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l'dėl Sovietų sauvaliavimo Bal
tijos jūroje.

Laisvės Radijo biuletenyje iš
spausdintame straipsnyje (RL. 
132/85, April 20, 1985) Peter 
ČoJlins rašo, kad Švedijai ir So
vietų Sąjungai per 16 metų ne
pavyko susitarti dėl savo ūkinių 
zonų demarkacijos.

Abi šalvs diametraliai nesu
tinka, kur Baltijos jūroje yra 
Švedijos ir SSRS-os teritorinius 
vandenis skirianti riba;

Maskva'-tvirtina, kad toji riba 
turėtų būti pusiaukelyie tarp Lat 
rijos —Lietuvos ir Švedijos pa
kraščių. -

Švedijos nuomone, demarka
cija turi būti nustatyta atsižvel
giant į Gotlando solą, integralią 
Švedijos dalį, kurios smaigalys 
yra<ąpie 150 km. į rytus nuo 
Švedijos 'žemyno; Todėl švedai 
kalba apie beveik 250 km. ilgu
mo ir iki, 50. km. pločio “baltąją 
zoną”, kuri turėtų -būti atvira 
visų valstybių laiyamsj 1 ‘ y v J'

Sovietų Sąjunga -tos- “balto
sios zonos” nepripa^taik jąlai- 

f . ko “pĮlk^ą/^ną”^kurioje‘žve
joti neturi-teisę” jų paėiųrirSy^ 
dų laivai/ . ’ (Z- ■....•' •„ ■_ .. I

buvo palygintos su sovietų po
vandeninių laivų ir lėktuvų nuo 
latiniu skverbimąsi į Švedijos te- 
ritiriją. ; .

Sovietų ambasadoriaus pava
duotojas Stockholm e buvo ba
landžio 18 d. pakviestas į Šve
dijos užsienių reikalų ministe
riją, kur jo paklausė ar sovieti
nės “inspekcijos” tik . paprasta 
klaida, 'ar sąmoningos politikos 
dalis.- : --/' ’r
' Pasak informuotų žaltinių, so ' 

yietai pakartojo, jog “pilkoji Į 
zona’’ essati uždara Degaliniams ' - • . * 4
laivams. , ' - »

Stockholmo liberalinis dienra Į 
štiš Dagen Nyheter balandžio Į 
19 d. vedamajame paskelbė,kad Į 
jokia valstybė neturi teisės truk ; 
dyti ir ’inspektuoti” '-kitų šalių 
žvejų labus laisvoje jūroje.

.ri ,”t (ELTA)

—Vyriaųja Įsitikinimas, kad 
griežta prez. Reagąnov pozicija 
gipbikų reikalu paveikė grobi-1
kus. .

į ^jKęieiyįhis.. lėktuvas buvo (
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PREZ. REAGANAS ATMETĖ VISUS ŠIJITŲ 
REIKALAVIMUS

Lėktuvnešis “Nimitz” ir 6-to laivyno karo laivai pri
artėjo prie Libano pakrančių. Nabih Berri reikalavo at
šaukti JAV karo laiyus, bet jis žino, kad prezidentas ne
kreipia dėmesio į jo reikalavimus.

VOKIEčIAI PIRMIEJI APSIVALĖ NUO TARPTAU
TINIŲ TERORISTŲ

Vokiečių policija išaiškino visą sovietinių tero
ristų

?žo? nedidelio, vieno lakūno lėk- zidentąs Georgė Bush kelias va~: 
jĮvėli^pė'mhėiūsio' keįėivinio. landas-kalbėjosi su Vokietijoj. 

kanel^yui'H-ehiiut Kohl. Paasta- 
Ara^Sąs^i;ąbih: rasis prižadėjo bendradarbiauti 
feį'^iį^rikhtį su amerikiečiais tarptautiniam 

___ jis ne- terorizmui išaiškinti.
/rgiiėj0-:ląjĮch* kvępųoiĮ’ Atrodo, ! — Mes visi.supamės tame pa- 
;/lę^ę^^Įrl^iėn^rijis^paleis šir J či:mė laive, -—pareiškė kancl?- 
’r®^/šėrgai^ z5r-mętų ’ ’

L' ■' '7s'-"

Bęrii

amerr

prie'Baitįjpsjjutos “esančių Vplil 
tybių iaivarns/ - .L-.sri Ji/Ų

Prie konflikto'prieina balan
džio' /.kai soyįėtųjinsp^ci^ 
niai laivai ?'“b^iiįoje' žofičge’’ 
sustabdę ir apžiūrinėjo mažiau
siai penkiuš danų, du -Vakarų 
vokiečių ir. tris švedų švejų- lai-, 
vus. /Į: ...... . . . j.

Švedų žvejus sovietai apkalli-

■' ‘ r- ■ • Vii?’ -
_ • - —j • Menąs: • AVasbiagtonas 
-dd kovą su';V-rddiy‘al<ū dėl 
deralmės -kk ir i a mų
.:$126;7;’ milijonų-' doleriu.
■ J ; u~ ..TC— Nusta tyta,, kad ’ pagrobti 1 
amerikiečiai- „ Jaikomįs priva- i 

. čiuose šijitų namuose,-visai ne-į 
toli ‘nuo“ aerodromo.

ve- 
fe-

Į ris Kohl. Jis supranta .preziden
tą Reaganą ir pareiškė, kad Vo
kietija pritaria' prez. Reagano 
žingsniams organizuoti pasiprie
šinimą

no nukrypimu. į -sovįetiniuš — Vakarų Vokietijos kanale, 
vandenis? Sovietinės “inspekci- prekybinis laivas, gerokai stuk- 
jos” Švedijoje sukėlė naują-pa-’ telejb pasinėrusiam uarvaiviui.

Viceprez. Bush atsisakė dary
ti b?t<kokįus pareiškimus spau
dai. Jis kalbėjosi su popiežium 
ir italų valdžios 
ką jie nutarė — 
vieno žodžio.

Kohl pasiskundė, kad buvęs 
“laisvų demokratų” vadas Gen-j 
šer neri nuversti kanclerį Kohl,' 
bet nežino ar jam pasiseks.

Vokiečiai atrikratė teroristu
* I

George Bush atvykmo proga, 
spaudoje buvo priminta, kad vo 
kiečiai buvo pirmieji, nusikra- | 
čiueisji tadptautinių terori
stų.

Vokiečių policija patyrė, kad 
keli vokiečiai teroristai savo cen 
trą įkūrė didžiame vokričių ka
lėjime. Jie ten buvo įsirengę 
gaunamą ir siunčiamą radijo 
stotį, kuria susisiekdavo su Ju
goslavijoje veikusia Maskvos 
stotim.

Kada nustatė pačią svarbiau
sią vokiečių teroristų stotį, tai 
nustatė visus ryšius su Vokieti-

atstovais, bet 
neprasitarė nė

1

lizdą 1< 1
įds fėforištaiš, užmezgė lyšiuš 
su ta [plautiniais teroristais. O 
kai viską turėj®, tai keli polici
ninkai įžengė įj vienutę ir paša- j 
kė, kad.'šis darbas baigtas. į

Stoties prižiūrėtojai ; išsitraiu < 
kė revolverius [ir pradėjo šaū-' ■ 
dyti.

Ginklus išsitraukė ir polici- Į 
ninkai. Pasikepė keliais šūviais Į 
ir išguldė visus! svarbiausius A’o- 
kielijos tercrisįiis ,0 vėliau suė
mė teroristus j visame krašte. į 
Daugiau galvos jie nepakėlė.

I '

Teroristai negavo ginklų 
Egipte

KAIRAS, bjgiptas. — Atėnų { 
radijas praeitą savaitę praane-J 
šė, kad L’teno teroristai, pagro 
bę Amerikostrtansporto lėktuvą 
F-8I7 Atėnupse, reikalingus 
ginklus rado lėktuve.

Tie ginklai buvo įnešti į lėk
tuvą ir padėti tokioje vietoje.’ 
kad Libano šijitai lengvai galėjo I 
juos pasiimti ir pagrobti Ame
rikos transporto lėktuvą.

Kaire Egipto paskiria komi
sija ištardė visais Kairo mieste I 
tą dieną įsėdusius keleivius ir! 
aerodrome buvusius apt3mau*i-į 
• IJUS.

Kairo speciali paskirta polici
ja nustatė, kad Kaire niekas ne- 
įnešė į Amerikos lėktuvą jokių 
ginklų, nes visi ryšuliai buvo fo
tografuojami Rentgeno spindu-; 
liais.

Kas pi ję tos varškės yra pri
pratęs, tai nesidaboja ir saloma- 
nėla taip lengvai neužsikrečia. 
Bet kas neįpratęs, tai vidurius 
nugalina ir pakyla tempera
tūra. -

Prįpra tusiems meksikiečiams , 
ta. varškė temperatūros nepake
lia, bet kiekvienam vertėtų ap-. 
sisaugoti.
, Lietuviai galėtų patys varškės 
lengvai pasigaminti. Kas mėgsta 
pasjraugihli rūkštaus pieno, tai 
lengvai gal: ir varškės pasiga
minti.

Tada nereikia sirgti salamonėla. 
užterštą meksikiečių varškę.

1
I1

REAGANAS PRITARIA
KENEDŽIO KNYGYNUI

Sekretorius Shultz įsakė sustiprinti visos Amerikos 
ambasados apsaugas, kad neįsiveržtų teroristai. Leidžia
mi gandai, kad prezidentas norįs vėl grąžinti gen. Haig į 
valstybės departamentą neturi jokio pagrindo. Haig la-1 
biau rūpinosi Konstitucijos pakaitoms, negu užsienio 
politika. ____ ________

KALENDORĖLTS

PATARIA NEVALGYTI
MEKSIKIEČIŲ VARŠKĖS

CHICAGO, III.— Meksrkjcč 
apgyventuose Chicagos 
kėse pardavinėjama r 
čių varškė.

Kartais ji sukapuota į ąsotė
lius, o kartais ji yra suversta į 
plastikjnius maišelius.

Los Angeles mieste nuo
varškės mirė 31 meksikie

u 
apyKn-į

1 
tos

Birželio 28 d. — šv. Irinijūs. 
Gaudrė, Taut gaila.

1 Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
j Debesuotas, lis.

čiai.
Tspektoriai ir gydytojai nusta

tė, kad toje varškėje yra salo- 
I manėlos bakterijas.

