais pinigais. Jis iškeldavo pi 
rupus i tališkas liras.

atyta kar. Bengalijos 
as i voržė r. g n i a kalnus, 
ė dideles bangas,

JUGOSLAVIA

kad jo partija lai

RUMANIA
HUNGARY

Graiku premjeras Papandreou yra įsitikinę 
mės sekmadienio rink mus.

ga.ua


MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS 1
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

VAGYS

N?gi piliečiai, vagių daug nū
nai priviso. Džiaunu apsisukda
mi. nepavydami.

Šiandien tiesiog nerasi žmo
gaus, kur uu nieko nebūtų nu
joję

Štai man taip pat neseniai če- 
modanuKą nunešė, nedavažiuo- 
:ant Žmeiinovkos.

Ir kas. pavyzdžiui, dėl šio >o- j 
dalinio negando daryti? Rankas1 
vagims nutraakinėti, ar ką?

Šiai, sako, Sonnjoje praeityje 
vagims rankas nupjaudavo. Ap
sivogs, sakysim, kuris nors drau 
gaS suomis, tuojau jam čikšt. ir 
vaikščiok, kalės vaike, be xau-

— Batus, — sakau, — piliečiai, 
vos nenukniaukė. Ėmiau autis 
batą, veiziu — čemodano nėra. 
Vėl riksmą sukėliau. Visus kelei
vius apjieškojau — čemodano nė Į 
ra-

Didžiojoj stoty nuėjau i Ypa
tingą skyrių pareiškimui. Na, Į 
ten užjausdami, užrašė. .

Aš sakau:
— Jei sugausite, lupkit jam 

velniop rankas. Juokiasi.
— Gerai, — sako, išhipsim. 

Piktai padėkite vieton pieštuką.
Ir iš tikrųj ų ka2p tat įvyko, 

tiesiog nežinau. D tiktai nuo *(a

lo pasiėmiau jųjų ražplinį pieš
tuką ir kišenėn įsikišau-

Agentas sako:
— Mūsų, sako, veltui kad čia 

Ypatingas skyrius, o trumpu lai-1 
kn keleiviai visą rašomąjį prie'] 
tai>a išvogė. Vienas kalės vaikas 1 
netgi rašalinę nusinešė. Su* ra
šalu.

Atsiprašiau aš dėl pieštuko ir 
išėjau.

‘‘Nugi, — galvoju, — jei jau ir 
mūsiškiams rankas pjaustytų, | 
tai gyvas pragaras invalidų būtų. 
Savieji brangesni'*.

O, vienok reikia kas nors su
galvoti del šrto negando.

Nors mes esame tokios drąsios 
minties: gyvenimas kas metai 
gersja ir, gal būt, greitu laiku 
visiškai pagerės; tuomet, gal 
būt, ir vagiu nebus.

Ot šiuo pat ir problema išsi
sprendžia.

Palauksim.
Zošctnko

kos. Dėlto ir žmones ten pasi
pylė teigiami. Ten. sako, būtų 
neigi galima nerakinėti. O jei
gu, pavyzdžiui, pilietis pinigine 
gatvėje pameta, tai nepaims u 
pinigines. Padės ant matomos^ 
tumbos (pastovo) ii tegu j i na J 
guli iki amžiaus pabaigos .. Tai , 
gi durnai! Na, pinigus tai iš pi 
piginęs. vienok, pasiims. Tatai 
jau negalėtu taip nutikti, kad nei 
paimtų, čia jau ne tiktai rankas 
pjauk, čia galvas švarių švariau
siai genek — ir tai, gali būti, ne- 
pagelbės. Na, žinia, pinigai —i 
dalykas prasigyventi nas. Jei pi
niginė palikta, ir už tarai mersi 
(dėkui).
"Štai man, nedavaž-avus Žme- 

rinkos. čemodanėli nušvilpė,,taip 
iš tikro švariai. Su visais drėbez 
gaiš, čemodano rankenos — ir 
tos' nepaliko. Pintis čemodane 
buvo — penkių kapeikų verta — 
ir pintį. Na, ir ka> jiems, ve! 
aiams iš pinties?! Numes gi pik 
fadea:. Betgi ne. Taip su . pin- 
fim ir nujojo.
į O svarbiausia, prisigretina trau. 
kinv prie manes vakare kažku
ris pilietis.

— Jūs, — sako, — būkite ma
lonus,, čia atsargiau važinėkite 
Čia, sako, vagys labai plėšrūs. 
Tiesiog pulte keleivius puola.

— Štai, — sakau, manęs ne
gąsdink. Ašr sakau, visados au 
rim ant čemodano guluos. Išgu
liu.

Jisai sako: • ——
— Dalykas ne ausyje. Čia, sa 

ko, toki smalsuoliai — batus žmo 
nėms numauna. Ne tai. kad au
sis.

— Batai, — sakau, — vėla gi 
mano siauri. Nenuaus.

— Na. — sako, — rauk juos 
velniai. Mano reikalas — įspėti. 
O jūs žinokitės.

Su šiuo aš ir Užsnūdau.
Staiga. Žmerinkos nedavažiuo 

Įant. kažkas tam>y kad trauks 
man už kojos. Mažne, dievaž, ko
jos nen ap’ešė...

Aš kad pašoksiu, kad plekšiu 
vagiui per petį. Jisai kad duos 
šuoli i sali. Aš nuo viršutinės 
lentines paskui. O bėgt; negaliu.

Kadgi natas pusiau nutrauk
tas — koja aule matuškuojasi

Sukėliau riksmą. Visą vagoną 
pažadinau.

— Kas? — klausia.

VISKAS TRAKTORIAIS
Pirmą kartą rusams 1940 m. 

okupavus Lietuvą, viename mies 
te lietuvis susipažino su rusu. Jie 
užėjo į restoraną, gerai pavalgė, 
išmetė po stiklelį degtinės ir išė
jo į miestą pasivaikščioti.

Prie gražaus namo durų ru-' 
>as pamatė žalvarinę lentelę su 
užrašu ,‘Akušerė”. Rusas klausė, 
kokia čia įstaiga? Lietuvis jam 
atsakė

—Akušerė tai yra moteris, tu
rinti gydytojos kvalifikacijas gim 
dvmo reikaluose. Matote, mote
ris moterį geriau supranta, o jos 
rankos taip pat švelnesnės. Ar 
pas jus tokių nėra?

Rusas nežinojo ką atsakyti- 
Jiems buvo išakyta girtis ir vis
ką girti, ypatinga! techniką ir 
traktorius, todėl taip atsakė: >

— Dabai’ pas mus niekas nie
ko su rankomis nedirba. Mes 
viską dirbame su traktoriais...

* * *
PLATI GIMINĖ

Anksčiau Hollyvoodo artistės, 
norėdamos pasižymėti, ardyda
vo savo šeimas ir vėl jas kurda
vo. Kartą tokia artistė suruošė 
balių Viena jos draugė i-egalėjo 
jame dalyvauti, todėl rytojaus 
dieną klausė:

— Brangioji, ar daug turėjai 
>večių?

— Ne visai nedaug. Buvo tik 
artimiausi giminės: sūnus, iš rtia j

no pirmųjų vedybų, duktė ir sū
nus iš antrųjų, mano šeštojo vy
ro buvusi ketvirtoji žmona, tre
čiasis mano vyras su dabartine 
savo žmona ir mano sužadėtims 
su savo penktąją žmona.

* * *
TRYS PROFESIJOS

Rytų Vokietijoj viename vago- > 
ne važiuoja trys vyrai ir kalbasi.

— Aš esu homeopatas, — sa
ko vienas, — ir žmonės mane la
bai mėgsta, ponu daktaru vadi
na.

— O aš esu pastorius, ir žmo
nės mane tėvu vadina. :

— Tai niekis. Aš esu partijos 
pareigūnas, ir žmonės, vos pa
stebėję mane, šaukia: "O. Vieš
patie-”.

♦ * *

ČIGONO IŠPAŽINTIS 
e

Jaunas čigonas nuėjo išpažin
ties ir pasakojo visokius nieknie
kius:

— Mušiau katę ir gyvatę, mu- 
šiau gyvatę ir katę...

Patyręs gyvenimo reikaluose 
klebonas jam tyliai pasakė:

— Tu man nepasakok visokių » 
niekų. Sakyk, ar tau nepasitai
kė svetimoteriauti?

— Klebonėli. Kodėl aš turė
čiau svetimoteriauti? Aš turiu' 
jauną žmoną. Jos motina yra 
dar irgi nesena, o ji tuJ darvie-l 
pą netekėjusią dukterį. Tai ku
riam reikalui aš turėčiau sveti- 
moteria-iti? — purškinu čigonas.

— Tėve, aš noriu su tavim pa veikius, ten nuolat vyksta kokie
sikalbėti. - - ■; ...

— Kokiu reikalu? .
— Man atrodo, kad mūsų in 

teligentija vėrda košę, bet nie
kas nenori jos valgyti.

— Apie kokią košę tū kalbi, 
vaikeli?

nors susirinkimai paskaitos ir 
k t.

— ‘Draugo” kultūriniame prie
de menu besirūpindami patrio
tai pasisakė, kad reikia steigti! 
lietuvių muziejų, tik būtinai 
Jaunimo centre. Apie miziejaus 
steigimą jau rašė K. Bradūnas, 
V. Kasiulis ir kiti. Dab^r Pranas 
Lapė išdėstė savo planus, kad 
muziejus turįs būti steigiamas 
Jaunimo centre, atseit. Tėvų jė
zuitų patalpose, juodžių rajone, 
ten, kur žmonės bijo važiuoti. Ki 
tas klausimas: ar Jaunime cent
ras tinkamas muziejui? Išskyrus 
didžiąją salę parengimams, visa
me pastate kambariai. susirinki
mams, Dabartinė galerija suda
ryta iš kambarių.

