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GROMYKA ■ SOV. SĄJUNGOS
BEIRUTO AERODROMAS 

' ; BUS UŽDARYTAS <'

WASHINGTON, D C.— Prez. 
Reaganas, 'asmeniškai nuvyko į 
Washington o aerodromą ir pa
spaudė ranką iš Beirute siigrįžu- 
siems paleistiems amerik je_ 
čiams, . bet sekretorius- Shultz 
tvirtina, kad Beiruto aerodro
mas bus uždarytas,■. kol nebus 
paleisti . amerikiečiai, suimti 
.prieš JAV lėktuvo pagrobimą.

Sekretorius Shultz, pareiškė, 
kad bus paskinta 500,000 xIple- 
pijų- premija tiems, kurie isaiš- 
kins - tuos šijitus, p; grobusius 
Atėnų aerodrome pakilusį JAV 
ke&iyinį lėktuvą ir nušovusius ’ 
ĮĄV. jūreivi, nėrimo, gilyn.'^pe- 
cialistą. Jie . .privalo . mutątyti 
grobikų ų žudikų vardus bei pa_ 
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UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIU 
GRUZINAS EDVARDAS ŠEVAR

M. Gorbačiovui pasiūlius, sovietų “] 
patvirtino Gromyka ir ševard

MASKVA, Rusija. — Amari- 
! kos žinių agentūros iš Maskvos 

praneša, kad antradienį, Michai
lui Gorbačiovui pasiūlius, krašto 
prezidentu buvo išrinktas gudas 
Andrei Gromyka. Tuo pačiu nu
tarimu Grcųnyka atleistas iš už
sienio reikalų m.nistario parei
gų, kurias jis ėjo 19 metų.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeriu paskirtas 57 me
tų gruzinas Edvardas ševardi- 
nadzė, kurįs buvo veiklus Gru- 

j zijos komilnistų partijos narys, 
1 stojęs už valdžios apgavikų su- 
Į ėmimą ir sušaudymą. Gruzijos 
• kalnuose komunistų partijos na- 
| riai “įsteigė” mokyklas įr ėmė 
Į pinigus iš Maskvos finansinių

kai šis klaus 
mos, tai (i 
biurui pas-ūl 
va. Jis buv 
vienbalsiai, 
įnėjo. Bet ; 
rr/ej’mo prie 
novo r era ji 
negalėjimas 
kalus nuo s

mokėtų milijoną dolerių
VĮ TOKIą PROPAGANDą KR

Amerikos lietuviai, nujautė,'
’ . L ’ C Z "

savo. Balsuotojų būtų 
būti daugiau, bet jų buvo žy
miai mažiau. Ir tą mažesnį bal
suotojų skąščių skaičiuoja, skai-

turėję

>bė,- Amerikoje buvo Įvairiausių 
p&įitoių, reJigmiųvir są'vKalpos

eiuoti. '•

vasis pasaulis žino, kad to karo 
nenori ne vjen rusai, bet ir su 
rusais bend radarbiauj an tieji 
įvairūs nainiai, kamantai, kisie
liai ir kiti. Visi žinome, kad mu
sulmonų šijitų vadas Nabih 
Berri palrido visus pagrobtus 
-smerikrečius--Užteko preziden
tui Re3ganm~įsakyti, kad pa
leistu pagrobtus amerikiečius 

'• ir sąyp įžodžius paremti septy-

gijų- įgalėjo, 
hjiąu-' 

įahįzačijū; ..ig-yėštj jMš&L- 
■™ Jdarbąs.bet įie jy 
fną?.irisus Amerikos. lietuvų£v

varoj tąsia komunistinė

metus pasakoj^^įę komunisti
nės - santvarkos' gerbūvį^ bet to 
gerbūvio jie negalėdavo paro- i 
dyti. Amerikiečius jie nuvežda
vo pavergtbn Lietuvon, bet Vii-' 
iriuje juos laikydavo viešbutyje, 
o į viešbučio valgyklą atvežda
vo dar gyvus . likusius atvažia
vusio giminaičius.

