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LIETUVIS VADOVAVO PER VISUS KARUS
< ŽUVUSIŲ AMERIKOS KARIŲ PAGERBIMUI ,

Memorial‘Day šventės proga sies, kuriu brutaliausias yra konf 
Los Angeles valstybinėse kapinė- tiktas tarp Irano ir Irako. į 
se surengtų-Amerikos karių pa- §iose žuvusių Amerikos karių
gerbimo, iškilmėse visai progra
mai vadovavo lietuvis Amerikos 
karo (Korėjos) veteranas iriž. 
Vytautas Vidugiris, praej usios 
kadencijos Amerikos Karo Ve
teranų 24-tos Apygardos koman- 
dierius, o dabar jau ir tos apy
gardos buvusiu kŠmahdierių kiti 
bę pirmininkas.-

Nežinau, čia Amerikos vaka
ruose. kito lietuvio — taip aukš
tai ii? garbingai iškopusio Į visų 
karų Amerikos • karių veteranų 
organizacijos priekį. .Jis, įhž. Vyt. 
Vidugiris netik dabar, gegužės 
2ė d., vadavavo žuvusių kariui 
pagerbimui, — jis tas iškilmės ir- 
suorganizavo: tose kapinėse Los 
Angeles National Cementery (jo: 
še laidojami tik Amerikos ka
riai) , pirmas Amerikos karys bu
vo palaidotas 1889 m. gegužės 11 
d. Iki 1984 m. rugsėjo, mėn. 30 
d. tose kapinėse palaidota 75.000, 
A merikos, karių. :

Pagerbime, gegužės 27 d;, tose 
kapinėse programa,, kurią orga
nizavo ii- jai vadovavoy’^kąlp.-M-J 
C j lietuvis :iitž. Vyt: Vidugiris — 
buyri didiųgst. jnės’^ę, dalyvavo; 
karo- a vią<^^^i^^š;įžrhnitai,' 
Imįigar^^^i^^^iįįėligk; 
nių-- gji^nų. • Amerikoj' kannėjej 
sist^Bjė^y prakaĮ^iniiikai; — -,su< 

n is^ąibėięą as-į-buvo' įri ghd&s ?gė-: 
n eibHvDOnalA LŽTCromer  .ikaro. 
ayfąęijf^Ęp^Angėteįsėrityesai- 
vižijcfe y/įčekbfoętįdąft'tas^ įBęk fo' 
net? Rėnū'mąį^foi;-. tiaWu&^uiinbj.' 
mehriT bėrltošiant“ ipogėrpimo 
programą —- jojeįdaiyvauti. už
siregistravo - Kalifornijos • senai o- 
rius -ędemokfat ų); Allan .Crans
ton, .kuris rengdamasis 1986 m. 
perr'rifikimui, pastebėjo savo ne 
numatytoje kalboje’ kad Ame
rika gali atsiekti- pastovią taiką 
f u Sovietų Sąjungą. Tokia taika, 
sakė Kalifornijos senatorius Al
lan Cranston, yra reikalinga, ne, 
kiekvienas kraštas — Amerika ir 
Sovietų -Sąjunga, bet kokiu mo
mente gali pradėti mirtinų rake
tų puolimą (deadly missile 
strikes)1 -Vienas prieš kitą. Šių<) 
metu esą. pagal sen. All Crahs- 
ton, pasaulyje net 41-nas karas 
ar sukilimas vienos ar kitos rū-

pagerbimo iškilmėse Amerikos 
himną ir kitas giesmes giedojo 
solistė Janina Čekanauskienė, 
geri, konsulo Vyt. Čekanausko 
žmcna. Buvo čia daug įvairių ti- { 
kybų dvasiškių, kariškių, karo 
a arijos orkestras, neperdaiigiaų 
šiai publikos. Iškilmes buvo pui
kiai suorganizuotos ir pravestos.

LANKĖSI ATEITININKŲ FE- Į 
DERACIJOS VADAS DR. K- j 

PEMKUS
1

Los Angele^ ateit ninku šei- į 
mos šventės, gegužės 19 d., pro-1 
ga čia lankėsi Ateitininkų Fede- į 
racijos vadas dr. Kazimieras Į 
Pemkus iš Čikagos. Jis dalyvavo 
visose losangeliečių ateitininkų 
iškilmėse, kuriose buvo gausu ir 
jaunimo ir “senimo”.
‘ Los Anglės ateitininkų- sen
draugiu pirmininkas yra Jonas

,Motiejūnas, -ateit, studentams 
vadovauja Ginta Palubinskaitė,- 
moksleivių kuopos (kun. St. 
Ylos vardo) pirminįiikė yra Gai-

• lė.Rądvenytė,r<T-“-

y/, širrtoliūrias ir A, Mikalajū
nas'^ityko. Pietų Amerikon .

- Dai^^Ė^^^zaeiji^fer-i-.: 
. hirikąs^^?^ri®fe^jįiąnirii2^iš'-Vla:

nas/(tfbii gVyeųa' -Šąrita Mom- 
-kbjė)-gėgūžėsr ‘29 -d. f išyjyko•'Pietų; 
,ž-Amėfikbri,'-2^ur' mjrriątėy-: išbūti 
arti' men^Į^Įa^ėyJuodu la^ky"

Peru.' A^eų^rioje' ir’ Btazili- 
; fojė.- A. j^ksdrijuriąk ' tėh.'fflmuos 

įvairiose*. -viėto'sę , ir ; sąlygose ir 
i parveš įdomią^ jo susuktą films, 
'išrtų kraštųį gyveninio išviso, 
ypačiėi-.Iietųvių.' -VL. Šimoliūnas 
prieš perkeliant 'Amerikon ei- 

i lę metų yra gyvenęs Argentino
je— .gerai, žino: ispanų ir portu
galų kalbas, turi ten daug, ypa-y 
č:ai Argentinoje, pažįstamų,, nes 
gyvendamas Argentinoje buvo 
labai aktyvus lietuviškore vaikio Į 
je — tą veiklą atgaivinęs iki 
labai aukšto lygio. 7

VI. Bakūnas

_ Milane tebestovi Sforzos sena pilis. Šalia yra gele- 
žinelio sietis, prie kurios turkas - Bagei įteikė turkui

■ Agci brauningą, kuriuo sunkiai sužeidė popiežių' Joną 
Paulių II-jį.:

SANTIAPIČI LIEPĖ PARODYTI NUTRAUKTUS f MENGELE GYVENO LūšNY.
KASPINUS f j NE. BAIMĖJE

Liudininkas tvirtino, kad popiežius “peršautas” Sovietų',.Vok.— Išgarsinto vo-i 
Sąjungai apkaltinti j Mbeles,

r • sūnūs Rolf Mangefe, vedęs
kų tėvas, parėdė, kad jis buvo!ROMA, Italija. — GiovanpjĮ 

Pandico padarė plačius pareiški 
mus spaudai. Jis tvirtino, kad 
jis pažįstą’jMrihmet Ali Agca, tui>. 
ką tėreri^|į;feiris Italijoj nušoj? 
ves dar vieną.

Pandico liudija Napolyje ei
nančiam mafijos teisme. Jis pats 
buvęs mafijos, veiklus narys, o 
dabar teišriiui nurodo, kas ką 
nužudė.; Jis tvirtina, kad. Agui 
jokio pasikėsinimo prieš popie- ’ 
žiu nedarę
dovy  bei buvęs reikalingas pasi
kėsinimas prieš popiežių, bet tik 
rirmoje jokio pasikėsinime ne
buvę.

Teisėjas Severino Santiapiči 
įsakęs parodyti pąsikėsinimo me
tu: maldininkų padarytas video 
■nuotraukas it - paprašė Agca pa
komentuoti tą vaizdą.

TEISĖJAI MATĖ ROVIMO 
VAIZDUS

Iš KUMAR SLĖNIO 800 IŠVEŽĖ Į KABULĄ
Sunkiau sužeistuosius ir žuvusius lėktuvais veža 

tiesiai į Rusiją
ISLAMABAD, Pak. Diplo

matui praneša, kad Kumar slė
nyje dar tebeeina kovos tarp ru
su ir afganistaniečių. Rusams pa 
vyko užimti kelias strategines pa 
sienio vietas, bet afganiečiai kon 
troliuoja visus keliu pašla-isčius- 
Vietcmis afganiečiai neleidžia ru
sams kojos iškelti iš tankų.

Sovietu karo vadovybė nes
kelbia Kumar slėnyje žuvusių 

Afganiečiai
1 sprendžia nagai kel amus kars- 

tus i sovietu lėktuvus. 800 sužeis
tų rusų sovietų lakūnai atgabc- 

i no į Kėbulą. Sunkiai sužeistus 
karius lėktuvai vėže tiesiai i So-

AGCA NEŠIT AR Ė SU 
MAFIJOS VADAIS

ROMA, Italija. — Mahmet Ali 
Agca, patyręs apie Giovanni 
Pandico tvirtinimą, kad jis pa-| 
laikęs ryšius su Italijos mafijos i 
nariais, pareiškė, kad jis nieką-1

' da nešit arė su niafi cs nariais. i
Pandico tvirtino kad gen. |

’Pietro Masumeci italu žvaigyj, . , .v-
. v. . , , r . _ . ‘ kanu skaičiaus,bos virsimnkas neabejoja 1

' mafijos nariai palaike
: Agca. Mafijos nariai 

nariams įtikinti Agca,
* liudytų prieš bulgarus
; tų Sąjungą-

Į Agca pareiškęs, kad. jis nie- 
’ kad su gen. Masumeci arba su 
į mafijos nariais nekalbėjęs. J;s 
teismui sakęs teisybę, taip kaip 
reikalai, ėjo. Jis niekad su Pan-

‘ dico nesusitikęs ir su iuo niekad 
f nekalbėjęs.

rysius su 
prižadėjo

ir Sovie-

reikalin
gas advokatams',’ladišteisintų I vieną kartą-nuvažiavęs į-Brazi-'

BURGIBA DŽIAUGIASI
REAGANO ŽVALUMU

vietų Sriungą.

Sovietų k<-ro vadovybe siuntė 
lėktuvus į Pakistano teritoriją ir 
apšaudė pasienyje esančius afga-- 
niečių šeimas. Raudonasis Kry
žius pasienyje pastatė palapines. 

Į o Pakistano kariai atvežė reika
lingo maisto. Pakistano kariai 
neišleidžia atvykusių afganiečių 
veržtis toliau i krašto vidų. Ru-

4 . “ .j sai žino, kad afganiečiai gauna
WASHINGTON, D. C. —Tų- Į ginklus-.« Pakistano, yri -'Gi

liją ir pasimatė su savo tėvu. Da' vizijos prezidentas Habb Burgi-j Prez. Zia nepripažįsta rusų 
bar, kai jo tėvas mirė Brazilijoj,j - - -
San Paulo mieste, tai jis atidavė-3Wtuoriuą-Rūmus ir gana ilgai 
Vokietijos'žurnalui apie 150. fo.

teismui , tegrafijų.

‘ ba antradienį buvo atvykęs į primesto Irako vyriausybės. Pa
kistanas reikalauja, kad sovie
tų karo jėgos pasitrauktų iš Af
ganistano-

kalbėjosi. įvairiais tarptautiniais 
! klausimais.

kitus teisiamus bulgarus.

AGGA GIRDĖJO TRETĮJĮ
J ŠŪVI

Pasikėsintojas Agca
tvirtino, kau turkas Orai Celik 
taip pat dalyvavęs pasikėsinime 
ir paleidęs vieną šūvį į popiežių.

Teisėjas S.antiaoič; paklausęs' 
Agcą. kaip jis aiškinąs trečio šū-

Romos policijos va- vio negirdajimą.
— Aš dirdėjau tieiįjį šūvį, 

bet nežinau, kaip išaiškinti tre
čiojo šūvio neužregistravimą vi
deo juostelėje.

Teisėjas Santiapiči pareiškė, 
kad Pardico padaryti pareiški
mai spaudai neturi prasmės, jie 
menkos vertės, bet jis paprašė 
gauti visą pareiškimą, tai j;s pri
jungs prie bylos.