— Fantazija yra didesnė už 
realybę, Matki.

— Kalbos apie muziejaus stei
gimą, Jaunimo centre, tikras ne
susipratimas. Dail. Pr. Lapė kal
ba (“D”) apie Florencijos Me-1 tau dienos žydėtų, 
dičius, meno rėmėjus “Medi-1 
eių” yra ir Chicagoje. bet nė vie
nas iš jų neateina į parodos ati
darymą. Yra Balzeko muziejus

• Laikas nemiega.
• Kokia galya, tokia ir tvar-

• Nuo tab; ko riebus nebusi...
• Kai nėra mėsos, tai ir sil 

kė mėsa

KRISTIJONAS DONELAITIS:
1 * • - * t l

Adom, tu pirms žmogau išdykusio svieto, 
Tu su savo lieva, sode pavasarį švęsdams 
Irx gėrybes uždraustas slaptoms paragaudamas, 
Sau ir mums nabagėliams daug padarei vargelių.

Dievs, tave koliodams ir žem^ visą prakeikdams, 
Dėl raspustos tos iš rojaus išmetė laukan 
Ir su rūpesčiais tavo duoną paliepė valgyt.
Taip po tam tu, bėdžiau, su lieva, savo mote, 
Išrėdyts su kailiais, per laukus bėginėjai 
Ir tamsoj pasislėpt į krūmus kur nusitraukei.

Žinom juk ir mes: koktu, kad, kaip nusidėję, 
Slapomės ar kartais šen ir ten bėginėjam. 
Tav, tėtąt garbings, pirmykščios tavo lėlutės 
Daug dyvų bei daug neregėtų štukų padarė, 
Ik po tam iš tų lėlių pulkai prasidėjo 
Ir, kaip mūsų žiopliai, tavo biedną kvaršino galvą.

Tu su savo lieva juk dar nebuvote bandę, 
Kaip jūsų veislės puiks ant svieto šio prasiplatins 
Ir kiek vargo jums jisai padarys užaugdams,

Alė ką mislijo lievutė, tavo pačiutė, 
Kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti-pagavo, 
Ar kaip piraiąsyk ji jam pasturgalį, šluostė
Ir, prastai suvystijus, į pašalį kišo?

— Siūlymai ir patarimai — gra
žūs. bet kaip visa tai įvykdyti, — 
kitas klausimas. Kai buvo'orga
nizuojama Čiurlionio Galerija, 
prieš 30 metų, tie patys “patrio- • 
tai” šaipėsi, jog tik tuščia sva-f 
jone, o idealistai ėmė ir padarė, j 
Pagal įprastinę rutiną, mūsų gy-1 
venime atsiranda “dvynukų” — į 
dvi galerijos, dvi bendruomenės, 
Pagalime sutilpti po “vienu sto
gu”. Menas nėra partinių sąskai
tų sandėlis, bet dvasinės kultu- i 
ros. mene istorijos, anot Vydū-: -- -
no. “mene". i l^1“ niišką jie paklydo ir

į turėjo nakvoti . atvirame ore.
Žinai, Maiki, skaičiau Kaną- j Kad išvengti netikėtumo ar ne- 

doje išleistą Lietuvių Pensininkų 1 malonaus pavojaus, jie nutarei 
Klubo Hamiltone' knygą “Dię-1 ;š eilės po vieną budėti, 
noms nužydint’”. Pagalvojau,; 
kad tiesa rašo. Naujųjų ateivių* 
ambicijos sukurti naują ir vie
nintelę lietuvių bendruomenę, 
apvylė. j

— Vadinasi, dienos nužydėjo,
o vaisiai jau'suvalgyti. j

— O aš dar neskubu į poilsio ! 
namus, Maiki.

— Sveikinu tave ir noriu, kad :

Ale, želėk, Dieve! Kiek džiaugsmo'judu.sulaukėt, 
Kaip susivaidinęs ant lauko junią, sūnelis 
Barės rūstaudams, ir brolis numušė-brolį? 
Ak, Adom! Tu, peržengdams prisakymą Dievo,. 
Sav ir mums padarei vargus ir didelę,bėdą.

Juk ii- mes, kaip tu, šiame sviete vos pasirpdonv 
Štai, tuo bėdos iš visų pasalių susibėgą..
Ir nuo lopšio mu& ik grabo -persekioji

- Ji-

DIDELIS APSIRIKIMAS
Kartą keliavo trys draugai ‘— 

plikis, kirpėjas ir poetas. Beei-

— Dėkui, Maikuti. Lik 
kas.

— Nesirūpink, Tėve.

svei-

IR TAIP KALTAIS BŪNA

Pirmajam budėti teko kirpė
jui. Iš nuobodumo ir dėl juoko 
jis nuskuto miegančiam poetui 
ilgus plaukus, o atėjus laikui, jį 

Į pažadino budėti. Išvargęs poetas 
' į žiovavo, raivėsi ir pradėjo ka- 

’ -syti galvą. Užčiupęs plikę, ji-, 
į piktai sakė kirpėjui:

— Tu .— žioply, apsirikai: vie
toj manęs plikį pažadinai...

I * * *
KAM MOKOSI PRANCŪ

ZIŠKAI

— Kaip greit aš išmokčuu pran 
i cūzų kalbą? — klausia jauna

Jauna žmona, sugrįžusiam iš 
dai bo jaunam vyrui sako: — Ta- 
duk, čia buvo užėjęs pavargėlis, 

i Aš jam daviau kvoteri ir sriu
bos lėkštę.

Vyras: — Ar tą sriubą jis vai- 
2ė?

, — O taip, bežiūrint lėkštę iš
tuštino ir dar dairėsi.
- Vyras: — Tada tvarkoje. — tą 

} kvoteri jis tikrai pelnytai gavo.
£ * *

» šuo ištikimas žmogaus drau- 
Jas. kai šunį myli.

• Sucmįja turi daugiausia po-l 
etų.

• Dabartinė lietuviška poezi 
ja tai nusivylimą*.

® Žodis .-kandėsiąs už karu* 
U-

• Jeigu k muilim^s
riautų ptitas* I

lio pabaiga.

• Akla- ak’ nevedi į akl’gat-’

moteris.
I — Tai priklauso nuo jūsų, — 
( atsakė mokytoja. — Kodėl gi

MELAGIS — PATIKIMIAU
SIAS

— Kam geriausia patikėti pas
laptį?

— Mcltugiu, nes jeigu jis ir 
šplepės, tai visvisn jam niekas 
nepatikės.

♦ ♦ <

VYRO - ŽMONOS DIALOGAS
Sėdi sėjilerėjusi pora namie, 

laiką leidžia žiūrėdami į televi
ziją. Ir sako vyras žmonai nusi-
žiovavęs:

— bėga, kaip upės van
duo....

— Tsžp? -* sutinka žmona.
— Metai iš metu senstava ir 

kiek čia truks, kai iš mudviejų 
beliks vienas. — tęsia dialogą9 t 4.

VSTBS.
i

— Taip,— vėl sutinka žmona, 
pridėdama: — Kai lai atsiliks, 

j5 >

• žinokit ils gyvenime dalykai 
iėra tiek kain bi*vo likėt? •

niekuomet tiek blogi, kaip
Don Pilty'its buvo bijotasi.

taip skubinate^.
_ .. -■ jtc:— O, žinot,-mes .Įsisunijom. 

prancūziuką tiktai šešių mėne
sių, — aiškino moteriškė, — tai 
kai ims šnekėti, mes norėtume 
jį suprasti.

» * *
SUKAKTIS

■ — Girdėjau, jog už savaitės 
sueis dvidešimt penkeri metai 
jūsų vedybinio ' gyvenimo. Ar 
manai paminėti ši sidabrinį ju
biliejų? ,

— Tai bus ne jubiliejus, bet 
naminio karo sukaktis’ 7

* * $
yra vilties

Žmona neriasi iš kailio, mo
kydama šunelį tupėti ant dvie
jų kojų. Vyrui atsibodo ta er
zelynė.

— Sakau tau, mieloji, iš to 
nieko nebus...

T>

— Dar ir kaip bus, — atšauna 
rūsčiai žmona, — iš pradžių' ir 
su tavim ne lengviau buvo.

---
---

---
--
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Vasario šešioliktoji Vokietijoje
(Tęsinys)

\ 1
67 toji Lietuvos neprikišiisęmy 

t ės paskelbimo sukaktis, č4a‘pa-‘i 
i" inėla vasario 16, praėjo šven-. 
ti kai, nuotaikingai, dalyvaujant1 
gausiems apylinkės lietuviams ir 
tolimesniems svečiams. Minėji
mą atidarė LB apylinkės pirmi- 
nžiknl inž. Hermanas, iškviesria- 
n’As svečius — sveikintojus: Lat
vių bendruomenės ‘ pirmininką 
A. Szczepanek. Su itikimo namu 
vedėją J Liepinš ii VLB Meni- 
m’ngeno apylinkė! pirmininką 
K. Radi. Pasveikinti iš New Yur
ko atvykę režisierius Jonas Jū- 
mšas su žmona Aušra-Man. a, 
kurie lygini prieš dešimt metų — 
vasario 16 — protestuodami 
])"ieš cenzūrą teatre, pasitraukė 
iš Lietuves ir per Vieną atvyko 
Į Miincheną. Jr

Paskaitininkas, ž'rankfurto uni
versiteto lituanistikos dėstytojas 
Vincas Natkevičius, M. A., teigė, 
kad reikėtų daug konkrečiau pa
žinti dabartini gyvenimą Lietu
voje. Reikia sudaryti sąlygas, 
kad kiekvienas gautų paskaityti 
pogrindžio spaudą. Tai būtų 
ypač Lietuvių Bendruomenei' 
svarbūs uždavinys. Taip, kaip 
Vokietijos LB valdybos Infor
macijos reguliariai informuoja 
apie lietuvių gyvenimą Vokieti
joje, taip turėtų būti infirm uo- 
jama ir pateikiami ištisi straips
niai iš pogrindžio spaudos apie 
okupuotą tautiečių gyvenimą.