Amerikos piliečių grobimas yra karo veiksmas, 
pareiškė Casper Weinbergeris

Ii tuojau atiduoti amerikiečiaįis 
40 jų pilječ ų, jeigu amerikie
čiai įsakytų Izraeliui paleisti yi- 
sui* Izraelio kalėjimuose laiko
mus šijitus. ši ji tai amerikie
čiais pasitiki, bet jie nepasitiki 
izraelilajs.

Šijitai bijo Amerikos karo ži- 
vyno. Jie žino, kad Amerikos 
karo laivai labai taiklūs Jie gali 
•urasti ir patakyti į bei kurj^i- 
jitų centra. £

Washington, D. C. — Ameri
kos piliečių grobimas ir laiky
mas įkaitų yra . karo veiksmas, 
—pareiškė krašto apsaugos sek
retorius Casper Weinberger.

Prezidentas atmetė Beiruto 
šijitų reikalavimus. Ameriko ne 
sikreips į Izraelį ir nereikalaus, 
kad būtų paleisti Izraelio kalė- 

! jimuose laikomi visi šijitai.
Libano šijitų vadas Nahil Ber- 

' ri paskelbė, kad jis laikąs įkai
tais Amerikos piliečius.

•Karo melu veikia įstatymai, 
Nabih Berrį ir visi šijitai yra 

‘ atsakomingi už Amerikos pi- 
■ liečiu gerbūvį ir jų gyvybę. At- 
! sakingas yra ne Berri, bet į r vi

sas jo štabas bei bendradar 
‘ biai.

Prezidentas nesikreipė ir ne- 
! sikreips į Izraelį, kad paleistų iš 
kalėjimo visus šijitus. Preziden
tas reikalauja,. kad būtų Ameri
kos piliečiai sveiki ir nesuža
loti.

. Nahib Berri pirmadienį jau 
Į patyrė kad Amerikos lėktu.\per 
? šis “Nimitz”- ir jį ly dintieji ka-

ro laivyną. Jie nustatė,kad Ame 
rikes karo laivai yra 40 mylių 
atstumoje nuo Libano pakraš
čių.

Jfe taip pat žino, kad Ameri
kos lakūnai gali išvyti visus Li
bano lėktuvus, bandančius pri
artėti prie Amerikos karo lai
vų.

Be to, šijitai bijo, kad ameri
kiečiai neiškeltų savo marinų 
aerodromo srityje, apsuptu vi
są aerodromo sritį, suimtų atsa-

1 ro laivai jau yra Libano pakran- kingus šijitus, išlaisvintų ir pa
lesę.

į Šijrtų vadas Nahib Berri dar 
nieko nežinodamas apie sava51- 
galyje Baltuose Rūmuose pa 
darytus nutarimus pirmadjair 
po pietų, prie jau paskelbtų 
reikalavimų, jis pridėjo dar vie 
na, būrini, kad .Amerikos kari 
laivai tuojau pasitrauktų iš Li
telio pakraščių.
ŠIJITŲ GEN. ANEK HAUDARl

PAREIŠKLMAS

siimtų visus amerikiečius, o vė- 
| liau nuteistų ir nubaustų pagrin 
Į dinėms žmogaus teisėms nusi- 
I kaitusius šijitus, lėktuve nušo-

antradieni 
us Beiru-

te. surado šijjtų vac 
Berri ir jam pranešė 
riaus Weinbergerio 
mus įr apie atsiųstus 
vus.

sekreto- 
reikolavi. 
karo lai-

Kennedy namus, 
netoli Washing-

ponia Jaquelme

WASHINGTON, D. C.— Pra
eitą pirmadienį prez. Reaganas 
su ponia Nancy buvo nuxykc į 
sen. Edward 
esančius visai 
tono.

Ten buvo
Kenedy, jos sūnus John ir duk
tė Caroline. John gražiai nuau- ( 
gęs vyras, baigęs kolegiją. I

Pas sen. Edw. Kennedy susi
rinkusieji buvę prez. J. Kenne
dy draugai padėjo pagrindus 
ruošiamai prez .John F. Kenne
dy bibliotekai. Ten bus saugo
mos visos prez. Kennedy para
šytos knygos, pasakytos kalbos 
ir pasirašyti įvairūs dokumen
tai.

Pi-ez. Reaganas pasakė trum
pą kalbą. J's paminėjo, kad 
prez. Kenedy buvo gabus poli
tikas, gražiai kalbėjo ir paveikė 
amerikiečius.

Jaquriine buvo ištekėjusi už 
turtingo laivų pramonininko 
Onasio, neilgai jiedu kartu 
gyveno. Jiedu buvo nuvažiavę į 
Onasio valdomą salą.

Onasis susirgo .gavo vėžį ir 
mirė, bet Jaquelina paveldėjo 
dalį turtuolio pinigų.

Dabar dalis tų pinigų teks bu- ' 
vsk> preziilento Kennedy knygy
nui įsteigti.

— Nabih Hern pasiūlė išvežti i 
39 likusius amerikiečiusį Šveica
riją, jeigu Izraelio valdžia ten iš
veš kalinamus šijitus.

—Aukščiausias teismas,8 bal
sais. prieš 1, atmetė Connecti
cut valstybes įsakymą, kuris '"i' 
do darbininkams švęsti šeštadie 

patyręs apielnį, jeigu jie pasirenka. C.cnnec- 
o pareiškimą, tieut įstatymas iv 

šijitai ga- todėl jis negalioja.

uBEIRUTAS, Libanas.
gen. Anek Houdar, buvęs L'ba-j 
no kariuomenėje, iš jos - pas-t 
raukė ir vadovauja ši ji tų gink-j 
Įlietoms jėgoms, 
sek r. Weinberg? 
tuojau paskelbė, kad

Prez. Reaganas 
kalbą šiaurės priemie? 
amerikiečių leisvė, tod

landien nūs goję 11 
je. Prezidentui rūpi 
skubės atga] i Washir

t



VISI | BRIGHTON PARKO LIETUVIU ŠVENTI
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nuo 11-tos ryto iki 11-tos valandos vakaro

Brighton Parko lietuvių festivalyje
Šventės vedėjas -r- JOE KULYS

DALYVAUJA RESTORANAI:

ONESTTĮ’S,

T AIMAN DELI,

CHESDANS,

IR KITI

L
i

vadovaus Viktoras , f
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SHARKOS, A J A YS

4300 SOUTH WESTERN AVENUE 
VIDURINĖJE PIEVOJE

Muzika - Tautiški valgiai - Artistų kūriniai 
Žaidimai ir dovanos vaikams 

Telefonuokite 847-0664

Brighton Parko Lietuvių dienai
- Utafas ir Joe Kulys. Paveiksle matome ir kitus komite-
4 to-narius. L’, .-

Aiderman Aloysius A*Majerczyk 
Honoraiy Qiaifnian

Victor Utara 
President

Joe Kulys
General Chairman

Carole Balzekas 
Bob Counsell

Vice Chairmen 4
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Eric Sherwood

Donna Gailinai tis

Joe Wawrocki

Gaile Eidukas

Jim Kelly

Ra^a Lintakas

Elizabeth Gora
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BRJGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SĄYININKŲ VAL
DYBA SU PIRMININKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARDO 

aldeęmanu ALOYSIUS mmęęczyk KVIEČIA 
VISU> Ė WWW DALYVAUTI

ROY^L PACIFIC,

* šeši orkestrai gros dieną, ir naktį.

VISUS. KVIEČIA DALYVAUTI ŠVENTĖS

VEDĖJAS JOE KULYS
Dalyvaus Chicagos meras Harold Washington.

Renee Baran

Lucv Michalczvk 
ta , f

Vida Baronaitis

Ramona Skmskis

Frank Baker II, MD.

Mindaugas Si liūnas, M.D.

Donatas Silkinas

gos

ne

its svat-
“J f

•T5

arini- | 
lengviau i

i ’ meno žurnale.

jas, motematikas, .sovietų ka. 
riiįionB^gi^s artilerijos karinin. ■ 
kas, už savo draugui parašyta-Į

laiko, prU-
Jis puasė “Vė. 

dieną Iva-
36-

keruAšalčio ir nebadevo.
Turddtana;

dėjo rašinėti 
žio kamerų”.
no DmTsoviėiaus”, “G
lynas”! iri kitas knygas.

Viena itpytių pačiam CUruš- 
riovud ijejc.patiko kad Jis p; trė 
AdaktofiMi' atsMU'dinti rusiš-

p, į kiiria p4a<ičjo ^jliko ncrijaJii ^us forn^ųrruis ir, 
ifi *'*czv- ptuiaA, ka<t yi$i sd'L

vairuos ir taps Ąrr^ękoį pi|ie. 
čia®.

Visi suva^.avo, b-f

• Bus dijfelė palapinė sveikatai tikrinti, C^ięągos 
Universiteto Medical Centro gydytojai- tikrins sveika
tą- Tikrins: kraujo spaudimą, cukrinę, plaučius

• Dalyvaus Šy. Kryžiaus ligoninė ir Chicagos Svei
katos departamentas teiks pirmąja pagalbą.

• Aldermanas A. Majerczyk yra miesto svei
katos skyriaus pirmininkas. Jis tvarko Chicagos Svei
katos skyrių.

< Šyęntės pradžioje. dalyyaų^-Laimutis- Nargelėnas 
Illinois valstijos policijos vadas. .

• Vaikus juokiną klaunai, . dalins žaislus, Chicą- 
knygynas suorganizuos pasakas vaikams.

» Atskris Chicagos Universiteto vaikams gydyti 
malūnsparnis.

» Ątyyks Chiicagos, miesto ligoninės kraujui teikti 
skubos automobilis-

L?roy -Brodian 

Andy Markulis 

Joe Yerkes 

Andrian Aragones 

Kenneth Yerkes, D.D.S. 

Ramune Maciejauskas, D.D.S. 

L. Dalia Petreikis, D.D.S. 

A ugus ta Šaulys, M .D.

7 SOLEŽEMČIENĖ TAPO; AMERIKOS PILIETE

RLTLAXD. Vt.—Praeitą pir- 
rryuiięnį- bu ž. 21 d. Natalija Sol- 
žauicienė atvyko į vietos teis
mą, atsakė teisėjui k t 
sūnus apie Arueruio> 
jų ii pagrindines teises 
Wfrttyptu* gavo Amerikose pi* 
belytę au josios Colograf i ja ir I! da tbauis. 
parašu Į

Ji buvo patenkinta gauta pi-l
Uetybe ir nuriui jį rodė teismu I 
salėn a l^usįcms pažįstamiems. .