Komunistai ruošdavo mokslL

uHjgątaąroąiį --'■ -
-y- r • -"V-Į

^OBaširedo,. ?kad, vienos oępgątiį- 
^ąęitošyji&mš' neužteko lyJie^įid- 
r^yį^cą daryti, 1^< tą -0®gą- 
nižącįją, žį^yadmla Liįte Eėhd-
.nromi9ife,. būtų jų vaiaohiaJ-ųJifei ninku, menininkų, |<^ėjų, daL 
{^testuib rinkimus, grobe _į«nų 
^tuviškų organizacijų iždus, 
traukė \ j ąs ame rikiečių jteisniąn;

i katalikų laikraščius. į 
vo raukas, šmeižė ir iiiėkino 

Veiksnius, bet Amerikos lietuvių 
nepajėgė Suvaryti vienon Behd- 
ruomenėn, ksd galėtų jieirre- pri- 
mesti savo valią. ‘ ~
y-Pasaulio lietuvio” redakto-

• >*' ‘.N < ' - .. • jl —,
įūįs-Brunius Nainys neteko kan
trybės ir reūcaJą iškėlė-'viešu- 
hno©. Bendruomenė neprasto i 
Mgal'-i^icajčiuoja baisus. Nainys 
žipicŲkad .ikf šio meto balsavo į

• ma|ėsniši lietuyįų

Andrei Gromyka

nininkų vakarus ir koįnferenci- 
jas, kad Amerikon atvažiavu
sieji galėtų iškaulyti dolerius, 
mokslo paslapčių, mašinų, bet 
Maskva tomis paslaptimis ne
galėjo pasinaudoti, nės nebuvo 
paruošamų darbų. Visi jų raš
tai nueidavo niekais, kai vjsam 
pasauliui buvo aišku, kad rusai Į 
nepajėgia išmaitinti savo žmo
nių. Amerika pasigamina tiek 
duonos, kad gali badaujančius 
maitinti, o rusai neturi duobe* 
net ūkininkams.

Paskutiniame P.L. numeryje, 
be visos e»lės kitų nesąmonių, 
viename straipsnyje yra tokios 
mintys:

? “Orgamzuoti energiją ir prie
šintis blogiui, nežinant kas yra

■ blogis, neturime nei jėgų, nei 
noro. Tai ir vra roti didžioji 
priežastis kodėl Vakarai yra 
l'-rke kaoituTu^i, ro-m rizi
kuota atominiu karu. Laikas dir
ba Sovietų naudai, jų rankose 
iniciatyva, bot tik tol, kol So
vietai ruošiasi karui, jie negali 
sustoti, nors kažkiek pasirašytų 
laikos sutarčių’’. (P.L. 11 psį}- 

Sovietinėje spaudoje, televizi
joje ir radijo, stočių skelbiamos 
Šios melagingos žinios nedavė 
reikalingų, rezultatų. Dabar jas 
paskelbė “PL”. barzdukinių su-1 
organizuotas Bendruomenės or. • 
ganas. Jis' tvirtina, kad laisvasis 
pasaulis yra linkęs kapituliuoti, 
negu pradėti atominį karą. Lais-

niąisZJĄyčkąro laivais, kad šįji- 
tai sutiktų išleisti pagrobtuosius 
ariierikiėčiuš. Šijitai fanatikai 
rengėsi suimtus amerikiečius nu
žudyti, o libaniečiai juos išlydė
jo iš Beiruto aerodromo gėlių 
puokštėmis.

Pats prezidentas Reaganas 
sekmadienį paskelbė, kad 39 
pagrobti amerikiečiai buvo nu
vežti į Frankfurtą ir ten turėjo 
progos susitikti su atskridusiais 
giminėmis.