Koncerte solistė Violeta Her- 
manaitė Sarbach, palydima bro
lio Alfredo, dainavo St. Šimkaus 
Aš augau pas tėvelį ir Anoj pu
sėj Nemuno, K. V- Banaičio Per 
dvarą ėjau ir Verpsiu, verpsiu 
bei Jakubėnc antelė. Alfredas 
Hermanas paskambino du M. K. 
Čiurlionio preliudus — op. 3 
Nr. 1 ir op. 12 Nr. 1.

Kaip įprasta, publikos entu
ziazmą sukėlė Ratuko merginų 
tautiniai šokiai: Čigonėlis ir Ke
purinės - Mikitienės - Sadutės- 
Blezdingėlės pynė. Grojo Mečys

I iui. gimusiam vasario 16, sugie- 
I dota Ilgiausiu metų ;r įteikta Li- 
lijęs šukytės naujai pasirodžiusi 
plokštelė.

Vasario 16 gimnazijos labui lo
terijos bilietai buvo tuoj pat iš • 
pirkti- Nenuostabu, nes tik vie-' 
nas Sneganas nupirko šimtą bi-Į 
lietų. Dėkui mūneheniečiams, 
kurie nepagailėjo loterijai gerų j 
laimikių, o bufetui — skanių vai- ( 
gu. Loterijos pelnas — 345 DM 
pasiųstas gimnazijai.

Užkandus ir pasišnekėjus, su
skambėjo dainos. Mečio akorde
onui vadovaujant, nenutilo iki 
vėl wo vakaro.

rabi

|l 1

*

Geirr.iy pasaka" (TemporalM. Stankūnienė

4 
Ra 
S

ntą iš tolimos kelionės. Jie pa- dėtas grįžo į mišką su pareigu- 
re škė nieko nežiną. Tuo pati- nais, te! seržantas jau buvo spė- 
kėli buvo neįmanoma: afriki.?- jes išvscyti žmones į darbą ir 
čiai, būdami net Libai toli, visa- surinkti iš gyventojų duokle, 
da palaiko ry'ius su gimtuoju

I -rv

iH!,<r job*"

ANNABERG
š. m. vasario 16 buvo saulėta^ 

bet šaltoka diena. Daugeliui iš 
mūsų ji priminė praėjusias die
nas tėvynėje. Bet nepaisant šal
čio ir slidaus kelio, tą šeštadieni 
susirinko nemažas būrvs į An- 
nabergo pilį- Bonnoje ‘ atšvęsti.! Pamoksle jis kėlė nirntj, kad ne- 
mūsu nepriklausomybės paskel-J.užmirštam5 Lietuvos laisves ir 
bimo metiniu, kurias surengė Į nepriklausomybes metai nebuvo 
VLB Bonn-KKuelnc apylinkės| geros valios ir kilnių tautie- 
valdyba. Minėjimas pradėtas pa-į člll Pastangų vaisius, bet ir 
maldomis,- kurias laikė tėv. dr. 
Konstantinas Gulbinas. Po pamal 
du atsistojimu pagerbtas miręs 
pilies šeimininkas senj. kun. J. 
Urdzė.

Paskaita apie Vasario 16 bei 
jos reikšmę skaitė vyr. mokyt. 
Vincas Bartusevičius, tuometi
nius Įvykius ir mūsų tautos lais
vės netekimą pavaizduodamas 
kartn su buvusia ir esama tarp
tautine padėtimi- Sugiedotas tau 
tos himnas.

Meninėje 
programą - 
Nelė Paltinienė, akomponuoja- 
ina muzike Arvydo Paltino. Pa

di- 
dėlė Dievo apvaizdos dovana 
mūsų tautai. Juk po I pasaulinio 
karo nepriklausomybės kovose 
žuvusiųjų, skaičius buvo žymiai 
mažesnis, negu po II pas. karo 
žuvusiu ir išžudytų partizanų. 
Bet laisvė po paskutiniojo karo 
nebuvo atgauta. Lietuviškas gies 
mes vargonais palydėjo prof. V. 
M. Vasyliūnas.

Parapijos salėje trumpai pa
sveikino susirinkusius LB apy
linkės pirmininkas A. Seidlėris.

dalyje ilga dainuiJis P»prašf V Markevičių pra- 
atliko .žinoma' solistė! “« apie kun. V Šarkos sveAa-

deklamuoti keli poeto Maironiai P™1™?6 
eilėraščiai. Vėliau dar dainavoj 
ir solistė Ursula Forkert. šokiai 
ir pasilinksminimas tęsėsi iki vi
durnakčio.

« « *
HANNOVER

5 r

žar/as pradėjo grasiu ii, ir jie 
pažadėjo parodyti, kur pasislė
pė kanno gyventojai.

Grįžę į salą, jie nuvedė ser
žantą vos pastebimu lakeliu

. . .Turiu draugą Dž?frį. l ai 
žinomas sociologas ir apskritai 
įdomi ausi- s žmogus, štai ką jis 
man papasakojo.

Kartą jis nuvažiavo Į Senega
lą kartu su vietiniu gyvent J11- 
Atvykus jo bendrakeleivis pa

pine upelio, kur nebuvo nei prie- i siūlė Džefrhii parodyti v er.ą 
plau:k<>3, nei valčių. Krantas to-; liaudies.psprulį. Jie sėdo į valtį 

išplaukė į jūrą.
(Bus daugiau)

(Versta iš airių)

Po tautas himno svečiai pa
kviesti į draugišką pobūvį, kur 
buvo pavaišinti lietuviškai pa
ruoštais užkandžiais — silkutė- 
mis; kmynų sunu, mišrainėm, 
šaltiena, balafidėlfaiš ir saldžiais 
žagarėliais, vaflinukais bei vai
siniais pyragais. Kiprui Ausie-

Žemut. Saksonijos sostinės 
apylinkių lietuviai, atsiveždami 
ir kitus Š. Vokietijos lietuvius ir 
susitarę su kun. V. Šarka, Vasa
rio 16 paminėjo patys pirmieji 
— jau vasario 2. Pradėjo popiet 
Šv. v'Kristoforo .bažnyčioje Šv. 
mišiomis, kurias aukojo svečias 
tėv- dr. Konstantinas Gulbinas.

tos stovi :f tėv. Konst. Gulbiną 
tarti žodį j if salėje. Kalbėtojas

- --\ Kazimiero reikšmę 
lietuvių tautai, ką nuostabiai ryš
kiai parodę šventojo -500 metų 
jubiliejaus į iškilmės Australijoj-?, 
Romoje, šiaurės ir Pietų Ameri
koje ir Europcęe — ypač Prancū 
zijoje, Anglijoje ir Vokietijoje. 
Visi dalyviai pakilia nuotaika su 
giedojo tautos himną.

V. Seidlerienė', A Wachau ir 
kitos buvo paruošusios gausių 
valgių, gėrimų ir užkandžių, o

> LmERATūRA, Iletnvhj Htemtūros, meno b mc£r 
1^54 m. metrsitfi. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enrtą. Vine 
Trėvėa, Igno llapeiio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
f. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Srilaus rtrtipKuiai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis I 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kiiubos, A. Rūkitelės Ir JL Vsn 
kūrybos poveikriaia. 3CS puri, knyga kainuoja tik KL

f DAINŲ gVENTtS LAUKUOSE, poetės, rsJytojos ir te 
Snlx pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dribs* 
žvente* bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedalnuoje' 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bri užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoji T2.

L" <
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprxi; 

ši? Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mtus* 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ut« 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ts 203 puslaąlų tnys 
parduodama tik ui H. I. .

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalawO 
fSomlai parsiyts rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnis t 
Labguvos apskričių duomenimis Apvalymai {domūs klekvlanar 
Seturiul Leidinys fliustruot** nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovsvdžių pavadfnlmrialr Jų vertiniai J vokiečiu fcsUSs. LaBa1 
naudingoje 536 pust knygoje yr* Rytprūsių Umėlapis. Kaina F

e t »

K4 LAUMEI L1MX, rąžytojo* Petronėlės Orintaltė* itT 
mfainal Ir minty* apie tsmenis ir rietas nepilt Lietuvoje ir pi? 
maWai* bollevikų okupacijos metai*. Knygt turi 33? puslapiu, 
bet kainuoja tik S3. . *

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, neruprst 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik f

/vrgio Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
rijt Dabar būtų j| galimi pavadinti kovotoju ui žmogau* tri** 
Kaygs y~« (fid*Mo formato, 265 puria pis, kainuoja M.

< IATTKN1S JTOTmSs H. loečenko ktryb*. J. VriafTž

JRsyfrs isx»<n®55 JiMjIexm, ITT? Ea, BL,

plaukos, nei valčių. Krantas to
je vietoje huvo yįatus. Palydo-j ir 
vai patarė seržan‘ui atsigulti I 
ant skardžio krašto ir pažiūrėti i 
žemyn.

Pamatė jis šiai ką: visi kaimo 
gyventojai — vyrai, moterys I denys minimi jau 1413 m., tačiau 
va’kai — nejudėdami sėdėjo gydomaisiais tikslais Birštoną 
upės dugne, prisiglaudę prie sta- vanduo pradėtas naudoti tik nuo 
taus kranto, ir atrodė miegą. 1841 metu. Iki tol sūraisiais van- 
šunys ir naminės beždžionės pin- ; denimis domėtasi tik kaip drus

kos šaltiniu. 1846 m. laikomi Birš 
tono įkūrimo metais. Kai 1857 
m. Stakliškių kurortas sudege 
Birštonas pradėjo sparčiai augti. 
19 a. pabaigoje šis kurortas jau 
žinomas toli už Lietuvos ribų. 
1905 m. kilo gaisras ir sudegė be
veik visas miestelio centras. Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
kurortas išsiplėtė. 1935 m. pasta
tyta sanatorija, mineralinio van
dens ir purvo gydyklos. Per 2-ii 
pasaulinį karą kurortas vėl buvo 
sugriautas.