— Sw dokumentas man su-Į 
kėlė daug džiaugsmo, šios die- Į 
nos aš neužmiršiu, - pasakė ji 
i toliui alėiusunks laikrašlinm-

?lįs klau- 
kcriNutu-ci* 
S buvo pri

it ams.
te

yo ainius ri

09*
audras Sotžemcinas

« Atvažiuos Chicagos policijos didysis sunkvežimis. 
Atjos raitoji policija ir atsives, apmokytus šunis. Chi- 
cagos ugniągesiai turės pirmosios pagalbos tie- 

’ kėjus.

• Chicagos Sveikatos Departamentas skiepys vai
kus nuo užkrečiamos ligos.

* Naujos priemonės dantims tikrinti praves Dr. L. 
Daina Petraitis, Dr.-Ramunė Maciejauskas, Dr. Len 
Yerves.-

• 'Atvyks šventės pradžiai Cook apskrities še
rifas R.- Elrod.

sam.s patiko, bet redaklorii^; 
j neteko vietos ,o Solčeryčipa^ 

buvęs rusų gimnazijos mokyto- j ne.eko womuųis,ų malones. RUrį 
sai žinojo, kad įs buvo rašyto, 
jas .bet pjKPiP. Rusijoje sąvp; 
darbų negalėjo sgaųs^inli, 

ną .vasario mėnesį, jis 
buvo sučiuptas, nuvežtai ne j 
nuovadų, txt j atrodioma. įso- 
duilas į lėktuvų, nuvežtas į V<r 
kieti jų ir. paleistus.

Jis surado vięno rąSytcjo ad- 
re*į, pas jį nuėjo ir gavo para
mą. t ž ki,^< larlęo Vokietijon at-.

’vardįi, buvo nuplėšiant jam ant- 
, pečiais ir nuteistas prievartos1

p Bu-vusiąui raudonosios 
i.jos\ karūjiokui Ouvo J 
' prievartas darbo siuvykloje. Ga-

- ųau, žinojus, nuo rus#
.New Yorke susipažino su 

saiš, amęrrkvčiąis, žydais, 
nut^i ė bėgti š Yorįo.

Jjs nusipirko 5^ Ca
vendish srityje ir rengėsi ten 
gyventi .bet. Amerika jam nepa
tiko. Kraite daug laisvas. Ame- 
rĄęięėiĄi eįdaso pažadėt?, ka^j 

rusų racytojąs gyVU^ Jiem 
1 ► 
I »

3 
nesvarbu buvo su rusų rašytoju 
pasikalbėti, bet jį matyti, kaip 
jis atrodė. Jis nutapė apsitvęr.t{ 
didele tvora

Prieš mėnesį visa šęhna nuta
rė taq>ti Ąnjeikos pilięčiaj^. Vi
si nuvažiavo į R-ut^ndų, Va.,

ro sūųunii. Su žnųma jiedu nu
važiavo į Šveicariją, atsidarė są
skaitą banke 
pla uk t ’ pin.’ję’i'riš vjgę-pasaulio?: 
l en jie gy vejio dvejųš metus.

Svcieąrija jam bi^tų buvusi 
gera, pinigų turėjo, bet. ten kar
ais da»g runį Vusinėjoši. Jum L blausias neatvažiavo. Vaikai pa- į - 
įlėjo mintis važiuoti toliau. To- - sakė, kad blogai jaučiasi 66 me- jam b

tų žmogus, 
ru- Čja atvyko imigracijos parei-; 
J« gūnaj, buvo, teismo atstovai, tar

nautojai. Visi uoi-ėjo pamatyti 
tikrą rusą. Teismo tarnautoja, 
kuri buvo paruošusi visus doku- 

' mentus, paklausė 62 besi- Į 
džiaugiančią iuioną. Ji pažino i 

, Solženicyną geriau, negu bet 
kurjs kitas asmuo. Pagalvojo, 
patylėję g' aUakė:

— Būtų sunku pasakyti.
-, Solženicynas gerai jautėsi, kai 
jis ištrūko iš Nįaw Yorfco ir nu
važiavo pas Kaaados sentikius ir į 
su jais galėjo •iwlfalbeti apie Į 
praeity ir dabartį. I

h J t£; Spljįejjicyuąs 1
'turės pala^C Aųjųrik^ gi-1 
lietybės reikštas bus aiškus, —j

t tarė teismo taxnaukija. Jo ng- Į 
ruoštų pilįętybęs p^jyjpėitfną I 
jdėjb į spintą ir užrakino. Kai Į 

ius aišku tai jis atvažiuos...

e



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Kun. Antanas Vienažindys:
“SENMERGĖS DAINA

Dievas žino, kas man yra:
* Negaliu trivot be vyro.

Jau ir sviets mane užmiršo, 
Kad ir piršt dar nieks nepiršo.

■ ; t ’ * - ~ r
* ■ f

Švents Antanai, meldžiu tave!
Kitos džiaugias vyrą gavę, 
Ir ašei tavei tamaučia, 
Bet tik šiemet vyrą gaučia.

Ir novenas, užlaikyčia,
■■■ - Kožnai panai pasakyčia, 

Jog tu esi stebuklingas, 
‘ ’Globi savei nelaimingas.

► r

Jei šiemet vyro negausiu,
; ’ Kitų metų nebsulauksiu.

Kaip ten bus, jau nebveizdėsiu, 
Be vyro nebdaturėsiu.

F" Ir motušė mūsų Ieva,
. Netrivojo kaipo gyva;

• Vos tik Adomo sulaukė, 
Pirmo grieko ji išmokė.

' Ir aš esmu duktė Ievos,
Neprastesnės mano pievos;

r T;- - Turiu ieškot darbininko,
f Kuris laisvas pasiliko.

. Aš mokėčiau ji mylėti .
' Nes turiu, ką reikia turėti 

(NepąmisĮikit blogai);
. Turiu širdį, proto biškį — 

Galiu būti moteriškė . . .” i

PER SENAS BŪTI KAREIVIU
Vokiečių kaizeris Vilhelmas 

I važinėdamas po Rytprūsius už
kalbino vieną senutę: — Kiek 
tau. metų? paklausė jis.

—.šimtas metų, atsakė senu
tė, — O kiek tau?

< —Mali<7rgi jaų"96-.metų. psrši-ū

Pakratė senjjtę galvą ir žiū- 
rėdaąpa Į šį un^ąrmįįįą jšenį; pa 
klaike nustebusiu —!Ką,rtaū jau

— Tu, Tėvai, kartais persū- 
dai, — tarė Markis sutikęs Tė
vą.

— Gerą rytą Msiki, — pasakė 
Tėvas. — Aš persūdau, kai -ry
te mušu porą kiaušinių ,bet ką 
aš sakau, tai nepersūdau. Tei-- 
singiau bus pasakyti, kad aš ma
žai druskos įpilu. Bet pasakyti, 
kad aš persūdau tai, neteisybė 
ir nesąmonė.

-— Visi matė,
savo kaktą čiupinėjo. Pačiupi
nėja obuolj-paspaudžia pirštą po 
kalnierium^akiša ir vėl palei
džia ir vėl jisįraūkia. Jam 
trūko, jam iicdas- zirzėjo, 
tikriausiai :jam oro trūko, 
norėj o paliuosuoti kaklą,
stemplė nebūtų suspausta ir 
kad daugiau oro patektų Į plau- 
čius.. žinoma, kad jis buvo be
siekiąs pati ankščiausia savo 
karjeros punktą. Jis tvarkė gy
vus jr mirusius. Kapinėse jis vi
suomet stori prie vėliavos, šalia 
didžiausio - polįtikieriaus. Part 
tjoje jis yla pirmininkas Kalbe-

90 metų ir tu vis tebesi karei
vis?!

*
KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS
Advokatas skambina savo kli-

Įentui:
— Tamstos uošvė mirė šį ry

tą. Ar norėtumėte, kad .ji būtų: 
palaidota kapinėse, balzamuota, 
ar sudeginta?

Klijėntas: — Atlikite viską, 
Nenoriu rizikuoti.-.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, Dėtuvių literatūros, meno k mokti- 

OM m. metrtiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine- 
Lrėvta, Igno . Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenki 
f. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr 7 
MefLaua rtrripenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomlž ė 
M. K. Čiurlionio. M. Afleikio, V. Kaiubca, A. Rūkitelės ir A. Virs/ 
kūrybos joveikalata. J65 pusk knyga kainuoja tik BA

> DAINŲ FFENTSS LAUKUOSE, poetės, raJytojos ir tek 
Enll lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie čaln? 
iveotea bei Jų iri orij ą !r eigą, (domi skaityti ir nedainuoja?, 
tiems, gėriutia autorės puikiu rtiliumi ir surinktais ducmenimk' 
bd ulkuliaiaia. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke a?raij 
is? luošo Adomaičio—i Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ssua? 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie? lite 
ra tūrinė studija, auskirriyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyy- 
parduodama tik ui SI. h’: .

> LlKlU VIŽKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamafaffitS 
domiai pavalyta riudija apie Rytprūsius, remianti® Pakalnis I 
Labguvoa apskričių duomenimis. Ipralymal Įdomūs kiekvienai! 
deturiuL Leidinys Ūluatruotu nuotraukom!®, pabaigoje duodami 
ritOTardiių pavadtnlmaJeJv Jų vertiniai J rokleKų kalbą. Laba 
naudingoje S35 puri, knygoje yra Rytprfirių temMapla. Kaina

> M LAUMSS L1MS. ralytojo* Petronėlė* Orintaltė* atJ
minko ai Ir minty? apie xamenls k rietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolievikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapini 
bet kainuoja tik KL A ’**«- . , _ »<•{.»* k*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nenrpm 
Fx< !r klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politiko jei tik >• 
fargJo Jalinsko knygoje s pi e Juliaus Janonio gyvenimą tr poe 
riją. Dabar būtų jj galinu pavadinti kovotoju ui fmogaus teis* 
Kayfa y-*a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

< BATTMNRS NOYELtS, M. Žc«čenko kūryba. J. VaiaHh 
—-’fcr-M. Pri- Vvr-Je rr? V tąmojagų BOV«Hų. fl

Rsy-fK jnisaor Naųnescse. y«. iv,
T «gį|, Iriam

nenorėjo šių klausimo svarsty-> 
i, o kaip su kitais?

