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AMERIKIEČIŲ SAVAITRAŠTIS APIE IEŠMANTO 
DRĄSA IR PASIŠVENTIMĄ

.Ottavčęe vyktant dębatąnis taikingoje Europoje”.
ąpię žrriogaus teises, įtakingame taigi, ir Pabaltijo tautoms — ir 
amerikiečiu savaitraštyje pasiro-1 ^UAT.DO^ DTENA” UŽ 
de straipsny pavadintus “Krau-J PABALTjjį VOKIETIJOJE 
Įu ir neištrinamu rašalų”, kurio >
pagrindinė. figūra yra Gintautas ■ žurnalo Glaube in der 2. Welt 
lėšųnąntąš. Šis patriotas ir poetas , 4-jame numeryje šia tema iš-, 
buvo 1980-tais metais nuteistas' spausdintas vedamasis, kuriame 
šešerius mėt’.is'kalėti griežto rę-J rašoma: “Po Čekoslovakijos 
žimo konclageriuosė ir penke- (1983) ir Albanijos (1984) vo-j 
riętnb metams nutrėmimo už sa- kiečių vyskupai dabar pasirinko ( 
vo; nuomonių ir idėjų reiškimą tris šalis, kurios prarado savo vai i 
iašflaidos būdu. Apie jį liberalų ’ stybių suverenumą ir nuo sovie- ' 
katalikų laikraščio Commonweal tnės okupacijos, gyvena koloniji- • 
gegužės 17"d. i '* ‘ 
Boria. Sax; poetas, kritikas ir 
žmogaus teisių gynėjas, išleidęs 1983 m. sausio 13 d. rezoliucijo- j 
keletą knygų, apie Rytų Vokieti- je jisai siūlo Pabaltijo valstybių : 

. jos lįterąiūrą.. ; . , .! klausimą pristatyti Jungtinių!
. -a T t , ’ . Tautu Dekolonizavimo pakoml- :■ Anot Saxo, Iešmantas teberą- ■ r i

šo. poeziją kalėjime: “Tai' dary
damas ir nenustodamas pro
testuoti prieš savo kalinimą Ą-j 
jis rizikuoja, kad jo bausmė bus 
prąiĮginta. < Iešmantui buvo už
drausta rašyti eiles, o kalęjimo 
vadovybė pagal 1283-čiais metąjs- 
paskelbtus na uj us įstatymus gąli 
iki penkerių’metų pratęsti baus-- 
mėsLu-kalinių, kurie, jos many-

± ~ j. l v • . v- . - - . . - - -numeryje ra£) niame priklausomume. Tai pa-1
.ymėjo ir Europos Parlamentas.1
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NE VISI SUIMTIEJI PRIKLAUSO ŠIJITAMS
Visus pasitarimus tvarko Raudonasis Kryžius.

Reaganas nesitarė su grobikais

•Straų)sp.i<Ųą^įidtws nuomone:

sei... : ' ' ■

“Kaikurie vidurio ir v^akarų’ 
europiečiai yra linkę šias tris 
šalis nurašyti į nuostolius, kaip ; 
nereikšmingas. Bet tai nėra nu- j 
niatūrinėš valstybės, kaip Lie-j 
ėhtenšteinaš ar Andora; kiek-! 
viena valstybė, pavieniui, dides
nė" Už kitas Europos šalis, ka;p 
Albanija, Belgija, Olandija, ar 
Š\ręicąrija, kurių ' severenumu 
niekas.į^abejoja; kaip valsty
bės, j^^^^nės už Izra^j; Ha- 
"ftiŲai^feję^Hkanu Resiįįrblikąviąlai.js:^^Ū^ij tokį

Uteris 
te^ęfeą^as:Ąrpagarbią^ų^įaVi Lfeti^^aą-u^au gy -
baigaiI. ■''' ■ ■ - ■ ■ ■

jamaica'^^!6!T1
—PUERTO' 

RICO~

r^^^CbSTARICA

GALAPAGOS. l.~-~

Salvadore maištininkai nušovė keturis Amerikos 
karius, atlikusius tarnybą, apsirengusius civilinėmis 
eilutėmis ir atėjusius j greta kareivinių esantį restora
ną. Salvadoro policija atidžiai ieško Amerikos karių 
žudikų.

ITALAI SUČIUPO “RAUDONOSIOS BRIGADOS1
1 TERORISTŲ. VADĄ į ;

Barbora Balzerani suorganizavo premjero Aldo
.y- .. Moro. nužudymą

1?

■>.;ROMĄŲite&'ja. — Italų pilicL 
jai:trėčiądiėh.į.r\’te pavyko suim- 

. Ii 36 metų “raudonosios briga- 
ybnieju- --.n^ūb.-'ĖT&aragvoje ar. dos tefcristų vadovę, kuri su 
r'AbrijojyĮ.'apie-.kurias ■ pirmuose organizavo buvusio piemj-ro

• Aldo Moro suėmimą ir nužu- 
-dfa;vfyiėdamayapie-padėtį' Pabal- dymą. Ji taip pat suplanavo geli.

f Jones. Oozier areštą, išvežimą iš' 
L J - .•..v/i ■ Ramos..

Italijos policija bandys iš jos 
išgauti tikslių žinių apie kitus te 
roristų darbus vykstančioje ko
voje. ..

Ji gyveno Ostijos miestelyje.

ipbętipiafpūšfey- pHsląp.iuose iTašo- pašatdio' span- ’ 
. kinjib yetfę;jr ^ktinūmą.nr;č?k:/ > L;

fJBe^įbejo;. ^mbraliįjš.'^oMstbį
!‘iijgĄri^pŠhio; pbįeikistiįek?a ine.-i L 
prikKHlšbrij'ašri$b5 -riafp^arttinėk 5 
teišųs/pbžrūrių. Tuo: labįąu’ šian-- 
dien^butiną ‘ laikytis.^dabartinės 
sovjėtinės -'Pabaltijo.j ąnėkšįcijos. 
nępripaži irimo . teisinė$ - interprė; 
tacijes ir. tuo pat metu-šį klausi
mą,'traktuoti iri atstovauti poĖ- 
tiškai, o ypač pabrėžti žmogaus 
teises ryšium su Pabaltijo tautų 
likimu-

“CDU/CSU frakcija praeity
je užstojo Pabaltijo tautas; tą 
pejį darys ir ateityje. Neįmes i>

KONFERENCIJA APIE RE-
" LIGIJČŠ LAISVĖ
• v - .,-•*** • - ^ / A- . RT - * •

Balaiwizio-Io-ie-d;, Vąšington 
įvyko konvencija religijos tais
vės klausimu.- Konferenciją, su-, visai netoli nuo Romos. Ji gyve- 
ruošė JAV-biu Valstybės Denar- no šu jaunu vyru,'15 metų už 

talkininkavo ją jaunesniu; . tarytum ' motina 
su sūnum.

Policija turėjo žinių apie jo
sios gyvenamą vietą.rJie žinojo, 
kad Balzani visuomet būdavo 
ginkluota. Policininkai ją čiupo 
iš ryto, grįžtančią iš krautuvės

ramentas, kuriam 
protestantų “Religijos ir demok- 
tijos institutas”3 “Amerikos žydų 
komitetas” ir katalikų “Maritai- 
no draugija”. Dalyvavo įvairių 
religijų atstovai. Dalyvių -arpe 
buvo du-ypatingi Lietuvos bičiu- 
lia ‘‘Knygių šalies” autorius Mi
chael Bourdeaux :r Londono ųm 
versitęto profesorius Pater Re 
ddavjJy. Pastarasis" ypač aštriai

nėins palengvinti Vokietijos ir 
Euiropos padajinimo naštą ir gą* 
liansiąj. ji ižsai panaikinti. , Ta
čiau tai' teįrhanomą(' įvykdyti 
riekiant laisvos apsisprendimo kritikavo pernai Sovietų Sąjun- 
teisės visoms Europos tautoms — goję apsilankiusios krikščionių

delegacijos vadove Bruce'o Rig- 
den’o pareiškimus apie ten eg
zistuojančią “religijos laisvę”. 
Diskusijų metu buvo paminėta ir 
religijom padėtis Lietuvoje — pa
cituoti tikinčiųjų protestai, iš
vardinti suimtieji kunigai bei 
pasauliečiai. Apie “Kenčiančios 
Lietuves katalikus” kalbėjo ir ra 
binas Marc Tannenbaum. (EL- 

,TA).

KALENDORĖLIS

Birželio 22 d. — Jonas F. To. 
mas, La;mu!ė. šąj Paulius.

Birž. 23 <1. — Zenonas. Van
da, Arvydas, Blinda.

Birželio 21 d. — šv. Jonas 
Krikšt., Šv. Elena, Gegė.irLieuvos respublikos vicekonsule Kriaučiūnienė

Kongreso atstovas M. Ruso Lietuvių Tautinių Kapinių^ Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 
estradoje Kapų Puošimo dieną. Foto Martyno Nagio Vėsuotas, gali lyti.

te-

Jie čiuęo ją už įrankų ir supan
čiojo, o vėliau išvežė.

Rado šūviui paruoštą 
revolverį

Policija tuojau įsiveržė į
raristės Balzarani butą ir pada
rė nuodugnią kratą. Ji suėmė ir 
jauną vyrą “raudonosios briga
dos” narį. Policija įsiveržė į vi
dų, jį tuojau suėmė ir iškratė 
visa butą, o vėliau ir narna.

Na.ni? rado Balzarani užtai
sytą revolverį ir šautuvą, paruo. 
štą šauti. Rado ir trečią revol
verį, kuriame nebuvo šovinių.

Jaunas vyras taip pat turėjo 
ginklą.

Svarbiausia, kad pas Balzara
ni rado didelį skaičių adresų, 

- kurie padėjo policijai iššifruoti 
Į visą eilę “raudonosios brigades” 

narių, pasiruošusių įsitraukti j 
sovietų agentų vedamą kovą 
prieš amerikiečius.

“Raudonosios brigados” na
riai kreipė vusus smūgius prieš 
amerikiečius .kad išvažiuotų iš 
Europos.

X MOKSLININKAI TYRINĖJA TAMSIĄJĄ ERDVĘ

TELAV1VAS, Izr. — Izraelio 
vyriausybė praneša, kad polici
ja yra suėmusi 766 mahometo 
nūs, kovojusius prieš izraelitus,* 
o dabar vedančiu atkaklias ko- 

C

vas prieš amerikiečius.
Ne visi suimtieji yra šijitai ir 

nevisi šijitai yra fundamentaJis- ♦ 
tai pasiruošusieji žudyti ameri-/ 
kiečius.

šijitai reikalauja, kad Izrae
lis paleistų visus šijitus. Šijitų 
reikalavimas labai griežtas. Jie 
jau nužudė vieną Amerikos lai- 
vyno jūreivį. Jie yra pasiruošę 
žudyti visus amerikiečius, jeigu 
nebus paleisti Izraelio kalėjime 
laikomi visi šijitai. Bet kiek šiji- 
tu vra Izraelio kalėjimuos? tuo 
tarpu tiksliai dar nenusta
tyta.

Bet Izraelio valdžia yra pasi
ruoši asi išleisti iš kalėjimo vi
sus šijitus.

Izraeliui šijitų laikymas labai 
brangiai kainuoja. Juos reikia 
laikyti už grotų, reikalingi sar
gai, reikalinga apsauga, mais
tas ir kiti rūpesčiai.

Izraelis sutinka išleisti visus 
.šijitus su sąlyga, kad jie,niekad 
daugiau į. Izraelio teritoriją ko
jos neįkeįtų ir prieš izraelitus 
nekovotų- Jeigu bent vienas be t 
kada patektų į Izraelio rankas, 
lai teismas jam bus labai trum
pas .

Izraelis sutiko išleisti šijitus 
h?t jis norėjo kad prezidentas 
asmeniškai paprašytų Izraelio, 
vyiarusybę, kad išleistų šijitus. 
Iki šio meto prezidentas laikėsi 
žodžio — su žmonių grobikais 
ir žmogžudžiais jis nesitarė-

Paruošiamąjį darbą atliko 
Raudamasis Kryžius be jokios

Amerikos instrukcijos.
žurnalistai trečiadienį norėjo 

priversti prezidentą prispausti, 
k-d jis prašytų paleisti šijitus, 
bet prezidentas laikėsi žodžio 

ir su gengsteriais visai ne
sitarė.