Prezidentas taip pat priminė, 
kad bus atsakingi tie šijitai, ku
rie nužudė vieną JAV jūreivį. 
Prezidentas reikalavo, -kad būtų 
paleisti jr anksčiau sulaikyti sep
tyni amerikiečiai. Jis nieko šiji- 
tam neprižsdėjo ir į Izraelį vi
sai nesikreipė, kad būtų išleisti 
Izraelio stovyklose la-kyti Liba
no šijitai. Izraelis pats nutarė 
išgabenti dalį šijitų į Libaną.

Vakarai niekad nebuvo linkę 
kapituliuoti kcmunj.stams. Tai 
yra gryniausia Maskvos propa
ganda, kurią Nainys skelbia Pa
saulio Lietuvyje. Lietuvių tarpe 
nėra nej vienos didesnės organi
zacijos, draugijos ar klubo, ku
ris būtų pasiruošęs eiti Nainio 
propaguojamu keliu.

Lietuviai yra pasiruošę kvies
ti galimai didesnį žmonių kiekį 
kovai prieš sovietinį imperializ
mą. Jie džiaugiasi prezidentu 
Reaganu, kuris moka Kremliui 
trumpai ir aiškiai pasakyti, ko 
jie negali daryti. Piez. Reaganas 
norėjo iškviesti Gorbačiovą, kad 
jis atvyktų į Ameriką ir išklau
sytų jš palies prezidento lūpų, 
ko Kremlius negali daryti, bet 

.pastarasis pabijojo ir į Wasfr- 
ingtoną nedrįso važiuoti.

Pr,V- Reaganas Įsasakė šiji- 
tams. ko jis nori ir ko visa Ame- 
rika nori. Viceprezidentą? Rtish 
apvažiavo svarbesnes Europos 
valstybes ir įtikino jų vadus, 
kad reikia žingsniuoti su Ame
rika pasaulio laisvei ginti. Lais-

MICHAILAS GORBAČIOVAS PERTVARKĖ 
VjSĄ POLITINĮ BIURĄ ’

Niitarė pagerinti darbininkų gyvenimą 
ir prižiūrėti maisto gaminimą

MASKVA, Rusija. — šiomis o vėliau tapo užsienio 
dienomis Maskvon suvažiavo vi- 
sas 'Sovjetųl^fungcs -komuničtų 
partijos centro/komitetas ir pri
ėmė visą eilę svarbių nutarimų. 
Pirm-oų eilėn/Gorbačiovas pa
rinko *įr papėdė politinį biurą, 

•e yra 13 narių. 
Romanovas, bfi-

Dabar jx>li‘ibi 
Sakoma, ka< 
vęs Leningrado srities* komunts 
tų partijos 
blogai jausti 
traukti iš p< 
anksčiau jo 
mas kaip 1
Černenkos pireigoms. Kai įsiti
kino, kad Gcrbačiovas sustipri- 
pasitraųkti. 
no savo pozi 

r 
Andrejų (ii 

to pareigoms

nunisteriu.

1908 m. liepos 8 d. Jo tėvas bu
vo stiprus ūkininkas. Tėvas lei
do savo sūnų j žemės ūkio mo- 

( kyklą Minske, bet jis jos ne- 
| V - -bai^e. <- .

vadovas, pradėjo 
ir nutarė paši

lto io biuro. Kiek 
raidas buvo mini- 
andidato mirusio

ijas, tai “nutarė 
romyką prezjder.. 
pasiūlė pats Gor

bačiovas. Manoma, kad jis, norė
damas atsily pnti Gromykai už 
pasiūlymą iš'inkti 
partijos sekretoriumi, dabar pa-
siūlė Gromyli prezidento parei
goms.

vedė šaunir 
noro suruoš 
Jis įsakė iš 
jaus atvežti 
nės Ekaterr 
Ksi vestus 
tai pradėjo < 
Romanovas 
džiausią ir 
maistu ir s 
tai_buvo sm 
lėkštes grą 

’ buvo tik šu 
buvo sušaudyti, o daleis tų ko-, tardymų. K 
munistų pabėgo į kalnus.