— ‘Kiti pa k.ėjo Lazausku. Jis 
buvo teks, įtakį. g. s, keti pajė-’ 
gė kitus įl kinti. Jis buvo pačioje 
kopėčių vi.šuje.. Jis ra kemis 
jsu pasekė p- kutinę pakopą.: 
Jis pamažu būtų kopėčiomis 
prbiluogęs ir atsistojęs ant auk- 
iž-.ausios pr.K pos, bei jis pasly-’ 
do ir įklimpo. Jam k:!o kelio 
nebuvo, kaip nu: turn Ii visą rei- 
k?. a.

Jis, ta* jis. Jis orientavosi 
1 kodėl kiti tylėjo?

k?jo. Tai pats lengviausias bu
ll s nusikratyti neramumu, o 
kitiems buvo nusispiauti. Kol} 
reikalas jų nelietė tai jie ir ne
sirūpino.

t
Bet ten buvo įvairių parti- j 

jų atstovų. Jiems turėjo šitas J 
šitas klausimas rūpėti? j

— Pats geriausias ALto ats
tovas į posėdį nebuvo atėjęs. 
Jis žinojo, daug žinojo, bet jam 
rūpėjo kiti reikalai. Pats svar
biausias, žinoma, buvo pinigas, 
Buvo proga pinigų pasirtnkii. 
tai ir rinko. Jis su pinigu daugi 
padarė. Ateityje gali dar dau
giau padaryti.

Kiti žmonės apie ALTą netu
ri jokios nuomonės. Balzekas rū 
pinasi savo mašinomis, muzie
jau senais lietuviškais ginklais, 
įr lietuvišką 'kultūrą. Naudžius

• Spalvotame filme režisie
riui sunkiausia parodyti pilką 
kasdienybę.

• Atėjus įkvėpimui, dirbk ne 
atsikvėpdamas.

• Pasitaiko kelmų ir su aukš
tuoju išsilavinimu.

• Nesvarbu, kad tuščios kal
bos,, svarbu, kad pilna salė.

• Ir bedantis gali kitą trauk- 
per dantį.

« Kai visiems rėži tiesą į akis;

ti 1

ANKETA <

Padavęs prašymą tarnybai.- 
gauti kandidatas užpildo ankc-_- 
tos lapą: * >

Ankstybesnė tarnyba? — Ka-: 
ri.uomenėje.

Kur anksčiau dirbęs ir ką? '•
-— Atlikau kariuomenės tarny-. 

bą’ ‘ - į
Kokią pareigą atlikai? — Mo-L 

kiausi kariauti. ‘
Kodėl buvai paliuosuotas? —'J 

Kad nebuvo karo.,

BRANGI LAŠIŠA

Amerikietis turistas nuvažia- - 
vo į Airiją :r ten praleido visą?! 
mėnesį nesėkmingai meškerio-;; 
damas lašišas- Jau taip jam nesi? - 
sekė, kad tiesiog neišpasakytai! ' 
Pagaliau paskutinę savo atosto--* 
gų dieną jis vis dėlto pagavo ne
didelę žuvelę, atsmešė ją Į vieš-; 
bųtį ir skųsdamasis parodė vieš-, 
bučio barmanui:

— Ta diuvis man kaštavo 5Q0. 
dolerių!

— Taigi, tąigi, — atsakė bar- .. 
manas, — gerai dar, kad nesu
gavai dviejų.

PAŠNEKESYS

— Ką? Tamsta dėvi pentinus?.* 
Juk niekad nejodinėjot ant |rk-\ 
lio,

— Ar reikia būtinai jodinėti?’’. 
Ponia nešiojate skrybėlaitėje 
plunksnas, bet niekad neskraio—; 
jate... į

ti jam sunku ,oro trūksta, bet 
jis padaro pareiškimus ir paskel į 
bia VLIKe įr -Bobelio paskiria ' 
pirmininko pareigoms o čia da- ! 
bar ėmė ir, kaip bitė įklimpo į 
medų. '* j

Visi matė ,kaip jis kaklą čiu- j Ieško ALTui nauddos, o Dūbau- 
pinėjo ir nrvavos, bet nevisi gir-3 
dėjo kaip jis pirmininką . p-er-.' 
trauke. j

— Tu su manim kalbi, bet ne!
kai Lazauskas visuomet kreipi dėmesį į tai, 'ką

j Vienus jis įtikino,
! nekentėjo ir 

Jis vienas
ir tylėjo, o atroji truputį paple
pėjo. Susičaupęs norėtu, kad ir 
kiti užsičauptų,bet uždegtų dur
pių dūmai smilksta, o kai smar
kesnis Chicagos vėjas papučia, 
tai ir smarkkiau užrūksta.. Kol

skas klauso mamos. Visi kiti 
klauso ką šie vyrai pasakys!

oro

kad

—ir pats verki kruvinomis a ša 
romis.

(Lazauskas buvo vienintelis, r,Iriau .jį prikąsti, 
kuris slystelėjo nuo pakopus.

, nukentėjusi
nieko nedarė.

išėjo, susičiaupė Į

• liėškant adatos- kupetoje, 
svarbiausia — ; nutverti siūlo 
galą. ’

® Karštai griebia darbo, 
.... šalta- galva!.

Kuo ilgesnis liežuvis, tuo

bet

sun.

* * »
PAVASARIO LIETUS

aš tau sakau
— O ką aš nenugirdau?
— Aš tau sakiaUj^an^š aus

čiau atėjau Į ALTą._Ųrįsi|tačiau ( 
ir atsisėdau nuašalyj^^^1 buvo j 
krūva laikraščih, tai pasiėmiau 
vieną ir skaičiau. Skaičiau, betj 
girdėjau, nes džilguma tarp sa- į 
ves čirškėjo. Pirmininkas pasa-J 
kė, kad jis kels ALTo\ klausi-! beismonto ir viso namo neprave- 
mus, o Lazauskas iuo jau jį per- J dins, tai dūmams galo nebus, 
traukė, pastebėdamas,-įkad šito Kai smilkinius nueinąs į pj<, 
klausimo neverta i 
čias, be prasmės.

vęs čirškėjo. Pirmininkas pasa-

jis— Lazauskas žinojau jtai

27-59 W. 71st St, Chicago, HL
HCTiSTINGAJ iSPUDOMI RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL-

— Jei dar įąip palis, tai viskas , 
. greit iš žemės išlys.

Kiek tokių vyrų, kurių pa- _į_- žinogati, ar pasiutai! Aš ’
! grindinė’veiklos kryptis— alaus prieš porą dienų palaidojau sa- 

1' baras. vo uošve.

ES

mus, o Lazauskas iuojau jį per- J dins, tai dūmams galo nebus.
I 1 .. . ' TO- •___ Ill-*_______ _____ 4 T-kTnlrų

elti-jjis tųš-1 tai jei vienas tyli, o kitas netyri, į 
yyn^i - asnie- tai žmonių žingeidumas anglį iš! 
’ Į ' rauja su šaknimis, užpila citri- j 

na ir laikui bėgant visą gyveni
mą, — tarė Maikiui Tėvadį pri- 
sikimšo pypkę ir nužingsniavo 
paežerėn.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ A MERI KO.) E 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternaUnė 
organizacija, lietuviams ištikimai, tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau’, kaip AŠTUONIS JHĮJJONUS dolerių 
apdraudij savo nariams. ? { />-' .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne?, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas ■ Ii etuyis ir lietuvių draugas gal j 
Susivienijime' apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraūda — Endowment 
Insurance, kuri ypač' naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų .- gyvenimo pradini. ;

SLA — vaikus apdraudžia, piįa. terminuota, apdraudat ffif Į
$1,000 apdraudė? sumąįtemoka tik $3.00 metamą.

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

1

f 
i
t 4 
S

g 
į’ 
į
i

rūkorių tarpe

■ — Ar turi cigaretę?
— Te, unk visą pokelį-
— O ar turi degtukų9
— Imk šį žiebtuvėlį ir pasilai

kyk.
— Gal turi aukso kasyklas?
—Ne, aš turiu lik plaučių vė

žį.

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo’9 vai. ryto iki 8:30 vai vs
D. ST HT.MAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Galite kreiptis ir .tiesiai į- SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York, NX 10001 

TeL (212) 563-2210

bO metŲ studijavęs, kaip

For constipation relief tomorrow 
j reach forEX-LAXtonight €

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 follcrr 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. T9S2

NAUJI1WiVOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

(H tomu ------—----------------- — ....... ............ —____ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ?6.00
U dalis, 229 psl.:___________________|6.00

3. Miko šileikio, 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. J4.00

6. J. Vencbvex, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

IŠ PRAEIT]IK ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, Ha bei kada Ir 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K 
Būgs pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius verttmw 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

XaIm FM Ueti rtrietiat IxJtiu yi •"— r

RXDHSNOI
60 psL 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, IB. 60606 slųs-
Utt fekj tr prMSkt* vien^ dolerį persiuntimo HWdonia. 

I

ms a Hxlstea St, BEiexg-o, ID KU

Į — Naujienos, Chicago. 8, TIL Friday, June 28, 1985.
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Užsieniuose

pusei metų

retų žinoti, ko okupantas siekia Šiuos metus paskelbęs 
“jubiliejiniais”. Todėl lietuvių, gyvenančių laisvuose 
kraštuose, šiais metais vykimas į pavergtą Lietuvą reiš
kia ne kitą, kaip okupantui padėti pasidžiaugti jo Lie
tuvos “išlaisvinimu”. Taigi, šių metų-okupuotos Lietu
vos lankytojai turėtų žinoti, kad okupantas tokio “jubi
liejaus” priedanga, siekia pridengti lietuvių tautos fi
zinį ir dvasinį genocidą, pridengti lietuvių pra
lietą kraują ir jų ašaras., pridengti Lietuvos kan
čios golgotą.

Iš tikrųjų, ką pasakytų šiais metais tokiems ekskur- 
; santams tie, pagrindžio kovotojai, kurie yra tikrasis pa- 

$z£ou vergtosios' Lietuvos balsas? Ar tokiems okupuotos Lie
muo ' tuvos lankytojams, šiais“jubiliejiiriais” metais, nesutei- 

i kia labai kartelio? 0 ypač tie, mūsų išeivijos gyvenan- 
^5 00 i tieji kunigai, kurie šiais metais ten vyksta arba jau bu- 
’įj-ūo ■ yo nuvykę, kaip antai: dabušiai, vienuoliai, vaišniai, 

borevičiai? Ar pagaliau, sakysim, kaip ir toks garsus 
žurnalistas — tautininkas Janušaitis; Ir kodėl jis, su
grįžęs iš okupjuotos Lietuvos, Draugo“skaitytojams pa
skelbė, kad lankėsi Europoje, o nutylėjo, kad toje Euro
pa buvo okupuota Lietuva? Matyt, ir jis suprato, kad 
šiais metais, ten lankytis yra pasitarnavimas paver
gėjui Paprastai, šis žurnalistas daug ir plačiai aprašo 
mūsų įvairius pobūvius. Bet jau kelinta savaitė praėjo, 
mes lietuviškos spaudos skaitytojai, laukiame iš jo pla
taus reportažo., ką jis matė ir ką girdėjo ten nuvykęs. 
Man rodos, kad šitoks reportažas yra nepalyginamai 
kur kas vertingesnis ir naudingesnis, negu reporta
žai apie jaunavedžių vestuves, puotas ar mirusiųjų 
pakasynas.