Daugelis mano,- kad Dr. Men. 
gele gyveno turtingoje viloje, 
sargų ir šunų stipriai saugomoj, 
bet tikrovė buvo kitokia. Jis gy
veno Sao Paulo lūšnynuose. Jį 
globojo tuose lūšnynuose gyve
nusieji žmonės. Dr. Mengele pa
sirinko lūšnyną, nes niekas ten 
jo ne.be:eškojo.

Dr. Mengelė gyveno 
baimėje, manydamas, 
atpažintas ir jam bus 
bvla. Jis sūnui pasakė,
sėjų nebus,, bet bus tik keršy
tojai. Jam pasakęs, 1 
dažnai ateina mintis 
dvti

— Bankininkas Roller t Ge-j 
pi ra r prisipažino kad per 12 me
tų jis nusuko $215,000 dole
rių.

Buvo įrengtos nriemonės, ku 
l ininis buvo galima parodyti ne
laimės metu video nuotraukas. 
Teisėjai aiškiai galėję matyti sto
vintį pipiežių ir patį Agcą. lai
kantį revolveri rankoje.

Teisėjai girdėjo nu Agcos šū
vius Visi mato Agcą šaunantį į 
popiežių. Video nuotraukai pa
daręs žmogus stovėjo visai prie 
popiežiaus. Sužeistas popiežius 
pradėjo linkti pirmyn.

Šitas vaizdas išblaškė visus 
Pandico tuščius tvirtinimus. Vi
si matė i>v. Petro aikštę, aikštė 
ie buvusią minią, Agcą ir popie
žių. Prisiekusieji teisėjai matė 
patį šovimą, todėl tvirtinti, kad 
niekas prieš popiežių nesikėsino

MIRĖ DR. VALANTIE.JUS
MIRĖ DR. VALANTIEJUS

7 Cook apskri ifas R. Elrod ir Kongreso atsto
vas Russo Lietuvių Tautinėse Kapinėse įnirusiems pa
gerbti dienų pasakė kalbas.

KALENDORĖLTS

Praeitą pirmadienį birželio 17 
d. Michigan miesto ligoninėje 
mirė lietuviams plačiai žinomas 
Dr. Jonas Antanas Valantiejus, 
kuris gyveno New Buffalo mie
stelyje.

Jis turėjo didelį namą, kuria
me buvo jo įstaiga ir g\-vena. 
mas namas. Liko nuliūdus žmo
na Elzbieta. 8 vaikai. 5 proanū- 
kai ir brolis Juozas.

Jis priklausė visai eilei lietu
viškų draugijų ir gydytojų or
ganizacijai.

Jis pašarvotas Smith šerme
ninėje. esančioje 15 N. Benton, 
New Buffalo, Mich.

Bus laidojamas šeštadienį, 11 
vai. ryto iš šv. Marijos bažny
čios, esančios New Buffalo, 
Mich, ir nulydėtas į Pine Grove 
kapines.

Birželio 20 d- — Sv. Silveras, 
Zadvainis, Genulis, žinulė.

Saulė teka 515, leidžiasi 8:28.

Saulėtas, šiltesnis.

— Tvirlinama, kad šijitų 
roliti amerikiečiai laikomi 
valuose šijitų namuo-e 
aerodromo.

Paė 
pri- 

netoli

-- Trečiadienį aukso 
kainavo $328.00.

uncija

Prez. Burgiba 
Dr?tų amžiaus, i 
Reaganas yra 7 L 
mas nelcks didelis bet prez. Buri aDj 
giba turi l)ėdos atsikelti, o kai | 
jis atsikelia, tai jo žingsniai lėti. 
Jis vaikščioja be lazdos, bet gre
ta jo visuomet yra jaunas vy
ras, kuris prezidentui padeda. 
E’cgiba yra demokratas. Jis tu
rėjo daug darbo ir bėdos, kol 
įvedė demokratine sistemą Tun< 

išmokė valstybės parei
gūnus gerbti žmogaus teises.Jis 
džiaugiasi prez. Reagano taikos 

nu.>ižu-j politika ir norėjo su juo pasikal
bėti įvairiais klausimais.

Pr^z. Burgiba labai džiaugia
si, kad prez. Reaganas yra ne
paprastai žvslus, gera: infor
muotas, greitai crien’uojasi, c 
kai pasteJicjo, kr.d jam sunku 
atsikelti, tai paėmė Burgi.’xj už 
rankos ir jsni padėjo alsMoti. 
Burgiba turi gerą galvą, bet 
jų ir ranku judesiai

yra <81 metų 
o prezidentas 
. Metų skirtu-

didelėje 
kad bus 

sudaryta 
kad tei-

-- Nuo Sovietų Sąjungos nu
sisuko Egiptas, Scmalija, Gvi
nėja, Mali, Žaliasis iškyšulis, 
Madagaskaras. Egiptas rusus 
varė už p?rversmo ruošimą.

amerikiečius.

is

— Italijos prezidentas Sandro 
Perlini pareiškė, kad jis nekan- 
didatucs prezidento pareigoms. 
Jis vos pajėgė išvežti pirmą ter
miną.

bu-— S. Perlini ilgus metus 
vo socialistas, karo motu persi
metė pas. komunistus, bet prezi
dentaudamas nuo jų vištai atsi
skyrė.

— Maskva nutiko tartis su 
JAV dėl Afganistano. Prezidcn- 
kraustyti iš Afganistano ir no
tas palakė, kad rusai turi išsi- 
žudyti žmonių.

— Meksikos policija rado Al“ 
berto Rondelat lavoną. Manoj 
kad jį nužudė narkotikų parda. 
vėjai. Rastas dar vienas amen-' i 
kiečio lavonas.

Pranešimas iš Šveicarijos sa
ko. kad sovietų valdžia pirmą 
kartą pranešė, kad sutinkanti 

ir pasikeisti nucmcnėnus 
Afganistano problemas.

Prez. Carteris reikalavo, kad so
vietų karo jėgos privalo pasi- 
raukt* iš Afganistane. Prez. Pvea- 

ęanas laikosi tos pačios pclitikps. 
Rusams nebuvo jokio reiklia 
veržtis i Afganistana. ’> ■

— Richard Marasąs gali būti 
mc-kdininkas, jei turės proge; 
loli.au mokytis. Jis ba'gė Kelly 
aukšlesnąją.

Dkilęs erdėlaivis jau pa
leido du satelitus. Vieną pal'ido 
Saudi Arabijos karnlia 
brolis,

2 S .

Saųdi Arabijos
pus 

laku

’AFGHAN

Peihavvar

3
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LINE
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no. jeigi 
nės.

Rave 
River

LAHOIĘO AMRIHAR

y srinagar

Rawalpindi

Pakistano pakraštyje prie Pashavaro, rusai apšau
dė afganistaniečius, kad jie veržėsi į Kunar slėnį.

loli.au


MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

PRODUKCIJOS KOKYBĖ

Pas mūsų pažįstamus, p.us Gu- 
sevus, gy veno vokietis iš Berly
no. ,

Samdėsi kambarį. Mažne du 
mėnesius gyveno. Ir ne Kuris, 
nois ten čuchna. o tikras germa- 

,uas iš Berlyno Rusiškai — nei 
.^-.puspadžiu į dantį. Su šeiminiu 
>- gais laukomis ir gaiva sitsipras-

: davt).’ Vilkėjo, be abejo šis vokie 
ti» akinančiai. Baltiniai švarūs 
Kelnės lygios. Niekt be reikalo. 
Na, tiesiog graviūra. O išvykda
mas šis vokietis daug ko šeimi
ninkams paliko. Yną glėbį už- 

, sieninių gėrybių. Visokių bute
liukų, apikaklių, dėžučių. Be to 
beveik dvi poros apatiniu kelnių.

...Ir megztuką mažne nesudrisktį
sį. O visokių smulkmenų ir ne
suskaityti — ir vyrų ir moterų 
apyvokai- Visa tatai buvo suvers 
ta į krūvą, kauipe prie praustu
vo.

Šeimininkė, madam Guseva, 
' garbinga dama, nieko tekio del 
jos nepasakytum, užsiminė vo
kietukui prieš pat išvykimą — 
vadinasi, bitte, dritte, ar nesi- 
teikėt nejučiomis užsieninę pro
dukciją palikti.

Vokietplaikis galva leptelėjo, 
vadinas’, bitte — diitte C’drite’'

gimusiu vaikų aš neturiu. Tegul 
bus čia pudra. Tegu po kiekvie
no barzdos skutimosi aš sau snu
ki pusibai stysiu. Reikia gi kultu 
ringai pa'gyvenei ners vieną kar
tą gyvenime.

Pradėo jis skustis ir pudruotis 
Po kiekvieno skutimosi vaikšto 
rožinas, žydintis ir tiesiog kvę- 
pėte kvepiąs

Aplinkui, žinoma, pavydas ir 
klausimai. Čia Gusevas, iš tikrų
jų. vokiškąją gamybą palaikė. 
Buvo daug ir karštų vokiškajai 
prekei pagyrimų.

— Kiek. — sako, — metų aš 
savo asmenybę žalojau įvairio
mis rusiškomis atmatomis ir štai, 
pagaliai?, susilaukiau. Ir kai, sa
ko. ši pudra pasibaigs, tai tiesiog 
ir nežinau, kaip verstis. Teks iš
sirašyti dar bonkutę. Labai jau 
puiki prekė.

Po mėnesio, kai pudra jau ar
tėjo i pabaigą, atėjo pas Guse- 
vus į svečius vienas pažįstamas •

inttligc:u4. prie vakyricnė^ ar
batos jisai ir paskaitė ant tx aku
tės. Pasirodo, tatai buvo vokiška 
priemonę prieš blusų veisimąsį. 
Žinomą, kitas mažiau uuotaikiu- 
g^s žinojus būtų didžia: šia ap
linkybe priblokštas. Ir dargi ma
žiau nuotaikingo žn.og<iUb api
nasris galėtų būti išbertas spuo
gais ir inkštirais del perdėtos 
vaizduotes. Bet ne toks buvo Gu
sevas

— Ot šitai aš supratau, — pa
sakė jis — Ot šitai yra prod ūk
čios kckvbė! Ot šitai, pasiekimas. 
Štai, iš tikrųjų, neperspiauna
rnoj i prekė. Nori snukį pudruok, 
nori bl.įsups barstyk. Visam 
kam tinka. O mūsų kas?

Čia Gusevas, dar Kaitą pagy-į 
ręs vokiškąją gamybą, pasakė: t

—Tatai ašenai ir stebiu — 
kas tetai9 Visą mėnesi pudruo-* 
juos ir kad nors viena blusa bū
tų man įkandusi, žmoną, ma
dam Gu>cvą, kanda. Sūnūs taip 
pat dienu dienas pašėlusiai kaso
si. šuo Ninka taip pat krapštosi. 
O aš. žmote, vaikštau ir nė kam 
ko. Veltui kad vabzdžiai, o jau
čia, šelmiai, tikrąją produkciją. 
Ot šitai, iš tikrųjų..

Dabrutės Gusevui milteliai pa- j 
sibaigė. Tur būtį vėl j j blusos 
kanda.

M. Zoščezzkb

KAI PASKUTINĘ VALANDOS MINUTĘ

Pasikalbėjimas
Plaikio 
su Tėvu*-**-

(atominio karo akivaizdoje)
“Kai paskutinę valandos minutę 
Žydrynę dūmų šungrybis užstos, — 
A t minsi m Biržuos paliktą Onutę, 
žodžius dainelės, kaimiškai prastos, 
Ruginį skonį lašo samagono, 
Nekalto pirmą nuodėmę pirty, 
Tarnaitės juodas garbanas arti; 
Piemens mintis ir išdidumą pono, 
Atgims ausy skambėjimas monetų, 
Garbės taurių simfonija tauri, 
Atodūsiai matomų glamonėtų 
Ir po virbus — lakštučių potpouri, 
Ir grįš, kaip liūdnas gervių klegesys, 
Mūs ilgesys ... -

Ir paskutinę valandos sekundę 
Užmiršim dieną, mėnesį, metus, 
Kuriom valdžiom kada ir ką jskundę, 
Sukūrę sau herojinius mitus. 
Užmiršim giesmes, Stalinui aukotas, 
Pakeltą ranką Hitleriui rudam, 
Tremties lazdas, velneragiais šakotas, 
Lenciūgėlius ir mikitas vadam, 
Užmiršim vardą, pavardę trečios 
Pačios . . . .-. ‘

neleidi. Me^ turime svarbesnius 
reikalus svarstyti.