Nustatyta, kad šijitai, iškėlę 
Amerikos piliečius iš Beiruto 
aerodrome esančio lėktuvo, su
darė du amerikiečių sąrašus. 
Viensme sąraše surašvti visi 
Amerikos piliečiai, įskaitant ka
pitoną. jo pavaduotoją ir lėktu
vo aptarnautojus, o antrame 
sąraše yra amerikiečiai žydų 
kilmės.
PAREIGŪNŲ PASITARIMAS

WASHINGTON AS, D. C. —
Prezidentas Reaganas ketvirta- 
dieni sukvietė visu saugumo rei 
kalais besirūpinančių pareigūnų 
pasitarimą ir patarė imtis kovos 
priemonių prieš šijitus, pagro
busius amerikiečius, nužudžiu
sius laivyno jūreivį ir besiren
giančius žudyti ’kitus pagrobu
sius keleivius*

Amerikiečių kovos daliniui va
dovaus viceprezidentas George 
Bush, bet nepaskelbta, kada ši 
grupė pradės veikti.

Paaiškėjo, kad Detroite yra 
10,000 šijitų. moterys vaikšto 
su vualiais, bet kiti nepriklauso 
fundamentalistams.

— Prezidentas p: tarė TWA 
bendrovei neskristi i Atėnus, nes 
ten laikosi lėktuvu grobikai.

Apskaičiuota, kad Pieno Kelio centre turi būti tamsioji 
erdvė, vadinama Juodoji duobė

CAPE. CONEVER AL, Fla.— praskriejančius akmenis. 
Pranešimai iš beskriejančio erd-| Padarytos nuotraukos rodo, 

_ Tamsioji Erdvė nėra tokia 
tuščia. Pro ją gana dažnai pra
skrieja Įvairaus dydžio akme
nys.

Tvirtinama, kad Jvcdojon 
Duobėn paleistas šviečiantis sa
telitas kainavo tr.ss milijonus do 
lerių.

Tamsioji Erdvė gali būti 
juodi atomai

Dr. R. C’ud?nce pareiškė.kad 
Ju<xk>ji Ducb"; gali būti juodos 
medžiagos atomai. Nustatyta, 
ka Tamsioji Erdvė nėra tuščia, 
kaip iki šio meto manyta. Tam
sioji Erdvė yra labai skysta,bet 
juo tolyn satelitas skrieja į Tam 
siąją Erdvę tirštėja. Tirštumas 
pasidaro toks tirštas, kad jis 
šviesos spindulių nepraleidžia. 
Ta juodoj: medžiaga radijo spin 
dulius laužia. Juodoji medžiaga 
plečiasi ir Juostoji Duobė di
dėja.

Mokslininkai iras tebėjo, kad 
Juodosios Duobės pakraščiuose 
sproginėja. Kvas’rą leidži autie
ji labai galingus rentgeno spin
dulius. Kvaseriai gali būti juo
dos medžiagos, atskilusieji ga- 
Iralai, kurie užsidega, šviečia ir 
gęsta.

rranecrmai <-s ooKnejauoo eru-i rail 
vėlaivio sako, kad mokslininkai I ksd I 
vakar ėmėsi tyrinėti Tamsiąją
Erdve.

Visi žino, kad Pieno Keliasi1 
sukasi dideliu ratu ir kad lo ra
do viduje yra visiškai tuščia Erd 
vė- Vieni ta Tamsiąją Erdvę va 
dina Juodąja Duobe. Bet duobė 
turi turėti dugną, ir sienas. Iki 
šio meto niekas to dugno ir duo 
bes sienų nematė.

Tvirtinama, kad Amerikos 
mokslininkai pagamino tokį fo
to aparatą kuris gali fotogra
fuoti Juodąją Duobę. Kaip juo
dą duobę galima fotogarafuoti, 
— mažai kas težino.

Satelitas švietė Juodojoje 
Duobėje

Pirmiausia amerikiečiai pa
leido šviečiantį satelitą,kuris nu 
sileido tiesiai į Peno Kelio Juo
dąją Duol>e.Satelitas leidosi jam 
parinktu keliu, tiesiai į Tamsią
ją Erdvę. Bet satelitas neilgai 
švietė. Kol erdvėlaivis apsisuko 
aplink žemę, tai satelito jau ne
simatė.

Paruošti pecialūs foto apara
tai fotografuoja ne Juodąją 
Duobę, bet per Tamsiąją Erdvę

-- Prez Reaganą gerokai iš
vargino žurnalistai, kaip jie klau 
sinėjo apie pagrobtu^ 40 emeri-

Paaiškėjo, kad Libano Šijitų vadas Nahib Rerri 
yra kelis metus gyvenęs Detroite ir kalba gana lengvai 
angliškai. Jie pasisakė prieš amerikiečių žudymą. Jis 
tikisi išgelbėti Izraelio kalėjimuose esančius šijitus.



VI melai

STAIGIAI MIRĖ PETRAS SPETYLA

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas

PENSIJŲ REIKIA PRAŠYTI

Kaip patekti Į sĮaugimo namus

GETTING PREPARED

estadieni
Auksė Vasaitvtė

Ateiki, mama, kai išsfcridę gulbės 
Mutns phmkšnas atminčiai numes, 
Ir mes it padėčiai grįšime apstulpę, 
Vos atpažinę byrančias vyšnias.

Ateiki, mama, Į vaikystės lauką 
Is ten ir aš į svajones bridau. 
Ir kaspiną įtiek į plaukus, 
Kad dovanų ieškočiau tau.

W Cooperate M!y with fe* enfercemerit an<J 
tfMBter service officials. Check yoor tocai 

media for nsTncfonB and infcmaSoi on 
•me^ency services auaiabU.

jau per. 
l. pradėti 
I i mazi- 
art eri jos

Šveikauskai išaugino du sū- 
nūs ir susilaukė anūkų.

Velionis bus laidojamas Bos. 
tone. Jo palaikai bus sudeginti.

MIRĖ DR. PRANAS A 
ŠVEIKAUSKAS

Melsvam kilim j'y iš vaikystės, 
Aukštųjų topolių šviesoj, 
Mažam laively. į kurį negrįžta, 
Akimirkoj, giedrioj dienoj 
Ir nedalytam saulės kraity...

■ Notify your hsursnee agent of your to®s ’as 
•non as po«sib*e. He can advise you what to 
dbWcX.

į Tomados respect nd geographto boundaries. Over 
the test five years 4,245 tornados have touched down in 
46 Afferent states. While they can occur anytime, March 

trough Augute are considered the “danger months. State 
Farm Fte and Casualty, a major home insurer, offers the 

fcSowtog augpesbons to.hefp you get ready for the coming 
tornado war rm

Ar asmeniškai garhn gauti 
iš Medicare benefitus?

If one struck, would you 
know what to do?

ATS. šiuo atveju veikia pen
kios sąlygos, kurios yra aprasy-

■ Stay with your property to guard agatost 
vandalism or toottog until tow enforcement 
tgeRč»es organize protection.
— Poteet against additional damage, board uo 

Broken windows or holes in the wans or 
Rto*. cover or otherwise protect fumtehings 
from further damage by rain or wind. If 
necessary, have utottes turned off to pre
vent damage from exetoeton or fire.

adŽflonji
'ers Insurance

rauskas, gražų pamokslą pasa
kė kun. Vyt. Bagdanavičius, da 
gyvaujant vysk. Brizgiai.

Automobilių vilkstinė velionį 
palydėjo į šv. Kazimiero kapi
nes ,kur kan. V. Zakarauskas su

apsisau-
ja turi

Ateiki, BMrma, kai kiti nelaukia, 
Ne* it užkugę mes tavi vaikai. 
Kodėl, sugrįžus į vaikystės lauką 
Ir vėlei, mama, slapčiomis velykei *

KADA PRADEDAMOS MOKĖTI SOCIALINĖS 
APDRAUDOS PENSIJOS

ATS. Patyrėme, kad skelbi- 
nas buvo teisingas, bet kasinin
kė buvo neteisinga. McDanaldo 
kompanijos atstovas (repi'esen- 
iative) pasakė, kad jie sutinka, 
*cg kuponas buvo geras, jų tar
nautojai įspėti priimti kuponus,

CHICAGOS LIET. PENSININKŲ SUSIRINKIME 
APTARTA DAUG AKTUALIJŲ

kaip vertingus i«ku5 ir teikti 
įkasai* ytepuns maistą užsakymus 
nemokamai.

J. Sonda pranešė iš Bostono, 
kad teisininkas Dr. Pianas Alek 
Sandras Šveikauskas mirė Bos
tone. - v

Jis gimė Vilniue 1904 metais. 
Jis su žmona kelis įmetus gyve
no Anglioje. Ten pramoko kal
bėti angliškai.

Pradžioje jis studijavo teisę, 
bet vėliau perėjo į mediciną, ku 
rią baigė ir sėkmingai prakti-

KL. Pasakykite ar Medicares ap 
drauda sumoka už vad. Hospice 
ligonio priežiūrą namuose?

Jadvyga S-nė

dojo Marija, Marija.—
Mielas Petrai, ilsėkis svetimoj 

padangėj toli nuo savo mylimos 
tėvynės Lietuvos!

Kadangi velionis čia neturėjo 
giminių, laidotuvėmis rūpinasi 
testamento vykd. Henrikas Kal
vėnas ir jo sesuo p-nia Rigertie- 
nė ir artimieji. -

Magd.-ir Pr. šulai..

GERIAU LIGŲ’ IŠVENGTI 
NEGU JAS GYDYTI’

Reikia pagalvoti apie savo 
arterijas

“Taigi senatvės pensijos ir visi 
Socialinės apdraudos išinokėji- 
mai (benefitai) nėra pašalpa ar 
kokia tai malonė, bet tai yra ap
baustajam priklausantieji pi- 
ijįgai, paprastai vadinami bene- 
fStai, sumokėti pačių apdraus

tuose patalpose nesistengiame 
įrengti seneharfts slaugymo na’- 
mu’. California Garden atšto-

& ■M'*“.- - /f j.
vaUNarbutis į replikas nuodug
niai atsakė. Vėliau si buvo pa
vaišinti p. Kurauskiešės skanio
mis dešromis ir kavute* Pabai
goje vyko loterija. Pr. Petitas

WSWnRCA, 'Įgj*- 

'‘*55*«na9 worriMr- 
’’•W <»rnnarv> s 
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PRANEŠIMAS APIE MEDICARES APDRAUDOS 
KVALIFIKUOTĄ VAD. HEALTH MAINTENANCE

ORGANIZACIJĄ

ATS. Už jūsų minėta ligonio 
priežiūra paciento namuose, va
dinasi už nustatyto laiko (vad. 
terminal! ill) apmokama. Medi
cares apdrauda padeda už to
kią priežiūra apmokėti sąskaitą 
tik .po to, kai gydytojas tai pat
virtins savo parašu. Čekį su gy
dytojo, ligoninės ir Soc. See. be-

Lietuvių Pensininkų susirin
kime birž. a d. šaulių salėje pir
mini. St. Vanagūnas padarė veik 
los pranešimą^ jjądarytą ekskur 
si j a j Floridą; dabar —į “į Rofch 
fordą, I1L Naujai įstojo nariais: 
V. Abraitis, P. Malonė, J. Pau
lauskienė. I. Gelažinienė, Van
da Kausa, M. Apolienė, M. Nel- 
sa, M. ir P. Mockaičiai.

Meninėj daly VI. Bražionis 
akordeonu pritardamas padai
navo kelias dainas. ProgramjDs 
vadovė Br. Variakojienė suda-

* —Kl. Jei ligoninė arba slau-' 
gimo naanai Medicares apdrau-. 
dos nebūtų aprobuoti, ar aš as
meniškai galėčiau patsai prašyti 
pagal lą apdraudę benefitus? !

Jonė N_nė’

navo keikta sodo ir dueto gražių 
dainų, sulaukdamos gausių ka
tučių.

Iškviestas California Garden 
sĮaugimo namų liet, skyriaus va 
dovas Narbutis pasakė, kad 
ten esą lietuvių nepajėgiančių, 
savimi pasirūpinti jis patarė ge
riausiai laikytis šeimos židinio.

Vienas dalyvis P. š. paSš??5, 
jog aplankė tuose namuose gyve 
nančą mokytoją P. P., kuri ne
gavusi tinkamos .priežiūros, o 
kita lietuvė senelė D. nusisundė, 
kad nustatytu laiku negaunan- 
pietų; tuose namuose tėra tik 
spalvotos nursės ir kiti tarnau
tojai. Kiti pensininkai užklausė 
apie kainas ir sąlygas. Kitas pen 
sininkas išsitarė, kad mes, lie
tuviai Ghicagoje statėme baž
nyčias, vienuolynus, tat kodėl

apdraustam? darbe dirba, ta 
jis (ji) turi lejsę gauti Soc. See 
pensiją ir siaus kitus išmokėji- 
mus( benefitus), kurie priklau. 
so visiems apdraustiems asime. 
nims. pr. iab

Petras P. Spelyla staigiai mi
rė š.m. birželio 14 d., sulaukęs 
85 m. amžiaus. Gyveno atvykęs 
iš Vokietijoje Sprinfeldre, vė
liau Chicagoj, Brighton Parite, 
ir Marquette Parke. Gimė Lie
tuvoje, Skapiškyje, šiame 'kraš
te išgyveno 35 metus.