Tad ir galvoji, kiek tokių apsilankymas šiais me
tais okupuotoje Lietuvoje suteikė ir suteiks paguodos 
tiems patriotams, kurie ten kovoja ir rizikuoja savo gy

venimo likimu, ar tiems įkalintiems kunigams? Tiems,.

H&00

Naujienos eint fefrriot
sek-madipniuj. ir įven-
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 1739 So. Halsted Street Chicago, I 
IL 50608. Telef. 421-6100.

ferii:

9^

Orderiu kartu su nžsatymiL

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus

Dr. T. A. LEGACKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

AR TIKRAI, MŪSŲ EKSKURSANTAI VEŽA ŠVIEŽIO 
ORO Į PAVERGTĄ LIETUVĄ?

Kas iš mūsų nežino, kad Vokietijos kapituliacija 
Lietuvai neatnešė laisvės. Ji ir toliau pasiliko Maskvos
priespaudoje, ji ir toliau išgyvena persekiojimus ir kan- kurie pogrindžio spaudoje rašd, kad tik laisvasis pašan
čias. Kas dar nežino, .kad Lietuvą 1940 metų, birželio lis neužmirštų, jog Lietuva yra. .Vergijoj, ji kryžiuojama 
mėn. 15 d’cbolševikinių rusų kariuoipenė - okupavo. Ir ir kad pavergtieji Ketūviai yra vergai.! '
nuo to laiko prasidėjo lietuvių tautos -.fiziųis ir dvasinis 
naikinimas. 0 1941 in. birželio mėn. 14—18 dienomis to
kio naikinimo teroras pasiekė pačią aukščiausią viršū
nę. Tomis dienomis ir naktimis buvo išvežta sunaikini
mui į Sibiro gulagus virš 34 tūkstančiai lietuvių.

Gi, antrosios okupacijos metu, rusiškas okupantas 
sunaikino apie 350,000 lietuvių, kurių dauguma žuvo iš 
bado ir šalčio Sibiro nežmoniškose sąlygose.

Todėl ši, šiais metais tragiška 45 metų Lietuvos 
okupacijos sukaktis, mus/gyvenančius išeivijoje, įparei
goja kalbėti žuvusių ir įkalintų vardu. Juk tie įkalini
mai, trėmimai tebesitęsia ir šiandien. Kiek jau lietuvių 
žuvo Afganistane, kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoni
nėse. Koks baisus šiandien ten vykdomas dvasinis gen
ocidas IMūsų tautos istorija perrašyta, ji sufalsifikuota, 
o jos laisvės metai suniekinti. Tuos liūdnus faktus liu
dija pogrindžio spauda, kuri skelbia vis naujus rusiško-1 Maskvai ? 
jo režimo aukas.

Tad, šitokių tragiškų faktų šviesoje, ar gi neskau- mas su okupanto įstaigomis, bei jo statiniais smerkia- 
du, kad dalis lietuvių, gyvenančių laisvuose Vakaruose, mas. Iš mus pasiekusių iš okupuotos Lietuvos laiškų, 
lyg jie būtų užmiršę okupuotoje Lietuvoje kankinamus ’ pasirodo, kad tie minėti dvasiški tėveliai iš Amerikos 
ir nužudytus kovoje už tautos laisvę.

Šiais metais okupantas džiūgauja, o kartu su juo ir 
tie mūsų tautos jam parsidavėliai ir pataikūnai, tarybų 
valdžios Lietuvoje 45 metų sukaktimi. 0 okupantas 
šiems už jų atliktą judošišką darbą, jų krūtinę meda- 
likais apkarstė.

Man rodos, kad išeivijoje gyvenantieji lietuviai tū

Aišku, kaį §io “jubiliejaus^ proga, okupantas sie
kia1 atsikviesti į Dainų ir Šokių šventę iš laisvojo pasau
lio tūkstančius lietuvių, kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų ir jam padėkotų už Lietuvos “išlaisvinimą”. 
Šia proga verta prisiminti Drauge atspausdintą laiš
ką, kurio turinys, lyg būtų pavergėjo įkvėptas. Laiško 
autorius prisidengęs dviem d. m. raidėm! rašo, kad šiais 
metais mūsų ekskursantai nuveš tiems dainininkams 
ir šokėjams dar daugiau šviežios laisvės pro, kad jų dai
nos dar garsiau suskambėtų.

Įdomu, kiek tokio šviežio oro nuvežė kun. Dabušis, f 
didelis frontininkų veikėjas ir tie du*vienuoliai, jėzuitai 
Vaišnys, skautų dvasios vadas, ir Borevičius, šaulių 
dvasios vadas ir toks jau minėtas reporteris Janušaitis? 
Kiek jų nuvežtas oras padės dar labiau išgirsti tų dai
nininkų dainas laisvam pasauliui ir net pačiai

••Ų .' (Tęsinys)

Persirengęs, turėdamas kito 
vardu pasą, lydimas Caruso, 
Įsėdo Kprmedy aerodrome į 
lėktuvą į Vieną. Jis turėjo prie 
savęs neva sufabrikuotus pa
grobimo (kindnapignimo ( rei
kalavimus. 1979 m. rugpiūėio 2 
d. su peršauna šlaupimi ir emo

porated nuo nemalonios, švie
sos. Nors »buvo paneigimų, imi
tavimų, t bet popierius 1 j^naš 
Paulius j II norėjo, kad kiti pa
tvirtintų, ; kaip visi . pasaulyje 
gerbia Michele Sindohąl“i

’ 1980 in. kovo 27'
ainiai išvargęs^ skambino savo apkaltintas 65 kaftiniiųaįU .. Į. 

■’advokatui iš .telefono būdelės- tuos 'kaltinimus įė'ifia:'apgiayy- 
— stė, suokaiijiš,

saika, neteisint bariko^'pai’eiš- 
kiniai, nepagrįstas .-įyni^ft’įs^i- 
stymas ir--kifl- 7į
Correctional Center Nevy; t®?-. 
ke laukti; teismo nuosprendžio. 
Gegužės. 13 cd. Sindoną-’ bandė 
nusižudyti skvo riešū jpErphįvi- 
rmi ir digitafiu. Gydy tojsž.^ jr 
pagydė. '■ Birželio inėn; Ą-iŠ!? d"? 
1980 m nuteistas nįėtus;
kalėjime ir;; $200,000-i . už
neteisingą. • .šąvo k‘idn|tp&imą 
dar gavo ■ 2įX>:’inelų j©1
bendrai gavo po 5 metikąle-

Pb viso ta Galvi pradėjo ssį.,

Mes žinome, kad oficialus išeivių bendradarbiavi- Į

• atvykę, okupantų statytinių buvo rūpestingai globoja
mi ir net vežiojami. Taip rašo į vienas laiške iš 
Kauno. _ |

Tiesa, kad yra didelis ilgesys ir toras aplankyti sa
vo artimus gimines, pamatyti savo kraštą. Bet tie, ku
rie šiais metais ten vyksta, jų kelionė okupanto užmo
juose turi aiškų politinį pobūdi, nes kaip jau minėta,

jis buvo dosnus. Tai pat turė
jo apsaugą Gellis P2 ir savo 
Mafijos draugų. Jo Banco Am- 
brosiano Šerai buvo -nelegaliu 
mi transakcijomis 1972 m., per.li pasakė, kad ne. Taip’ Casssa-

roli išgelbėjo Vaticano lncor-' kelti į Peru. Po to iš Shell Pa-
___ X _ J          1   * _ X. 1 < K> T 1 f M. I x y-namanian ir Lichtenstein kom

panijų. i Pęru. Tai buvo mažos 
•kdsipanįioiš, bet galų gailę jos 
privedė prie galūtinii savinin
ko Vatikano Banko. ,L

.VLanhattane 42 g.—19 Avė. Jis 
turėjo sąrašą 500 asmenų, ku
rie jo- manymu, jam visur pa
gelbės, o- jei ne, tai jis naudos 
savo įprastą šantažą (black- 
maib). Jo tikslas buvo Siciliją 
prijungti prie JAV ir gauti vi
sų savo kalcių! atieisdimą. Tas 
Sidonai nepavyko, het Calvi 
jam užmokėjo $36.5 mil., tar
pininkaujant Geffi. Ta suma 
buvo urirtokėta - Sindonos “kid- 

’ aaperiui’’!
1980 m. go Franklin Natio

nal Bank bankroto, prasidėjo 
jo teismas. Romos Katalikų 
Bažnyčia sakė, kad užstos sa
vo finansinį patarėją Sindoną. 
Jies turėjo savo parodymus du 
oti ant video- tape. Kiti kardi
nolai sutiko ,bet kard. Callaro-

Į -ta-^ aMf inįif • • -ban.
ĮųAkutie :^pljno . Calsj,-„ jdigu 
jie būtų gavę tyrijięjiinue 4ta
li jos Banko, 'nebūtų tikėję ne
tikromis; >.
^hn-- jiems-? treoęt* *dSmpiania 
Bella&nx ’ buvo sudaryta trij ų 

; mąsoiuų. Jų Pž.Karių GęllįŲOr- 
foJini ir1 Lkn.. Jos. kapitalas' bu
vo $1(1,009; bet ji- gerai', isnau- 
dtoje Aifibrosmb banką. ’Iš to 
banko paimta $184 milijcnsi,

Jį’ saugojo kūnsargiai, o- -savb- 
šeimai- ieškojo apsaugos- nuo vi
sų politinių partijų; kurioms

, ries savininkas' Vą^ąnas, ,'ku. i 
iibixve, pasivadinusi Asįolline, 
, pridavė. v nuostolių: $4k(j nu, o 

kep italo/tetmįė jo Slft,(XX)J<aip
. matosi, -kad. kagitė'Įizijaas Apats 

; save 'sunaikina. - Jei jdięiįėji. mie
stai .-^cuzitEašr 'ai&šlaisŲ nuo
šimčiais; 1 Juįi . -. dėkoti ■ Babe r i

• Galvi, .Gelį, Ųi-tdlihr ix / ųęuž- 
nairsli Vatikano jnaestoi-Ą-ųkš- 
H banktr nuošimčiai vra prino
kęs lis už 'kitų,'Suktybes. -

(Bus daugiau). " ;

šie \ metai okupanto yra paskelbti Lietuvos “išlaisvini
mo” 45 metų sukaktuviniais metais ir jo noras, kad kuo 
didesnis skaičius užsienyje gyvenančių lietuvių .atvyk
tų, kas paliudytų, kad Lietuvos “išlaisvinimas” tikrai 
jai atnešė kultūrą ir medžiaginę gerovę.