— Aš pflniuusiai pritariu po
nui Lazauskui. — tarė kitas tos 
pačios partijos tiktai kitos sek-

sutarnpa su rusišku "lupkite”), 
malonėkit, pasiimkite, dėl ko 
šneka, gaila, ar ką.

- Čia šeimininkai užgulė ant pa- ! 
liktosios produkcijos Patsai Gu- j 
ševas net smulkų paliktų daiktų 
sąrašą sudarė. Ir jau. suprantą- 
mas dalykas, iš karto megztuką 

--užsinkaukšlino ir apatines pasi
ėmė. -

Paskum dvi savaites vaikščio
jo su apatinėmis lankose. Vi
siems rodė, neapsakomai džiau
gėsi ir vokiškąją kokybę gyrė. |

O daiktai, iš tiki uju, nors ir’ 
dėvėti ir, aplamai kalbant, vos 
besilaikė, vienok, nėra žodžio 
tikra užsienio prekė, malonu 
žiūrėti.

Tarp paliktųjų daiktų be kita 
ko buvo toks indas ne indas, bet 
aplamai tokia paplokščia bonku- 
tė su milteliais Milteliai apla
mai rožiniai, smulkūs. Ir kvaps
nis pusėtinai šimpa4. s<< s - tarp 
turn ro‘.ę

Po pirmųjų džiaugsmo ir. džiū 
Š garimo dienu Gvsevai pradėjo 
». spėlioti, kokie čia būtų milteliai. 
5 Uostė ir dantimis jįjaiirtė. ir į ug- 
5 nį bėrė, bet įspėd negalėjo.
5 Visame tume nešiojo, vuzi- 
Z ninkams (ankštųjų mokyklų ląn 
? kytojams) ir visokeriopai inte
ligentijai iodė. bet teisybės ne
pasakė.

Daug kas kalbėjo, kad čia bū- 
s anti.pudia. o kaikurie pareikš
davo, bene tatai smulkusis vo
kiška'; talkas tik ką gimusioms, 
vaikams pabarstyti.

Gusevas sako:
— Smulkusis vokiškas talkas 

man nėra "kur tinkamas. Tik ką

TIKRA LEGENDA
.. Tai buvo labai labai seniai

į Vienas karalius norėjo pasta 
lyti naųgą miestą: Tam tiKslui 
buvo parinkta nepaprastai graži 
vieta kalnų slėnyje ir upių san
takoje. Raganiai vietą pagyre, 
tačiau perspėjo, kau miestas bus 
laimingas tik. tuomet, jei į pir
mojo pastato pamatus bus įmū
rytas gyvas vaikas, kurį jo moti
na pati atvęs ir savo laisva va
iki leis įmūryti.

Praėjo ištisi treji metai, kol 
tokia motina atsirado. Raganoms 
šaukiant, viena motina pati at
vedė savo keliolikametį berniu
ką, paaukoti. > kad dangus būtų 
kreiptų nelaimes.

Įmūrijimo ceremonijas paruo
šus, berniukas kreipėsi į iškil
mėse dalyvavusi karalių šiais 
žodžiais:

— Leiskite man, šviesiausias 
viešpatie, užduoti tiems raga
niams tris klausimus. Jei atsa
kys tinkamai, bus ženklas, kad 
1’ksliai išskakė žvaigždžių žen
klus. Jei atsakvs netinkamai, bus 
ženklas, kad jie klydo-

Karalius
žvalumas

V

— Tu sakei, kad eisi į Altą^
Tėvai. Ar buvai nuėjęs?

— Gerą rytą, Malki. Kaip ne
būsi? Jeigu pasakiau,- kad eisiu, 
tai ir buvau, -r

— Aš maniau, kad tavęs, Te- ' vijos narys, ilgametis Lazausko 
vai. neįsileis.

— O kodėl jie manęs gali ne
įsileisti?

— Jeigu nę dėl ko kito, tai dėl 
švaros. Alte visi žmonės švarūs, 
o tu apskretęs. Posėdžių metų jie 
nerūko. Ateina visi baltais marš
kiniais.

- traukti
? džia,

leidi

Jeigu kuris dar nebaigė 
dūmo, tai rankom palei- 

o tu pypkės iš dantų neiš-

• — Čia, taiįtu teisingas. Pypkę 
Įsidėjau į kišenę, dar prieš ženg
damas Į Aito duris, man pačiam

duoti raganiam^ tris klausimus. ; oūtų buvę nesmagu, jeigu, dėl 
Berniuką^ kreipė>i į raganius:

— Kas yra lengviausia, salr 
džiausią ir sunkiausią pasaulyje?

Astrologai paprašė karaliaus 
duoti jiems laiko ir trims die
noms atidėti'Įmūrijimo iškilmes. 
Praėjus- duotam laikui raganiai 
grįžo su tokiu atsakymų: — 
Lengviausia yra paukščio plunk; 
sna. saldžiausias yra medus, o 
sunkiausias yra akmuo.

berniukas garsiai nusikvatojo 
ir atsakė- — Taip bile kas gali 
pasakyti. Lengviausias daiktas 
pasaulyje vra vaikas motinos 
rankose. Jis motinai niekuomet 
netampa našta. Saldžiausias pa
saulyje yra- kūdikiui motinos 
pienas, o sunkiausia pasaulyje 
yra motinai 'atvesti savu vaiką, 
kad jį gyvą įmūrytų į sieną.

Karalių atsakymas tiek pavei
kė, kad jis liepė raganius išvyti, 
o berniuką apdovanoti ir duoti 
jam geriausius mokytojus, idant 

do-

' pypkės mane būtų sustabdę, tai 
jau labai prastas argumentas.

— O kaip su'kardu?
— Alte kardas tai tąip pat ne- 

madoj- f |
— Šiuo reikalu tai nuolakįų.aš 

nedarau. Kardo aš niekur nepa
leidžiu. Tai vienintelis. .mano 
ginklas. :

— Tu žinai, kad Altą perėmė 
dypai. Amerikos lietuvių ALTe 
jau nėra.' O dypai yra mokslus 
baigę. Jie žino, kad žodis yra 
aštresnis už kardą.'

— Tegu jie kapojasi žodžiais, 
bet as įėjau ir niekas nieko man 
nesakė. Pasisakiau-has esu. Pri- 
dėau. kad Bostonę 'į p* įklausiau 
ALTai, o čia dar nespėjau išira-

draugas, pilniausiai jam pritarė. 
Aš viską skaišiau, no pradžios iki 
galo. Nieko ten rimto nerti. Tei
sybė Lazauskas sako: “Mes čia - 
negalime leisti laiko niekams.

Primininkas dar paklausė, ar 
kas skaitė mėnraštį. Niekas ne
atsiliepė ir niekas .jo pasiūlymui 
nepritarė. Pasirodo, kad niekas 
neskaitė ir nežinojo apie ką čia 
reikalas ėjo. Pirmininkas ant sta
lo padėtą raštą vėl Įmetė į savo 
dideli škūrinį krepšį ir nuėjo 
ptie seKančio klausimo. Aš dar į 
pasėdėjau kurį laiką. Kai pama-į 
čiau, jkąd susirinkusieji svarstė-Į 
neįdomius dalykus, pamojau l 
ranka ir išėjau. Nenorėjau dm-į 
pių smilkalų, sumaišyti su gerti Į 
tabako dūmais.

£alėtų išvystyti savo įgimtas 
vanas

Žmonės, kurie nesirūpina 
tų gerove rr patys nieko nemyli

> berniuko drąsa ir tie nepažįsta gyvenimo ir nesu-.
patiko ir jis leido už- randa kelio i laimę.

Ki-

IT’SAMAZJNG!
Bc%n4 F)

Golf M prnčn igfo
A HIYZRRD-T^M

AS / / ’ COanY OF THE "MAVFLC^Efc 
/^Pilgrims PERtSHęo becpust 
j-' '5*ruey brought plono no

( cattle to insure Fresh MįlkF

— O kaip su sniaive?
— Kokia smarve'’
— Tu visąs apžėlęs,, plauku 

nesikerpi, kojų nemaZgoji, pana
giu neišsi.kiapštai... Neišsikrapš- 
tai ir danių.. Chięagoję gyveni 
amerikoniški’, sūrių, bet ir dan
ty nėišsirūpinai.^

— Visa tas nieko. Tu žinai, kad 
ALTe durpės seniai smilko, tai 
mane prakautas liko niekam ne
pastebėtas.

— Durpių sąiilkėjimas dar 
jautėsi7

— Kaip nesijaus. Buvo šnekoj, 
kad dabai tinis ALTo pirminin
kas yra savas smogus. Lietuvoj 
jis užėmė aukštą vietą, bet Ame
rikon atvažiavęs‘su aukštose vie 
tose buvusiais jis nieko bendrų 
nencrė’o turėti. Dr. Ęiežis jąra 
patikrino sveikatą, tai jis tr ųtir 
ėjo su senai> Ameiikps lietuviais. 
Man pasakojo, kad jis nedrįso, 
šio reikalo kelti, bet jis yra dįą- 
lešnis, negu dagelis manė- H 
>avo skūrinio ma'įc iis i&itrąu- 
kė sutaukstytą kukraštį. pasidė
jo ant stalo if sako: "čia talpi 
žiauriai šuieižiamas Aitas, šmei
žiami visi. “Aš siūlau šį reikąlą 
iptarti. kol dar ne vėlu”.

Amcrikcs I "tuvių tarpe la^ai 
Įtakingas Lazauskas, įsisjuagiiHs 
neleido pi’ inriįokdi ^VQ liU2Uc>.

Prisiminiau, kad tas Lazauskas 
yra apdairus vyras. Prieš pen-: 
įjs metus, kai buvo nuuiarintas 
Keleivis, tai jis man nieko ne
sakęs, ueatsiklausęs mane nu-; 
tempė į savo Laikraštį. Man ne
patiko, kad jis taip, viską savaran 
kiškai, net manęs nepasiklausęs, 
įvairiausių niekų pripasakojęs. 
Jis natyt, norėjo užčiaupti man 
bumą, kaip dabar užčiaupė vi
sam ALTui.

Aš turėijau daug darbo, kol iš 
Lazausko laikraščio išėjau. Tada 
dar Bostone buvau, Chicagoje 
draugų neturėjau. Turėjau tik 
kelis senus pažįstamus, tai pra
šiau, kad man padėtų. Jis matyt, 
norėjo mano karda ištraukti, o 
be kardo, tai ue aš. ėikagiečiai 
man padėjo.

O kai iškels žaibai sekundę zero, ; •’ 
Mums nieko, nieko, nieko nereikės: '. 
Nei senai barzdai naujo necessero, 
Nei scotcho, silkės, ungurio riekės,' 
Užsprings gerklėj keiksmažodžiai lyg strėlės, 
Girtų juokai, limenimas godžių, . ’ , 
Užkims šnekus poetų vyturėlis 
Ir balsas jų, kudakinęs gaidžiu, 
Tik atgailoj suklyks gaida laukinė,. 
Nulinks galva, pilna garbės '
Ir prieš akis su atsegtais bikini 
Mūs nuodėmės bėgios. “

Nieks nežinos, ar kloja naktys šydą:,.. 
Ar gulim kur nulešinti svečiuos,— 
Verks tamsoje-priglaudęs'nacis žydą, 
Rūkštelė guboj Vizgirdą bučiuos. 
Visi, visi norės mylėti prieš mirtį 
Ir priešuos draugo mirusio'ieškos, i 
Tik negalės juodam rūke atskirti 
Mergelės nuo ožkos-,, ; . ; '

Ir’ kai' erdvėj audrų skliautam nudilus, 
Žmogaus širdis, kaip užmušta tylės, 
Išgirsim vėl, lyg skudučiiis vaidilos, r ,T 
Šventus garsus iš debesų skylės. M'S 
Ak, ir visi — tremties vadai ir liaudis '_
Skubėsim ten — padangių Lietuvon, 
Tik iš dausų mums angelai sugriaudės: r

— Bičiuliai, pašol von! . .