Užpraeitą ketvirtadienį pose- kėjo. Jeigu 
įžiavo Kremliuje Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos politinis ■ 
biuras. Iš politinio biuro buvo 
atleistas Griųc,r:jus V. Romano-i ' i
vas. Paskutiniu metu Romano-< I 
vas sunkiai sjrgo ir į posėdžius i 
negalėdavo ateiti.

įstaigų, “mokėjo’’ mokv-toj'ams 
ir “mokyklų sargams”, nors 
Gruzijoj nei tų mokyklų, nėj 

' mokytojų nebuvo.
Ministeris Ševardinadzė nieko 

bendro neturėjo su tais komu- 
reikalų nistų centro komiteto nariais ir 

reikalavo, kad toki? sukčiai bū- 
(ūfijejė .tąDalis nuteistųjų

nė, tos earit

manovas, k 
Sovietų Są 
bet debar j 
kėdės netekGromyka vedė gudę Lidiją 

Grinevičiūtę. Jiedu išaugino dvi 
dukteris, kurios yra ištokėjusies j 
ir augina šaimas. Gromvka vTa ' 
gudas, bet jis yra visai sunisė- j 
jęs. Jis rūpinasi visais Rusijos! 
komunistų reikalais, bet ne Gu- • 'mtus amerikiečius paleido, c 
dijes gyventoju gerbūviu. Gro_ i dabar prezidentas nori žymiai į 

daugiau. Berri tvirtina, kad jis/ 
apie tų kitų septynių j 

amerikiečiu likimą ir negali ga-i 
rantuoti jų grąžinimą.

Beirute labai plačiai komen 
tuojamas britų premjerės pa
tarimas vesti bendrą kovą prieš 
teroristus, *’'' 
nius lėkiu 
bombas ar 
įstaigose.

komunistų reikalais, bet ne Gu-į 'mtus 
dijes gyventojų gerbūviu. Gro.į 
myka mokėjo sugyventi su 
Chruščiovu, Brežnevu, Andro. nežinąs 
povu, Černenka, o dabar su 
Gorbačiovu. Tai vienintelis ko-’ 
munislas kars taip Ilgai išven- i 
gė kalėjimo, nebuvo pavarytas • 

i ir padarė karjerą. Gudijos ūki-' 
•generaliniu , nin^o sūnus tapo Sovietų Sąjun- Į 

gos prezidentu.

• Gorbačiovaj šia proga paste
bėjo, kad jis atkreips visą savo į 
energiją Sonetų Sąjungos vi-j 
daus reikaladjis. priėjo įsiti-Į 
kūlimo, kad lalėjo laikas page- '* 
rinti Rusijos) darbininkų gyve-i 
nima. Iki šb meto didžiausia1 
-krašto turtų dalį nusinešdavo • 
kariai, valstybės pareigūnai iri 

i partijos vadaj, o darbininkų rei-!
kalsi būdavo pastumti antron 
eilėn. Dabar nustatyta, kad Ru
sijos ir komunistų pavergtų ša
lių darbininkai mažiausia uždir
ba, įvairiai." būdais jie buvo 
skriaudžiami.

Kcmuni.-tai prieš 1917 
perversmą tvirtino, kad
rins Rusijos darbininkų gyveni
mą, jų ath ginimą ir darbo są
lygas, bet iki šio meto Rusijos 
darbininkai labiausiai buvo 
skriaudžiami.

Gr<Tinyka užsienio reikalų mi
nisterijoje dirbo 25 metus. Pra- 
džio;,? jis buvo užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas, jaunas 
buvo paskirtas ambasadoriumi.