St. Petersburg, Fla.

— Respublikonai norėjo, kad 
prez. Reaganas susitiktų Cice
ro j, bet prezidentas sako, ■ kad 
neturi laiko.

Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $316.00. >

Vladas Stanka

EGZISTENCIALIZMO TAMSA IR ŠVIESA

1. Kas tai yra “Aš esu”?
»Tę*MBys)

Pirmas ir antras pažinimo laipsnis rodo 
mums būtį, nenutraukiamai susijusią su laiku ir 
erdve; trečias laipsnis aiškina mums, kad esminis 
būties turinys yra rūpestis; o klausimas, kuo 
būtis rūpinasi, atsakomas ketvirtu pažinimo laips
niu : būtis yra tam, kad mirtum. Keistas dalykas: 
su kiekvienu laipsniu mintis draosi vis aiškesnė. 
Išvedžiojimai, kaip mūsų būtis per laiką įsiver
žia arba yra išmetama (Geworfenheit) į erdvę, 
yra pilni nepermatomos tamsos; puslapiai apie 
rūpestį, kur nurodoma, kad rūpestis sudaro visą 
mūsų būtybės struktūrą, kad net laikas yra pilnas 
rūpesčių (die besorgte Zeit), nors pats rūpini
masis yra niekingumo prisisunkęs, yra jau daug 
aiškesni — taip aiškūs ir ryškūs, kad visa Heideg- 
gerio filosofija kartais yra vadinama “rūpesčio 
filosofija” (Philosophic der Sorge). Bet visų aiš
kiausi yra puslapiai apie mirtį, kuri vaizduojama 
su visu savo tragizmu, kaip savotiškiausias būty
bės galimumas, nes būtybė faktinai visą laiką 
•'drfta. Kartu su aiškumu auga dramatizmo įtem
pimas. Są.ajcs laiku paslaptingumas ir pnvėrsti- 
numas. jausim malant save išmestą į svetimą 
mūsų prigimčiai ardvę nejaukumas pereina į liū
desį dėl rūpesčio dėl ko, ir pagaliau, mir

ties neišvengiamumo akivaizdoje, pasiekia despe
racijos patosą. Didžiausias nusivylimas, kokį tik 
galima įsivaizduoti 1 Turėdami viltį sužinoti, kas 

i tai yra mūsų būtis, mes įėjome į tamsų tanku- 
{myną, bet, pasiekę jo galą, mes randame ne egzis- 
i tenci ją, ne būtį, bet atvirą kapą.

Heideggeris ramina: žmogus turi laisvę — 
I“laisvę mirti” (Die Freiheit zum Tode).

L JASPERSO RIBOS SITUACIJOS

Antras mūsų laikų didysis egzistencializmo 
atstovas yra Karl Jaspers, gimęs 1883 metais Jis 

i irgi yra Vokietijos filosofijos profesorius. Tačiau 
I jis pradėjo savo akademinę karjerą ne nuo filo
sofijos. bet nuo psichopatologijos. Jo pirmas fik> 
; Sofijos srities veikalas “Psychologic der Weltan- 
<chauungen”. išleistas 1919 metais, dar yra susi
jęs su jo pirmutine profesija. Tačiau greit jis vi- 

1 siškai atsidėjo filosofijai, kurią dėstė Heidelbergo 
universitete. Jis yra parašęs daui veikalų, bet sa

lvo filosofines pažiūras jis pilniausiai išdėstė savo 
trijų tomų “Filosofijoje”, kurią išleido 1932 me
tais. Hitlerio viešpatavimu laiku jis nepanorėjo 
prisitaikyti prie naujos tvarkos, ir turėjo pasi
šalinti iš universiteto. Po karo jis garbingai 

' į Heidelbergo universitetą, buvo apdovanotas 
Goethės medaliu, ,ir užėmė vieną iš vadovaujančių 

i vietų pokarinės Vokietijos intelektualiniame gy
venime. Tačiau, gavęs pakvietimą iš Šveicarijos, 
jis apleido savo gimtąjį kraštą, ir dabar dėsto 
Raželio universitete. Jo naujo didelio veikalo

“Apie tiesą” (Von der Wahrheit) pirmas tomas 
pasirodė 1947 metais.

Jei Heideggeris yra tamsus, bet gilus, apie 
į Jaspersą galima pasakyti, kad jis yra daug aiš
kesnis, tačaiu kartais gilumos ir individualybės 
sąskaita. Jis yra per atsargus: jis iš anksto nu
mato kiekvieną argumentą prieš, ir paruošia jam 
at-ikirtimą. Todėl jo pamatiniuose veikaluose 
viskas yra taip susistematinta, išlyginta ir suba
lansuota, kad kartais trūksta asmeniškumo. Tik 
viename “Filosofijos” skyriuje jaučiamas tiaras 
savotiškas entuziazmas ir aistra, kurie pagauna 
autorių ir jaudina skaitytoją, — skyriuje apie 
“Apšvietimą” (Ėrhellung). Tačiau kaip tik šis 
skyrius yra pats tamsiausias ir mažiausiai su
prantamas. Bet jis laidavo autoriui vieno iš egzis
tencializmo kūrėjų vardą.

Skirdamasis nuo Haideggerio. Jaspers su
pranta, kad egzistencija ai’ būtis nėra koks 
“daiktas”, kuris mums gali rodytis, paprastu fe
nomenu. Jai pažinti neužtenka galvojimo ir mą
stymo, bet reikalingas dar “apšvietimas”. Ypač 
būdingas yra apšvietimas, atvedant prie ribos. 
(An die Grenze Fūehern), statant save Į “ribos 
situnrijas” (Gre*i-8ituationer>). Sitai “ribofc si
tuacijų” teorijai Jaspers, matyti, teikia ypatin
gą reikšmę. Ja\pWJĄą*<, variantas matyti jau 
jo pirmame filo^o/iniam veikale; pilnas šios teo-' 
rijos išdėstymas duotas jo “Filosofijos” antra
me tome ir jis ten užima centrinę viso veikalo 
vietą; pagaliau, po keliolikos metų, savo veika

le “Apie tiesą” Jaspers dar kartą grįžta prie šios 
temos. Nėra abejonės, kad šitoje teorijoje ryš
kiausiai atsispindi Jasperso filosofijos asmenybė 
ir saviškumas.

Pilniausioje šios teorijos formoje, kurią mes 
randame “Filosofijoje”, Jaspers nurodo šias “ri
bos situacijas”, kurios, jo manymu, gali apšvies
ti mūsų būtį ir padaryti mums ją suprantamą: 
Kaltė, Kova, Kentėjimas ir Mirtis, šitose situa
cijose mūsų “aš” atsiskiria nuo savo būsenos 
(Dasein) sąlygų, pasiekia pilną vienatvę ir daro 
vieną po kito “tris šuolius”, kuriais “aš” pagau
na būtį (Sein).

Vargu ar yra reikalo gilintis į šitą keistą 
koncepciją, kuri gali būti įprasminta tik prisi
minus Rytų filosofijos asketizmo -ir “paskendi 
mo mąstyme” stadijascSvarbiausias dalykas- yra 
“ribos situacijų” pasirinkimas ir įsitikinimas, 
kad tik šios situacijos gali padėti mums Kipras 

i mūsų esmę.
“Mana būrimbs bejėgiškume glūdi mano: bū- 

'ies iškėlimu”1 (Ih dėr Hilflosigeik dės Daseins 
st es der Aufschwung des Seiįs in mir) —- tei
na Jaspm. Jis yra įsitikinęs, kad uepasitenki 
Minas gyvenimu’yra būtis galimumo žymė.

PATS SKAtTVK IR KITUS PARAO^C

SKAITYTI MĖNRAŠTI 'NAUJIENOS*4 •?

4—N»a>i*’ūn. Fntky, Jitne 28, 1985.



ri VAKARŲ VEJAI-.
Modernias poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viiidial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikų* 

Medicinos direktorius

19U S. Manhelm RdL. WeMcheMw, UL 
VALANDOS: 3 9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Td.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AJ£.

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

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

Chicago, Illinois 60629

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street 
susitarimą

Telef. 778-5574

haMajo vidurinę
nio..

žievelės supiauslomos juoste
lėmis, sudedamos į stiklinį, už* 
pilamos spiritu ir, sandariai už
dengus, laikomos 3 savaites.

Iš vandens su cukrumi išver- 
dajn«cs tirštas sirupas ir atvė
sęs sumaišomas su 1 litru apel* 
tunų žievelių esencija.

Sirupas supilstomas į bute-1 
liūs ir, sandariai užkimšus, lai
komas šaltoje vietoje.

ALYVŲ AR AKACIJŲ

ŽIEDŲ SIRUPAS
Tam reikalui imama:
Šviežius alyvų ar akacijų žie

dus sudėjus į stiklainį, užpila* 
ma strupučiu spiritu ir palaiko
ma 6 savaites.

Nukošta esencija sumaišoma 
su cukraus sirupu.

AUKSINĖS MINTYS

• Greičiausiai pažinsi prakai
to skonį suomiškoje pirtyje.

Funeral Home and Cremation Service
Charles SUsukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

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

5540 S. PULASKI RD.
' Chicago, I1L 60629

Tek: 585-2802

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Nąudingi patarimai tr įdomūs jlčlykai

i:; Miliumi ijjMjiiic muminiu mm

DR, FRANK PLECKAS
- OPTOMETRISTAS

KĄLBA LIETUVIŠKAI 

2618 W.71stSt. TeL 737-5149 
lįkriEB akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leases’'.
■■■•....... . . ..........Minui r

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos antrai. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 Tat vak. 

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rsaaencijej telef.: 448-5545

— Chicagos Lietuviu Suval- 
kiešių Draugijos pusmetinis na
rių susirinkimas įvyks penkta- 
rienj, b:eželio 28 dieną, Ival. ;;<> 
pietų Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Tatman Avė., Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

L, . Strui’yti 
■r ^Koreps.