JAUNA DUKTĖ

Antanas Gustaitis

sią, ar leis dukterį už j u jauni
kio. ;į Seniau buvo mada: kai atva

žiuoja piršliai, tai mergina, kad — Kad gi dar jauna. _  sako
ir susikalbėjusi su jaunikiu, vis- tėvas. Duktė išgirdo ir piktai 
tiek pasislepia. Kartą atvažiavo šūktelėjo:
R išliai pas Oną. Ji užlipo ant — Matai, kai dirbti, tai jau ne 
pirkios ir pasislėpė. Piršliai kiau-jauna, o kai tekėti.’tai jauna’

pabaigti. įj Vįo.į^lii^o jainiko.
.usirink.iaie™ trffe-'-ri : I . Tik pamrtęs gatv,.

uranda pačią.

Kam lįsti į akis, jei gali lį
sti už akių.

ąu jįįo reikto visai r

2 — Naujienos hursday, June 20, 198.j

laufus
i

• Tsetmegpk dai’L>o meL< — 
naują anekdotą prasnausi.

• Lengviausiai juodą baltu pa
verčia ne cltemija ,o liežu’ is.

• Geriau taikytis anl plauko, 
negu kruti galva ž?myn. ,

<•.Lengviausią skinU

nesv-irstyti. Taį. i*rgnt«$ daJy- 
kas. niekai piirXSyti ir neparašy
ta. Aš siūlau bereikalingai laiko



LIETUVA — EUROPOS KREPŠINIO MEISTERIS

Mūsų krepšininkus įninki nu
nešė ant rankų Į specialius gėlė
mis papuoštus atidengtus auto
mobilius, kurie lėtai važiavo per 
Vytauto prospektą i K. K. rū
mus. Čia tirauge su jais’buvo vę- 
ž imi ir egiptiečiai, kurie pra- 
v. žinodami sustojo pas mus pa
viešėti. Visai žemai praskrido 
LAK lėktuvų eskadrilė ir nume
tė gėlių puokštes. Minios apgulė 
automobilius ir šąukė valio. Na
mų balkonuose, languose stovė
jo jaunuomenė ir mėtė i praya, 
žiuojančius gėlėmis. Visi didini 
buvo skaudinti, kai "pastebėjo, 
tos K. K. rūmais belaukiantį 
grįžtančių, minister! pirminirr 
ką Tūbelį. Priešais minister) pir
mininką tuojau išsirikiavo laimė 
tojai, kuriuos nūnisteris pirmi
ninkas karštai pasveikino, džiau
gdamasis,, kad garbingai ir pa
vyzdingai iškėlė Lietuvos vardą. 
Pabrėžė, kad tokio entuziazmo, 
darbo ir vieningumo Lietuvai 
reikalinga ir kad tik-tekio" gyve- 
nimo tempo norėtų vyriausybė. 
Po sveikinimo kalbos dir. Au- 
gustaūskas" kiekvienų perskaitė 
ministerial ; pirmininkui, kuris 
dėkodamas, už laimėjimą h- dar
bą spaudė jiems Lankas. Sporti
ninkai- ministerič
garbei sušuko triskarttis “Svei
ks, valio!’-. Garbinguosius mūsų., 
krepšininkus ligi pat K. K rū
mų- lydėjo šaulių garbės kuopa.

19:30 vai. Karo muziejaus so
delyje prie Nežinomoje Kareivio 
kapo komanda uždėjo gėlių vai
nikus. Uždėjo: Talzūnas su Pu- 
zinaušku, u antrą Kriaučiūnas, 
Žukas ir Baltrūnas. Sodelyje* dar 
sveikino. . V. D. u-to rektorius 
prof. Roemeris. Vakare visuome
nė ypatingai gražiai. ir nuošir; 
džiai pagerbė mūsų garbinguo
sius vyrus Trijų Milžinų resto
rane.-. >

vijos atstovas* kuris lydėjo ko
mandą ir suteikė informacijų 
Rygos stotyje. Pirmausią latviai 
su didžiausiu susirūpinimu tei
ravosi apie Amerikos lietuvį 
Lubiną, kuris pereitais metais 
žaidęs Amerikos krepšinio k-dos 
rinktinėj centro puolėju pašau-j 
lio olimpiadoj Berlyne ir atva-1 
žiavęs Lietuvon, treniravo mūsiš t 
kilis. Be to. Lubinui esant Kau
ne, buvo pakviestas Latvijos kre- _ 
pšinio meisteris US ir skaudžiai. 
pirmą kartą Lietuvoje buvo su-’ 
muštas. Teiravosi apie Lubiną ir, 
egiptiečius bei k. Mūsų koman- ! 
da buvo nuvežta į viešbutį ir 
apgyvendinta. Didžiausias mū 
siškiu vadovu rūpestis buvo ge
rai prižiūrėti k-dą iv įnešti suma- ■ 
nvmų pakeisti pirmenybių tvar-. 
ka kuri pritariant kitiems buvo 
pakeista. Čia reikia pažymėti 
Lietuvos atstovo ir Kažo pirmi-1 
ninko dr A. Jurgelionio didelį i 
veiklumą ir iniciatyvą, kurią te-; 
ko parodyti atstovaujant Lietuvą • 
atstovų pasitarimuose.

1
Iškilmingas Europos krepšinio! 

pirmenybių atidarymas įvyko ge; 
gūžės 2 d. Ta proga buvo šventi
nami nauji sporto rūmai. Iškilmė 
se dalyvavo Latvijos prezidentas 

• -a, dr. Ulmanis, vyriausybės na- 
riai, diplomatinis korpusas, mu
su pasiuntinybė su konsulato na
riais, daug lietuvių gyvenančių i 
Latvijoje ir k. žiūrovų. Atidary- j 
mo proga dr. Ulmanis pasakė; 
kalbą. Latvijos krepšinio k-dc 
kapitonas .Turcinis prisiekė spor
tininkų vardu ginti 
garbę ir kelti sporto plėtrą visa-i sporte, 
me krašte- Po .iškilmingos prie-į Kipras 
saikos Latvijos sporto 
buvo išneštos. Tuojau pasirodė ( man (los kąįiltonas 
pirmenybėse dalyvaujančios vai-1 vadinama 
stybės su tautinėmis-vėliavomis. L 
Pirmenybių komiteto pirminin-r 

.kas Latvijos jūrų kap. Spaudė’ 
! valstybes perstatė Latvijos prezi , 

Visuomenė reiškė del mūsiš- dentui, -kuris pasveikinęs atidarė ;
kių laimėjimo didelio susidomėj’L pirmenybes. Buvo sugroti visų 
mo ir aukoja nemaža pinigų, valstybių tautiniai himnai ir pra- 
kad galėtų, apdovanoti laimėto- dėtos Latvijos organizacijų tar- 
jus. Koperacijos banke" atidaryta pusavio moterų krepšinio rung- 
dovanoins pirkti einamoji sąs- tynės. Po to visi nekantriai laukė 
kaitą ir sudaryta speciali komi- pirmadienio, — gegužus 3 d., 
sija. pirmųjų krepšinio kovų: Lietu-’

Skaitytojams busįjdomu sužr var—Italija. Be abejo, visi bu-i 
notiūkaiptnūšų krepšinihkai pa-, vo. isitikinę, !kad mažutė Lietū- 
siekė tą garbingą laimėjimą- va prieš milžiną Italiją kris kaip 

Važiuojančius . į .pirmenybes rudenį šalnos pakirstas lapelis, 
mūsiškius pasienyje pasitiko Lat Italai irgi neįvertino i mūsiškių.

NAKTIGONIO UŽRAŠAI 7

Firmos naktinganio naktys
(Tęsinys) i

Nuo šiol veik kasnakt Auk-
- nukris dinpdavo. Tik paryčiais 
ū ,-itsi^slavo. Jp-atju vienas’ 
būti prie arklių. Tiesa, ne visai 
'■'ienas. kur‘v su Juodžiu. Net ir j 
Joniniu naktį kažkur Auksinu- 
k:-.s iškiū"ir.o. Ir 1a naktis, nors, 
ir raganų naktis man nebuvo, 
baisi ir be jokiu nuotykių.

Deja, no Joninių nakties išti-j 
To kas tai baisaus Kaip įprasta,! 
ii ta naktį Au.k^’nukas kažkurį 
din<m. Jau aušrai artėjant, iš-1 
eiidati triukšmą. Atrodė, kadi 
A’’ksinukas lyg ko tai maldau
ja. nasi?ailėj:nio prašo ar pa
galbos šaukias. Mane visą smilk- 
tolėjo. Gal jį vargšą raganos ar 
kitos kokios baidyklės apniko? 
Klausau, garsas eina nuo Degi
mo. Degimo vandenvietė, kas tai

eu užsimanė. Še vas mudvi atė
jo...

Ir pūkšt Ankrinuką į vandeni-! 
Kokia gėda! Mėgina, vargšas, iš 
vandens išli.pt:. o mergos jį vie- ■ 
na už rankų, kita už kojų pūkšt ■ 
j vandenį. Man jo pagai’o. Tas! 
prašos, maldauja je ueskandiu-1 
ti. O mergos tik juokias, kvato-j 
ja. Mare pamačiusius sušuko;

i
— Tai ką. tave, Joneli, vieną 1 

tos šunsnukis prie arklių paliko? I 
O jis matai, pas mergas... įkaito, 
reikia aivėdyti. — ir vėl tą varg- ; 
Šelį plumpt į vandenį.

Ir štai artojai ateina darb i 
arklių pasiimtą Išgirdę tą trinks 
mą, bėgte bėga prie Degimo. 
Kai pamatė kas dedasi, juokais 
netvėrė. Sako:

— Pusberni į vyrus pakelia, 
1 kad žinotų kaip pas mergas eiti...

besibeldantį visaip pajuokė, š'ii- 
pės. O kai kur net šunimis už
siundė. Po visu tų nevykusių n>ė 
pinimų, Arksinukus sumanė abi

i sukėlė ovaci-
Mūsu komandą sudarė: 

Kraučiūiias, Žukas, Baltrūnas (vi 
si CJSO), Talzūnas ir Puzinaus- 
kas (Šaulių Grandies). Jie, vi
si penki kovojo per visą rinkti
niu laiką. Pirmose žaidimo sekim 
dėse italai puolė, karščiausią 
puolimo ugnimi sekdami para- 
ližuoti mūsiškius. Bet vts| žiūro-

Tačiau mūsiškiai buvo nepapras- tę, lietuviai ir k 
tai geros nuotaikos. Pas visus vy- jas. 
ravo viena mintis: “kovoti ligi 

s • paskutinių jėgų už valstybės gar
bę ir Lietuvos trispalvę”. Juos 

valstybės1 prieš nmgtines aplankė mūsų 
didžiausias entuziastas 

Petrauskas ir dr. S- Ja- 
vėliavcs" navičius. Mūsų valstybinės ko- 

Kraučiūuas, 
didžiausiu iš 

pirmenybėse krepšinio strateg" 
ir taktikų, puikiai tvarkė mūsų 
krepšininkus. Mūsų vadovo dr. 
Jurgelionio, refer. Latvėno ir tei- 
sėjo Čerekp paruošiamieji dar
bai taip .pat buvo gerai atlikti.

Rungtynių dieną svečių tarpe 
.matėsi ministerio pirm, pavaduo 
tojas Skujeniekas (jis yra vy
liausias Latvijos sporto darbų 
tvarkytojas), ir daug Rygos lie
tuviu. Mūsiškiams išbėgus į aikš-

buvusių! vai staiga buvo nustebinti neti-
"-ėtu lietuviu pasipritsiriimų ir 

į tuoj pasirodžiuįiu vyraviipu- Mi
nia tiesiog jaudinosi, matydama, 
kaip italų milžinai net IlgiĮ2 met
rų aukščio vyrai silpsta Ano lie
tuvių gynimo. Žąidirno ugnis pra 
dėjo raižyti pačius italus. Talzū- 
ną pradėjo saugoti netųdu italai. 1 
Neatsiliko ir mūsų graridiečių vi- f 
su mylimas pats; jauniausias' 
krepšinio žaidėjas Fužjnauskas, 
turis tik 17 metų! Jis^r’ pirmą

panašaus į ežerėlį. Ten mote- 
rvs saugojo baltiniams audinius. 
Degimo vanduo nors buvo tam
sus rusvos spalvos, bet audinių 
baltinimui geriausia tiko. Kas
met moterys baltindavo audi
nius ir nakties metu įjuos saugo
jo. Buvo padaryta iš šiaudų bū
da ir ten din moterys pavasari 
ir vasaros dalį nakvodavo.: Buvo 
ęalima audimus vakarop parneš
ti į namus. Ne tiek daug jų bal
tino. Bet buvo tokia mada, — 
pavasariui atėjus, saulei įkaitus 
— baltinami audiniai. Moterys 
naktimis juos saugojo.