BERRI NEPATENKINTAS
PREZ. REAGANU

BFJRLTAS. L:banas. — Na-j 
bih Berri, Libsno teroristų va-Į 
d as, pareiškė savo nepasitenki- I 
n imą prez. Reaganu. Kalba ėjo t 

lėktuve pagrob- I 
. o dabar pro-! 

reikalauja paleisti dar 
amerikiečius, suimtus 
metais.
duotą žodį išpildė, sir į

apie Amrrikcs 
tus amerikiečius, 
ziden’as

praeitais 
Berri

ar kitose

metų 
page-

KALENDORfiLIS

vasis pasaulis pritaria Amerikai, 
o lietuviai džiaugiasi.

visų “čislkų 
gai paleko 
šaudyti. Ji; 
•iovą pasiu 
toriaus pan 
vas, atsilyg 
pasiūlė k ras

. — Strope 
gumas brau 
reiškė senai

— Chica< 
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Dalyvaus Chicagos meras Harold Washington.
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Mindaugas Siliunas, M.D

Donatas Siliunas

Andrian Aragones

Kenneth Yerkes, D.D.S

Racine, Wis.
PRISIMINRM BIRŽELĮ

nepagydoma alkoholike ir pros-, 
titule. ?

ko is ma
riau da u. 
reikalayo 
> los auka

bas paruošė užkandžių ir pa
kvietė dalyvius pasivaišinti. Dar 
porą valandų svečiai užkandžia
vo ir

sums.
turės .pirmosios pagalbos

Ramune Maciejauskas, D.D.S 

L. Dalia Petreikis. D.D.S.

Leroy Brodian 

Andy Markulis 

Joe 'Yerkes

Aiderman Aloysius A. Majerczyk
Honorary Chairman

Victor Utara • . v
President j t

Muzika - Tautiški valgiai - Artistų kūriniai 
Žaidimai ir dovanos vaikams 

Telefonuokite 847-0664

Universiteto 
tą. t Tikrins 
ir širdi.

Šventės vedėjas — JOE KULYS

miesto svei
pirmininkas. Jia tvarko Chicagos Svei

• Naujos priemonės dantims tikrinti praves Dr. L. 
Dainą Petraitis, Dr. Ramunė Maciejauskas, Dr. Len 
Yerves.

šventės pradžioje dalyvaus-Laimutis Nargelėnas, 
Illinois valstijos policijos vadas.

» Atskris Chicagos Universiteto vaikams gydyti 
malūnsparnis. . ..

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ V AL 
DYBA SU PIRMININKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARDO 

ALDERMANU ALOYSIUS MAJERCZYK KVIEČIA 
VISl'S LIETUVIUS DALYVAUTI

Birželio 22 d. Wisconsin© šau
liai atšventė tradicinę lietuvių 
šventę Jom-nes. Į gražią Vine® 
Bagdono sodybą ant Mičigane 
ežero kranto sugužėjo gružam 
liurys šaulių ir jų svečių. TenM 
džiaugtis, kad netruko ir jautr
ino. Laitai gražaus vakaro tyla
moje . rSkikningai liepsnojo lai
žąs. Svečiai prie Laužo padain*-! 
'vo daug, daug dainių kurių 
ciss skrido nėr žaknras ežeMH

Atvyks Chicagos miesto ligoninės kraujui teikti 
skubos automobilis.

?lė palapinė sveikatai tikrinti. Chicagos 
edical Centro gydytojai tikrins sveika- 
kraujo spaudimą, cukrinę, plaučius

♦ Chicagos Sveikatos Departamentas skiepys vai 
kus nuo užkrečiamos ligos.

skyrius suruošė jų prisiminimų. 
' 'Birželio 16 d. 2 vai. popiet, šv. 
Kaarmiero bažnyčioje kun, fo
nas Duoba, MiC. svečias iš čiha- 
įna, a tnašavo M®tuvfekar yv. nri- 
šias už fterstekfcjamus lietuvius 
ir paaakė dienai pritaikintą pa- 
HMtrslą. PamaaMų «retn giedojo 
&v. Kazimiero parapijos etom 
vedamas imiz. Juozo Grirnkio.