Petras Spetyla studijavo Vy
tauto D. ūme, be to, Prancūzi
joje, Paryžiuje. Dirbo gelež. vai 
dybos ekonominėj direkcijoje, 
o vėliau dirbo Darbo Rūmuose, 
socialiniam skyriuje.:.

Po gedulingu pamaldų švč.M. 
Marijos bažnyčioje birž. 17 d., 
kurias atnašavo kan. V. Zaka-

ATS. Tai yra padėtis, kada 
pacientas yra gydytojo priežiū
roje ii- gali būti ligoninėje ne 
daugiau, kaip penkias dienas, 
kad gautų laikiną vad. “relief”, 
kai jo terminas pasibaigė (ex 
hausted), kuris laukia vad. Hos
pice priežiūros paciento namuo-

mėnesis paskelbtas 
skoningu. Kraujo 

tikrina seselės iš Al-

šiandien daug katoama apie 
senatvės ligas. Tačiau ir jos ne
ateina savaime. Jos yra dažnai' 
ilgų metų klaidingo gyvenimo 
budo it Tiatijesniais laikais, iš
neš taršos įtakos pasekmė.
Prie to prisideda nuolatinis 

rūkymas ir besaikis alkoholie 
vartojimas, kas pajungia žmo
gų jų priklausomybai. — adrk-

Kl?en-Agger News birž. mėn. 
laidą; tas spausdinis spausdina, 
mas Chicagos senjorams), petit

KL. Pasakykite^ ar Medicare 
apdrauda reikalauja, lead senjo
ras pirma išgulėtų nustatytą lai
ką ligoninėje, idant galėtų pa
tekti j slauginio namus (vad. 
Skiled Nursing Home), jog gau
tų apmokėjimus (benefitus} ?

Petrė K-nė

carės apdraudos programą ap
mokama.

KL. Pasakykite ar vadinama 
‘Respite care” panaši į vadi
namą "Ho pice care”?

Ona Step.

Gydytojai tvirtina, kadaru 
šios ligos išsivystymui daly vau j 
daug faktorių, todėl 
gojimas arba kova 
vykti plačiu mastu.

Žinovai pataria, k 
žengus |() melus, re 
rūpintis arterijų m:, 
nimu ir nelaukti, k 

užkimštos.
Šias ni d. žinias s

ATS'.. Turime pastebėti, kad 
šioje apygardoje kiekviena ligo
ninė yra Medicare aprobuota.Jei 
jūs norite patekti į vadinamą 
■tSkiled” isl'augimo namus, tai rei^ 
kia pasakyti, kad ne visi apro-| 
duoti. Kai -kurie staugimo na-i 
tnai gali turėti keletą lovų ap-1 
robuotų, o kitos lovos — ne. Jūs; 
asmeniškai turite patikrinti to-.' 
kius staugimus namus, prieš - Į 
juos apsigyvenant. Ir atsiminkit, 
kad vadinami “unskiled” slau- 
gimp namų priežiūra (care) 
Medicares apdraudos yra jokiu 
būdu neprobuotos išlaidos.

KL. Aš viena diena su šva- 
;*erka pas M c Donaldą valgyk
loje ilgą laiką įstovėjau, kol 
atėjo mane eilė užsakyti kokį 
aš pageidauju valgį gauti. Aš, 
Padariau užsakymą ir vietoje pi 
nigu kasininkei patiekiau tos. 

■valgkyos kuponą. Kasininkė at
sisakė tą kuponą priimti. Kodėl 
McDonald© firma skelbia duo
siantį patiekalą nemokamai, o 
,ų kasininkė nepriima kupono?

M. E V-nas

tant tą laiką, kad ligoninėje tu
rite išbūti mažiausia tris dienas 
ir kad jūsų sveikatos sąlygos bū 
tinos patekti į minėtus sĮaugimo 
namus. Toks apsigyvenimas tu
ri būti įvykdytas 30 dienų lai
kotarpyje, kai pacientas išeina 
iš ligoninės ii- privalo būti dei 
'okių sąlygą, <iė! k-Urių buvo gy 
demas ligonrnėjtv (Plačiau žiūr.

ją pasirinkti iš F1MO sąrašo ir 
gauti Medicares patarnavimą 
per minimą HMO. įstaigą. .

Jeigu jūs įsiršysite į HMO, jūs 
mokėsite nustatytą sumą pagal 
Medicare^ apdraudę ir pastaroji 
tą sumą tiesiogin-ai sumoka H- 
MO įstaigai už padengtą- Medi
cares patarnavimą.;
Jeigu jūs įsirašysite į HMO,jūs 

nemokamai informacijų apie 
HMO įstaigą ir benefitų planą, 
rašykite: . /

PruCare • A.
1350 East-Touliy Avė,,
Des P}aries, lL 60048 Z
Tel. (312) 299-9800. U

Teigiama,kad dažnai klaidin
ga sudėtis ir savaime sveiko mai 
sto .gili sudaryti susirgimo prie
žastį. ' t

Dažna atveju, net pačiam as
meniui ir nesuprantant, dauge
lis maido produktų, kurie turi 
aukštą cholesterolio kieki, pa- 
ieka daug cholesterolio nuosėdų 
žmogaus arterijų sienose.

Tokiu būdu palaipsniui susiau 
rėja praėjimas, abiranda skaus
mai arba net kai kurie žmogaus; Lūn 
organo funkcijos sumažėja

Medicares jstalymš-s leidžia 
kai kurioms kvalifikuotom svei
kata b?sirūpinanėiomš organiza 
cijcms-#(Į^t^^ueite į kontak
tą 'sii Medicare (tpdraūda.

Kvalifikuota vad. IIMO jūsų 
apylinkėje, tokį'k o n lak tą yra su
dariusi. Išvadoje, kaip Medica
res beheficiaraSj jūs galite pasi
rinkti patarnavimą iš dviejų 
rūšių:

1) Jūs gante tęsti patarnavi
mo gaviiną pagal Medicares ap
draudę iš savo dabartinio gydy
tojo ir kitus numatytus patar
navimus tik tokius, kuriuos ank J 
sciau turėjote, arba

2. Jūs galit? pasirinkti ir įsi-j 
rasvti i vad. HMO. kuri vra nu- i 
rodyta antroje šio pranešimo’ 
pusėje, Jeigu jūs įsirašote į šiv * 
HMO ištaiga, jūs galite gydyto- *

PIETVAKARIŲ SENIORŲ IR NEDARBINGŲ 
ŽMONIŲ CENTRO VEIKLA

— Federalinės valdžios mo
kesčių pareigūnai rado Frank 
Panno banko dėžutėje $479.000, 
kurie priklausė penkiems gemb- 
leriams. Rasti visi sukčiavimo 
dokumentai.

• Don’t b* rushed into S’gning repair con- 
traeto Fly-by night repairmen often prey on 
tomw^o victims. Be sere you know with wtxxn 
y6u re dealing Your dr ad-
jlWWr Should be able io iwMp; > Mk your 
Befftor Sueinese Bureau or fhends Cr r 
to ffCOMWriBrtO WOrflBCRx

vai. r iki 12 va}, d.
Odos vėžio tikrinimas atlieka

mas n'inokamai. Dr. K. A. Ju
čas, dermotologas, kuris pradės 
odos tikrin mą birželio 19 d. 
Pažymima, kad dr. Jučas su sa
vo asidenlais iš 101 klientų su
rado pas 25 odos vėžio ženklus. 
Tekiam jiatikrinimui reikia iš 
ankšto registruotis prieš birž. 
19 d. šio centro telefonu.

'Devntasis seniorų piknikas 
įvyks biželio 26 d. Hillcrest par
ke. Ten be lengvų užkandžių 
bus šokiai, bingo rr kitkas. Ke
lionė autobusu kainuos tik $11. 
Tuo reikalu reikia registruotis 
pas Hejen ar Toni Seniorų cent
ro tel.476-7800 nuo pirmadienio

Petitas

Vadri r-'' (icid n 'Tn?rs Club 
siniorans ir nedarbingiesiems 
a Plėnims teikia už savanoriška 
auka karštus pietus tačiau pri
valo padaryti rezervacija pir
madieniais.

Jei norite sumažinti savo svorį, 
tai kiekvieną antradienį nuo
10 va! .r. iki 12 vai. d. lankytis 
Arts K Crafts kambaiy gimnas
tikos mankštai.

Kiekvieną penktadienį nuo 1 
vai. p. p. rodomos 'įdomios kino 
filmus.

Birželio
sveikatos
spaudimą 
verna Nursing Namų (Home) 
nemokamai kiekvieną antrą tre
čiadieni kiekvieną mėn. nuo 10 iki ketvirtadienio

■ Rai pracfc* WvtjMT WHjrfefl dblt 
Msto a tornado.
— Have a praamnged ttooa te your 1toM

V yvai have ona ar to totodar toova* 
•r under atolrway 9 yea doa*^ to (to

V you’to te a s&ofeSe Itotoa, out. 9 a 
abeMar te avatobto. ©o te L • act. It te • 
totoh or ffttor dtotoMefch.

— t you’re to e car, pet oUL Ua te a <ftoh er 
efior toar qtotl .

< Know how Io get *w>MM^owcy teeather 
toforrnaton to yotr oonaaundy toto totour altet 
M means.
— A NaftorW Weather Service Rantote wsttto* 

meene condKtone m Rfto tor tornadoes te 
form.

— A ’"tornado wartong* a Wfredb teto

Mote oemnoaMs uos dtoene or homo to 
www dl ■ towwto : WtM tetai Jtar 
Setaaai te tod stoat

Matee or teaetao^r ef Otar 
IwMMe atal etoso te tote dtoto d 
home (Are a seto deoos^ hr

Senatvės pensijoj ir visi kit; 
išmokėjimai (benefitai) pagal 
Socialinės Apsaugos (Social Se
curity) pensijų įstatymą yra 
mokami liktai asmeniškai pa
prašius. užpildžius nustatytą for 
mą. ’?
,Kas senatvės pensijų ar kitų 

pasijos išmokėjimų (benefitų) 
įprašo, lam Sec. See. Įstaiga 

nepasiūlys.
“ Čia patieksime konkrečius pa

vyzdžius: Soc. See. apdraustam 
darbininkui mirus, Soc. See. js- 
tąiaga išmoka vienkartinę para
ma laidotuvėms, tačiau reikia 
jĮs prašyti. - ;
^ Panašiai pašalpos nepilname
čiams vaikams, našlėms moka
mos tiktai kai Soc. See. įstaigos- 
paprašoma.
£ Svarbu įsidėmėti, nes kartais 

dfel nežinojimo, gairina Soc.Sec. 
priklausančią parama nepasinau

WdB "THAT

erto, nM
r ”’n‘ uF -•••,-«. e-—:j.



JUOZAS TUMOSA

Juozas Tumosa buvo rrhho dė
dė. Tai buvo žmogus, kokį ąš 
labiausiai mylėjau. Namuose rna 
i;? visi skriaudė, mane žemino-,1 
.’s manęs tyčiojosi, bet mano dė-j 
c ė buvo man artimiausias, gę- l 
-įausias ir mylimiausias žmogus J

Jis buvo nemokytas, jokios' 
rūkyklos nebuvo lankęs ir ne-! 
tavo baigęs, bet buvo iširantin-i 
giausias žrpogus visuose 
liuese

irVanderiu jis plovė žaizdas 
i-amino troškulį.

Kubilių vyrai jį rado prie upe
lio, nepajėgiantį eiti. Jį parsine 
šė į Kubilius. Pamaitino, atgai
vino ir išmokė lietuviškai. Iš 
Joseph padarė Juozą, o iš Tho
mas išėjo lietuviškas Tumosa. 
Pradžioje ištardavo jo pavarde 
raides. Sunkiausia buvo ištarti 

giaushs žrąogus visuose Kub:-j Th. Lietuviai ištardavo Tehomas. 
Tuose. Jis nėjo mokyklon, bei' Kiti neištardavo T, c pradėdavo 
skaitė ir rašė Niekas jo nemokė, nuo H. Sakydavo Hemas, bet ga- 
įL pats Išmoko. Jis išmoko ru- lų gale sulietuvino jo Thomą ir 
sLkai š rusų. Rusiškai jis skai- padarė Tumosa. Kiek čia teisy- 
tė ir rašė. Jis buvo reformates . bės yra šioje istor joje, sunku 
Jis išmoko skaityti ir Tašyti vo-; pasakyti, bet aš manau, kad tai 
1 iškai. Jis rašė, kaip Rygos vo-j galėjo būti teisybė.
kiečiai lotiniškčmis raidėmis. Jis 
-kaitė vokiškas knygas ir laikraš
čius. Jis mokėjo ir lenkiškai kal
bėti. Mokėjo gerai lenkiškai, 
kaip pas mus popai kalbėjo. Jis 
ir latviškai galėjo kalbėti ir su- 
sikalbėn.