Čia yra daugiau kaip 10 mine
ralinių šaltinių. Geriausias yra 
‘■'Vytauto” šaltinis, kurį atrado 
kurorte- gydytojas J. Radeck>s. 
Darant artezinius gręžinius ap
tikti ir kiti šaltiniai — “Vaidilu
tė”, “Rūta”, “Birutė”.

A. WATERMANAS

ŽMONĖS VANDENYJE

tinėlėse gulėjo šalia. Seržantas; 
diplomatiškai Įkalbėjo savo pa- i 
lydovus grįžti į kaimą. Ten juos i 
surišo ir paliko dviems teismo i 
pasiuntiniams, kurie lydėjo “eks 
podiciją”. Po įo jis nuvedė ka- 

J dėtą prie upės kranto. Pamatęs 
1 Kaimo gvventoj us 2.5 metro i

Aš daugelį metų kaip grūdą. Ibibijo pelkių ir klampynių vi-' 
prie grūdo kaupiau tai, apie ką durį, kur kiekvienas, išskyrus 

ryžausi papasakoti, vietinius gyventojus, bematant 
kadį pasiklystų. Pagaliau išsigavę į 

sausumą, jie nuėjo pro tankius 
brūzgynus į didžiausią 'kaimą, 
kurio gyventojai vengė mokes
čių. Tačiau kaimas pasirodė vi-, 
siškai tuščias, gyventojai jį bu-j 
vo palikę. Net visur esantys šu- ’ 
nys ir naminės beždžionės dingo . 
be pėdsakų.

Nustebę ir kiek sunerimę, ka
detas su seržantu nuėjo į kitą

pagaliau
Tačiau būtina pž 
apie tokius dalykus kalba ne
daugelis: neafrfkiečiai retai ka
da būna liudininkais, o afrikie
čiai apie tai nemėgsta kalbėti.

1932 m. oficialus britų val
džios rezidentas Pietų Kamerū
ne buvo mano pažįstamas N. 
Kleverlis, kuris man ir papasa
kojo pirmąjį tokį atvejį.

Kartą vietinės policijos ser
žantas, sugrįžęs iš Ibibijo srities, 
atėjo į Klevenlio rezideucają Ka- 
labare ir pranešė, esą, |tai ku
riuose kaimuose “blb^.if — af
rikiečiai nenori mokėti gno-k es
čių. Rezidentas .pavedė išąiškinti 
tą reikalą kadetui.

Seržanto afrikiečio lydimas, 
kadetas- baidare iškeliavo i oatį

J. Jakobas akordeono^ muzika 
paskatino sudainuoti kėlias mū
sų liaudies dainas,

L. B. VoJ^.^iileten'j 
(Bus daugiau)? ;

| JAY DRUGS VAISTINĖ ’
Į 2759 W. 71st St., Chicago, DL
» • RtTESTINGAT yKPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL-
Į DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 y al. ryto iki 10 v ak vakaro. ,

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

i

Birštono ’mineraliniai van-

gelmėje, kadetas įsakė seržan
tui pasinerti ir juos pažadinti. 
Seržantas nesėkmingai stengėsi 
išjudinti žmones. Niekas “nepa- i 
budo”. Pasirodė, kad visi jie 
buvo pririšti lij anomis “tai-te/’ 
prie kyšančių iš skardžio me
džio šsknu. C

Štai tada jaunuolis, matyt, ir 
sutriko: palikęs seržantą “vy
resniuoju”, jis šoko į savo bai
darę ir nusiyrė.. į Kalabarą. Jo 
veiksmų nederėtų laikyti bailu-

i irtu. Paprasčiausiai jis norėjo 
kaimelF kuriTtaį pat” pasirodė bet kokia kaina skubiai Panešti 
visiškai’tuščias. Dar du kaimai! savo vyresnybei apie įvykį. Ka. skolos ir vaikai 
— taip pat. i j =

Tokios gyvenvietės dažniau-' j_ 
šiai įsikūrusios nedidelėje salo- • 1 
je, apsuptoje upių ir upelių. I 
žmonės susisiekia tik valtimis ir, 
takeliais nuo prieplaukos iki sa-. | 
los vidurio, kur paprastai stovi I 
kaimelis. Nuo salos centro take--3 M liai spinduliais vingiuoja į pa-, g 
kraščius. Tokia tvarka pavelde- ’ g 
fa dar iš vergų prekybos laikų. Į |

Kruopščiai apgalvota kampa- ' J. 
nija davė visiškai nelauktus re- 1 g 
.zulįatus. Pirmiausia, nors ir!f 
kaip keista, pakrantėse buvo p?l- if 
na valčių. Trūko tik vienos ma- | 
žytės baidarės. Įpykęs seržantas;! 
nutarė iškrėsti kiekvieną salos'l 
krūmą. Ir čia nė gyvos dvasios. Į g 
Tada jis paprašė leidimo nusi-'| 
mesti uniformą ir apsirengti I 
kaip čiabuvis — mat, ketino nu- ( g 
sigauti iki artimiausio “nepabė- f 
gūsio” kaimo ir išklausinėti jo | 
gyventojus. Eidamas jis sutiko I 
kelis žmones, grįžtančius į kai- I

5 Auga beį lietaus nuošimčiai^

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia^ ir- turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSLUONUS doleriu 
apdraudę savo nariams,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metamu

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, ~ 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

^■w,L 2.

a u

50 metų studijavęs, kaip

For constipation relief tomorrow j—■ - - *- - Į
j reach for lLC’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 
"The Overnight Wonder? f

Read label and foDovr 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS,

110.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ___
R dalis, 229 psl........___

3. Miko šiteikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. 

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
5. Prof. pTpakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ____________________

6. J. Venclova*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

£6.00
£6.00

£5.00

£5.00

|4.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St., Chicago, DI. 60608 sius
kite čekj Ir prideki* rieną dolerį perduntimo tflridocu.

»

700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kai 5ei kaSs !r 
£et kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuvių kalb^. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu# 

ir patarė mums toliau studijuoti.

| — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday. May 31. 1985
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ko, kad tuo mėtų buvęs premjeras leido dešiniesiems ko- Knemliauj niekaę nieko nedaro 
ją įkelti į pašą seniausią KonategtinopoHo bažnyčią.
Jis norėjo, kad visa bažnyčia būtų pavesta dešinisiemė. tus, 
Jis priklausė dešiniųjų grupei, prieš ją nusikalto Ir pa

bėgo į užsienį. Turkai reikalavo, kad jį italai atiduotų.
Jie būtų suruošę jam teismą ir pakorę.

Jaunas Agca nuteistas kalėti iki mirties, perkeltas 
Į saugų kalėjimą, negaudamas jokių žinių Iš užsienių, 
labai nusigando, kai patyrė, kad turkai pareikalavo jį 
atiduoti turkų vyriausybei. Jis žinojo, kad turkai šposų 
nekrės

Subscription Rite*:

Chicago §45.00 per year, $24.00 per 
Jz months, $12.00 per 3 months. In 

< 
<22,00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
xher countries $48.00 x>er year.

metanu ________
pusei merų ____
trim3 m^esiami 
vienam mėnesiui

$40.00
$22.00
$12.00

$4.00
“ " A******! ’ > «»*V'W .TV* V AAA

other USA localities $40.00 per year,> k anuoja-

metami _____
pusei metų _____
vienam mėnesiui

$40.00
324.00

$5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos diesoi 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemies&uost:

metams_________
pusei metų _____
trinu mėnesiam®

▼lenam mėnesiui
vnvjt. ari v vietose:

Užsieniuose
metami _
pusei metų

Mo.00 
moo

§24.00
§15.00

Naujienos eina kasdien, išsiimi: 
sekmadieniu*, jdrmadieniu* ir šven
tadienius. T eidfia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
LL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Koney 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdaru kasdien, išskyrus sekmadisniux
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet, šestadieniau — iki 12 viL

______- i

Kada Agca teisme suriko, kad jis esąs Jėzus Kris
tai bulgarus gynęs, advokatas teisėjui pasakė:

— Aiškiai matyti, kad Agcai vieno balkio trūksta, 
bet tas silpnarotls tris metus už nosies vedžioja Italijos 
teisėtumą.

— Ageai jau trejus metus praleidus kalėjime, jis 
turėjo progos apgalvoti savo veiksmus ir įsitikino, kad 
jis, kaip Kristus, už kitus kentėjo. Jis itališkai aiškiai 
nekalba, tai nežinome jo vaitojimo Kristaus vardo 

Jis bus pakartas, kaip buvo pakarti f policijos reikšmės, bet, kai jis kalba apie gyvenimo smulkmenas, 
rankas patekusieji jo bendradarbiai Jis pradėjo prašy- tai viską labai tiksliai ir aiškiai atsimena.
ti, kad jį laikytų kalėjime iki mirtios, bet neatiduotų 
turkams, kur patekę jo bendradarbiai. Pradžioje italai 
pranešė, kad jiems neapsimoka visą gyvenimą jį laiky- paaiškėjo, kas kurstė turkus ir bulgarus kėsintis prieš 
ti, šerti ir saugoti, o kai pas jį sustiprėjo jo baimė, tai i popiežių.
pareikalavo išpasakoti, kas su juo bendradarbiavo. Kas' 
jam davė ginklą kas apmokė naują vartoti, kas? Ptdi-} 
cija pradėjo dairytis, bet dauguma paminėtų žmonių i 
jau buvo dingę iš Italijos. Tai buvo ženklas, kad Ar
ea buvo ne vienas. Buvo išrūkęs į Sofiją ir Sergei Anto
nov, Balkanair bendrovės vedėjas. Italų policija jo ne
ieškojo, ta jis ir vėl grįžo į Romą ir tvarkė toliau turiz
mo reikalus Romoje.