Po pamaldų visi susirinko j 
parapijos svetainę pažiūrėti 
skaidrių, kurias pagamino V. J. 
Paukštėmis savo kelionėse po da
bartinę Lietuvą. Matėme VU-, 
■niaus k-Kauno bažnyčias bei kj. 
Its htbrinjvs pastale, Trakų

įtfCMikti M’lerį j
Mileriui atėjo 

v etų šnipų link- 
tanti 3i<h*vnu.

» Vaikus juokins klaunai, dalins žaislus. Chica 
knygynas suorganizuos pasakas vaikams.

Joe Kulys
General Chairmaga

Carole Balzekas V;
Bob CounselI *

vus 
gas 
virl'p šnipų tinklą

Jwokilgiausias bwvo Milerio 
liudijimas teismui. Jis turėjo 
pasakoti rririekusiem-' tsTįSė- 

K buvo nuvestas į 
kaip: jis

Betxreikalas laip toli nenuėjo 
FBk agentai suėmė Ogorodniko- 

i Jiems iškėlė bylą už paslan. 
perhuoti FBI agentus į so-

LOS ANGELES, Cahf. 
sovietų a - ntai pris-rpaziiii 
tais. Nikolai Ogorodnikov gavo 
S metus kalėjimo, oįjo žmona 
Svetlana Ogorodnikovienė galį 
gauti IX ni3tų kalėjimo.

. ve vien tik 'fųykįis-
lutais ketuviUMs tikiu- 
manti. Lslonjcs faįpnrtse 
me įvairių k datų, kurioąj>u. 
vo reikšmingos ft- svarbios mū«ų 
tautai h- vištytei, tačiau jers 
Ap blėsę mūši* mintyse, o biržė- vaizdus.
lk> įvykiai miarrts dar tokie Racjne Lietuvių Motor

_.v Brighton Parko Lietuvių dienai vadovaus.,-Viktoras 
Ųtaras ir-Joe _Kuiy&. Paveiksle matome -ir kitus-iomite- 
to narius. \.t

Ogorcdnikovai Kalifprnijo 
ripažino su FBI agentu R chard 
M:leriu jr pradėjo jį Kalbinti so
vietų šnipų ©rganizr/cijos tarny
bon. Kad galėtų išsikalbėti, Ogo
rodnikovas paprašė' Milerį už
eiti į namus. Mjl<Tis sutiko.

• Atvyks šventės pradžiai’ Cook apskritie 
rifas R. Elrod.!

Du įij pamilo. Ji užmiršo savo vyro 
Užsimojimais 
pianus. Jai laibiau rūpėjo Mile
ris, negu jos virs minkai, jos vy- 
ras ir visa Sivrietų Sąjunga.
\ Be visos eilės kitokių planų 

^vetlana turėjusi skopti į Vie- 
iiUl kur jiedu būtų susitikę 
ąukštą sovietų KGB pareigūną, 
kuris būtų i trauku Milerį į so-

len jis su .15 metų
Svetima kiene, kKi
t^ip P«H rytoji 
voxtetu IrtikhĮ 
minti* įlįrtt į x 
lą rr V& gUys.

5 reikal 
b<lana, įtikinėdama R. Milerį

susipažino su Svetlana, kaip ji Man gada žmonos, kad ji tapo kūa, neišdildomi. Racine ALTo 
padėjo vyrui įtraukti Milerį j so- 
viti.ų žvalgyix>s tinklą ir kaip,

pradinius jos j Kala- J’ P®1' Pateko į Mile
rio glėbį, .lai sovietų viršininkėj 
jau visai neberūpėjo, b?t nega
lėjo užmiršti Mikšio. Ką jautė 
ir ko norėjo — pasakojo Mile
riui, o Mileris prisiekė, kad teis
me jis pasakysiąs visą teisybę.