Kaip Tnmosai atsirado Kubi
liuos e— būtų sunku pasakyti- 
Bet mano dėdė man papasakojo 
įdomią istoriją, kuri ėjo iš lūpų 
Į lūpas. Dėdė pasakojo, kad vie
nuoliktame šimtmetyje į Lietu
vą įsiveržė kardininkai,. Joe- 
seph Thonias buvo skotas. Dide- 
l s škotų skaičius tapo kardinin
kais. . Jie kelis kartus veržėsi į 
Rygą pagonių krikštyti. Bet ne 
risi’ (pagonys- norėjo krikštytis. 
Jie kovoje prieš verdininkus. 
Kardininkams teko sunkiai kovo 
ti dėk Rygos. Bet Rygą jie paė
mė. Rygos pagonys išbėgo į apy- 
linkinius miškus ir’ užpuldavo 
Rygoje atvažiavusius: kardinin
kus.. Kad.-pasibaigtų pagonių už
puldinėjimai ant Rygos, atsiun
tė i Rvsa dideli skaičių kalavi
juočių. Jie išlipo Rygoje, pail
sėjo, susipažino su pa dėtim t 
leidosi į Rygos pakraščius pago
nių naikinti. Jie.buvo geriau gin
kluoti. .‘Vieni turėjo' kardus, ki
ti kalavijus: Jie vijosi ramiai 
gyvenančius žmones, ir juos žu
dė. Jie pasiekė Biržų girias. Vie
tos gyventojai pastojo jiems ke
lią ir puolė. Dalis kardininkų li
ko Biržų giriose. Jų tarpe buvo 
ir skotas Joseph Thomas.

Jis turėjo žūti giriose-. Jis buvo 
gerai sukapotas. Jam nutekėjo 
daug kraujo. Jis negalėjo niekur 
žingsniuoti. Be maisto ir van
dens neteko jėgų. Bet Biržų gi
rių pakraščiu upelis jį išgelbėjo.

Kubilių namas javams laiky i, miduje 
aruodai, kur kaimiečiui javus supildavo./ V X

Jnozas Tumosa buvo nagingas 
žmogus. Tai buvo perduota ir 
mano dėdei. Vis dėlto ir aš išmo- • 
kan, jeigu reikia, be* kurį daiktą Į 
padaryti. Mane dėdė išmokė žiū- Į

ryti, nes prie manęs jis ratu ne- | 
(1 aDėdėė mokėjo padaryti ratus.'

Pastebėjau, kad svarbiausias da- —- ------ ------ ------
lykas buvo ratlankis padaryti-; LIETUVA — EUROPOS 
O dar svarbiau buvo ratą ap
traukti geležiniu lanku. Bet svar' 
biausias darbas buvo apskaišiuo- 
ti storą geležinį lanką. Jeigu tiks 
Jiai neapskaišiuosi, tai lanko ne- 
užmausi. Jis turėjo vokišką kny
gą, kurioje buvo visi išskaišiavi 
mai. Jis mokėjo pats koficientą 
suvesti. Ne labai jau tikslu 
gana tikslus Pirma jis apskai
čiuodavo, o vėliau į vokišką kny 
gą pasižiūrėdavo ir patikrinda
vo.

dideli

vardą, mūsų krepšininkai Rygo
je kiekvienas gavo per 230 svei- - 
kinimo telegramų ir laiškų. Ant- 
:ą ringtynų dieną sveikino te
legrama Šauliu Sąjungos vadas 
pik- Saladžius. sporto klubas š. . 
Grandis ir k. Ka* kurie dva Iš-, 
kiai net meldėsi, kad Dievas lai- 

, su triukšmu įspėjo! mintų mūsiškių žygius. Univer-j 
Trzymaj tegu, bu on siteto senatas, posėdžio metu, su- 

cholera" (laikykite šį, į žinojęs apie Lietuvos pergalę 
prieš Lenkiją, liet posėdį trum 
paipertraukė ir čia pat nuošir
džiai pasidžiaugė.

(Rus daugiau)

. Mūsiškius kibiojo ant rankų19. Egipte — Italija 31 28. j _____ _______ w____
Gegužės 5 d. Lietuvai tekę oilp ir bučiavo. Daugelio akyse matė-

i džiaugsmo ašaros, <> Žukui užpr esas Egiptas, su kuriuo .
?.i iš pat p ?.J.žiu palaikė į jo ryžtingumą ir vyriškumą žiū- 
Šku.-s šauta kius. Jie buvo’rovai kėlė nepaprastas ovacijas, 

pirmenybių cent e ir kreipė vi-Visi prašė jo, kad dovanotų savo 
si'Cmenė-s dėmesį savo i audeno-■ autografą — paiašą. Lenkų ko- 
njis ant galvų ir tamsia veido maudos kapitonas Rozyckis, pa 
; Daiva. Kaiimadc. e buvo 4 Ka-j matęs Žuką 
iro žydiu ir 5 arabai. Kcmaude> savuosius: “ 
vadovas — Egipto kara 
rko asmens gvarčijo.- 
Abbas Zofhldulas Eaiptiečiai va-j 
žinodami į pirmenybes Italijoje 
buve net paklydę. Rygoje buvo 
neoamr.kin‘i, kad iu žalioje vė-
liav ta pusmėnulis su trimis 
žvaigždėmis neter ingai buvo pa
darytas. Lietuva prieš Egiptą žai
dė be Žuko, kurio vieton žaidėkėjęs šiuos darbus dirbti. Mm Kubiliuose manęs nemėgo, m

paliko, kaip jis pats išmoko žiū- - ne skriaudė, iš manęs tyčiojosi,! Andriulis. Pirmą puslaikj mūsš 
reti į darbą, pirmiausia įrankiu . bet mano dėdė Tumosa mane 
laikymą rankose, matavimą, pio-; buvo pamėgęs. Dar ir šiandien

j vr/ną ir rato padarymą Jis buvo * Kubiliai man šiltų minčių nesu- 
* y r-« zJ .if zJ *1 t t- ’ IroliO e O rrx T"11 I I »-»

,-4-J 1 4 ir padarė. Aš rato nesiėmiau da-jreti, kaip kiti daro, kada įsižiūri, j. . . .. |
tai lengviau padaryti.

įsitikinęs, kad jis padarys ratą' keTa, bet savo dėdę Tumo.-ą vi
suomet gražiai prisimenu.

Jonas Jakubonis

(Tęsinys)

Rt'gtinėms pasibaigus tuoj 
prieš tribūną išsirikiuoja mūsiš
kiai ir, tautinei vėliavai palinkus, 
sugrotas Lietuvos himnas. Pa O 
himno žaidėjai buvo ant 

bet išnešti. Italu komanda 
, . j

sudarė
Milano, Romos, Triesto ir Bo- 
lognos Krepšinių k dų geriausi 
žaidėjai. 'Jie visi aukšti vyrai ir 
stiprūs. Italijai atstovavo koman- 
doras Giorgio Asinasis di San 
Marzano. tarptautinės krepšinio 
federacijos vicepirmininkas. Tą 

1 dieną Latvija nugalėjo Čekoslo- 
j vakiją 44 -fSjkl, Estija — Egiptą 
1 44 — 15 irs ^Prancūzija sukirto 
j Lenkirą 2^ 24.

! Gegužės .4 (L vėl mūsiškiai te- ---  • - i ;
suprasti sakinį. Skaityti nuo Vis- kia pat kieta nepalaužiama valia 
ko iki taško. Kad nesupranti, ką ir nuotaika ruošėsi prieš estus.

Bet svaibiausia, jis man įdie
gė pasitikėjimą savimi. Pirmiau
sia jis man p ;v:-,' kojo, kaip rei 
kia ‘mokytis. Reikia eiti į mokyk-

□ r-lą, bet jeigu. mokyklos nėra 
ba tu negali į mokyklą eiti, 
mokinkis pats skaityti ir raš 
Skaitytį turi kiekvieną žodį ir j 
suprasti sakinį. Skaityti nuo ■ ~ ,

perskaitei, tai neskaityk toliau. 
Nesvarbu kiek tu paskaitei. Svam
bu, kad tu suprastum ką per
skaitei- Aš visuomet lėtai skai
čiau, ir dabar lėtai skaitau. Bet 
ką aš perskaitau, tau man galvo
je ilgam pasilieka.

Mano dėdė Tumosa mane iš
mokė, kaip žiūrėti. Žiūrėti ne ii 
laukus, ne j lubas, bet kaip žmo
nės batus taiso, vyžas pina, ra
tus daro, skaito, rugius kerta, 
stogą dengia, tai aš būčiau nęmo-

■> LFTSRATūKA, Beturiu Htentfiros, meno b' tocii-i 
IBM m. metrašti*. Jame yri vertingi, niekuomet nesenrią, Vine,- 
Srėvė*, Igno Šlapelio. Vinco Maciūno, p Joniko, V. Stokos 
5. Rankčlo, dr, Kazio Griniau*, tiip pat K. Matuserictos ir T 
Keliam įtreipsniri bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
K. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Virs- 
tūryboe povefkskl*. 366 puri, knyga kainuoja tik SS.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, n lytoj oi tr tn 
hnlą Šoklų pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsimini m ai apie d*±n^ 
žveate* bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėriu ti* autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* ducmenimh 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pu*l., kainuoja H

f VEENKO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 
ta* luošo Adomaičio —Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sana* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
catftrinė studija, »n*k irstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių fcny*

> LUSTU V11KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiaart 
pjomtel paraiyt* studija apie RytprUrin*, remianti* Pakalni* t 
Labguvos apakričii? duomenimis Aprašymai Jdomfi* klekvfenar 
CsturfuL Leidlnyg fliuatruotaa nuotraukom!*, pabaigoj* duodami 
vitovardtiu pavadlnlmaMr Jų vertiniai | vokiečiu kalbą. EaBa' 
san<ngo> 335 puri, knygoje yra Rytprūatij tearia?}*. Kaina F

> K4 LAUKIS LIMA. ralytojoa Petronė^ Orintaltė* atr
-nbiznai ir minty* apie wmenia b vietas neprtk. Lietuvoje Ir pir 
mslriri* bollerikų okupacijom metai*. Knyga tori 234 puslapi*, 
bet kainuoja tik p. - ? N į ,

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoRncfonlerlu*, nerapr® 
til ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik ■- 
kerglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
rij*. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui fcnogau* t«I*e 
Knygi F~* formato, 265 pualapią, kainuoja M.

> 1ATTAINM NOVELAS, ML toačenko ktryba. J. VaiaiBi

ClsdbMU ?s<

KREPŠINIO MEISTERIS

rungtynių kovoje. Estai išstatė 
geriausios sudėties k-dą su milži
nu 2 mtr. ūgio Veskilos Illic 
prieky. Estai daugelio buvo lai
komi busimuoju Europos meis
teriu. Mūsiškiai latvių spaudoje 
buvo laikomi nereikšmingais ir 
tebuvo svarstoma tik apie estu 
laimėjimą. Vėl visi laukė mūsų 
rungtyniij Lietuva — Estija, 
Baltrūnui buvo pavesta likviduo-

’ ‘‘baisųjį" estų puoliką Viks
telia. kuris Baltrūno iš tikrųjų

sFa-Įleci jak cholera” (laikykite šį, į 
kapitonas nes jis lekia kaip cholera).

Gegužės 7 d. buvo pati įdo- 
niiausic’i ir svarbiausioji- Lietu
va susitiko su Italija del Euro
pos nugalėtojo vardo laimėjime Į 
Daugiausia vilties laimėti rung-j 
tynęs turėjo Lietuva, nes jau j 
karta nugalėjo Italiją ir koman- t 
dos ūpas bu*o toks pat, kaip ir I 
anksčiau. Į aikštę mūsiškiai išė
jo nepalaužiamu ryžtingumu lai 

; mėti. Pirmą puslaikį baigė 11 — 
S savo naudai. Gal sunkiausia 
Lietuvai valanda buvo antro pus 
laikio pabaigoje, kai musų didy
sis strategas, valstybinės komąn-

1 dos kapitonas Kriaučiūnas, buvo 
; pašalintas iš aikštė už gautas 4 
j baudas. Italai tą momentą palei- 
i do į darbą vis<as moralines ir fi- 
. zines jėgas ir rezultatas pradėjb

kiai baigė 8 — 3 savo naudai. 
Antras puslaikis baigiamas 21 — 
7. Ir vėl grojamas Lietuvos him
nas ir vėl visi sustojo pagerbti 
Lietuvą- Tą vakarą pasiekti re
zultatai: Italija nugalėjo Estiją 
30 — 18: Latvija — Prancūziją 
26 — 23; Lenkija — Čekoslovaki- Į 
ją 38 — 79.