Kai įtalų policija buvo tikra, kad jis padėjo Agcai i 
surasti būtą šv. Petro aikštėje, kai papasakojo, kaip jis Y 
lėktuvu išveš Agcą iš Romos, jeigu jam pavyks pabėgti, 
t-ni T? rvrs citAtwA TxTHrtAirn A v»4'*r vi K

■. Jią aišku, ne-’ »

Teismo pirmininkes Santiapiči pasikeitė keliais 
aiškiais sakiniais ir nutarė bylą tęsti. Šis bylos metu

* *
ANTANO VALUKO KALBA JOHN MARSHALL 

TEISIŲ MOKYKLOS MOKINIAMS

(Tęsinys)
Viena prasme, prokurorams minėta problema yra 

kiek lengvesnė ne vien tik žiūrint į šiuos klausimus iš 
esmės, bet viešai tuos klausimus keliant aikštėn. Bet 

‘sunkesnis klausimas yra šioms problemoms spręsti, kai 
tai' liečia tuos, kurie nėra įvelti į Įstatymo vyk-

BYLA PASIKĖSINTOJŲ PRIEŠ POPIEŽIŲ

tai Romos palicija suėmė Ivanovą, Antanovą. Antono
vas yra pats svarbiausias bylos dalyvis
prisipažįsta, Agcą vadina melagiu. Jis nieko bendro ne
turėjęs, bet Italijos teismas turi tikrų žinių ir Antonovo

A. Valukas

Jis buvo pirmasis lietuvis, is- 
teigę* lietuvišką teatro mokyk- 
iči.
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Antras suimtas nusikaltėlis yra Cerdar Celėbi, Pa- 
siredo, kad jis buvo Turkijos ne geležinis, bet Pilkųjų 
Vilkų vyriausias vadas. Pasirodo, ka^ “Pilkieji Vilkai” 
bendradarbiavo su‘ komunistais. ‘ Jfe Buvo » Bulgarijoje 
ir laikinai vilką Agcą parsigabeno į Bulgariją,... ten juo, 
juo rūpinosi, nuteikė prieš popiežių, nes kataliku vadas 
esąs musulmonų tikėjimo didžiausias, pričšsis.. Musul
moną Agcą nebuvo suriku įtikinti, kad bus atliktas di
delis darbas, jei popiežius bus nužudytas. ■

Tuojau po pasikėsinimo prieš popiežių, Cerdar Ce< 
lebi, dingo iš Roirios. Jis ilgai nelaukė. Pasifiaudajb pir
ma proga ir movė tiesiai į Vakarų Vokietiją. Jo nelai
mei Vokietijos policija-jį sulaikė. Jam jokios bylos neiš
kėlė, bet nepaleido. Policijai buvo įtartinas Čerbaro at
siradimas tuojau po pasikėsinimo.

Vokietijos policijai nustačius, kad jis buvo įtakiri-. 
gas “Pilkųjų Vilkų” vadas, italams pareikalavus^ jis bu-

I vo atiduotas italams. “Pilkieji Vilkai” labai, pikti, bet,' 
iki italai pradėjo lupti jam kailį, tai jis pradėjo giedoti 
nei kiek nemažiau, negu pats Agca. j ,

Trečias šios bylos dalyvis yra turkas Oman. Bagci. 
Jis jokios aukštesnės mokyklos nelankė, bet sunkiais 
laikais buvo patekęs į Šveicariją, kur ilgus metus dirbo 
kalnų žemę. Jis buvo apdairus ir išmoko per kalnus iš i iškėlė. 
Italijos ir Šveicarijos, užsukti Į Jugoslaviją ir vėl; grįž- ’ 
ti į Šveicariją.

Šveicarų policija, patyrusi apie Bagei grįžimą: į 
Šveicariją, tuojau jį suėmė, o kai italai pareikalavo, tai 
jis buvo perduotas italų policijai. Ši tuojau nustatė, kad

kuris įteikė Agcai revolve-

Praeitą pirmadienį, gegužės 27 d., Romoje prasidė
jo pasikėsintojų teismas prieš popiežiaus Jono Pauliaus 
ii-jo gyvybę. Kada buvo teisiamas Mehmet Ali Agca, 
tai vyravo įsitikinimas, kad jis vienas kėsinosi prieš po-* v -4 *, ' ' — piežių, tuo tarpu' dabar yra visa eilė dalyvių, kurie ruo
šė pasikėšfhimąj padėjo Ągcži, prie .popiežiaus prieiti, 
parūpino ir atvežė' jam šoviniui it buvo paruošę kelią 
pabėgti iš Italijos.

Įdomu, kad tas pat aukštas, lieknas, žilaplaukis tei
sėjas Severino Santiapiči pirmininkavo Mehmet Ali 
Agca teisme, jis pirmininkauja platesnei Agcas bendra
darbių teismui. Teisėjas buvo Įsitikinęs, kad Agca vie
nas ruošė pasikėsinimą. Už tokį darbą logiškiausia bū
tų buvę Agca pakarti ir baigti bylą visiems laikams.

Bet tvirtinama, kad pats popiežius, atsigavęs po 
pirmos sunkios operacijos, keli policijos įtakingiausieji 
pareigūnai, nacionalinės gvardijos vadas ir vienas ki
tas politikas manė, kad reikalas yra sudėtingesnis. 
Jiems atrodė, kad reikalas yra komplikuotas, vienas1 
žmogus šitokio darbo neatliks. Teisėjas Santiapiči pa
klausė jų nuomonės ir paskyrė jam bausmę kalėti iki 
mirties.

Pasirodo, kad ne .tik teisėjas, bet ir kiti atsakingi 
turėjo pagrindo. Jaunam turkui, niekas užsienyje ne
buvusiam ir kalbos nemokančiam, ne taip lengva gauti' 
būtą šv. Petro aikštėje ir iš lango sekti popiežių ir pasi
kėsinimo metu visai prie jo prieiti. Pasirodo, kad ir 
pačiai turkų vyriausybei nebuvo aišku, kuriais sumeti
mais jaunas turkas būtų bandęs nušauti popiežių.

Turkai žinojo, kad jaunas Mehmet Ali Agca buvo Omar Bagci buvo žmogus, 
pramuštgalvis, kad jis buvo pačios didžiausios jaunimo rįb kuriuo buvo sunkiai sužeistas popiežius, 
grupės pramuštgalvis. Kenai pašos paruošta turkų kon
stitucija jam atrodė labai žinoma. Jam buvo nepriimt-- teismui įrodė, kad pasikėsinimas 
tnas bažnyčios atskyrimas nuo valstybės.

Šie du turkai vokiečių ir šveicarų atiduoti italams, 
prieš popiežių buvo

L PUšĖNAS

KOVA IR MEILĖ

Mes visi, esantieji šioje salėje, žinome, kad šie nu
sikaltimai vyksta, ne vien dėl to, kad yra norinčių tuos 
nusikaltimus įvykdytų bet taip pat ir dėl to, kad mūsų 
tarpe yra ir tokių, kurie nukreips galvą kiton 
pusėn.

Paneigimas šiandien .yra profesionalų vartojamas, 
žodis. , I' 1 U-.' • ’

; ;. Aš nėkalbėsiū į juos apie kolektyvinį nusikaltimą, 
įbet vien tik individualinę atsakomybę.

3F ♦ *

BIRBYNIŲ' MELODIJOS

Į Valstybinės filharmonijos 
mažąją koncertų salę neseniai bu 
vo sushinkę birbynių’ muzikos 
gerbėjai, jiems groje jauni Vals- 
konšeiyatorijos liaudies instru
mentu katedrom studentai. Jau- 
nies.iėms birbynininkams tai' bu
vo .rimtas kūrybinių jėgų išban
dymas. Kbnceito .pradžioj e ska m 
bėjo .J. švėdo' ’‘Ffeinėųukięj ra-

■ *■ ’ • **■ ; *

SPECIALIOSIOS VIDURI- 
. . N ĖS MOKYKLOS \ 

v’rdut-įfiėsė rno- 
.jisfe.galima įsigyti įvairių 

specialybių, j--priimami asine 
hys. įd -SU inetų, baigę-- 8 Idasės, 

• uūg baigė vidurinę
* ■- . _ ' .L vakari-

S900 čekių, įstatymo nepriverstas klsriistiį^ar^Višr ’tS^pF- į bhh?|^?^ąfevąizdiiints' skyrius

niai pinigai, atėję už narkotikų pardavinėjimą ir 
kas jo neverčia klausti, ar jam netenka panaudoti ban-.Įdaikytfy^jamwDeiitts? ’egzaminu.-,

.t mr.tiė/lrHrfe; bai^ąšųiriūas kla- 
— - -- - c0_ i to -pigyto^iApii-fliūria!)ir

i w aiikso bei
. . . sidabro: medAliaisf toto; - •

atsakomybę už jo darbo pa- ;-Ų' -
MAfŠTO •ATLIEKOS,FAR- 

. MOMS Ato G/

I^rikeriris metus 
▼jlriitos' miesto vykdomojo ko- 
iliiitoo1"^^ ūkio valdyba ėmėsi 

.' centraiižiiofą maisto 
atitekti' surinkimą iš gyventojų- 
Atliekos ūkių gyvulininkystės 
fermoms taip, pat renkamo^ iš 
viešiėje . maitinimo, gydymo įs
taigų, vaikų lopšelių-darželiii. 
Apskaičkiota- — sir majsto - atlie
komis .peitiai. -;pagarhinfa 18,7 
proc. kiaiilienos:

Meš nesame kolektyviai atsakingi už kitų nusikalu 
rimus, ir mes nesamu, kolektyviai atsakingi1 lūž-. g.ajvdš kyMIusg 
pakreipimą kiton5’įpusėtų bet individualiai m'esi atsakingi 
nusikaltimo mėto. ■ 1 '• i'” . j:

T) r* vdr rx no vnirrvin nr lritT’TC« rrmiioa i. AAA -"tri 1 Tl 1 G”!T

ingai, kurie buvo sunešti ant jo stalo nešvarus popieti- J amžius..
niai pinigai, atėję už narkotikų pardavinėjimą ir nie-■ OūįtiedH jaš patekti turi iš-

ko patyrimą ir nustatyti ar tie milijonai dolerių neatė
jo fe nelegaliu fondų. ' -

jąm nereikia klausti, kad jis atlieka techniškai ko
rektišką darbą, ir kad tai yra įstatymų ribos, jam nėra 
jokio reikalo imti ;
sėkmės.