Na, ir pasakojo. Ttjsėjams 
buvo gardaks juoko. Vienintelis 
Ogorodnikovas nežinojo ką da
ryti — juoktis ar wrkti. Kada 
jis užgirdo teisėjo spr ndimą, 
taj apswriarQjo. 53 metų Ogo
rodnikovas stengėsi išgelbėti 
bent sav'» žniHna it įku^Siskę^ 
ką jfi kepė ’*• ką jai liepė Rich*

Te sėjas K nyou p* anese, kad 
turįs a lūžėtai' perskaityk veą 
bylą. Liepos 15 dieaą paskirt 
bausmę Svetlanai. O Mileriui 
lxu«nė liūs paiskiratM dar vė
liau, nes ir jis nužingsniavo tį)-, 
liau negu turėjo.

Stasy* Jasinevičkts

• At važiu* s Chicagos policijos didysis sunkvežimis. 
Atjos raitoji pilicija ir atsives apmokytus 
eagos ugniagesiai 
kėjus.

prezidento rea«a.no 
PAREIŠKIMAS

“45 metai praėjo nito tamsių, 
jų HMO metų, kada sovietų ar. 
«tx*, suaktejusioi mu r«mų re. 
tiimu perėmė štas ttria aepri.

Raitijos M^nMikas 
•tattrm sovietų apsvtafw cha

• Aldermanas A. Majerczyk yra 
kates skyriau; 
katos skyrių.

ard Milerjs.
— .Aš dariau

pwj, Puntuką ir daug kitų senų bangita, prtTttiūdamas tas 
ir nąojfe. jddmybių. Geroka va
landėlė pnatįgv baugint, bežiū
rint į thvs bet folinius



LIKIMAS KITAIP LĖMĖ. - - į

Gražių Forest Hills (Bostone) delis savo krašto patriotas, ga* į 
kapinių kalnely birželio 20-sios ! bus profesionalas — farmaciniu, j 
gražų rytų palikome amžinį’ kas, bet ir apsukrus, sumanus 
ilsėtis profesorių dr. PRANj^ 1 vyras. Nemakščiuose jis nupx - 
ž-VElKAUSKĄ. > ■ ■ <i ko vaistinę, bet, negalėdamas iš

Apleido jis mus staiga, Irk ke. jos pragyventi, išvažiavo j JAV ; 
tas dienas tesirgęs. Pirmasis šit- pinigų užsidirbti. Grįžęs, su po. ( 
d rs smūgis nepajėgė tvirto že-1 ia rusų Maskvoje ir Kijeve įstei. I 
miričio įocktį, po kėlių dienų' gė vaistų sandėlius, bet dalinin, 
pčsikarlcjęs antrasis buvo urir. J 
tinas. " ' ■ '

Velionis buvo k lęs iš tokios čia dirbo draudimo bendrovėje, 
senos žemaičių bajorų giminėj, J buvo pasiųstas atstovu į Rusiją, 
kurios atstovai su ginklu rauko* į apsigyveno Vilniuje, čia ir mirė 
$e kovojo dtl savo krašto lais-1 1904 metais, velionį Praną pa
ves. Jo proseneliai dalyvavo Ra-1 likęs dar kūdikį, 
ro konfederacijoje (Tai 1768 m.! Valionio motina Matilda Vir. 
L.nkijos ii Lietuvos bajorų su-' šilaitė gimė čenstachave (Len- 
daryta sąjunga, kuri surengė kijoje), kur jos tėvas, pasitrau- 
r'pasisekusį sukilimą Lenkijos kęs po 1863 nu sukilimo, admi

nistravo didelius dvarus. Ji, nors 
išauklėta lenkiškose tradicijose, 
bet apsisprenrlė lietuve; apsigy-| 
venusi Vilniuje, tuoj ėmė reikš- j 
tis lietuvių veikloje.

Lietuvių spaudą lemus, ben_- pa^ kurios išėjo ne vienas vė- 
dradarbiavo Viltyje, Zavadskio Įjills pasižymėjęs tos ar kitos 
leidyklai vprtė lietuvių kalbon veikėjas, redagavo moks^

gė vaistų sandėlius, bet daliniu, 
kų įklampintas turėjo bendrovę 
likviduoti ir vėl išvykti į JAV.