Tur būt ir Dievas taip jau da
vė. kad mums teko žaisti su ant
ros grupės antros vietos nugalė-' <vyru'tf kajp pĮ7piaIią7 2?—
toju Lenkija. Visos Rygos ir Eu- j — ~ • 
ropos dėmesys staiga nukrypo_ 23 įr
į Lietuvą, kuri pirmąsyk turi su-, 
riiikti su amžinu priešių pagro- J 
busiu Lietuvos sostinę Vilnių. 
Lenkija nesitikėjo, kad teks su-, 
sitikti su Lietuva, manydama, Į 
iog kitos valstvbės išmuš mus iš • 
pirmenybių rato. Be to, Lietuva ’ 
toks mažas pirmenybėse taškas, •; 
anot Varšuvos radiofono, .kad iš.Įg*'* 
viso lenkams nėra ko bijoti i

( i8. 24 — 19. 24 —20, 24 — 22, 24 >
• švilpukas. Rungtinės 

užbaigiamos Lietuvos naudai ir 
vėl grojamas Lietuvos ^tautinis] 
himnas. Karščiausios ovacijos] 
Lietuvai. Ministei io pirmininko 
pavad. Skujeniekas Įteikė Lietu
vai dovaną ir paskelbė Lietuvą 
Europos Krepšinio Meisteriu!

McCORMICK — CHICAGOS 
FONDO PREZIDENTAS :

Brcok McCormick, buvęs Chi; 
eigos International Harwester 
bendrovės pirmininkas ir vedė
jas, vakar buvo paskirtas Chica
gos Fondo pirmininku.

Jis atleido tūkstančius darbinin 
kų, kai nemokšos pradėjo reika
lauti didelių algų. Dirbtuves per 
kėlė kiton vieton, o darbininkus 
atleido.

Dabar jis paskirtas vadovauti 
Chicagos Fondui, kuris teikia pa 
ramą neturtingiesiems, neturtin
gų tėvų vaikams. Iki šio meto 
pirmininkės pareigas ėjo ponia 
Barbara Foote. ,

Pono McCormick pavaduoto
ju Chicagos. Fonde paskirtas Ri
chard Turner ir Margarit Mac 
Kimiu.

Į Chicagos Fondą galima kreip 
lis telefonu: 372-3356-

buvo lik vi duobk, gavęs įmesti; prisiminti. Tačiau Rygoje lenkai •
*, •  i  vi- tSt__________ ______ : _____________ J t ji  : _*—. x-. f

* -i?

VISA LIETUVA DŽIŪGAVO 
.LAIMĖJIMU

PAVELDĖJIMAS
- Motina: Man atrodo, kad mū
sų sūnelis paveldėjo protą iš 
mahęs, L

Tėvas: Galimas daiktas, nes aš 
^•14lik viena baudiąį. Pirmame pus-1 suprato, kad artinasi rim’.Šš mo- j "

Laimėję Lietuvai, nugalėtojo savo protą tebeturiu.bikyje užvirė karšt^.-į^a ir 15 
minutę Žukas sųsiže^dęį petį tu
rėjo aplei 
to Andriu

Čia tenka pastebėti, kad šiemet 
su estais buvo beveik susitarta 
žaisti krepšinio draugiškas rung
tynes, bet, matyti, kad laikydami 
mus silpnais mokiniais, estai jas 
atidėjo. Tą turėdami galvoj, mū-! Tą vakarą LatĮįja^ prakišo 
siškiai dar: atkakliau ruošėsi su- prieš Lenkiją 25 —p.-ancū- 
sitikti su jąis pirmąsyk krepšinio zija nugalėjo ČekaslpVafciją 26 

i--. ■’ ; ■’ ’ 1 '1

mentas ir jie pradėjo studijuoti 
lietuvių k-dos žaidime sistemą’ 

s- net degtukais ir pan. Tačiau ką 1 
ęalė;o toks lenku .susirūpinimas ‘ 
padaryti prieš lietuvių puikią 
techniką ir rižtingumą? Nieko* 
Mūsų vyrai sukirto Lenkiją 32 ’ 
— 25 ir pamokė, kaip reikia žais- j 
ti! Dar vienas būdingas faktas a

^eron sto- 
'’Pftslaiky- 

je Talzūnas turėjo apleisti aikš
te už mautas keturias baddas- Jo 
vieton įėjo Mažeika. Ir į ką gi? 
AI ūsų vyrai vėnsupliekė ‘ priešą: 
20 — 15! Vėl buvo grojamas Lie
tuvos himnas ir visi (sustoję klau-i įvyko... Prieš rungtynes mūs:š-( 
sėsi, kaip lietuviai kartų giedojo: ( kių ir lenkų rungtynių spalvos! 
“Lietuva, tėvynė mūsą^!! ‘buvo vienodos ir buvo reikalas 

pakeisti jas, kad rungtynėse ne- • 
įvyktų kokių nors nesusiprati- - 
mų. Ir čia Lietuvos pusėje bu-' 
vo laimė. Lenkai del to turėjo! 
pakeisti marškinius-.. 11 minutę1 
išblaškyti lenkai prašė pertrau
kos surinkti pakrikusiu jėgų. Bet 
nepadėjo ir tai.

Antrą puslaikį pasirodė neiš
kentėjęs Žukas. Komanda dar 
labiau sustiprėjo. Per šį pušiai- j 
kį lenkai ir buvo galutinai mū
siškiu sulupti. Mūsų komandai 
pasipylė jūra ovacijų ir vėl Lie
tuvos garbei grojamas himnas. 
Tai buvo labai jaudinąs momen-

—

j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE | 
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu fraternallnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5SI2JONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. ? . ='

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali

Ė 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: uf 
$1,000 apdraudos sumą .temoka Hk $3 00 metarrtf

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,

L Jie Jums mielai pazetbės į SLA įsirašytL
Galite kreiptis Ir tiesiai I SLA Centrą: ..

J LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

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

For constipation relief tomorrow j 
> reachforEX’LAXtonight. e

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. I 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is<-t^ 
“The Overnight Wonder?
>
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S2

2759 W. 71st St., Chicago, HL
RŪPESTINGAI >5 PILDO MI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
f y ai. ryto iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vj

D. ALHLMAN. B.S., Registruotai nistinink**

Ini. LIUDAS MIKŠYS.
50 metų studijavęs, kaip

—

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniau*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

iii tom**-- —---------------------- --------- -------- ---- ------- flO.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIUKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _ $6.00

$6.00

55.003. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

4. Janino* Narfinės, TRYS IR VTFNA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___________________ $4.00

6. J. VencbTO*, S. DAUKANTO LIUrUVIŠKA ITTKUL
60 pri.12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60608 siųs
kite čekį far pridSktv rteną dolerį persiuntimo iibddonj*.

I

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, laa bei kada Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir proi. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliu* Terttmuc 

ir patarė mums toliau studijuoti t

Kaina PA BJrfl vfrUtUL

B. Hadsted St, BHeagro, CD

Šeštadienis — Pirmadienis. .Sat. — Mon. June 22 — 24.



NEBAIGTO KARO SUKAKTIS

Justinas Preibys

Vladas Stanka

tada žmonės nori ten būti, nes tai

>48.00
$2&D0

moo 
uz.uo 
>12.00 

$4.00

>45.00
$24.00

$5.00

<aias 
lame 
>ievo

Užsieniuos;
meUnu — 
pusei metu

Kanadoj#:
metanu ________
pusei metu ____
vienam mėnesiui

pasiekti
aname

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujiena Bendro
vė, 1739 So. Halaied Street, Chicago,

Aj of January 1, 1TS0 
Subscription Rata*:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
ax months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
jree months. Canada $45.00 per year; 
-th er countries $48-00 ner year.

tikėjimas 
atvėiaiš

antiracionalizmo pirmtakų.
Kentėjimas.... “Teisybė, kentėjimas yra ben

Bet jei jam pavyko per 
džiaugsmą, kurio nieką* nei 
pasaulyje negali su^^r^lj/ ti, t< 
virąs ;kiekvienam kitam*, kuri 
žikuoti eiti tuo pačiu laimė 
Įėjimų keliu 
bėjimą ir 
neieškoti

Nuo sausio pirmos ca»not 
Dienraščio kainos:

Chica^oje ir priemiesčiuose

m p. tarns _________
pusei metų____
trim v menesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose;

Ribbentropo paktu Lietuva atiduota 
rusams”, bet nė žodžio apie puikią kariuomenę, kuri 
mums tiek brangiai kaštavo ir pasirodė, kad ji mums 
buvusi visai nereikalinga. Į

Vilnių iš Lenkijos atėmė rusai, o kai jie išgabeno 
gėrybes Į Rusiją, tai atidavė Lietuvai, Patriotiškas ge
nerolas K. Sprangauskas tada išsitarė: “Vilnius mūsų, 
o Lietuva rusų”.

Savo paskutinę v; karienę po
piežius valgė su dviems kunigais 
Diego ir Lorenzi, jis buvo svei
kas. geros nuotaikos, pasiruošė 
i ytdienos planams 
savo kalbos tekstą jėzuitams, ku- raciją. Luciani popiežiavo 33 die

metams ________
pusei metų _____
trims mėnesiami 

mėnesini

vienas ar kitas išskirtini

Ką padėtų žmo- 
pasaulį įgytų, bet savo sielą pra- 

žodžiuose glūdi Kierkegaardo 
tuo tik skirtumu, kad jis 
siela”, bet “egzistencija", 
ąvoka” galima rasti toki

mes randame Kierkegaardo f

ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster; Send address changes to Naujienos 

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

tiks ir New Yorkui.
Popiežius Luerani 'nusprendžia, 

kad Cody run pasitraukti. Jis

ria turėjo pasakyti rugsėjo 30d., nas. buvo per tą laiką gydytoj 
J: 15 vai. vakare išėjo Į save bu- Styrinėtas tris

tuoj pašaukti.

Spalio mėn. 15 d. 1978 m. pra
sidėjo <
žiin rinkti. KaVd/*Bėne(li buvo 
belaiitTis 9 gaisais. Jėi jis būtų b u 
vęs išrinktas pepiež-umi. būtų 
tęsęs Luciani pradėtas reformas 
Cody būtų buvęs pašalintas, Vi
liot. pakeistas, Marcinkus ir kiti 
būtu iš Vatikano Banko paleisti.

Tuos rinkimus arba konklava 
laimėjo Wojtyla.- Jis buvo supa
žindintas su- Lueiani projektais. 
Bet Cody pasiliko, taip pat Mar
cinkus ir kiti Vatikano Banke, 
užtikrinti., kąd kriminaliniai vei
ksniai sū Banko. Anibrassiano 
tęsis. Calos ir jo P2, Gelis ir 
Ortolini .laisvai daryti masines 
apgavystes Vatikano Banko prie
dangoje.- -Sindona ir vėl laisvas 
New'Yorke. Baggir nuvyko i 
Veneciją. Vojtyla bara Nicara- 
guos kunigus už politikavimą, 
bet- nelegaliai, ir tyliai siunčia 
pinigus j Lenkiją.

(Bus daugiau)

(Bus daugiau) ■

PATŠ SKAI’-''K iR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DI€NRA$T1 'NAUJIENOS"

Tačiau jis yra įsitikinę 
džiaugsmas yra stipresnis, gilesni 
ir nenutraukiamas nei šitam, nei anam

priimti lenkų reikalavimą ir jeigu jie žengi per demar
kacijos liniją, tai pasitiksime juos ginklu. Bet vyriausy
bė pabijojo užpykdyti lenkus ir sutiko jų pareikalavimą 
priimti.

Generolas S. Dirmantas metė krašto apsaugos mi- 
' nisterio pareigas. Atrodo, kad jam slaptai patarta atsi
statydinti, matomai lenkai pabūgo, — juk Vokiečiai ne
būtų leidę jiems artėti link Baltijos, ir jie būtų anks
čiau pradėję kariauti su Lenkija.

Po tų nemalonių santykių užmezgimo, gen. S. Raš
tikis lankėsi Varšuvoje, o grįžęs labai išgyrė lenkus.Kai 
buvo gera proga atsiimti sostinę Vilnių, tai jis tam ir 
nepritarė.

Visi žinome, kad pavergimo dienomis 9-tas pėsti
ninkų pulkas žygiavo Vokietijos rubežiaus link, kauty
nėms pasiruošęs, būtų buvęs mūsų prezidentui Antanui 
Smetonai pagelbėjęs parodyti pasauliui, kad Lietuva 
ne bailių žemė ir ne savanoriškai pasiduodanti rusams. 
Bet rusų paklausė du mūsų generolai: Tallat-Kelpša ir 
Žilys iš Kauno atskubėjo ir tą garbingą pulką grąžino 
atgal į kareivines. Matomai, už tai tas generolas Žilys 
vėliau Sovietų Sąjungoje ir gavęs generolo pensiją.