Bostono banke nekilo joks klausimas. Nebuvo jokio 
nemalonaus klausimo, kurį būtų jaunesni pareigūnai:' 
būtų vyresniem, iš esmės niekas nepaklausė :“Koks gi 
nias čia dabar darosi?’* Niekas-, šio klausimo

Be sto'nmtijū egzaminų -prfea-

ne-

(Bus daugiau)

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
100 METŲ, KAI GIMĖ 

J. VAIČKUS

Balandžio 16 d. sukako 100 me 
tą, kai mirė lietuvių teatro vei- 

Jam nepati- organizuotas iš Sofijos, o gal ir iš Rusijos. Sofijoje be kėjas, režisierius, aktorius Juo-
w III  ------------------------- - ■ ' —-a —   u, . w

zas Vaiskia, šiemet supuola net 
trys jubiliejinės datos: 100 metų 
(T’mimo, 50 m. mirties ir 80 nu, 
kai jis suorganizavo ir režisavo 
pirmąjį spektaklį — Dviejų Mo
terų ‘‘Velnią spąstuose”.

— Antradieni aukse uncija kai
navo $310 z ' :

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

< Tęsinys)
— Už ką jį į policiją? Ką jis padarė? — ne

maloniai nustemba Daiva.
— Tai mano sesuo, Daiva. Tu nebijok, aš par

eisiu. Jūs važiuokite namo vieni.
— Geriau tegul palaukia, mes jūsų ilgai ne

laikysime, galėsite važiuoti visi namo, — sako 
policininkas. Jiedu nueina.

— Čia bus dėl Vinco Malioriaus. Pasiskundė 
tyras policijai, kaip vaikas mamai, — juokauja 
vyrai.

— Ale ir reikėjo jam nagus prie Vinco kišti ? 
Bėdos tik įsigijo. — sako Daiva, akimis palydė
dama nueinantį brolį.

— Daiva, juk Vincas peiliu puolė Alfonsą, 
taigi Alfonsas turėjo gintis ir jis labai vyriškai 
apsigynė. Juk aš mačiau, aš paliudysiu, — sako 
viena iš mergaičių.

— Alfonsas padare labai gerai, jo smūgis 
buvo stiprus, tikslus ir pačiu laiku. Juk Vincas 
būtu pervėręs Alfonsą: jis puolė peiliu, kaip koks 
kareivs savo priešą, — patiksfirta vienaš iš bu* 
vusiu kareivių.

Nuovados raštinėje mandagiai paprašė Al
fonsą sėstis. UŽ valandėlės atėjo valdininkas su

(popieriais ir atsisėdo už stalo. Pasidėjęs raštus, reikšmingas, be to, buvau užimtas vestuvėse ir
apžvelgė Alfonsą. pamiršau.

— Ar Tamsta esi Alfonsas Raudys? — Ar jūs pažįstate Vincą Maliorių?
Taip. — Pažįstu. Jis gyvena nelabai toli nuo mūsų.

— Ar jūs matėte Vincą Maliorių, bėgantį iš Bet mos nieko bendro neturime.
Gynioto namų? Kitoje tamsioje patalpos sienoje matosi ma

— Taip, mačiau. žutis apvalus langutis. Valdininkas priveda Al-
— Kuomet tai buvo? Ifonsą prie to langelio.
— Prieš kokias dvi savaites. Tą dieną, kai i — Pažiūri k per lafigeli ir pasakyk, ar ten

laidojo Gynioto tėvą. Buvo jau po vidurdienio. bent vienas jums pažįstamas.
Pas Gyniotą kieme matėsi keletas vežimų, sako Alfonsas žiūri per mažą stiklą ir mato kam
tuomet buvę gedulingi pietūs. barį. Ten yra lovos Ir sėdi trys vyrai.

— Kur tuomet buvai, kai matei? A — Klek žmonių ten matai?
— Aš ėjau pėsčias pas Vaišvilus, pagroti ves ** Tris.

tuvėse. Nešiausi armoniką. Priėjęs netoli Gynioto — Kas jie tokie?
kiemo, ties krūmais pamačiau išbėganti iš Gy — Dviejų nepažįstu, o trečias yra Vincas
nioto kiemo vyrą ir gerai pažinau, kad tai buvo Malio* jus. • ..
Vincas Maliorius. — Gerai, užteks. ’<

— Kaip jis bėgo? — Tai Vincas Maliorius yra arėštuotas?
— Jis bėgo labai greitai, susilenkęs, kartas — Šito jums nereikia žinoti. Dabar viskas

nuo karto per petį žiūrėdamas atgal. Atrodo kad ir galite eiti;
jis bijo, ar kas nesiveja. Kai Affohtos atidarė dūris ir išėjo lauk,

— Ar jis jūsų nepastebėjo? ▼flirtai t>Hbiėgo Agate:
— Nežinau, man atrodo ne. Labas*. Alfonsai ,ar aš nesakiau, kad jus
— Ar daugiau žmonių nepastebėjai? surasiu, — gyvtfi phhakė -ji, b kbpiftas žydinčios
— Rodos'uzpaka’y < bet jaunystė* grožiu jos veidas sušvito tekančios

neatkreipiau dėmesio. Netrukus aš išėjau iš saulės spinduliais.
vieškelio ir pasukau į Vaišvilų keliuką. Suglumęs Alfonsas nebeturėjo ko sakyti,

— Kodėl. nepranešei apie tai policijai? ijis tik ištarė:
— Nemaniau, kad tas įvykis būtų kuo nors — Agute, na kaip čia dabar?.

Jis norėjo ją apkabinti ir nepaleisti, kaip 
savo gyvenimą, kaip savo laimę, kaip atrastą 
gyvenimą, kaip savo laimę, kaip atrastą pra
žuvusią brangenybę: po tokio skausmingo ieško
jimo staiga atsiradusi, ji dabar jam visiškai sa
va atrodė: jis net užsimiršo, kad tik pereitą 
naktį vakarėlyje tesusipažino. 5

Kaip jūs čia atsiradote? Aš po. visą mie
stą jūsų ieškojau.

— Jūs tikrai manęs ieškojote? 0, kaip ma- 
'onu. Mane pašaukė policija. Žinai jie naudojasi 
proga, kai žmonių daugiau susirenka į miestą: 
nori sutaupyti važinėjimą į kaimus., SpifoĮnmkė 
atėjo prie manęs bažnyčioje ir’.pašnibždėjo, kad 
nolkija tnanęs ieškanti. Išėjau prieš pamokslą 
iš banžčios ir miėjb i nuovodą.' Jie tft'ahe klau
sinėjo apie brolį. Jie apkaltino Ievą ir laiko ją 
uždarę, bet man visada atrodė, kad ji 
nužudyti mano brolio, Karip’ 'KaNJūs vąHr 
vakarėlyje pasakėte, kad matėte ybicą Malio 
rių bėgantį iš Gynioto namų, .laidotuvių - metu, 
man tuojau kilo mintis, ar tik jia nebus čia savo 
naRU prikišęs. Aš taip jieins ir. papasakojau. Ir 
štai išeinu ir jus čia. Suriku nuo' manęs pabėgti.

pi idui ia ji, meilus žvilgsnis su saldžia, šypse
na jos veidu nuslysta.*' ’ L: . ' . " : 4 ?.

* 5 • * j. «**-** ^
(Bus daugiau) i
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‘Lietuvos Aidai

Service 461-8200,' Page 06058

Mikas Šileikis Jesicca

MIRĖ EMILIJA PAJAUJIEN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

S. Manheim Ri, WerrcKwr&r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo diftnnmis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weefchest^r Community kliniką 

Mwdidnc^ direktorius

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM. 

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 

iš WTIS stoties, 1110 AM banga- 

2646 W. 71st Street

VAKARŲ VE
Moderntoe poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
virielud. Pasiųsime poeziją, kai 

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

*

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

261& W. 71st .St. T«į 737^149 
Tikrina akai. Pritaiko akinius 

’ - - jj “contact lenses”.

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Tel: 585-2802

m

E. Pajaujienė

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

tifonas: 776-2S3C,
Jwxidencijof teltf.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Teh (813) 321-4200

Ajsdriust«s perkr*ustymat 

|g įvairiv atstumų.
* ANTANAS VILIMAS 

j TėL 376-1882 ar 376-599i

PERKRAUSTYWIAI
ar n T7-

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chart* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8064

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS"VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos rš mūsų studijos 

Marquette Parke.

Bayside5 New Yorke, gegužės 
12 d. savo namuose mirė Emi
lija Pajaujienė, dr. Juozo Pa
jaujo našlė.