Kai išgirdau tokį nejaukų gar
są nuo Degimo sklindant, pali
kau vienus arklius ir pasileidau 
bėgti Deg'mo link. Reikia gi 
dranga gelbėti1 Drąsos atsirado. 
Žinojau, kad ten dvi mergos pa- 
naktinę sargybą eina. Pribėgau. 
Ugi. žiūrau, ant kranto grum
tynės eina- Dvi moterys, audi
nius saugojusios, nutverusios 
Auksinuką už rankų ir taikstosi į 
vandenį mesti. Ir šūkauja-:

— Oi tu, varlė, pienburni! 
še, pas mergas sumanei eiti! Jau 
visas kaimas žino, kad tas snarg
lys merginėja. Piemengalys, mei

Čia šeimininkas atsirado. Iš-j 
barė Auksinuką. Ir aš pipirų ga-j 
vau. Kam tylėjau, kad Auksinu- į 
kas kažkur valkiojasi. Uždraudė 
man toliau naktigoniosna eiti. 
Auksiniikui įsakė vienam ark
lius ganyt:. Jei .kokios, pigiai ne
apsieis. šį kartą jam dovanoja. 
Mergos jį nubaudė. Pagyrė mo
terys, kad akėibemį pamokė.

Gaila buvo žiūrėti į Auksinu
ką: Sušlapęs, sustiręs, akis į že
mę įrėmęs. Vengė su manim su
sieiti. Nesmagu buvo. Juk man 
melavo.

Po tokio Įvykio, kalboms nebu 
vo galo. Paaiškėjo,, Auksinukas 
visur mėgino kur tik jaunų mer? 
gūželių būta, Įsiveržti į jų 'mie
gamas- patalpas. Visos apylinkės 
merginos jo bodėjosi.

i

"t LITERATŪRA, Hetuvių Hter&tftros, meno b.’ molto 
m. metrtiti®. Jame yn vertingi, niekuomet aetenstą, VIa*- 

£rtv£®, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir *f 
NeUaui Ftraipsnlai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukom!* k 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kaiubot, A. Rūkitelės ir A. Virt-

> DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetė®, niytojc® ir tin 
finlą lokių pirmūnės Juoiės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabai

Atdara šiokiadieniais nuo

2759 W. 71st St., Chicago, HL
» atrESTINGA’ IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL v ak,
D. KUHLMAN, B.S., Registruotoj vtistiniiikaj

pilną kropsi italams Įmetė- Žu
kas, kuris Europos krepšinio pir
menybėse virto populiariausiu 
Lietuvos žaidiku ir net kaip jį 
užsieniečiai praminė fakiru, su 
gražia šviesiaplauke galva ir šyp
sena. tik džiaugėsi turįs gražios 
progos “susitikti” su italais. Bal
trūnas neatsiliko nuo saviškių 
taip pat. Žodžiu, pergalė buvo iš
kovota garbingai be jokio prie
kaišto 22— 20 (15—9). Tačiau, 
esą Kriaučiūnas pareiškęs, kad 
dar galėję geriau parodyti.

(Bus daugiau)

ivetrte® bei: Jų Irt ori ją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojw 
berną, gėrintli autorė® puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenlm.^
bei uikulirialM. 'Studija yra 151 pust, kainuoji IX

1 VIENIŠO ŽMOGAUS GYA'ENTMAS, Antano Rūke 
fa? Juose Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauas 
gyvenimo bruožų apraiyma®, bet tiksli to latkcrtarpfo buitie® lit* 
ratūrinė *tudija, »uskfrxtyta skirsneliais. T* 200 puslayltj fcny® 
parduodama tik ui £>. < ' f' ■

y EDCTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalam 
įdomiai pavalyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni® l 
Labguvo® apskričių duomenimis ApraiymaJ įdomūs kiekvkaar 
lietuviui. Leidinys flluetruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
Titor&rdiių pavadlnimaJ«»!r Jų rertinlal J vokiečių kalbą. Laba 
raūdlnfoje J3S pu«L knygoje yra Rytprūsių lainUapla. Kaina S#

f K4 CAUMt? LIMA raiytojoa Petronė)*® Ortataltė# ®tr

For constipation relief tomorrow;
> 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 ■ 
“The Overnight Wonder?

Read label and foiler* 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. T9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
m*nfrna< Ir minty® apie umenls Ir vietas naprlk. Lietuvoje Ir pb 
maišiai® bolševikų okup*cijo« metais. Knyga turi 234 gusl*pi*> 
bet kainuoja tik 83. *■. .

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
įH tomu ___________ —.... ........ .........    flO.OO

> JULIUS JANONIS, poetas fr. revoliucionierių*, nestnsrw 
Ui fcr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'} tik i 
rurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
jdjg. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tais* 
Knyga y-a (fideMo formato, 265 pualapių, kainuoja 96.

< lATTRCiSS NOVKLKi, HL Boačenko kiryba. J.
|< tnygoje yra *« sąmojlarg novalių. lakta S3

^nygw esxsscto® I fiS S*. Kalstei KL, EWescę>
jg -2^^. puK&t USA® LAd&rv*

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —£6.00
H dalis, 229 psl.______ £6.00

3. Miko šdeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL______—$5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ |4.00

6. J. Venclevoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.  82.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hatred St., Chicago, DL 60606 siųs
kite čekį k* pridėki® vieng doieq persiuntimo (Maldoma.i
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lankyti pas Degimo saugejan- 
čias dvi moteris. Jautės jau į vy
ro metus suėjęs, tai kodėl ik pa
mėginti laimės9 Tiesa, tikrai me 
kas nežinojo Auksinuko gyvena
mų metų skaičiaus. Nei ris pats 
savo amžiaus nesuvokė: negalė
jo pasakyti, kur ir kada jis gi
mė. Žmonės kalbėjo, kad kur 
tai kokio badmečio metu jį či- 
gonkaitė mūsų gyvenamose apy
linkėse pametė. Visų į jį žiūrė
ta, kaip į pamestinuką Jaunuo
lis btivo lieknas, žemo ūgio, bet 
šiaip žvalus, sumanus. Visiems 
paslaugus ir nagingas. Jis turėjo 
savo darbo smuiką. Čirpino ne
blogai. Kur vestuvės ar jaunimo 
klumpių sunešimas (vakaruš
kų) — Auksinukas čia smuikavo. 
Jo būta gero. Jam ir Auksinuko 
vardas tiko! O ar tai jo vardo 
ar pavarflės būta, kas ten žino?
Dėl tokio nieko niekas galvos 
nesuko

Vistaspats
(Bus daugiau)

• Yrą tregedija, kad taikinga, 
i garbinga tauta darbais ir gyvy

bės aukomis siekianti nepriklau
somoje valstybėje netrukdomai 
gyventi ir kurti, paskutiniųjų 200 
metų laikotarpyje vos 22 metus 
tesidžiaugė nepriklausomu gy
venimu. 1940 m. birželio 15 d-, 
sulaužiusi nepuolimo sutartį ir 
pažeidusi suvereninės valstybės 
neutralitetą, Raudonoji armija 
c-kupavo Lietuvą. Nuo pirmo
sios okupacinės dienos rusiškasis
imperializmas naujose komuniz- 
mp rjbose ppadėjo planingą tau- 

Už durų tos naikinimai darbą.

SUSIVIĘNI.nMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausią ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. r ‘ '

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_ _ _ _ , J — Endowment 
Insurance, kuri yjiac naudinga ’ jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir. gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA *- kuopa yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipėtės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pafieibės 1 SLA Įsirašyti.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New Tort; RY. 10001 

TeL (212) 563-2210 - ; a l

i

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
K) meta studijavęs, kaip

15 PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

p&raiė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bei ka3& tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. JL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu® 
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klausomas sumas. Jų spaudoj tebeniekinami ir švmeižja- 
mi veiksnių darbuotojai, ypatingai prieš Vasario 16 die
nos šventes. Bendruomenės vadai, vU dar nepa- 

j sisakė prieš bendradarbiavimą su okupanto statytiniais 
> ir agentais.

Taip, bendruomenė dar tebeserga “vėžiu” ir jos ne- 
pagydysi žolelių arbata.

Ignas Petrauskas

As of Jąnu<ry lt 1TS0 
Sub»crrpfion ILstwi;

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
-jx months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Aree months. Canada $45.00 per year; 
^hex countries $48.00 ner year.

TUSIAME NAUDINGĄ DARBĄ

25 cents per copy
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E9?2 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje

Dr.

mooi Visi žinome kad prieš Naujienas buvo nukreipti patys 
didžiausi naujai atvažiavusių užkariautojų smūgiai. Jie 

j planavo pirmiausia paimti visas stipriausias Amerikos 
.■ lietuvių organizacijas, paimti savo kontrolėn, turimas 

S5-00' jų sutaupąs, o vėliau valdyti visus ' Amerikos lietuvius.
— Kai “užkariautojai” įsitikino, kad Naujienos, kol jos gy- 

v-os, neteis Amerikoje pravesti tokį organizacijų gjjri- 
s28-00 kiavimą, kuris leistų vienam centrui diriguoti visą Ame 

rikos lietuvių gyvenimą, pradėjo akciją prieš Naujie-. 
nas.

Kol dr. Pijus Grigaitis dar buvo gyvas, tai šmeižtų 
ir melo kampanijos buvo įveltos ne tiktai asmuo, bet 

pinigus reikia šijsti p&što kieKvienas, kuris buvo įtrauktas į Naujienų darbą.
T - AU??-, £*r' Grigaičiui mirus, buvo pakeistas tonas pagal cen-1

tvp H1VI Omni YTl 3 rlonn* txoit •

•-1 Kanadoje:
r 4.
.. 1 mPtarr. j

pusei merų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose

pusei metu

$24-00
$15.00

Naujienoj eina, kasdien, išskiriant 
sekmadieniui, pinnadieniua ir iven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro-- 
vė, 1739 So. Habited Street, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Orderiu kartu su utį^ymu.

BENDRUOMENIŲ SUSITAIKYMO KLAUSIMU

Spaudoje pradėta kelti klausimas, kaip likviduoti L. 
Bendruomenės skilimą? Pradėjo rašyti savo receptus, 
kaip jas sutaikyti, kaip tą bendruomenės skilimą lik
viduoti?

Lietuviška patarlė sakote “kad patarimų davimas j 
tai ne malkų.kirtimas”,Tąip ir dėl to skilimo, dėl tų dvie-; 
jų bendruomenių,atsirado daug patarėjų su įvairiais re
ceptais, kaip tą ben-drūomenių- skilimą- likviduoti.- 0 duoti 
patarimą, tai žinome, kad ne labai sunku. Žinoma, kiek
vienas siūlo tokį to skilimo likvidavimo receptą, kuris 
siūlytojų! naudingesnis, kuris duotų jo pusei lai-' 
mėjimą.