Rusų su vokiečiais buvo susitarta, kad Rytinės Eu
ropos valstybės, tarp kurių Suomija, Estija ir Latvija 
būtų Sovietų dominuojamos, o kaimynė Lietuva nebu
vo jiems padovanota. Vokiečiai siūlė mums atsiimti so
stinę Vilnių, siūlydami visokeriopą pagalbą karinėm 
priemonėm. Mūsų vyriausybė ir karinė vadovybė atsi
sakė. Tada vokiečiai ir perleido mūsų tėvynę bol
ševikams :

Juk puikiai atsimename, kaip Vilniui Vaduoti Są
junga rėkė: “Mes be Vilniaus nenurimsim”, o kai rei
kėjo Vilnių atsiimti, tai nutilo. Paėmę Vilnių, mes galė
jome vėliau žygiuoti su vokiečiais Rytų Europos link. 
Vokiečiai būtų anksčiau paėmę Leningradą, kol rusai-; 
būtų sulaukę tos milžiniškos paramos? Tas Antrasis pa?ž 
saulinis karas būtų' baigęsis kitaip. . Jeigu būtume ir 
pralaimėję, būtų buvę garbingiau,' negi dvokiančiuose' 
rusų kiauliniuose vagonuose būti vežatni' į Sibirą, ver
gauti. ’ : <4 ' ! ! ; '

Kad išvengtume gėdos, sukurta lyg kokia pasakė
čia: “Molotovo

kad šis naujasnis 
pastovesnis 

pasau-

OSO-

Kuris 
f i jos 
Kep- 

pradedu

(Tęsinys)

Rugsėjo 24 d. jis buvo sveikas, 
šnekėjo apie savo pinigu perve
dimą į San Marko banką, ku
riuos Luciani norėjo pervesti 
savo pasekėjui.

Sindona dar buvo Amerikoje, 
bet Italijoje nuteistas už akių 

metų. Jis savo milijonus ban
dė JAV teismus įtikinti, kad j b 
išlik rujų nebuvo taip daug blogo 
padarę^. Sindonos ištrėmimui

Antrojo pasaulinio karo pasėkos, daviniai, šiemet 
po 40 metų, minimi, rodos, visame sviete. Laimėta ar 
pralaimėta, paminėjimas šiemet vykdomas.

Partizanų ir žuvusių dėl Lietuvos minėjimas su
ruoštas Chicagoje R. LB-nes primenantis patriotų 
veiklą^; > r?; . -■ ' tj. : ’ ‘ ■

Vokietija, noi-siltM)^ .praiąimėjo^tą karą, bet pami
nėjimą vykdo. Prežidentas Reagan nuvyko į Vokietiją 
to paminėjimo proga, nors jam žydai prieštaravo už da
lyvavimą tame minėjime, ypač dalyvavimą vokiečių ka
rių kapų pagerbime.

Ir Lietuvoje šiemet paminėjimas vykdomas, rusų 
laimėjimo ir rusų komanduojamas. Juk Lietuvą jie ga
vo veltui. Ne tik nepalestas nė vienas šūvis ir net žodžiu 
nepasipriešinta. Turėjom puikią kariuomenę ii’ gerą 
ginkluotą karinę šaulių Sąjungą. Tik gaila, kad vyriau
sybės ir vadovybės asmenys pasirodė esą netinkami, 
bailiai. Šūvis nebebuvo patogu nepaleisti, juk karinės 
rusų bazės mūsų teritorijoje buvo pilnos ginkluotų rau- ■ 
donarmiečių, draugiškai įsileistų, prisigabenę įvairių 
ginklų ir tankų .

1940 m. birželio 15 d. mūsiškiai aukštieji karinin
kai maloniai pasitiko įžygiuojančius raudonarmiečius— 
atidavimas Brangios Tėvynės be šūvio. Kauno ponų 
pamiršta Laisvės Varpo įrašas: “Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos”.

Laisvę ginti buvo progų. Tik nenorėjimas lenkų po
nų ir porą tolimesnių kaimynų užgauti, mus ir pražudė. 
Pirmas žingsnis pražūtin, tai Varšuvos griežtas parei
kalavimas panaikinti demarkacijos liniją ir užmegsti 
diplomatinius santykius.

Tuometinis krašto apsaugos ministeris, garbinga
sis generolas S. Dirmantas pareiškė drąsų nesutikimą

svarbiausias liudininkas Nicola 
Biase buvo bandomas papirkti, 
iei ne. tai susitarus su Mafia tu
rėjo būti nužudytas.

Liudininkui nužudyti buvo su
darytas k<atraktas su vienu as- 
rienii’, be: tas atsisakė. Sindona 
ret drįso reikalauii mirties JAV 
; .ekurero padėjėjui kuris užsis- 
pvrusiai reikalavo šindemos iš
sėmimo. nes S’ndona manė, 
kad mafijos metodai Sicilijoje

rijos patriarku, šis atsisakė, o, arba Jorias Pauliu 
popiežius žmojo, kad Baggio yra 
vienas iš masonų. Jiedu gana, 
piktai šnekėjosi. Popiežiaus Lu- 
čiani pašnekesys’ su kard. Viliot 
apie Vatikano Banką, kad-Mar
cinkus turi iš* to banko išeiti ir i 
paskirtas būtlrpagalbiniu vysku- j 
pu Chicagoje, buvo popiežiaus 
tikrai apsvarstytas. Ir JAV žur
nalas Newsweek apie Vatikano 
Banką jau rašė: Jis reikalavo, 
kąil Marcinkus tuojau turi išei
ti, paimti leave of absence. Visi 
ryšiai su Bapco Ambrosiano turi 
būti nutrauk^, visi buvusieji tar 
nautojai pakeisti naujais. Juk 
Marcinkus, Mennini. de Strobie 
ir de Bonis visi artimai surišti 
ne tik su Calos, bet ir su Sindo
na. Popiežiaus Luciani norai pa
daryti permainas buvo pagrįsti 
ypač sąrašuose atžymėti, kaip 
masonai. Vatikano Valstybės Sek , 
rotorius tą labai getai supratę, o | 
tas sekretorius buvo kard. Viliot. j

— Policininkas Frank Le Fe 
feour pradėjo pasakoti apie pus 
brolio imamus kyšius, kad ga 
lėtų išvengti ilgu metų kalėjimo

dėti. Savo esmei, savo egzis-encijai neprarasti 
reikia bijoti, reiškia drebėti, reikia tikėti ir rei
kia kentėti.

Baimė.... Svarbiausias Kierkegaardo veika
las yra pavadintas “Baimės sąvoka”. Kierke
gaard pats manė, jog vieno šito veikalo užtektų, 
kad jo autorius būtų nemirtingas. Jame baimė 
nurodoma pirma ir būtina egzistencinės tiesos 
sąlyga, žmogaus tobulumo svarbiausia žymė ir 
išganymo didžiausiu Galimumu.

“Galimumo mokinys” Kierkegaardo f 
fijoje yra “baimės mokinys” — žmogus, 
rado išsigelbėjimo kelią. Aristotelis filoso' 
pradžią matė Nusistebėjime. Descartes — S 
ticizme; Kierkegaard savo ieškojimą 
nuo Baimės, kuri yra tikras jo filosofijos 
grindas.

Drebėjimas... Kitas Kierkegaardo vei 
yra pavadintas “Išgąstis ir drebėjimas”, 
apsakoma, kaip Abraomas, klausydamas 
įsakymo, buvo pasiryžęs net savo sūnų pa; 
kiekvienas turi būti pasiruošęs imtis tokio 
savęs paties atsižadėjimo rizikos.

Tikėjimas Naivus, primityvus 
vesnis net už nekritišką dogmatizmą, 
“todėl, kad i 
ne filosofinis racionali

■ kegaard nesigai 
kurie giriasi ka< 
Čia Kierkergaai

1. Kas tai yra “Aš esu
tTęainys)

Biblijoje yra pasakyta 
gui, jei jis visą 
žudytų.” Šituose 
filosofijos pradžia 
vartoja ne tiek žodį 
Jo veikale “Baimės 
tekstą:

“Kai atsiranda 
įvykis, kai pasaulinės istorijos herojus surenka 
aplink save didvyrius ir nuveikia milžiniškus 
darbus; kai įvyksta persilaužimas ir viskas įgau
na reikšmę, 
apšviečia.Taoiau yra kitas artimesnis būdas dar 
naudingiau apsišviesti. Paimk galimumo(^Bai- 
mės) mokinį, tegul jis nueina j Jutlandijos pie
vas, kur nėra jokių įvykių, kur didžiausias įvy
kis, jei kurapka praskrenda; ten jis pergyvens 
tobuliau, tiksliau ir giliau negu tas, Kuriam mi
nia plojo pasaulinės istorijos teatie.

Tik vienas klausimas turi žmogui rūpėti— 
:.'saugr ■’ ’r išgelbėti savo esmės giliausią pama- 
•ą. savo rikra egzistenciją, kuri nepareina nuo 
jtc\ss3ulio g rovių. Jofcie turtąi, jokie šio gy- 

n’mn (mlimiir'-ii ir malonumai tam negali pa-

$45.00 ______________________ _ ______
$24-00 it 60608. Telet 42L8100.
$15-00 j___________________________________

$5.00 Pinigus reikia siunti p&sto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

bijoti,? drebėti, kentėti ir tuo pačiu rasti išga
nymą savo sielai, savo eg’zistencijai.

3. Heiderggerio rūpesčio filosofija
Pradžioje ,kaip nesunku suprasti, Kierke

gaard net savo tėvynėje buvo laikomas tik keis
tuoliu, iš kurio./galima buvo pasijuokti, bet į ku
rį neverta buvo rimtai žiūrėti.

Tačiau, kai Europos intelektualinis gyveni
mas pradėjo darytis painesnis, vienas kitas pra
dėjo domėtis Kierkegaardu: iš pradžių Vokieti
joje, vėliau, apie Kiergegaaardą pasirodymo, 
pačioje Danijoje ir Skandinavijoje.

Teisybė. Kerkegaard buvo nukrypęs į savo 
egzistencialinio ieškojimo kelią dėl jo gyvenime 
įvykusio “didžiojo- žemės drebėjimo”, dėl asme
ninio gyvenimo sukrėtimo. Tačiau jis pats save 
laikė “audros paukščiu ’, ir jo jautri dvasios klau
sa jau tada girdėjo iš tolo nesiartinančios aud
ros griausmus.

Ilgainiui kiti pradėjo nerimauti. Didysis 
dviejii amžių persilaužimo poetas. Rilke, poezi
joj įkūnijo tuos pačius jausmus ir pačias ten- 
denciias, kuria 
losofijoje
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Kitą ryta* popfežiibs Luciani 
I rastas ne

gyvas 4:30 vai. ryto, rug-
sėjo-2p d. 1978 m. '' 

šitą įvykį autorius Yollop ran
da lyg' skraktę- apgaubtą;■. , ■'■ ■■

Le Monde-Iaikraščio Vabkanc 
korespondentas rašė, kad Lucia- 
i’ i filosofija buvus- kaip . ir Rea
ders Digest coniijion sence. Jis 
neturėjęs k»Hūrę$ ir intelekto 
savo pirm-atakų. .

.Cca-nere ’della Šęęa. savo pir- 
mutini?.me . puslapyfp klausė: 
Kodėl nepadarytas- .skrodimas? 
1 ,aterano-_sutartimsr “iteĖj) Italijos 

■ic Vatikano spaudą yra-riinžai už
čiaupiama ką nors Isritisko apie 
katąlikų bažnyčią Tąšyfcį.

Staiga miręs popienuš-savo ran
kose laikė savo asmeniškus raš
tus. kalbas Įvairius pąsržymėji- 
mus. Popiežiaus širdis buvo svei 
ka, tą tvirtina jo brolis .Edvardo.

Ispanija, Meksika4' reikalavo 
skrodimo. Civieta Christiana rei
kalavo ne tūe skrodimo. . bet ir 
teisinio tvrinėiinio. Mirties oa- 
žyinėjimas nebuvo išdubtas. Bu
vę ilgamečiai Luęjaui gydytojai 
sakė, kad jis’buvęs r.veikas, nors 

peržiūrėjo • senai ir turėjęs vieną kitą ope-

kentėjimą 
šiame, nei

i šis kelias
turės drąsos r i 

atsižadėjimo ir ken 
Pasiekęs džiaugsmą per baimę, dro 

kentėjimą, Kierkegaard ragino kitui 
‘lengvesnio”, bet ieškoti “sunkesnio”

p pasakė”. Vi«ai
tinis tikėjimas.

sarkazmo tiems filosofams, 
ie galį įrodyti Dievo buvimą.

buvo vienas iš pirrnriusu 
nnalizmo. iracionalizmo i'- net

gražus”, rašo jis savo dienoraštyje. Kentėjimo 
glorifikaciją galima rasti kiekvienam jo veika- 
le.Jos apogėjus pasiektas “Krikščioniškuose trak- 
tatuose”, kur jis vaizduoja septynis džiaugsmo 

1 laipsnius, pasiekiamus per kentėjimą; iš jų auk- 
1 ščiausias —džiaugsmas dėl minties, kad nelaimė 
I yra palaima “Modgang er Medgang”, “Adversi
ty is Success”).