Gimusi 1897 m. gegužės 15 d. 
Suvalkijoj, Palnyčios kaime, 
Kalvarijos apskrity, velionė bū
tų sulaukusi 88-nių metų, bet 
toji diena buvo jos laidotuvių 
diena.

tslikų Su bedieviais’ kovot, Su* | 
Yiviemjimas pino ir augo. Ast- į 
rajiiikas 1895 melais suskaitė. 
Susivienijimui priklausančias 56 
kuopas, bet jos, rodos, nariais 
nebuvo gausios. Sako: “Su šim
tu narių nebuvo dar nei vienos”.

Delegatais seime, sakoma, bu
vę 34 pasauliečiai ir 11 kunigų. 
Seimo pirmininku išrinktas Mo
tiejus Klimas, o sekretoriumi — 
energingas Antanas Milukas, 
kuris jau lankė kunigų semina
riją Overbrook, Pa. Jo kalte šis 
seimas pasiliko be protokolo 
istorikams.

Astramskas pasakoja: “Anta
nas Milukas protokolą, savotiš
kai surašęs, paskelbė ne organe 
Vienybėje Lietuvninkų, bet jo 
ir tik ką kunigu įsišventinusio 
Jono Žilinsko leidžiamame Gar 
se Amerikos Lietuvių, kur kas 
po seimo. Protokolas nepatikęs 
ne vien buvusiam seimo pirmi
ninkui, bet ir daugeliui delega
tų, nes jame buvo įrašyta as
meninių ginčų ir paties Miluko 
pasigyrimų. Milukas, pasirodo, 
kaip Astramskas pasakoja: “Įsi
pyko visiems delegatams berei
kalingais įnešimais ir ginčais, 
viską savotiškai aiškindamas ir 
reikalaudamas, kad seimas nu
tartų, kaip jis- nori”. Tai buvo 
pirmas viešas parodymas savo 
irzlaus ir ergelingo būdo, kurį 
vėliau jis ne kartą parodė san
tykiuose su kitais kunigais Susi
vienijime ir atskilusioje katali
kiškoje šakoje. Greta daugelio 
savo gerųjų savybių, gaila, tu
rėjo ir šitą silpnybę.

Galiausiai, prezidentas kun. 
A. Burba, pacitavęs lotynų pa
tarlę “Mens sana in corpore sa- 
no” (Sveikas protas sveikame 
kūne), pats surašė seimo nuta
rimus ir paskelbė Vienybėje 
Lietuvninkų.

Broliškos savišalpos didėjimą 
rodė seimo nutarimas padidinti.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

l

Galima turėti mažą burną,t

ir kartu didelį snuki, (italų).

AND LGaN aSSOCiaMON

.ARCHER AVINUS

Chicago, TL 606.32
CHICAGO, IL 60632

11 1 wy him i1 ""

tėvas ir senus

■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
■m

1

SAVINGS Telefonas — 652-100 3

— Naujienos, Chicago, 8, IH.

mgsr. Cook I mŽRntaa. Blend co^nrtarch snd S
Viter. Add to ehsferiea. Cook, stirring1 comtgjitlyt until thick- 
;®ed ®nd smooth. Add brandy. Coot Oombine cream 
t Uhl^poone mips, lemon juiee end p*<L Mix until smooth, 

of eupe ^th cream cheww mixture. RoS

TRYS MGOmNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IOMOBILIAMS PASTATYTI

< UI «ap naked oocc^vL » 
toaetad

■—1^1 ’ - . - 11 1

lav 31, 13R

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Atidėta ir kitų seimų keltas 
Įsteigimas Amerikos lietuvių 
jauinmiui aukštesnės mokyklos 
(High School). .

Tuo laiku lietuvių visuomenė 
juto reikalą turėti kokią nors 
bendrą tautinę šventę, kuri juos 
tautiniai jungtų. Todėl šis Susi-' 
vienijimo saimas nutarė: “Tau- 

~ tiška iyėnte. švęsti, kovo 4-ąją — 
Šv. Kazimiero, Lietuvos globė
jo dieną, kaip atmintį baudžia
vos numetimo ir pergalės ant 
rusų ties Orša — šv. Kazimiero 
pasirodymu (languose su kardu, 
iškeliu prieš rusus”.

Į naują Centro valdybą aštun
tasis Susivienijimo seimas išrin
ko prezidentu vėl kun. A. Bur- 

' bą, viceprezidentu išrinko kun. 
Mykolą Pėžą sekretoriumi —

t Nuo Akmens kaimo kiek 
paėjus plentu dešinėj e ošiančia
me pušyne galima pamatyti Lie
tuvoje retų pilkųjų garnių kolo
niją (dzūkai juos vadina cieplic-
HllS). »

Čia įsikūręs nedidelis garnių 
būrys. Jie gyvena po du tris 
lizdus s:įkrovę pušų viršūnėse, 
— kelies šeimos vienume medy
je. Vaiku auginimo metu čia ne
mažas šurmulys. Pilkieji garniai 
plasuuoja ratu virš miško, trau
kia žvejoti į Merkį, Glūko eže
rą. ir kitur. Rugpiūtyje lizdai 
tuštėja. Ju šeimininkai anksti 
skrenda žiemoti prie jūros.

Juozą Ramanauską, knygių — 
kun. Juozą Zlotožinską, iždinin
ku — Andrių TepliušĮ.

Juozas Rahianauskas (1870- 
1914), galima sakyti, buvo nau
jas žmogus Susivienijime, kuris 
vėliau .pasirodė visose Amerikos 
lietuvių “politikose”, pradėjęs 
kataliku, kun. A. Burbos įtaka 
atsimesti nuo lenkų ir būti lie
tusiu, nušokdamas prie dr. J. 
Šliūpo radikalas laisvamąnybės, 
nusikeld-amas'Į Juozo O. Sirvy
do organizuotą Lietuvių socia
listų sąjungą, kurioje nukairėjo 
iki paskutinio; tapdamas komu
nistu.

Apie devintąjį Susivienijimo 
seimą 1894 mėtų rugsėjo 24 d. 
Scrantone, Pa., Astramskas te
gali pranešti: “platesnių žinių 
nėra”, nes nesurandamas to 
seimo protokolas. Posėdžiavo 
dvi dienas. Įprastas pirm seimo.

■ Mišias Scrantono katedroje at
našavo vyskupas (TH a ra, kuris 
pasakęs ir trumpą pamokslėlį. 
Iš to meto mūsų spaudos Ast
ramskas spėlioja, kad į seimą 
atvyko 45 delegatai nuo 33 
draugijų ar- Susivienijimo kuo
pų. Tenka darytis išvadą, kad, 

: nežiūrint menamos “baisios ka
is-1 
iš- "

pomirtinę iki $150 (nuo $100), 
o, be to, kai organizacijoj susi
telks 200 narių, pakelti iki $200, 
o prie 500 narių — ipomirtinę 
padidin-įi iki $500.- šis seimas 
patarė Amerikos lietuviams, iš
gyvenusiems čia penkerius me-Į 
tus, tuojau įsigyti pilietybę, kaip! 
įstatymai leidžia. Aukštesnės 
mokyklos įsteigimas jaunimui 
vėl buvo atidėtas, bet nutarta, 
kad. Susivienijimas rūpintųsi 
įkūrimu parapijinių.

(Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMI ! Ai,E AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D11 LINED KOPLYČIOS

2533 W. 71st Street
1410 So. 56th Ave., Cicero

VANCE FUXERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

niliiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiinimiiiiniiiHihiiuii:i u mm n imtumui*
įj TAVO ŽODIS YRA TLEbA
ii Jono 17:17

į! LR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA ISLAISVINa J (j. y

•I Jono 8:32

. ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAb

IR PSALMA1
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. įKlSlAt 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRSEUaj.'
PRAKTIŠKO K1SENLMU FORMAI u

KAINA $3.

LITHLIANLAJN MINISTRIES, r.V. Ifc.v 32.
Oau Law n, UI. 6U454

r(nHTnriiiiiiii::ai(iiiiiniiiiiii!iii!iinii(Jr!J*,',>iii:iiiiiiiiiiiūiini(iiii>iniiiiiiiiinii

Nuo 1914 metų •
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkes. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

MIDLAND
FEDERAL

/fresh Cherries Nest 
- In Summer Dessert

UrMatpoom 1 1/1
Ubltapoom ’•-atar / " '

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės auL mobiliams pastatyti

___________ ■ - -

STEPONAS (. LACK ir SuNuS
LAUKA WICZ

Lai <u Direktoriai

2424 West 69: h T.treet — Tel. RE 7-1213

11028 SouthweJ Hwy., Palos Hills, Illinois
l t L 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

Tclcf. 778-1543

S

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

8429 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



IZABELĖS MOTEKA1TIENES EAVASAK1MS 
K<»N( ERTAS

J. Moteknitienė

Sekmadieni, birželio 2 d. 3 
vai. p.p. Jėzuitų centre, esančio 
5620 So. Claremont.