Bet keista, kad niekas nebando užsiminti, kodėl tas 
skilimas įvyko. Niekas nė nebando panagrinėti tas 
priežastis, .kodėl tas skilimas įvyko. Niekas nebando pa
tikslinti, ar L; Bendra vadai pašalino tas priežastis, dėl 
kurių tas skilimas įvyko? Todėl aš manau, kad dabar 
tie visokie pasiūlymai sutaikyti abi bendruomenes yra 
lyg vėžiu sergantį ligonį, gydyti įvairių žolelių arbata. 
O vėžiu sergantis ligonis nepasve-iks, kol jam ne
bus padaryta operacija, kol nebus išimtas “au-- 
giys”- . i

Tas pats ir su L. bendruomene. Kol bendruomenės 
vadai dirbo jiems pavestą darbą, rūpintis išeivijos lie-; 
tuvių švietimo ir kultūros reikalais, tol visi jos darbus; 
rėmė.. Bet, kada bendruomenės vadai “susirgo vėžiu”, 
kada jos vadovybę perėmė vienos klikos žmonės, kurie 
pradėjo Lietuvos laisvinimo veiksnių, VLIKo ir ALTo, 
griovimo darbą, tada ir tik dėl tų priežasčių įvyko benų 
druomenės skilimas ir tik dėl tų priežąsčių atsirado dvi i 
L. Bendruomenės.

Ar šiandien L. bendruomenė yra pagijusi? Ar jos 
vadai atsisakė to griaunamojo darbo? Ne. Ir šiandien- 
jie tebeturi įsteigę tą organą, kuris dublikuoja VLIKo 
ir ALTo darbą ir žemina Lietuvos darbą amerikiečių

jtre diriguojamą lazdelę. Dr. Grigaitis atliko daug neu- 
] dingų darbų, bet šiandien dirbusieji 'Naujienose yra “tik 

s j ri komunistai”, visuomenės darbo “ajxiytojai”, bendruo
menės skaldytojai, “skundikai” ir kitokį niekadiejai. 
Šiai jų kampanijai nepavykus, pradėjo žodžiu skleisti 
įvairiausias nesąmones prieš dabartinį Naujienų redak
torių ir -naujus redakcijos narius. Naujieniečius va
dino skundikais, o vėliau patys užvedė bylą prieš per-, 
varkytą ir užsiregistruotą Amerikos Lietuvių Bend
ruomenę, o dabar' nebežino, kaip tą bylą baigti. Lietu-Į 
yiai advokatai, siundžiusieji Bendruomenę, atsisakė! 
bylą ginti, nes skundas buvęs be . pagrindo. Nė vienas

I. A. L£XiA4JKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

(Tarinys)

Tuo laiku -m»ė popierius Pau
lius VI. popieriumi išrinktas Al
bino Luciani, buvęs Venecijos 
patriarchas. . Pradėjo ... darytis 
karšta ir Galvi, ir Marcinkui i 
Gaivi pardavė Supi’ąfifi 35,000 
;šętų.,. Lųciaiji buvo , biednųjų 

1 popiežius. Vatikano sekretoriui 
•Vilkit nepakeliui buvo su tokiu 
’popiežiumi, - ries Vatikanas vieni

lietuvis'advokatas, skundo nagina. Kada tas visas: reiki’- Aurėją ...virs ; p.oęo^nt' ^vo rašOmdjo-
Jas pasibaigs, tai dar nežinome. Bet kai naujai pasam nuomojamu hpartnierftų, vcltfes

1 bit 1978 ta Ekstracrdinari-
dyti advokatai susipažins su byla, tai taip pat pasft-: nė sekcija, vadovaujama Marčių- T A ♦ ”T > 3W •rauks, nes Amerikos teismui skundas buvęs be pagrin- ‘ 
do. - u

Nesakome, kad pradėtoji kampanija nebūtų paken
kusi. Atkalbėjo ne kelis skaitytojus, bet ir ištraukė kelis' 
garsinimus. Bet Naujienos atsispyrė visoms, proble-j 
moms, šmeižtams ir kandžiojimams. .Naujienos atsilaikė 
ir išlaikė. Naujienos išlaukė. Tai naujas Amerikos lie-’ 
cu-vių žodis. Vakar jį pakartojo pr.ez^ Rea|;anas. Dabar-- 
ciniu metu Amerika nieko negali daryti, ji privalo iš-j 
laukti. Naujienoms nereikia laukti. Naujienos jau ats- 
gavo. Keli skaitytojai, kurie paklausė šmeižtų ir buvo: 
atsisakę skaityti dienrašti, vėl grįžta Į skaitytojų'eiles. 
Protingesnieji skaitytojai nepaklausė melo -ir šmeižtų.. 
Jie dienraštyje visą laiką matė, kad dienraštis niekad 
nebuvo komunistinis. Komunistų jis neglostė. Dr. Gri
gaičio laikais, neglostė, neglosto ir po Grigaičio. Apie 
rusų pavergtą lietuvių gyvenimą duoda tikrus faktus, j

Viena skaitytoja, mokėdama prenumeratą, šitai pa
sakė: | __ .

— Aš skaitau visus lietuviškus laikraščius. Skaitau 
Naujienas- kai pasiekiau Ameriką ir gavau darbo. Ma
ne kurstė, kad Naujienų neskaityčiau, bet aš kaip pasa
kė kurstytoja neklausiau. Naujienose randu tokių ži
nių, kurių kituose laikračšiuose nerandu. Tos žinios 
daug pasako. 0 tam patarėjui pasakiau: “Kristus turė-

i kaus,' spekuliavo valiuta. Jos vei
kė $1,2 bil. Vatikano Banko, tur
tas (assets) 1 bil- 1978 m. pelnas 
120 mil. Žinoma, daug iš tų sąs
kaitų priklauso Colos, -Sindonas,j 
peili. Ortclins. į

Trumpai pažvelgus j Vatikano 
•turtus jie yra rieJtamuojarn-. 
Tarp takių meno turtų garsioji 
Cistina kapelė. Vatikano stamps * 
(ženklai) duoda 'į metus apie 1 
mil. Petre pense — tarp 15-20 
mil Į metus prie Jone XXIII, prie 
Pauliaus III — 4 mil. vien tik iš 
Vakarų- Vokietijos 1,9 bil. Prisi
minus antrąjį pasaulinį karą j piėžius 
Hitleris niekur nebuvo Vatikano 
pasmerktas.

Liuciani tapęs popiežiumi Jo- 
' nu Paulium I buvo karūnuoja

mas be ceremonijų. Kas gi atsi-

bė katalikų, o kurija buvo labai 
senoviška ir jis juto labai didelį 
; jį spaudimą. Suprasdamas Vati 
kaso finansus buvo nusiteikęs 

Vatican lukoiporated. juos reformuoti. Kai jis krei
pėsi į GeHi, šis jam atsakė, kad 
•ta “problema” galėtų, būti ir bus 
išspręsta.

Didelė problema jau buvo kar

i-iko su 
kurio turtas tikrai didelis? Po
piežius; nors ir lakiai nusižeminęs1 
:r paprastas, jį pažinojusieji tvir
tino, kad jis nepastumiamas sa
vo Įsitikinimuose. Sugebėjo jį: 
visuose reikaluose surasti centrą. 
Tuojau jis p: 
daitg>trynimo$i,: buvo nusistatęs 
■daug ką .dečent-raiizuoti. Be to,,

Spausdiname prof. Vlado Stankaus stu
diją apie egzistencializmą, $š tamsą ii’ švie
są, pasakytą tamsiomis mūsų dienomis.

N. <Red-

yiadas Stanka- 

EGZISTENCiAIAZMD TAMSA IR ŠVIESA

1. Kas tai yra “Aš esu”?

Jis nrigo linksmoje kavinių ir restoranų kom
panijoje malonų gy venimą, net ka'tais įbrisda- 
ma= dėl to į skolas. Bet jam nebuvo svetimi ir' 
aukkštesni pajutimai. Tai Jnrdiga 'užrašai jo die- ■ 
noraštyje. Ypač būdingas yra užrašas, kuriame 
jiis sako, kad kaip vieną -dieną “neapsakoma.^ 
džiaugsmas” apėmęs visą būtybę:

“Yra neapsakomas džiaugsmas,
pat stebuklingai mus apima, -kaip apaštalo ne 
motyvuotas išsiveržimas: ‘Džiaukitės, ir dar 
karią sakau jums — džiaukitės’. Džiaugsmas ne 
dė> šito ar kito, bet ugningas sielos šauksmas ‘lie 
žuviu ir burna, iš širdies gilumos’Aš džiaugiuos 
savo džiaugsmu: dieviškoji, giesmė, kun staiga 
-riraukia visas kitas musų dainas; džiaugsmas. 
’ >tris k;d ’ vėjelio pūtimas, atvėsta ir gyvina: 
pasaulio banga iš bangaus slėnių, kuri amžinas 
nuveinės glosto ’.

užrašui primena mums tokius pe’’gyve-

Jia-ūnus. Jis yra datuotas 1838 metų gegužės 19 d., 
; ar nėra abejonės, kad tai yra Kierkegaardo, j 
i kaįp filosofo, gimimo data.

Tačiau jam nebuvo lemta pasidaryti džiaugs
mo filosofu. Tame pačiame dienoraštyje, tų pa
čių 1939 metų gale- yra paslaptingas už'ašas 
apie kažkokį įvyki jo gyvenimo persilaužimą, 
apie “didįjį žemės drebėjimą”. To “žemės dre
bėjimo” pasekmes matome jo vedybų istorijoje.

1840 metais rudenį jis susižiedavo su Regi
na Olsen, jauna, gražia mergaite iš gerų namų, 
kurią jis visą savo gyvenimą mylėjo ir dievino. 
Tačiau kitais metais jis nusiuntė jai atgal žiedą 
ii’ grubiai nutraukė santykius, nepaisydamas 
Reginos desperacijos, abiejų šeimų kor.sternaci- 
ios ir visos Kopenhagos pasipiktinimo. Priežas
tis. kurios jis nei Reginai, nei kam kitam tada
repaaiškino. buvo, kaip matyti iš jo velesįūo • 

kuris taip ’ dienoraščio užrašų, kažkoks jo f izinis defektas, 
“dyglys kūne”, ir susijęs su tuo daktaro pa
tarimas.

Biografai kalba apia tei labai miglotai, ir 
niekas negali pasakyti, ar Kierkegaardo likimasf 
buvo panašus į Nietzsches ar Į Rusk i no likimą. 
Faktas pasilieka: jis buvo priverstas atsižadėti 
taip artinto laimės, ir jo asmeninis ‘ gyveninį 
liko visam laikui suardytas.

Kierkegaard sako, kad jei jis būtų gyvenęs 
viduramžių laikais, jis būtų įstojęs Į vienuoly
ną. Bet XIX amžiuje protestantiškoje Dan ijoje

. j be jktuMių plaidcė apie jį į Vati- 
Tuojau -jis pastebėjo / kurijoje j -kaną. O pagal Cobyv gis /.buvo 

--■* mirir-fn+r-- K'tSak’H^gHS tik ROHlul -1V '^^leVUl.
Sayo>dj©ce3ij|^ę^Gotiy radęs d- 

"■sagebančkisV jis?juos be pensijos 
metė į gatvę. Ypačiai piniginiuc • 

jse-T-eikaluGs^-Cody- nė su kuo ne
siskaitė, buvo despotas, kunigų 
■nemėgiamas Birželio men: 1970 
m. Ged y padėjo 2-mA? į Penu 
Central stacks. Ta Penn Cent
ral' greit nugriuvo. Cody ir Mar- 
?inkaus draugystę tapo labai ar
tima. Kadangi • Ghipagoje yra 
Ąąug lenkų, kurie gausiai auko
jo, Cody -pradėjo I per Illinois 
Continental šimtus • tūkstančių 
mdereiptį j -Vatikano. Banką, o iš 
ten Marcinkus nukleipdavo Len
kijos kardinolams. Codis į Romą 
skrisdavo šimtais kartu ir savo 
.dovanomis kurijai buvo duoc- 
•■fius. Kadangi-apie jį buvo Romo
je .begalė5 skundų, jis (jam siū
lomų- pozicijų’ -k-urivoje. nepriė
mė. - - .