Tokiu būdu Kierkegaard, kuris 1838 metais, 
džiaugsmo entuziazmo pagautas, pradėjo būti 
filosofu, dabar. 1948 m., vėl grįžta prie džiaugs
mo. Teisybė, jis priėjo prie jo kitonišku būdu: 
sunkenybių, sukritimų, “didžiojo žemės drebė
jimo”, asmeninio gyvenimo suirimo ir kentėjimų 
keliu.
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Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

. --r.. -

® “Lietuvos Aidai”

Rako vasarvietes miškas ir ežeras.

Tel: 562-2727 arba 562-2728
NAKTIGONIO UŽRAŠAI

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

I 
i

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

Pirmos naktinganio naktys 
(Tęsinys)

Visiems buvo didi dyvai, kai

DR. PAUL V. DARGIS / 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos j 

Medicinos diroktoriui

1938 S. Manheim R<L, Weatcheater, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Modernios poezijos knyga, Kaina 5 dot M i niršti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344 24 Hour Service

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal siwtarimu

Chicago, Illinois 60629

Tdef. 778-5374

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

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— 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.

skaitė praeito sisirinkimo proto
kolą Protokolas priimtas be pa
taisų. Valdybos nariai .padarė iš 
veiklos trumpus pranešimus- Vi
siems nariams išsiuntinėtas ap
linkraštis, kuriame išvardinti va
saros parengimai. Vienas iš svar- . 
biųjų birželio 29 d. 12 vai. 69 
g-vėje Marguette Parke prasidės 
tradicinė festivalis. 112 kuopa ke 
tina įsijungti į pažarą. Liepos 4 

Klubo valdyba , d. Apygardos valdyba rengia

OPTOMETRISTA5 
KALBA LIETUVIŠKAI

?618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tšfaūja ikis. Pritaiko akmiiK 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

" Valandos: antrad. 1—4 popiet,

— Chicagos Lietuviu Suval- 
kiešių Draugijos pusmetinis na
rių susirinkimas Įvyks penkta
dieni, bu'želio 28 diehą, 1 vai. ;;<> 
pietų Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman Avė., Nariai kviečia, 
mi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strunyk 
Ko reps.

buvusioje Vyčių salėje banketą. 
Kviečia gausiai dalyvauti.

©ftao telefonas: 776-2880, 
■ Repsenciįos telef.: 448-6545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

•LIETUVOS VYČIŲ-112 KUO- | 
POS SUSIRINKIMAS

1985 mt. birželio 18 d. 8 vai. 
vakaro gimimo Šv. Mergelės Ma
rijos parapijos salėje Marguette 
Parke Įvyko susirinkimas

Pirm. P. Binkis, pradėdamas 
susirinkimą visus dalyvaus pa
sveikino. Dvasios vadas kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo i Šv. Ka~. 
zimlerą maldą. Sekretorė pei-1

KAN V. ZAKARAUSKAS 
PAMINĖJO 1940 IR 1941 M. 
’.BIRŽELIO TRAGEDIJAS

Tais metais ištremta Į Sibirą 
30.000 asmenų. Dabar jie rengia 
■Įsijungimo” jubiliejų ir kviečia 
ekskursiją atvažiuoti. ALTas ir 
kitos patriotinės organizacijos 
prašo susilaikyti šiuo metu nuo 
važiavimo Į okupuotą Lietuvą.

Be to paminėjo R. L. B-nės su
rengtą partizanų kovas prieš so
vietus. Parengimas Įvyko Mar- 
guette Paiko parapijos salėje.

Po vieno, kito pranešimo 9 va!, 
kan V. Zakarauskas malda bai
gė susirinkimą.
Pirm. P. Binkis dalyvius pakvie 
ė prie vaišių stalo ir kavutės.

, Viso dalyvavo 40 asmenų.

fyfeic £ t member of th* National Home FaMru 
if Tl&or F&hion Spieia&t, GAF Corporation,

A

Aw Ljs1
bout tl 
Ljouse

1®

- ■ :Th4g r. m.h.F-u UP

Tfei ’Great Room’ latest Trend In Interiors (

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

f

SOPHIE BARČUS

Apdraustas perkraustyrms 
lė (veirię itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5995

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna ipdriu^r 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8064

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
trancRoojamos ii tnūsy stvAjos

Marquette Parke.

Vedėta — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave.

išaiškėjo Auksinuko tos išdaigos 
— mėginimas pas mergužėles 
Įsimeilyti. Pusbernis — tai pus
bernis, bet ne tokiems akėtber- 
uianis pas mergas eiti. O čia vi
sų nusistebėjimui Auksinuko vi
sur buvota. Nepasisekė. Bet dėl 
tos nesėkmės Auksinuko niekas 
neniekino, nei iš jo tyčiojos- U 
ką gi? Vyras jau į bernus lipa. 
Tai kodėl ir jam nepamėginti 
svirnų duris praverti, kur mer
gužėlių ■miegama9 Ar jis vienas 
tokiu keliu pasuko9 Kokia čia 
paslaptis? Visų žinoma ir visų 
nutylima. Didelio čia daikto, kad 
išmaudė. Jis nepirmas ir nepas
kutinis. Tokia buvo mada, — 
sučiupo pas mergas ir maudo.

; Galop ir jį išliiaudžinsios buvo 
Ine iš s^eiitųjįĮ- Abi jau tekio 
1 amžiausį''Wrii* žinojo ką'įta.
reiškia svirne iniegoti ar nakti
mis baltinamus!audmins saugoti. 
O viena jų augino dukrelę neži
nomo tėvo. Na| surado piogą pa 
rodyti sa vo skaistybę. O kas joms 
patikės?

i Anuomet vis^. ių buvusių šne
kų prasmės nesupratau. Metams 
bėgant, daug kas {išaiškėjo

DEGIMO PADAATMAI

Per kitų metų, jitostogas man 
arklių netekosSgįrriyti. Pavasaris 
ir vasara buvo- lietingi- Didžio
sios pievos — arklių ganykla il
gai buvo vandėrnmi apsemtos. 
Neleido arkliu,' kad tas pievas 
neišklampytų. Tris metais tos 
pievos buvo paliktos šienauti. 
Arkliai namuose buvo šeriami.

Žalyedarių sodyba vadinosi 
Bliūdžyne. Nors tos šimtamar- 
gės ar' daugiau sodybos savinin
kų pavardė buvo Ambrazaiti-,. 
Bet toje pačioje sodyboje sene
liai ir aut proseniai vertėsi įvai
rių indų deginimu. Tokiam ama
tui vieta buvo palanki — aukš
tumoje tamsios spalvos grynas 
molis, o įlankoje durpynėdis ku
ro prasimanyti. Sodybai prigijo 
pavadinimas BGūdžyne. Visų 
pravardės buvo seniau kilusios 
negu vėliau atsiradusios metri- 
kinės Kitos metrikinės iškraipy
tos.

Tas durpynėlis, vėliau degintu] 
pramint'.s, buvo padabintas vi-

šokias padavimais. Jų vienas 
tikresnis, gal ir Įdomesnis. Sako, 
kad to durpynėho vanduo buvęs 
savotiškas: žienią retai kada už- 
šaidavo^ o vasarą — buvęs šal
tas. Toji vieta buvo undinių ir 
kitų kokių dvasiu pamėgta mau
dytis, visokias išdaigas iškrėsti. 
Kaip durpyno būta, tai niekas 
negalėjo ten Įlipti. Tokios kein- 
pynės būta. Durpės tik iš pak- 
rjiščių galėjo pasikasti. Naktimis 
kai kada pasirodydavę ryškūs 
virš vandens žiburėliai. Būdavę 
girdėti ir savotiški garsai, pana
šūs Į vandens rmbėginią. Dar 
Bliūdžiu prosenių metais, ber
nai sttsiiarė tuos žiburėlius užge
sinti. Didžiųjų vasaros -kaitrų 
la&u, bernai apsiginklavo para
kiniais šautuvais ir nakties metu 
tykojo kada tie žiburėliai pasiro
dys. O juos matydavo vasaros 
nakumis, kada buvo mėnesiena

Kaip tik vanderis pavtišiuje 
žibtelėjo, tyko jautieji bernai pa
leido Į tas vietas šūvius. Nuo pa
rako pasirodė daug dūmų. Nie
ko nematė. O rytą sukilę paste
bėjo, kad durpynas dega, svyla. 
Subėgo gesinti. Bet kaip čia pri
eiti, jei klimsti ir klimsti, — tik 
spėk kejas ištraukti Prisibijojo, 
— vieta nerami, klaiki, kokių tail 
baidyklių ir kitko gal pikto ap
gyventa. Paliko ramybėje. Ir 
taip visą vasarą, rudeni iki žie
mos vidurio degė-svilo tas dur
pynas. Žiemą ištiko didžiosios 
pūgos. Sniegas padengė visą dur j 
mmą ir jis nustojo svitęs. Tai be- 
ne pirmą kartą, anot žmonių pa- Į 
-akojrmu, tas durpynas užsaio. 
Šiaip jis net didžiųjų šalčių lai
ku tik garuodavo-

Kai išaušo pavasaris, visi subė
go žiūrėti durpyno. Deja, diur- 
pių jau nebebuvo. Spindėjo gra
žus. aukso spalvos vanduo. Ty- 
rus-tyrutėlis, toks švarus, kad 
net buvo jo rusvas dugnas ma
tyti. Mėginta kartimis išmatuoti.

Vistaspats
(Bus daugiau)

DIALOGAS

Parke ant -uiclo sėdi du 
anglai. SėJi ir tyli. Valanda, dvi, 
trys. Pag?.1:, u vienas prabilo:

— Gražus oras šiandien.
— O ar kas sakė, kad negra

žus.

seni

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L A H JOJIMO ĮSTAIGA 

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

I

VANCE FIŪiKRAL HOME

TRYS MOD&NIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AlrluMOBUJAMS PASTATYTI

■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CO.NDI t I JNED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS t.

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 59th Avė., Cicero

1424 South 50 th Avenue 
Cicero, Ul. 60650 

Tot: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes ant.'-inobUiams pastatyti

INAS U. LACK ir SŪNŪS
4.MKAWICZ

Walls between rooms in 
fhi home brgan to disappear 
Jex the early 1950’s when the 
acxalled •‘open floor plan** 
Jūa interiors anjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
wsr turned the new “ranch- 
atyle” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living wm 
embraced by new families 
coping with the posbwwx baby 
boom.

Now aa we enter the

Tdef. 778-1543

epen floor plan reappwrrs, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It b called 
*the great room** whica in-

food preparation activitiei Le
to one huge space.

The spacious “r*o?t mom* 
shown here Teatcre® an 
lie group of 
furnishings. The oaei p'ao 
^concept is further en^nr^i 
by joining the kitchen nsuxFFw 
with 
wreas 
mm 
floor 
handsome sheet vinyl In the 
'’Newburgh Brick” pattern ld 
White.

This GAFSTAR Softrvl 
floor has en easy-care no-tm 
nrface. The deeply textured 
pattern has the look of 
leal brick, yet retains Its 
natural shine with little main 
tenance. The ęu.a.<'or foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12' widths 
at your nearest home 'tnprow 
tnent cantar or ba Udi nr

the living and dintni 
through the use of the 

elegant (>rick-pattern 
covering. It 0 GAF\

2424 West 6'J h J'treet — Tel. RE 7-1213

l^ar' ‘r ių Direktoriai

šeštadienis — Pirmadienis. .Sat. — Mon. -Tune 22_ 24

MM MTMRMM

• "T1

1

11028 South Wot Hwy., Palos Hills, Illinois
LI. 974-4410

V AS AI TIS-BU T K U S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas - 652-1003



JUDITH NORKAITIS

bU«. b>
11; 1 -■ <noiuuvi> i. Dj

• * = *A Pa Inter House
d.;1-1’ i; 1 snlėje. Tai bus 2/
C1 ilCc^ Lietuvių vl’jh*ų
bo ruc * r. ir. a s Gin.aru bzuiu
k 2 ro r>e!nsb bus skiriamas v S) 
maišančiai mokytis gabiai lietu
vaitei.