1. Lopšinė — Braham, Shu
bert.
2. Paklausykite — Hande, Ro
ssini, .
3. Mergaitė — Sioius Mozart,
4. Visur tyla — Gruodis, Mo
zart, Audrė Budrytė,
5. Broli, pašoksime — Hum
perdinck. George and Teri 
Lee Ferro,
6. Dainininkai — Heada, Mc- 
zarto, Margaret Fashing, .
7 Tegul mano dama sujungia 
tavo širdį — Charles, Rassini,
8. čigonė — Donizetti, 

CATHERINE ALLETTO
9. Čigonai — Brahms — Viar- 
dot,
AUDRĖ BUDRYTĖ AND
MARGARET FASHING

Pertrauka
10. Vakaras — Petrauska 

.Devynbalsė,

- -" /T— . ' - — - -g
Naujienose galima gauti .. - > • I

AUGUSTINO PAšKONIO Į
s V *• * . I

knygą apie
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR |

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ ~
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jžj rcLofiatfe keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
3727 S. Wiistora Ave— Chicago, UI. 66643

Telef. 312 238-5787
s Hajackuass ofeiknnt iėktnvų. traukinių, ulvų

uis (cruiser), viešbučių ir lutomobilių nuomavimo rezervsciiM; Parduoda 
aa kelionių draudimai; OrgardziJojan.e keliones j uetuvą ir kitus Ifaštus. 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankyu-ui Amerikoje h* teikime infer 
maaj» nsai* reiiontu reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rezervuoti yietaa 
B anksto — prieš 43-60 dietų.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima nepaprastai Įdomius gydy- 
tojo, vijiųoimenės veikėjo ir rąžytojo Bteiminimui,

Dr. A. Ghmcm — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų Įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* h 
Eusirūpinimą—--------------------------------r

Dr. A. J. Gnsaea — DANTYS, jų priežiūra, «veikate Ir 
grožis. Kietais viršeliais- ------------------------

Minkžtai* vlrželiais, tik---------------------

Dr, A. ]. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. KeHonė* po Europą Įspūdžiai. Tik-

Galim* taip pat užsakyti psžtu, atsiuntus ėekj srb* 
»ooey orderi, prie nurodytos kainos pri- 

4eda*t SI peraiuntimo fflaidom*.

Naujienos, 1739 S. Halsted St

DANA bAJALYTB AND 
ALDONA PANKIENĖ 

11 Granada — Pucini, 
ROSALYN INFELISE 

12. Kad Galėčiau — Dirvian

DANA BAJALYTĖ
13. Tykiai, Tykiai — Br.driū-

ALDONA PANK1ENĖ
14. Piano solo — Chopin, 

V1ANIGIEDAS MOTEKAITIS
15. (Vaiva) — Klova.

DALIA PILIKAITYTĖ
16. (La Traviata) — Verdi,

.JONIŠKIEČIŲ KLUBAS MINI 60 METŲ 
GYVAVIMO SUKAKTĮ

<■

t 2:

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubas Chicagoje buvo 
įsteigtas 1925 metų balandžio 
15 dieną. Jo įsteigėju buvo Ju
lius Butautas, kuris klubo pir
mininku išbuvo daugelį metų. 
Po to, pirmininku buvo p. Ve- 
bal, Jonas Gaspara-itis ir dabar, 
virš 20 metų, pirmininkauja Ju
lia Ramanauskas.

Iš pirmųjų klubo narių dar 
yra: Anelė Dočkus, kuri 58 m?- 
tus priklauso klubui; Leona 
Baltus ir Estelle McNamee 
51 metus, Kazys Maciukas 
46 metus, Elsie Gražulis -— 
metus, ir taip toliau.

Klubo tikslas: labdarybė

44

ir 
kultūra. Joniškiečiai remia vi
sus lietuvių visuomenės kultūri
nius ir labdaringus sumanymus. 
Joniškiečių klubas, švenčiąs sa
vo 60 metų gyvavimo sukaktį, 
gali džiaugtis, kad -per tą laiką

Naujai pasirodžiusi

>8.00

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

KAINA <— $17. '(Persfuntiirui pridėti $1J

93.00

I2.W

Ū.N A BOZ ARM 1U KALI T
17. P igano’c Aria — Verdi, 
Atgįmstant,
TADAS RŪTA. STUDIO 

GRADUATE
18. Klausyk Brargoji — Be
lini,

DALIA POLIKAITYTĖ AND
ONA POŽARNIUKAITĖ 

Accompanistas Manigirdas Mo 
tekaitis?

įėjimas — auka -M, pensinin
kams ir studentams — S3.

Voice Studio Address:
714 West 30 th Street 
Chicago, Illinois 60616 
Tel. 842-4324.

atliko daug kul Jūrinių ir labda- 
įros darbų. I

1985 m, valdybą sudaro: Ju- 
l.e Skinulis — vicepiim., Antoi- 
lia Ramanauskas — pirm., Nel- 
nette Ka-lys — nutarimų rast., 
Birutė Rasinskas — f in. rast., 
Valeria Samuolis — kont, rašŲ, 
Anna Casey — iždininkė.

Po susirinkimo visi nariai mi
nėjo klubo 60 meti] sukaktį. 
Buvo priruošti skanūs pietūs ir 
gėrimai. Nariams buvo įteikta 
po dovanėlę. Linkime, kad klu
bas dar daug metų darbuotųsi, 
kaip jis tai padarė ir pirmiau. I

Klubas, dėl vasarinių atosto
gų, dabar nutrauks susirinki- * 
mus. Pirmas poatostoginis susi- • 
rinkimas bus š.m. spalio 1 dieną. 1

APIE LENKIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMĄ

šį penktadienį, gegužės 31 d.
Mane, kaip seną “Draugo” -skai 7 vaL. vakare, Jaunimo centro 

tytoją, labai blogai nuteikia re- kavinėje, kun-. dr- Viktoras 
daktoriu veidmainiškumas. Skel- Rimšelis papasakos apie Suvalkų 
biasi demokratišku ir visų lietu
vių laikraščiu, o prieš būsimus 
šiais metais JAV Lietuviu Bend
ruomenės Tarybos rinkimus, vi
sus opozicijos straipsnius meta 
į šiukšlių dėše. Tai bent “ C i-
mokratija”.

Maskvos bolševikai savo reži
mą irgi skelbia “demokratiškiaU 
siu”, bet opozicijai yra užkištos 
burnos- Kas prasižioja, tas tuo-

DRAUGO REDAKTORIAUS
UŽSISPYRIMAS 

jau atsiduria Sibire.
Negaliipa suprasti, kaip kata

likiškas dienraštis, pašalinęs ši
mutį pasisavino maskvinę “de
mokratiją”. Kiek teko girdėti, 
kad daug senų “Draugo” skai
tytojų, žada-atsisakyti prenume
ruoti.

Yra didelė laimė, kad mes tu
rime “Naujienos” d-enraštį, (kai 
kas vadina cicilikų ląikraščiu), 
kuris atidengia “Draugo” redak
torių veidmainiškumą. Eina tik
ra lietuviška patriotine linija ir 
yra daug katalikiškesnis už 
“Draugą” Labai gaila, bet taip

.Augustas Paškon.s

Paieškojimai

Balandžio 20 d., šeštadienį, V. 
Lenino gimimo 115 metinėms 
atžymėti, Lietuvoje daugiau 
kaip du milijonai žmonių turė
jo “palaikyti maskviečiu inicia
tyvą” ir tą dieną dirbti. Diena , ” 
pavadinta “Komunistine talka”, i 
ir kaip “Tiesa” rašo, “darbinin
kai pagamino daug aukštos pro
dukcijos”. i

trikampio lietuviu gyvenimą, 
apie Lenkijos- religinę bei poli
tinę padėtį. Kun. V. Rimšelis, 
kilimo vilnietis, ilgesnį laiką p ra 
leido Lenkijoje, turėjo progos 

dė- susipažinti sn lietuvių gyvenimu 
: ' lankėsi Varšmkįe ir kituose mies 

tuose. Šią vakaronę rengia Bal
tas.

—----- 5^—

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interest 
paid on Srrinjs

see ua fpr ^ 
financing. 

W AT 0UI LOW UTIS

Interest Compounded 
Daily md P»id Quarterly 

Mutual Federal 
Savings, andloan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

rašyti knygą apie terorizmą 
p.icrr.cnes taikai atstatyti.

KINO PLAKATŲ KON
KURSAS

Respublikinė kino filmų nuo
moj imo kontora ir Lietuves dai
lininkų sąjungos grafikos sekci
ja paskelbė nauju lietuviškų fil
mų “Mano mažytė žmona” ir 
“Sūnus palaidūnas” plakatų kon
kursą. Geriausi darbai bus pre
mijuoti 200 ir 100 rublių premi
jomis.

KOMUNISTINĖ TALKA

• Žymus lietuviu liaudies dai- 
~nų rinkėjas Antanas Juška (1819 
-Į 880) Veliuonos apylinkėse su
rinko apie 5600 liaudies dainų, 
paruošė darbą “Svadbinė rėdą 
Veliuoirečių lietuvių” ir jį išlei
do. A- Juška gyveno Veliuonoje 
nuo 1863 iki 1871 metų. Už daly
vavimą sukilime prieš carą buvo 

imo 
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RfiAL EfTATI FOB SALI

ir

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAML 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS. Prezidentu

£212 W. Cennak Road Chicago, ID. TeL M7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
E U AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

f NOTARIATAS • VERTIMAS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪB1

I, BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ,

Didelis, gretai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. GH-6917 
for information.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Oalvkd

GOVERNMENT JOBS
816,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000

“LrU;CTJAk'
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jamatspaųsdinta.

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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dauj. 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina —■ $3.95 (su per 
siuntimu).

world on fire

I, Chicago, J, ID. Friday, May 31, 1685

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

■■AL MT ATI SALS 
NmmL Xmm -« FarflMMai f

SLEKTROS ĮRENGIMAI l
PATAISYMAI j

Turiu Chlcagos mieste Į
Dirbu Ir užmiesčiuose, frelt, 

jarsntuotii ir sąžininšaL -,
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, ’ 
Tai.. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

Chicago, ill.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome* visų rifc 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA -
6557 S. Tqlman Avenue

• Chicago, IL 60629 .
434-9655 ar 737-1711

M. ŠIMKUS
“ Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, T»I. 254-745®

iškvietĮrtai. pildomi pilietybės pray

J'' 'įfc
£4

Advokatas
GINTARAS P. CEPiNAS

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i. 
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
EA4J West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATO draugija

Darbo valandoj . < 
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 

lečtadieniais pagal suaiiarhBĄ.
«606 S. Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000