Popiežius Luciaiii. Išstudija
vęs viską apie Cody, padarė sa
vo sprendimą. Rcmoįė .Luciani 
laikais buvo 214 nril. katalikų, 
bet teparuošė .7 kunigus, kiti 
buvo iš užsienio... ų ■ ‘ Į

Rugsėjo 28 popiežnts Luciam 
pradėjo tyrinėti Vatican Incor
porated. :

(Bus daugiau)

buvo gana pažangus kituose lĮ$i-l ^^<?Itkt'.š'kunigiis, senus, nebe- 
likinūnuožė- Naujai išrinktas' pot:

Stalo aplinkraštį Italijos Užsienio' 
Prekybos ministėrip, jkittiuo ^įs 
pasirodė-susi rūpinęs dėl 
-išplaukime iš Italijos. Tą galima 
buvo suprasti kaip norą suvaržy 
ti Vatikano Banko žalingus veiks 
-mus. -Popiežius sužinojo iš Flo- 
r.eneijos kardinolo Beuėlli, kad 
Italijos Bankas pradėjo tyrinėti; 
Banco AĮųį>rosūino (Galvi) rug
sėjo minrį9-78 m. O :jis' žmcijp? 
Galvi ryšius su Vatikaną Banku.- 
Kriminaliniais veiksmais kaitina-; 
m i Marcinkus, Menrdiii,-de Stro
bel. Be toj Popiežius gavo ypa
tingas žinias- apie 121A^suaiešjį,: 
ku rie yra masonai. Jų tarpe kąr-f 
diuolai. vyskupai, prelatai.- Po-

Luciani buvo’ principų
žmogus. Jis kratėsi'daugybės se •’ 
noviškumų. -Ypačiai žinoma jo 
kovo dėl nešiojmos kėdės. Ji la
bai paveikė diktatorių veiksmas 
tose šalyse, kuriose buvo daugy--

jotiktai 12 apaštalų, o Kristaus skelbtos idėjos žiūrėk 
kaip praplito”.

Kol Naujienos skelbs demokratinės santvarkos prin
cipus, kol duos faktus apie šiandieninio gyvenimo tik
rovę, tai Naujienų skaitytojų skaičius kasdien augs.

JMPB—ESWCW.Uu J I BL l I >HI IIIB l ■

vienuolynų nebuvo, ir Kierkegaard bandė rasti 
paguodos filosofijoje. Jis buvo nuvykęs į Berly
ną ir klausė Schellingo paskaitų.Tačiau jis greit 
suprato, kad “minties meisteriai! neturi minčių, 
kurios jam galėtų padėti”, Jis grįžo į Kopenha
gą -ir pradėjo rašyti ir leisti vieną po kito savo 
veikalus.

Jis yra parašęs nepaprastai daug: išleidęs- 
‘j JO spausdintų tomų, jis dar paliko tiek pat rank

raščių ir dienoraščių. Visi jo rašiniai 'abai sub
jektyvūs, ir kiekvieną jų jis pradeda nuo savęs 
ir baigia -tuo, kas Lik :įam vienam rūpėjo.

Rašė jis chaotiškai, ir paskutiniais metais 
atrodė, kad .baigdamas kokį veikalą, jis jau bu
vo pamiršęs, kuo jis tą veikalą buvo pradėjęs, 
rodydamas savo rūšies grafomanijos žymių. Ši
tuose raštuose paliesta daugybė Įvairiausių te
mų. pradedant bučiavim esi ristęjnatika ir bai
giant reikalavimu, kad kiekvienas krikščionis 
turi mirti taip, kaip mirė krikščionybės kū
rėjas.

Savo rašiniais jis nesiekė garbės ar vardo: 
daugumas jo reikalų buvo kridžiami slapyvar
džiais, kuriuos jis nuolatos keiwkwo. Jis neieš

kojo uždarbio; atvirkščiai, savo veikalų leidi
mui jis išeikojo bėVęjk t visą ; savo kapitalą, pa
veldėtą jo tęvo. • 1

Jis neieškojo skaitytojų: jo veikalų fo'ina, 
ilgis, chaotiškumas ir net pagaliau, patys pava-

PIRKITE JAV oONir

dinimai— “Baimės sąvoka”, “Išmąstis ir drebė
jimas’» “Liga iki mirties” — galėjo skaitytojus 
tik atbaidyti. Pagaliau jis net neieškojo asme
niško nusiraminimo.

Būdamas ištikimas savo misijai daryti gy
venimą sunkesnį, jis savo rašiniais sukeldavo 
vieną audrą po kitos: pradžioje, dėl per didelio 
atvirumo kalbant apie santykius su Regina; vė
liau,, kai jo veikalai p’adėjo patikti kai kuriems 
kritikams, jis lyg tyčia išprovokavo prieš save 
pasipiktinimą, ir kurį laiką jo reputacija stovėjo 
aip žemai, kad niekas nedrįsdavo kalbėti su juo 

gatvėseį */ >■ * i

Rašydamas krikščioniška dvasia, jis galėjo 
patedai-yti įtakingu bažnyčios pamokslininku; 
'ačiau jis nukreipė savo sarkazmą prieš oficia 
liąją bažnyčią ir nutraukė su ją santykius.

Kiergaardo asmenybė yra tokia turtinga, o 
io veikalai taip įvairūs, kad jų negalima aprėp
ti kokiu nors viena tiiunpa formule. Tačiau to 
filosofijos parhatiniai bruožai yra aiškūs ir vie
na jau iš jo gyvenimo pagrindinio Įvykio (as
mens nelaimės ir jo kūrybos pagrindinio tikslo 
tikslo — daryti gyvenimą ne lengvesni, bet 
sunkesnį. . ><

(Bus daugiau) Įv: i ;|r’r

4—. Nauii®iv‘ Thturiuv, J u n? 20, 1985
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H. VILIAUS

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

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

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

1W S. AUahelm RcL Westche^r, IIL 

VALANDOS: 3—d darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, ’ Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

,3921 West 103rd Street 
nHng pagal susitarimu

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

iš WTIS stoties, 1110 AVI banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
5 ...... ..................................... . ......... —--- --- ------------------------------

Mikas Šileikis Jesicca

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, Ilk 60629
Teh: 585-2802

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St T^. 737-5149

ir “contact leases’’.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880, 
kadencijos telaf.: 448-5545.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

MOVING
Apdilusias ptrkrauslymas 

ii j vairiu atstumu, 
ANTANAS VILIMAS 

j TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAi

MOVING
L*i dim* i — Pilna apdriek

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chargt 

ir VISA korteles.
R, ŠERĖNAS. Til. 925-3063

■ ■ m i »■ ■ ■■ ii

—1 U 1 |

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Stoties WO PA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos

Marquotte Parko.

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tclef. 778-1543

— Lietuvių Tauragės Klubo 
narių pusmetinis susirinkimas 
įvyks 1985 m/birželio 23 dieną, 
2 vai. popiet, šaulių Namuose, 
Po susirinkimo tradicinė kavutė. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. Klubo valdyba

(Tęsinys)

4. Per uždėjimą, dėl naudos vi
sų Amerikos lietuv'ų. centrinio 
knygyno, kuris telktų lietuviš
kas knygas išėjusias Amerikoje 
ir užrubežyje, lietuviškus laik
raščius, šiai]) raštus apie Lietu
vą ir lietuvius.

5. Per paskyrimą nors kada ne 
kada literatiškų konkursų.

6. Per parengimą ir protegavi
mą (biobojimą) parengti .tautiš
kas prakalbas ir teatrus, kur ga
lima ir kada galima, o ypatingai 
laike Susivienijimo seime.

Konstitucija uždėjo Susivieni
jimui, jo Centrališkam Komite
tui ir visiems nariams pareigą 
rūpintis ir prižiūrėti, kad lietu
vių tarpe būtų sutikimas, brolys- 
tė, todėl Susivienijimo organas 
neprivalo .kištis Į jokius vaidus,

— Meese pasirinko prokuro- į vien ginti reikalus tautos ir Su- 
ro pareigoms savo draugą Wil- i s’vienijimo”.
ham H. Reynolds. Pomirtinė nustatyta $150, o

LIETUVI, NEUŽMIRŠK!

Petras Plumpa, Antanas Ter
leckas, Ona Vitkauskaitė, Ser- 
giejus Kovaliovas, Julius Sas
nauskas, Genė Navickaitė, Balys 
Gajauskas, Antanas Janulis, Jad
vyga Stanalytė. Viktoras Petkus, 
Vytautas Skuodis, Vytautas Vai
čiūnas, Petras Paulaitis, Povilas 
Pečeliūnas, Mečislovas Jurevi
čius, Algirdas Statkevičius, Gin
tautas Lešmantas ir kiti neša ne
laisvės pančius, kad tu galėtum 
laisvai gyventi ir tikėti.

Nuo 1914 metų
MIDI AND FEDERAL SAV- £ 
WGS aptarnauja taupymo ir 2 
namų paskolų reikalus visos įį 
musu apylinkės. Dėkojame | 
Jums už mums parodyta pa- , 
įtikėjimą. Mes norėtum bū- ? 
ti Jums naudingi ir ateityje. j

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND
FEDERAL

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

ANC LOaN aSSOCIt. <'.ON

4040 ARCHER AVęMlJF

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

metinis mokestis $2-00, sumokant 
iš anksto visą, arba po 50 centų 
pirm kiekvieno metų ketvirčio. 
Susivienijimas, sakė, “Susideda 
iš lietuviškų draugijų ir kuopų”. 
Pavieniais priimami tik tokie, 
kuriems nėra arti draugijos ar 
kuopos. I vietinių draugijų ir 
kuopų vidaus re:kalus Susivie
nijimas nesikiša. Įsirašyti į Susi 
vieni j imą _ga Įųįd ra ugi j os, “Bažny
tinės, kareįvskcs, moksliškos, po 
litiškos, klūtia-i, teatrališkos'/ gie- 
dorių, ir kitos, bile tik jų koiisti 
tucijos ir tikslai nėra priešingi 
mūsų tautystei, dorai ir krikščio 
niškam tikėjimui”. Kuopos gali 
susikurti iš [trijų narių, bet ne 
iš vienos ir tos pačios šeimos. 
Kuopos privalo iš Centro išsiim
ti valstybės autirizuotą čarterį.

Raštii įnešimus' pateikė Ed- 
■wardsvilles ir PĮymcutho drau
gijos ir šios kuppos: Detroito, 
Elizabetho, HazlUono, Ncrtham- 
ptono (Mass.) iii Scrantono. Rei
kalauta išleisti ihokslo knygelių 
lietuvių kalba, parūpinti etno
grafinį Lietuves; žemėlapį, pa
vesti išimtinai seimams paskirti 
kitu seimų vietaibęi lajką, ir skel
bti Susivienijimo paskaitas kas m aite.
trys mėnesiai. Be te, reikalauta skulptoriaus p. 
parūpinti nariams tam tikrus liu čiaus paminklas.

rtymr* kita seircą paskelbti jų-Į 
bijic’inju ir išleisti SusivUsujjiinę 1 
htcuiją, įsteigti Ptieglaudos N®-r| 
mą pabėgusiems Susivienijimo 11 
nariams ir pasirūpinti, kad sei-rf 
mų jnrtokolai būtų surašomi įl | 
"drūtą” knygą.

Pavienių narių įnešimai norė
jo įsteigti lietuviams ateiviams 
Globos Namą (kun. J. Kauląkio 
įnešimas iš Philadelphios) ir 
įkurti savo laikraštį — organą, 
kurį redaguotų Susirienijimo 
prezidentas ir kuris būtų leidžia 
mas kartą per mėnesį. Nuošim
čius už Susivienijimo bankuose J 
laikomus pinigus seimas pavedė 
iždininkui pasinaudoti.

Į centro valdybą išrinkti:
Prezidentu — kun. Jonas Ži

linskas (Mt. Cermel. Pa.-, vice
prezidentu — Nikodemas Olšins- 
kas (Cleveland Ohio), sekreto
rium — Jurgis Kazakevičius (Hą 
zleton, Pa.), iždininku — Juo
zas Miliauskas (Shenandoah, 
Pa.) knygių — kun. — Alek
sa n drįs Burba (Plymouth, Pa.).