A.Maluskes 2 seserys, Jacque- 
1 ne ir G nevieve, buvo G n tarų 
ke lia::s :i biutantės 1(*83 m. Jos 

la Alma B e- yra 
o jos senelė, (icr.c.

vieve Giedrailis, buvo (Jucagos 
L etuviu Moterų klubo pirminiu 
kė. Dvi jos giminaitės bu> š. m. 
debiutantės.

ir.u

auKte Anrųony ir Dana N orkai-
.. » . . r* v

tam Springs, HL, bus Gintaro 
baliaus d biutantė š.m. birželio 

cu-e viešbučio 
Tai b ir 25_a.sis 
;ą Moterų klu- 
itaro baliu-.Va-

23 (i., 
didzi ji

• M ■RAL RSTATI PO* SALI | RBAL BSTATB KMt 1AU| 
Pr----- - « Mamai, 2mU — Pnntom*m

Par.Tė Judith Norkaitis. dūk 
tė Anthcny ir Dalia 
gyv. 906 Uncolr. 
tern Springs, 111., 
baliaus debiutante
23 d., Palmer Hcu e

Pan iė Maluska baigė Carl San 
burg aukštesniąją mokyklą ir 
buvo išrinkta geriausia tinklinio 
dalyvė. Ji mėgsta groti pianinu 
ir priklauso Lietuvių Vyių Šokė
ju grupei.

rta ši. nčiai mokytis gab ai lie
tuvaitei Jo, dvynukė sesuo taip 
gi b.'s š. m. d biutan'č. i

Kristina baigė Lyons Tawn- 
sh:;> aid št-esn’ąją mokyklą Ir 
planuoja studijuoti Elmhurst 
kelogijo/. Ji nori būti pradinės 
mtktkkr". mokytoja. Priklauso 
Vyčiams, Ateitininkų klubui ir 
Lietusių skin. 2.VS .

pASKOinS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJQ 
H reMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKRJIMAI1.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL.SAVINGS
; - . - f-į. . ■ \ . - -'

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
^212 W. Cermak Road Chicago, Ifl, TrI. 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
e WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTA Rl A TAS • VERTIMAICourt, Wes- • 
bus Gintaro: 

š. m. birželio 
viešbučio ( 

didžiojoje salėje. Tai bus 25-la-j
sis Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo ruošiamas Gintaro balius. 
Vakaro pelnas bus skiriamas b?- 
siruošanėiai mokytis gabiai lie
tuvaitei. Jos dvynukė sesuo taip 
gi bus š. m. debiutante.

Judith mokosi Lyons Town
ships aukštesnio j e mokykloje, 
paruešiamuesius kolegijos mok
slus. Ji dalyvauja sporto lenkty
nėse, priklauso lietuvių tautinių 
šokių grupei ir mėgsta skambin
ti pianinu.

PANELĖ ,LIZABETH 
RUDDY

. MARGUERITE JAGIELLA.. 

■Panelė Marguerite Jagiella yra

Panelė Elizabeth baigė Trinity S:30 vii. ryto pas Anelę Kojak. 
Informacijoms dėl važiavimo 
teirautis pas VI. Eraž'cnį tel^f. 

s J. Skeivį tele
fonu 778-6536.

aukštesniąją mokykla ir planuo
ja įstoti i Loyolos universitetą 
biznio studi,
Orchesis šokių grupei, metraščio 
komisijai, Balzeko muziejaus 
Moterų gildijai ir Lietuvos Vy
čių garbės narė. Ji yra kelių auk
štesnių mck\rk!u jaunimo kon
ferencijos pirmininkė, Trinity 
mokyklos metraščio meno re- 

I daktorė. Ji Jgavo Tarptautinio 
Jaunimo ir Amerikos legiono pa
žymėjimus. Ji mėgsta šokti, gro- 

»’ ja pianinu, žaidžia sviediniu ir 
j plaukioja.

ins. Ji .piįklauso Į 776-4395 arba
i

Su tėvais John ir Jean Ruddy, 
gyvenančiais 8938 So. Hoynej 
Ave. yra viena iš trylikos debiu-: 
tančių, kuri ši sekmadienį, bir
želio 23 d. Palmer House didžio
je salėje dalyvaus rengiamame 
Gintare baliuje Iš baliaus gau-i 
;ą pelną Cchicagos Lietuvių Mo-1 
teru klubas paskirs nėturtinges- ] 
nių tėvų mergaičių stipendijom 
Trys panelės Lizabeth 
jau buvo debiutantės.

Lizabeth jau baigė 
aukštesnę mokyklą ir 
universitete studijuoja 
rijos mokslą. Ji priklausė St. Ri- 

i tos mokyklos linksminime girn
elė Joyct paigė Lyons mie- peį įr jaį vadovavo 84-85 metais, 
tuštesnę mokyklą ir studi- jį mėgsta gimnastikuoti ir jodi-, 
Lewis universitete, kreip- nėti.

Visais vakaro reikalais kreip

PANELĖ JOYCE VAIKUTIS

su tėvais John ir Demise Vaiku
tis, gyvenanti Indian Head 
Park, 6514 Pontiac Drive, ous 
Gintaro baliaus debiutante Pal
mer House didžioje salėje bir
želio 23 dieną. Baliaus pelna.s 
bus skiriamas neturtingesnių tė
vų dukterų stipendijoms. Pane
lė Joyce močiutė buvo debiu
tante ir Lietuvių Moterų klubo 
pirmininkė ir jose seserys Judy 
ir Jeanne Vclmer buvo Gintaro 
klubo debiutantės.

t i
seserys 

i
Marijos
Pardue 

veterina

dama dėmesį į atskaitomybę. į
Ji priklauso Salt Creek Fotogra. kitės į Ireną C. Norbut šiuo te- 

duktė Frank ir Marie Jagiella, į fijos 'klubui ir B'alzeka. muzie- lefonu: 585-3727. ;
' jaus moterų gildijai. Ji šoko lie- -----------------— ■

tuviu tautinius šokius mokvk- 
loję. Linksmino ligonius ir mo_ b .
kė traukli gerus paveikslus. Jį’ 3®|9||
mėgsta šokti, žuvauti, vandens ' 
sportą, linksminti žaidėjus ir 
fotografuoti;

gvV. 17034 Prince., South Hol- 
land, III., bus GĮStar© Ut^lsaiįs 
debiutante- š. m.' birželio 23 • d.. 
Palmer Hpjįsėį viešbučio;Wd^b- 
joje salėje.. i^yttBŠ-<ji5-tasSąX^. 
cagps LietuviuAIotėru klubo nio 
šiamas Gintaro balius. Vakaro 
pelnas, bus skiriamas besiruo
šiančiai mokytis gabiai lietuvai
tei./ Marguerites 4' seserys bu- 
vtr Gintaro baliaus debiutantės ir 
jos senelė, Anna Jagiella iš Mar- 
guette Parko, yra Cnicagcs Lie
tuvių Moterų klubo narė.

M. Jagiella studijavo kolegi
jos mokslus Thornwood aukštes
niojoj mokykloj r priklauso 
‘ Chėerieading Association”. Ji 
gavo pažymėjimą kaip viena iš 
geriausių “Cheerleader” daly
vaudama “National Cheerlea
ding Competition”.

ANN MALUSKA
Panelė Ann Maluska yra duk

tė Johnir Genevieve Maluska. 
gyv. 12330 So. McCarthy Rd., 
Palos Park., Ill., bus Gintaro ba-

KRISTINA NORKAITIS

PANELĖ ELIZABETH 
KATAUSKAS,

Su tėvais Joseph ir Eleonor 
Katauskas gyvenanti Riverside, 
215 Southcote Rd. dalyvaus Gin
taro baliuje ši sekmadieni, bir
želio 23 d., Palmer House didžio
je salėje. Gautą pelną Lietuviu 
Moterų klubas skirs neturtingų

Panelė Kristina Norkaitis yra tėvų dukrų stipendijoms.

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ ŪKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HU 00608

"1 ?

— Chicago? Lietuvių Pensi. 
ninku klubo valdyba rengia iš
važiavimą liepcs men. 3 dieną

-(3= . ■==
SIŲSKITE PINIGUS

Į LIETUVĄ 
1 RUBLIS

‘$’.85
(įskaitant perlaidą ir ap- 

draudą)
Mažiausieji perlaida 30 rub- 

lių.Persiun imas paremtas da
bartine tarptautinė pinigų 
keitimo suma; įskaitant vąšu? 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks-prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiun-lūnąs.

VisP mok esč-iąr pfinai gaęąfif' 
t uo tiJ ūs ■ .-^^^^pąkN'itąvip 
m ą. J i šT?r4t?s; M £ pĄiatišUĄ.

.’ SMpplo^'Ąri^ . • *
' 744 f^ad St. .

Newark. X^J. 07102 y - 
~ Ėst. 1947

UBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪBJ

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

—Lietuvos Vyčių metinis pik-' 
nikas-gegužėne bus kelvirtadie-Į 
nį, liepcs 4 d. Vyčių apskrities 
pirmininkas Alg. Brazis kviečia 
visus dalyvauti—47 th ir Camp-j 
bell namuose ir sodelyje, Chica-' 9 buhl mūrinis. Labai geros pajamos^- J ’ | Dilelis butas savininkui. Geras inves-
goje. Pradžia 12 vai. Bus lietų- tarimas.
visko maisto, skanių gėrimų, Į 3 b,jtų mūrinis-^ražu. Pelningas 
dovanų laimėjimai ir šakiams pirkinys.
bei šokiu konkursams gros

i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI Vi
PATAISYMAI -- į

Turiu Chicagos miesto <
Dirbu ir užmiesčiuose, treti, ; 

jarantuotei ir sąžlnlnsaLJ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava,. . t 
T*L 927-3559 -

bei šokių konkursams 
Ąžuolas Stelmokas.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
■Nebrangus. 5’ *’

— Jimmy Carteris atsisakė da- Į 
ryti bet kokius pareiškimus apie ’ 
Beirute pagrobtus amerikiečius.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St' 

Tel: 436-7878

.■-''t -

D Ė M ESI O /i
M£TŲ AM±yVAIRUOTOJAI 

Tiktai $126 pusmečiui automobile 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avt^ 

Chicago, III.
Tel. 523-3775 arba 523-9191

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (su per
siuntimu) .

Marquette Parke parduoda-' 
mias mūrinis bungalow su bal
dais, 2 kambariai beismonte. 
Nuoma S75.00. 2 maš. garažas: 

6947 S. Washtenaw Ave.
Klauskite Tony.

Dengiame ir taisėme visu 
šių .stogus,. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA j
6557.S. Tolman Avenue

Chicago, IL 60629 J 
434^9655 ar 737-1711.

r- • i - * - — įį

STASYS' SHE

r 'v. ■"į■ L •

•Darbas garantuotas.

■ (Town of Lake) 
.4-. ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas daroas
ruošiatės keliauti — kreipkite* į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
'£&&&&) 9727 S. West'/m Ave., Chicago, ID- 60643

Tele*. 312 238->787
> Remokaaia paurosvlinaj užgimt lėktuvą, trsukinlą. l*hą keiio- 

ilą (cruises), viešbučių u automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuve ir kitus icaStus 
Sudarome iškvietimus giminią apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer 
naciisA^teįioniu reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik veiai* rezervuoti vieta, 
a inkste — priei 45-60 dienų. ,»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI !
N^ajfenoge gulima fcanti nepaprastai (domina gydy

tojo veikėjo ir rąžytojo atsiminimus*
Dt. A. Gkwea — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų Įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
•ua’Tūptnimą-----------------------------------------

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ii 
grožis. Kietais viršeliais -----------------------

Minkštai* viršeliais, tik--------------------
Dv, A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EM0N23. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik-
G*Ihn* taip pat užsakyti paštu, atsiimtu* čekj arba 

aioney orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI pcninntimo išlaidom*.

|8.00

M-00 
<3.00

FZ04

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH-6917 i 
for information.

:^Ę5CELtANEOUS

GOVERNMENT JQB$.
S16,559
Now

Call 1-80Ž- 6^0(^
Ext. R-961F:

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reels”, “live bait”. leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai

Windy City Fishing Tackle 
7106 W. Archer

JOHN GIB AITIS 
Advokatų įstaiga j

8247 S. Kedrie Ave.
(3120) 776-8700

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: fl729*So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

r ' .......................... ■

M. ŠIMKUS j
Notary Public f.

INCOME TAX SERVJCI >

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745S

Taip įįt darini 
iškrie^nai, pūdomi pilietybės 

^nai

s@n?įęe/S?od
Žįpc^sK A9*ni

»,5Evets. 'Rark, nį.
•’60642 424-8654

•h

f Advokatu

! GINTARAS P. ČEPĖNAS -

!
 Darbo valandos: Kasdien: nna

9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.
Šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL <.

, lt pagal susitarimą
Tek 776-5162

’ West 63rd Strwt
Chicago, DL 60621*<

advokato draugu a 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo vaJandoč ’ 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
leštadiemais pagal susitariau 

W06 S. Kedzie Avė. 
Chfceoo, III. *0629 

Tel: 778-8000

šeštadienis — Pirmadienis. .Sat. — Mon. June