— Šakių apskrities klubas 
ręngia gegužinę birželio 30 die
nų šaulių namuose, 2417 West 
43rd St., 12 vai. Atsilankę klu
bo nariai ir visi svečiai bus pa* 
vaišinti lietuviškų gamintų mai
stų. Veiks baras su visokiaios rū-

ŠIS TAS APIE LIETUVIŲ TAUTINĮ GĖRIMĄ 
MIDŲ

Midus yi-a laikomas ^ senovės gėriiną,^t^lišlcių alaus daryk- 
■-prūsų ir lietuvių tąuįįniu gėri* toje.
'mu, miiųmas Įiaudie^fepių^- Pa^.? Sinil^vičiąŲs techncllo-

IJętuVišką .midui ^r-9 ainž. giją l^B^m.-Įpradėtas midaus
' mini'-kėiiautojas VuUštahas.

113. metais T. Makpvskis Lie- į 
tuvos ’ žemėlapio paaiškinimuo
se rašė:

‘'Gėrimas iš medaus ir van
dens, sumaišytas su vyšnių sul
timis ir įvariais kvapsniais, iki

gaminimais; f
1967 m. A. Sinkevičiaus mi

dus gavo patentą, o kiek vėliau 
jis gavo patentą Angįjjojė

iLieLuvi^sasj midus ' dalyvavo 
dalyvavo tąrptautiąjėse parodo
se ir mugėse. Poznanėje, M.ont*

• Kai žmogaus nervai įtemp
ti,bū tinai atsiras geidžiančių jais 
pagroti.

• Ir nuoskaudą lengviau nu
ryti užsigeriant.

a Mažiausia ne liktumų sąžinės 
sąskaitoje.

• Dažnai sveiką protą nuga
li nesveikas įprotis.

» Tylėjimas — auksas, kurį 
galima iškeisti į trisdešimt si
dabrinių. ’

® Svajonę.- pasiveja atkaklieji 
ir sėdasi jiems ant sprando.

‘ Ž ■"- 'P'"'" .
-• Lengviausia prognozuoti au

dringus plojimus.

0 Lenk pažinimo medi, kol esi 
jaunas.

8 Tūlas palieka pėdsakus tik 
mėtydamas pėdas.

3 Sunku galvoti, kai kalbi iš

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

š 4605-07 SO. HERMH’Ai.E AVENUE 
! TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-

Florida

sies gėrimais ir dovanų laimėj i- i 160 ir daugiau metų išlaiky tas 
majs.šokiams gros Ewald Knoll | namuose, savo skoniu h- aroma- 
orkestras. Nuoširdžiai kviečia- ‘ tu geresnis už žinomą Malvazi* 
me visus klubo narius ir svečius jos. vyną.
dalyvauti gegužinėje. Valdyba Ilgainiui midaus gamyba bu. 
--------------------------------------- ve primiršta.

s Jis nieko neėmė Į galvą,— 1950 metais A. Sinkevičius pa 
pylė tik į gerklę. siryžo atgaivinti senąjį lietuvių

'  1, ■_ ... njįj i įiiį.ai —r^grurnTiiiiin—twrnajE

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5Q25 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustyma? 
iž Įva iri y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
j TeL 376-1882 ar 376-59&S

— ■” ' • ---------

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parke.

Vedėja — Aldone Daukus

7159 So. Maplewood Ave.
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

VHDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Turns už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki 5100,000.

SAVINGS 3

ANC LG<kN pSSOCIAUIHN

4 n AT) ARCHFQ averNIJF 

Chicle, TL 60632 
CHICAGO. IL 60W

Nuo 1914 metų

MIDLAND
FEDERAL

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, fL 60455 

TeL 598-9400

realyje, Londone ir‘ Zagrebe, 
Cekoslovakij oje. - - m. š.

APELSINŲ įlEVELIŲ 
SIRUPAS ORANŽADUI

Tam reikalur' majna:. .
3 stiklinės vandens,
2 stiklinės cuksaus, 

•V20 gr. citrinos] rūgšties, 
truputy sp»;to, 
šviežių apelsinu žiedelių.
Geltonoji apeis too žievelė nu

lupama aštriu * į.eflių,: - . nepalie-

. tribūnos.

® Ir gimęs šliaužioti, šokinė
ja aplink viršininką.

® Duck kelią kvailiui — protin 
gias pats tave apeis.

® Ir landžiausias protas neat
stoja lanksčios nugaros.

8 Laikas —pinigai, kurių pa
sigendama po laiko.

Šias mintis surinko —
Mokyt. Rita Sprendytė

Fręsh Cherries Nest
In Summer Dessert

< rweet cherrtes art populir far Mttnf
light off the ęfcarrų but they are abo jrxt for creating luscioui 
treats like thm Chezxy Dessert Ntrlx Spongt cake cupt frortxd 
Wnth tad the oasts for 1 J
sherry woea.

Th^asa muo< be smother ttee to rpoos ,* 
“'•■to delic^to or layer with cream hi parfait tlaseee.

Northebarriea kn m the market from mid-Jur^ 
It eariy AKfuM. Te make the most of this short s^aaorų we j 

eb^riee whenever the mens ealla for fruit. Aad

S. wpe Nerthvwt freeh 1 ptekar* (8 oa.) ens ,
< eveei eheg^ae / \ cheese, softened
B/4 cap waiar f 1 tablespoorui eugar
1/2 cup sugar 1 Uespooua lemon juke

> tshletpoona eomrtrreh 1/2 teaspoon grated
1 tebleapoone erater

( 1 Uhleepocma brandy, er 
1/2 teeapooM bomdy

1

vs
package apoeft eake 

dessert sups (t eupo} <
•up flaked eoeonuL
toastedf Hl rhanieeL .ChjLJLtituit ehsrrk^* 3/4 w-at^ and 1/1

Cook • mfavtea. Blend cornstarch and 2 tablespoon* 
writer. Add to eberziea. Cook, stirring constantlyt until thick- . 
Owed and emoriih. Add brandy. Coot Combine cream cheese, ‘ 
S tebbepocQB lemon Juice and peek Mix until smooth. Į 
nest outride of dessert enps with cream cheese mixture. Ro8 / 
it twated COOqmU Spoon UM InM eeeiML j 
^ejrriRjb a__

TĖVAS IRSpNUS
. MARQUETTE K U NERAL HOME

2533 W. 7 ts( Street \
1410 So. 5(11 h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS AWM!MIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS A U iOMOBIUAMS PASTATYTI

-- ———-L-_———----- ..................... ....

------------- . ■ ■   --- T-—

J , VANCE FUNERAL HOME . I 

;ų j _ 1424 South 50th Avenue į <_ I 
! Cicero, 111. 60650 I

, s Tel: 652-5245 v i I
. TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ ,

- L, ■ .
i

y j Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
h JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI I

.dJ - K .

f Aikštės auL mobiliams pastatyti \

______ ________________■ ------------- - ...... ........................... — .

d

STEPONAS (LACK ir SŪNŪS '

I.ACKAWICZ

j Laid i'\ių Direktoriai

2424 West 69Ji Street — Tel. RE 7-1213 s

11028 South west i lwy., Palos Hills, Illinois Į I
Tel. 974-4410 i

7 VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI A

j 1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois k '

Telefonas — 6 5 2- 1 0 03 5 1

-------—-------——--------——-------------------- ------- ----------------

— Naujienos. Chicago. 8. UI. I'rwiay, June 2X. l'.ISa



f ISTORIKAS

Bendruomenei nuo pat jo> pi
kuli ' iki w* Mul r
lankė jos leuguiius, rėmė jos j 

Daugelį1 darbus u* Vasario 16 gimnaziją !
Mylėjo j-'imimą, todėl norėję bū I 
ii palaidotas Huettenfeldo kepi-j 
ne>e. tikėdamasis, kad mokiniai' 
pasirūpins jc kapu, kaip jis jais 
rūpinosi. '

L.-tbdaros draugijos valdybos 
narys Ričardas Tendzegolskis kai 
bėio: — Atsisveikiname su kūrėl 
j u vieno gražiausių Lietuvos is-| 
torijo< laikotarpių. Tokius vyrus 
vadiname Lietuvos savanoriais 
kūrėjais. Toks buvo ir velionis 
Petras Gudelis. Nuo tų garbingų 
kovu praslinko jau daugiau kaip 

j 65 metai. Nedaug tų drąsių vyrų 
beliko. Vokietijoje lietuviams kū 
rėjains savanoriams suskaičiuoti 
perdaug būtų ir vienos rankos 
pirštu- Prieš vieną 
nulenkiame galvas, 
amžinybėn.

Kun. Fr. Skėrys 
Lietuvių evengelikų liuteronų 
bei reformatu Bažnyčios ir Va
sario 16 gimnazijos mokinių var
du ir pakvietė į gimnazijos val
gyklą kavutei.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
šimtas žmonių. Ant kapo padėti 
dideli vainikai — Labdaros drau
gijos ir Lietuvių evengelikų Baž
nyčios paramos fondo su lietu- 

Laidojimo apeigas atliko ir i y-jų tautiniu spalvų kaspinais, ve- 
visus laidotuvių reikalus tvarkė i lionio globėjų A. bei Rs Schulzų,

Reteja gretos- i^fH’1921 m. Ivs 
vės kovu savanorių. tm šu i 
Lietuvai 22 metus laisvo ir ue 
priklausomo gyvenimo, 
jų jau 1940-1941 m. suntaikno
tovietai nužudydami, arba išvež 
darni lėtai mirčiai i Sibirą. Ko 
nespėjo padaryti anuomet, baigė 
sugrįžę po šio karo. Kiti pasi
traukę į Vakarus 1944 m kai cu 
mi tūkstančiais lietuvių pabėgė
lių, baigia iškeliauti amžinybėn, 
čia juos ne žiaurus priešas, bet 
n^ganestirgas laikas naikina. Vi
si jau yra pasiekę arba peržengę 
80 metu rbą Tokio amžiaus bu
vo pasiekęs ir velionis Petras Gu 
•delis, gegužės 31 d. palaidotas 
Huettenfeldo kapinėse, t. y. vie
tovėje, kur yra įsikūrusi Vokie 
tijos LB valdybos būstinė ir Va
sario 16 gimnazija.