Šis seimas paliko įspūdį, kad 
Susivienijimas, prezidento kun. 
Žilinsko žodžiais, pasidarė ne tik 
“visų Amerikos lietuvių bendra 
organizacija”, bet vyriškai su
brendo. Tiesa, narius šiek tiek 
varžė “katalikiški” sumetimai, 
bet organizacijoj, it Gibraltaro 
uola, įsitvirtino Šliupo iniciaty
vą. Lietuvos mylėtojų New Yor
ke susirinkime sumanyto Susi
vienijimo griežtoji tautinė dva
sia, kuriai visų pilnu ausiai rūpė
jo Lietuva, jos istorija,ir jos rei
kalai, nors jau į prišakį veržėsi 
ir antras pagrindinis Susivieniji
mo pagrindas; broliška sąvišal- 
pa. Iš Pensylvanios kasyklų or
ganizacija, kaip atrodo, plito į 
jolimesnius Amerikos ■ lietuvių 
užkampius: Elizabeth* N. J-, 

^Northampton, Mass., -Oėveland, 
Ohio, nekalbant apie:~Thiladęl-

. phią ir Baltimorę. Prieš per siau
ras “katalikiškas” nuotaikas. Su 
si vienijime palaipsniai telkėsi 
“tautiečiais” praminti Amerikos 
lietuviai, kurių branduolį suda
rė per Šliupo Lietuvių Mokslo 
Draugiją į Susivienijimą įėję, ir 
nežiūrint kovų, pasilikę.

(BUS daugiau)

Bwn-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 & Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

TĖVAS Ii; SŪNUS
MABQUETTE L'UNERAL HOME

2533 W. lįst Street
1410 So. 56th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS M3P5RNiŠKOS%OPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIoMOBILIAMS PASTATYTI

ŽEMAITĖS GIMIMO SU 
KAKTIS VANCE Fl i A E

Biržulio 
metų, kai 
literatūros 
ševičiūtė ■

4 dieną sukako 140 
gimė rašytoja, mūsų 
klasikė Julija Beniu-

Žyinantienė — Že-’i 
Vilniuje pastatytas jai

Aleksandra vi-j

OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
TO &E Q&SEWED JUNL 1~7f 19 &O BECAUSE...

PRACTICE 
HOLISTIC MEDINE, 
TREATING THE , 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

IPULATlVt 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN-

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 198>OS.___———I

ME NT.

90 percent OF 
-AtL‘ D.O/S ENO AGE . 
IN PRIMARY CARE 1 
medical PRACTICES 
WITH CA'ER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AMP RURAL AREAS.

i.F>

1424 South 50th Avenue
Cicero. III. 60650 

Tei.r 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes aut mobiliams pastatyti

I.ACKAWICZ

'c ių Direktoriai

2424 West 6'.): h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
l ei. 974-4410

—

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Naujienos. Chicago, 8, III- Thursday, June 29, 1j)8.e



biuiaiiie s.ni. Dirželio 2-5 u. Kar 
mer Hcuse viešbučio didžioje • 
Uileje. I n bus 25-asis 1 liicajros
Lietuviu Motery klubo ruošia-į

Gintaro balius. Vakaro pel-1 
nas bus skiriamas besiruošian-1 
ėiai mokytis gabiai lietuvaitei.

P. Gied.aitis 1 seserys ir 1 
giminaitės buvo Gintaro baliau 

m

Ima yra oagiusi Thornwood 
aukštesniąją mokyklą ir pasku
tinius tris metus aktyviai daly
vavo “Special Olympic/’’. Ji 
taipgi padeda ‘.ngantiems bei 
seneliams, dirbdama prieglau
dos namuose.

Elissa Marie Block
P-nelė Elissa Marie Block, 

pas tėvus Bever’.y Opelka ir Leo
nard Block gwenanti 11 S. 730 
McGrath Lane, Naperville, 111., 
š. m. biržel e 23 d., sekmadimi, 
dalyvaus Chicagos Lietuvių Mo
terą klubo ruošiamame Gintaro 
baliuje. Dobiutantes motina ir 
močiutė Aldona Brazis yra klu
bo narės.

Panelė Elissa lanko Waubon- 
sie VsHey aukšt. mokyklą ir 
planuoja eiti į kolegiją sužalo
tiems mokiniams mokyti. Jinai 

■mėgsta sportą ir buvo pripažin
ta geriausia 1984 m. teniso žai
dėja. Ji groja pianinu, sa 
nu ir prancūzišku trimitu

.lebiutautės anksčiau ir 
Gintaro baliuje dalyvaus 
giminaites. Ji yra dukterėčia 
Geneviene Gi'drailis, kuri yra 
ilgus motus aktyvi klubo narė 
;r giminaitė klubo narėms Alma 
Baer ir Genevieve Maluska.

Patricia mokosi Maria Aukš
tesniojoje mokykloje ir priklau
so dramos klubui. Ji mėgsta 
skambinti, plaukioti, ir planuo
ja studijuoti laboratorijos tech
niką.

v .-.,ys

t&AL BSTATB FOB
4

I

TBŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

i 
rl

UAL BSTATI FOR RALI

BUTŲ NUOMAVIMAS;
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

S NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAL 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAI*. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSEAS, Prezidentai’

1212 W. Cermak Road Chicago, DI ; TeL 847-7742

— C.’.icngos Lietuvių Pensi
ninkų klubo valdyba rengia iš
važiavimą liepos mėn. 3 dieną 
8:30 v. l. lyto pas Anelę Kojak. 
Informacijoms dėl važiavimo 
teirautis pas V’l. Braž'onį telof. 
776-4595 arba pas J. Skeivį tele
fonu 778-6536.

TINA KUZAS

PATRICIA GIEDRAITIS

1

K

'Panelė Patricia Giedraitis, duk
tė Anthony ir Alvina Giedraitis, 
gyv, 7310 S. California, Chica
go, Ill., bus Gintaro-baliaus de-

Panelė Tina Kuza , duktė Hil- 
de ir Julius Kuzas, gyv. 1119 
E. 172nd St., South Hcland, 
III., bus Gintaro baliaus debiu-* 
tantė š.m. birželio 23 d. Palmer 
House viešbučio didžiojoje sa
lėje. Tai bus 25-asis Chicagos 
Lietuviu Moterų klubo ruošia
mas Gintaro balius.Vakaro pel
nas bus skiriamas besiruošian
čiai mckvtis gabiai lietuvaitei.

T.Kuzas motina Hilda Kuzas, 
yra Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo pirminikė jos senelė 
Theodora Kuzas, yra ilgus me
tus aktyvi klubo narė ir jos te
ta Erika Kiaupa, yra klubo na
rė jos sesutė, Maria,buvo debiu
tante 1982 metais.

—Lietuvos Vyčių metinis pik- 
nikas-gegužinė bus ketvirtadie
nį, liepos 1 d. .Vyčių apskritiss 
pirmininkas Alg. Brazis kviečia 
visus dalyvauti—47th ir Camp
bell namuose ir sodelyjiO, Chica
goje. Pradžia 12 vai. Bus lietu
viško maisto, skanių gėrimų, 
dovanų laimėjimai ir šakiams 
bei šokių konkursams gros 
Ąžuolas Stelmokas. i

Ketvirtadienį, birželio 20 die
ną, 5:45 PM Zum Deutcher Efck 
restorane, esančiame 2924 N. 
Southport, Chicagoje, jam bus 
įteiktas pažymėjimas už darbą 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. 
Kalbės “Washington Post“ laik
raščio redaktorius Kevin Klose. 
Kas norėtų dalyvauei, prašom 
skambinti David Ruth 663-3-100.

“LIETUVOS” ANSAMBLIO
KONCERTAI

Lietuves dainų ir šokių liau
dies ansamblis “Lietuva” kon
certavo Erfurto apygardoje, Ry
tu Vokietijoje. Ansamblio meno 
vadovas yra Pranas Budrius.

“PAGARBA KOVOTOJAMS”
Alytaus mieste įvyko gatvių, 

kuries pavadintos Nemuno kraš
to “vaduotojų, kovotojų už Ta- 
tybų valdžią” vaidais, šventė-

Daug alytiškių susirinko gat
vėje, pavadintoje Dzūkijos kraš
to “vaduotojo’ Tarybų Sąjun
gos didvyrijĮ^gvardijos papuiki- 
ninko Gavrilos Jeaneljancvo var
du.

* * *

LENKŲ PARODA VILNIUJE

j-. o t » o 1 Gegužės 28 d. Vilniuje atida-
ravergto] Lietuvoj ryta lenkų paroda “Pagaminta

ANGLIJOS KNYGŲ PARODA Į ------—----

i

Gegužės 24 d. Lietuvos Moks
lų Akademijos bibliotekoje ati
dalyta Anglijos leidyklos “Per- 
gamon Press’ mokslinės ir tech- ’ 
ninės literatūros paroda. Ekspo
zicijoje — apie 300 knygų. Pla
čiai pateikti darbai apie narę au
šins elektronikos, kitų mokslo 
ir technikos šakų pasiekimus.! 
Eksponuojami mokslo ir techni- j 
kos žurnalai. • j!

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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.

Lenkijoje”. Kartu atvyko visa 
;u delegacija, vadovaujama mi-( 
nistrų tarybos pirmininko pava
duotojo J Obodovkio.

Vilniuje įvyko intcrnacionali- 
ka-85”. Jose dalyvavo respubli- 
nės

ku”

draugystes dienos “Lituani-1 
jaunimas, svečiai iš “brolis-; J I
respublikų.

NAUJOS BULVIŲ VEISLĖS
Dvi naujas bulvių veisles • ’ 

Aistę ir Nidą — žemdirbiams re- ‘ 
kemenduoja Lietuvos žemdir
bystės instituto Vokės filialo spe- j 
cialistai.

šių veislių kūrėjai — žemės ' 
ūkio mokslų kandidatai Algi-' 
mantas Sajauskas ir Uršulė če-1 
pienė turi pagrindo tvirtinti,' 
kad jos yra produktyvios, atspa
rios daugeliui ligų.

INCOME TAX SERVICE ,
6529 So. Kedzie Ave. ■

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
— pirkinys.

> ■
I Didelis, granai įrengtas bungalow.. 
(Nebrangus.

i ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878 '

E. L.
i

778^2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI Ų_ . 

Tirrfv Chicago® miesto laKax 
Dirbu ir užmiesčiuose, trail, 

jarantuotai ir tįiinintaL 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Tilman , 
Tat 927-355?

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkarrs.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava^ 

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

=s==^=^==»==^==s^>

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna- 
m^jjjiąųjięn^ .a<^inisf.racijoje, f 

-Knygos- kaina — $3.95 (su per-

GOVERNMENT HOMES 

from §1 (U repair).
Also delinquent tax property. ■

Call 1-805 - 687-6000
Ext. GH-6917

for information. ‘

Dengiame ir taisome visų 1 
• šių stogus. Už darbą: garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue

Chicago, IL 60629 *
434-9655 ar 737-171^

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

— Beverly Shores Indianoje, 
jšnuomuojamas didelis, .gražus 
'kambaryj vasaros sezdhb'met 
:šaldytuvii| ir virtuvė. aj 
supta eg*”

! Notary PubHc 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7458

b i

knygą apie

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO’ 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He’?ian DeČky« 

TeL 585-6624

Išnuomojamas kamhKarys ne
rūkančiai ir negeriančiai mote
riškei. Skambinti po 4:00 vai. 
P.M. 927-7248.

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nu* 
9 vaL ryto iki fl vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai 4. 
h pagal susitari m*

TeL 776-5162 '/ 
1449 West 63rd Strnl 

Chieaga, UL 60<21

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina 84.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeGu knyga DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, viiūomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų Įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
•uatrūpinimą - _____________________

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais virbeliais

Sft.OO

J

]l

7*206% W.Y5H1SL . 
%Ztverg.;P*rk, HL <•' 

50642 - 424-8654

Lietuvių-lenkų santy kiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA •— $17. (Persfuntirrni pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St

J

H.00 
•3.00

Dr. A. J. Goaees — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik------

GM/hna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba

4«d*jrf SI y*r»ianthBO HDskfoma.

12.01

i

GOVERNMENT JOBS.
§16,559 — $5Q,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
Ext R-9617

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BR1ZGYS
_ Darbo valandų*: , 
Nuo 9 ryto iii B vai. popiet 

fežtadieniais pagal msitarira*
•606 S. Kadzla Ava. 
Chloęo, III. 60629
Tel: 778-8000

PIANO ROLLS
27 different Lithuanian songs. 
Call after 6:00 PM. 685-3488.

PATS SKAITYK IK KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

TORN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(.3120) 776.8700

fi — NaujUnn*! Chicago, 8, III. Thursday, June 20, 1985 ,