Mirė gegužės 27 d. Lardeko 
ligoninėje, prieš perą mėnesių 
gražiai atšventęs 90-tąjį gimta
dienį Dahno slaugymo namuose 
j kuriuos buvo atvykęs tik prieš 
mėnesį. Ta proga ji atlankė ir 
kartu šventė jo pasirinktas tęs-j 
tamento vykdytojas ir bičiulis; 
kun. Fr. Skėrys iš Mannheimo ir 
ilgą laiką namuose ii globoju
sieji kaimynai Schulzai. Iki at
vykimo į prieglaudą velionis gy 
veno savo namuose Lemberge, 
netoli Pirmasense.

j u šiandien 
išlydėdami

sakė sudiev

gražus būrelis narių, 
taikė labai malonus 
buvo malonu ateiti.

Pirm njnas Paul

LjiKaniis velionį, jis padov; 
p ijo jai knygą lietuvių kaiLa.

Bus daugiau)

RIAL ITT ATI PO* BAUUAL ISTATl FOR BAU

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSTMOKUIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KRETPHS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

B212 W. Cermak Road Chicago, ID. Tel. 847-734J

; LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Lietuvių Žsgarės klubo eilinis 
narių susirinkimas įvj'ko balan
džio 27 dienų Ar,'lės Kcjak sa
lėje, 1500 S. Talman Avenue. 
Į šauktą susirinkimą atsilankė 

Oras pasu 
ir nariams

Masilionis 
atidarė susirinkimu. Pasveikinęs 
narius, prašė prie tvarkos. Nuta
rimų raštininkė per.-kaį:ė pro
tokolą, kuris buvo priimtas. Ir 
kitų valdybos narių pranešimai 
buvo vienbalsiai priimti. Gautas 
laiškas iš Lithuanian Council of 
Chicago, kuris šaukia į metinę 
konfereciją. Laiškas buvo pri
imtas. i

Nutarts turėti keturis susirin- J 
kimiu p'r metus — kovos, ba-. 
landžio, rugsėjo ir lapkričio mė- j 
nesiais.' Paskutinis bus priešine-> 
tinis. Susirinkimai bus šeštadie- j 
niais 1 vai. popiet. Taipgi klubas j 
nutarė turėti vasaros atostogas 
gegužės, birželio, liepos ir rug-J 
piūčio mėnesiais. Sekantis susi-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
i B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

YKŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCXX

r. BACEVIČIUS — BEIJL REALT3
INCOME TAX SERVICE .J/'5

6529 So. Kedzie Avė. — 773-2233 
---- ■■ —— - _ ' ■

kim. Fr Skėrys. Prisirinko pilna 
Huettenfeldo kapinių koplyčia 
Karstas buvo apdengtas lietuviš
ka trispalve ir papuoštas gėlė
mis. Šonuose stovėjo garbės sar
gyba — tautiniais drabužiais ap
sirengusių pora mokinių ir perą 
imifoimuocų skautų. Pamokslą 
baigė malda, sukalbėta lietuviš
kai ir vokiškai. Visos kitos laido
tuvių apeigos vyko rietuvių kal
ba.

■Prie kapo, kun. Fr. Skėriui su
kalbėjus maldą, sugiedotas Lie
tuvos himnas. Vokietijos LB vai 
dybos vardu atsisveikinimo žodi 
tarė jos reikalų vedėjas J. Lu
košius. ' vutę.

>Nors’ Vokietijoje velionis gy- Kunige Zimmermann - Geisert 
veno atsiskyręs, bet suprato sa- papasakojo, kad velionis buvo 
:vbs organizacijos reikalingumą: geras Lembergo evengelikų pa- 
/priklausė Vokietijos lietuvių rapįjos narys. Paskutinį karta

v -

Zinos ir Jono Glemžu didelė 
puokštė gėlių taip pat su tauti 
iriais kaspinais ir daug kitų.

Per kavutę kun. Fr. Skėrys 
pristatė svečius vokiečius iš 
Lembergo: evangelikų parapijos 
kunige Zimmermann - Geisert 
su jos vyru, tos parapijos tary
bos nariu, ir velionį iki mirties 
globojusius jo kaimynus Adel- 
gundę ir Reinholdą Schulzus, vo 
kiečių kalba supažindindamas 
juos su velionio gyvenimu ir šeL 
m — sūnus Leonas gyvena Kau
ne, o duktė Marija Medeišienė — 
Australijoje- Dėkojo G. Lucienei 
ir virėjoms, paruošusioms ka

Prieš kelis metus, lietuvis 
svečias iš Anglijos buvo užėjęs 

rinkimas įvyks rugsėjo 28 dieną J Į -įkalto Prasidėjimo Merge-- 
lės Marijos šventovę Brighton 
Parke, Chica-goje ir jis paste
bėjo, kad čia. jau vyksta pre
kyba. Tuomet jis atkreipė dė
mesį ir parakė straipsni į lie
tuvių spaudąžTai matyt pas
tebėjo klebonas ir tą -biznį su
stabdė.

Reikalui esant, nariai prašomi 
kreiptis į valdybos narius: Po-; 
vilą Masilionį tnl. 585-5611 arba., 
Rožę Didžgalvis tel. 927-8660. j 
Mes viską sutvarkysime. Nariai 
prašomi gerai įsidėmėti.

Po susirinkimo įvyko poirir į 
vis, kurio metu mezgėsi malonūs ( 
pokalbiai. . Visiems palinkėta į 
sveikų atostogų ir šiltų, malonių 
dienų.

Rožė Didžgalvis, koresp

'KRISTUS IŠVAIKĖ PRE.
KIAUTOJUS

1 
t 
i 
i > 
l

1

Nors jau artėjam,? prie pa
baigos 2,000 metų, kakip Kris-, 
tus išvijo iš šventyklos prekiau 
tojus. Jis išvartė jų stalus su

Bet ir dabar dar atsiranda*’ 
norinčių prekiauti šventovėje, 
prekėmis ir išžarstė pinigus, 
tik kaž kodėl parapijiečiai', 
tai nekreipia dėmesio. .

1

Bet dabar jau atsirado kili 
biznieriai ir tai kaž kodėl, kle-. 
bonas D. Mozeris nekreipia dė
mesio? Prekiautojai jau taip 
įsidrąsino ykai krikštykloje 
rūko, kaip karčiam oje.

Aš manau, 'kad tai yra nelei
stinas dalykas ir pažeminimas 
šventyklos. Jėijjau kartą pre
kyba buvo šušiabdyta, tai ko
dėl dabar kitiems biznieriams, 
vėl leidžiama prekiauti, kuo jie 
yra geresni? Dar neteko ma
tyti, kad kurioje nors lietuvių 
šventovėje būtų taip elgiama
si. O Kristus yra pasakęs:šven 
tykia .yra maldas namai ir čia 
jokiai prekybai ne vieta, Tai ir

mes Kristaus pasisakymą pri
valome vykdyti.

Antanas Marma
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 

[Dilelis butas savininkui Geras inves- 
i tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. < - -

I ---- ;-----
f Didelis, grižai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. ;

I ŠIMAITIS REALTY
I

— Chicagos Lietuvių Pensi
ninkų klubo valdyba rengia iš
važiavimą liepos mėn. 3 dieną 
8:30 vsL ryto pas Anelę Kojak. 
Informacijoms dėl važiavimo 
teirautis pas VI.' Bražionį telef. 
776-4595 arba pas J. Skeivį tele
fonu 778-6536.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St ■ 

Tel: 436-7878

Marquette Parke parduoda
mas mūrinis bungalow su bal
dais, 2 kambariai beismonte. 
Nuoma S75.00. 2 maš. garažas 

6947 S. Washtenaw Ave.

v

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turto Chicagoa miesto įstoto^. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, jr»i 

jarantootai ir H&iln«aL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman An, 
•ToL 927-3559 '

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 -S. Ashland Ava^ 

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

—Lietuvos Vyčių metinis pik- 
nikas-gegužinė bus ketvirtadie
ni, liepos 4 d. Vyčių apskrities 
pirmininkas Alg. Brazis kviečia 
visus dalyvauti—47th ir Camp
bell namuose ir sodelyje, Chica- 
goje. Pradžia 12 vai. Bus lietu
viško maisto, skanių gėrimų, 
dovanų laimėj imiai ir šokiams 
bei šokių konkursams gros 
Ąžuolas Stelmokas.

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

ARVYDAS KIELA 
.: 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

InUfUt Compounded 
$aiiy »nd Paid Quarterly

<wf
F•< V Okj» INiC/O'i

- ut f ęea 
financingy

1 AT 0UI LOW UTB

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairtH Taisymai

Naujienose galima gauti -t, 

AUGUSTINO PAŠKONIO 
; .-knygą apie

PASSBOOK 
SAVINGS...

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4-00. 
Už persiuntimą , pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Interest Rates 
.' P>id on Serinis

NAUJIENOS, 17.39 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608 Mutual Federal 
SavinqsfandLoan

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

L

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

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

i Savininkas parduoda 
DIVERSEY ir CENTRAL 
Galima tuoj užimti .2 aukš

tų mūrinį. 1-as — G-.anlb. ir 
uždaros gonkos, 2— 4 kamb., 
uždaros gonkos. Baigtas žąsis, 
maudynės, atskiri šildymai, 
2y> mašinų gąFąžai.^5
1 " K£iną $ 12,W.

Notary Public
INCOME TAX SERVICB

4259 S. Maplewood, Tol. 254-745?
Taip
iškvi&

4$

for Information.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GOVERNMENT JOBS.
$16,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

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

^ .. ( ■fcverg.; Fark, 61. 
^■*0642 - 424-3654

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Dirbo valandos: Kasdien: nue
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1449 West 63rd Street

✓

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdominę gydy
tojo, rboonMičs veikėjo ir rašytojo atainunimua.

Dr. A. — MINTYS IR DARBAL 259 pel., riečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
Fuatrūptūima  88.00

Dr. A. J. Gosacn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Dr, X J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMON2S. Kelionėj po Europą įspūdžiai. Tik___

G*Uxu taip pat nž*akyti paMu, atsiuntus ček) arba

MOO
B3.08

rzoi

4«durt f] peniuntfaDO HhddomA.

Naujienos, 1739 S. Halsted SL

KAINA — $17. rPersfuntirrrrf pridėti $1J

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e .t m a n Dečkyt 

TeL 585-6624

' ADVOKATŲ DBAUGUA

Darbo .ralandoc 7 
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 

Šeštadieniais pagal su&itariraą 
4636 S. Ksdile Ava. 
Chicago, IIL 60629
Tel: 778-8000

B

JOHN GIB AHIS 
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

Friday, June 28, 1985.

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” n pas 
autorių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

f