Čikagos Akvariumas ,Mikas Šileikis
ir Liteuvos senajai politinei ir 
tikybinei santvarkai ginti, kraš
tui iš Rusijos įtakos išvaduoti 
ir karaliui Stanislovui Augustui 
Poniatoyskiui nuo sosto paša
linti).

Jo senelis Leopoldas šveikaus- 
kas'dalyvavo 1831 metų sukili-' 
me, dėl to turėjo emigruoti į 
užsienį. Po kurio laiko grįžęs, 
dalyvavo 1863 metų sukilime, 

“'"todėl pabėgo į JAV-bes. Velio
nio' motinos tėvas Antanas Virši
la, toks pat žemaičių bajoras, 
taip pat buvo 1863 metų suki, 
limo, dalyvis.

Taigi velionio gyslomis tekė- 
jo; maištininko^kraujas. Jis pa- 

. veldėjo, sakykime, tradiciją .eiti 
prieš įveją. Tai ryškėjo jau jo 
jaunystės metais.

-Gimė vęlionis Pranas Vilniu
je, kada ten dar nebuvo nei dr. 
Jonė Bašanavičiaūs, iįei Lietu
vių moksku nei dailės; nei Rūtos 
draugijų, nei didesnių lietuvių 
verslamonių, bet jau buvo vie-1 
nas kitas lietuvis gydytojas, ad
vokatas ir būrelis kitų veiklių 
lietuvių,' kurie ne tik tikėjo Lie

leidyklai vėrtė lietuvių kalbon

labai veiklus mokinių tarpe. Va- Po karo, kada dar nebuvo 
dovavo kairiųjų mokinių kuo- - ncimalaus susisiekimo su užsie-

dvasinio turinio raštus, parašė, Įeivįų laikraštėlį “Atžala”.
ir išleido net du elementorius ir 
kelias knygas, žodžiu, tai buvo 
šviesi, išmintinga, maloni, labai 
mylėjusi jaunimą moteris. Jos 
namai buvo savotiška oazė, ku
rios pavėsiu džiaugėsi nemažas 
lietuvių moksleivių būrys. Tarp 
jo buvo tada dar pradedantieji 
rašyti, o vėliau iškilę į mūsų 
Parnaso viršūnes Faustas Kirša, 
Kazys Binkis.

Ir aš joje ■ esu praleidęs daug 
valandų ir išgyvenęs daug 
džiaugsmo. Tas valandas ir da
bar atsimenu, nors tai buvo taip! 
seniai. , . j . .

Toks yra velionio “užnuga
ri^’, tokį kraitį jis atsinešė, a t
eidamas į šį pasaulį. j
‘ Kai aš 1911 m. rudenį atva-j 
žiavau į Vilnių ir susipažinau su 

tuvos prisikėlimu, bet -ir did^y-i šveikauskienės šeima, velionio, 
rodos, dar nebuvo. Jis su vienu 
broliu buvo palikti pas tetą dva- 
rely prie Nemakščių, o šveikaus- 
kienė gyveno su 3 vyresniais 
sūnumis ir viena dukra (antro
ji buvo jau mirusi). Praniukas

niu, velionis padėjo Lietuvos 
socialdemokratų partijos delA- 
gatūrai užmegzti ryšius su Ang
lijos darbo partija, soęialistų in. 
temaęapnaltt, JAV-vių lietuviais 
scciaMerhiokrątais ir lietuvių 
spauda.

1946 m. velionis atvažiavo į 
■■JAV. čia trumpai dirbo Keleivyv 
bet kadangi iš gaunamo atlygi
nimo “^tegalėjo savo šeimos 
(žmonos ir 2 vaikų), išlaikyti, 
kadangi turėjo- ilgoką patyrimą

■ rišikai aukodamiesi dirbo tam 
tikslui įvykdyti. Taigi velionis 
Pranas išvydo pasauli, kada 
Vilniaus lietuviška padangė te
bebuvo labai tamsi, bet lietuviš
ka ugnelė ten jau buvo įžiebta 
ir sparčiai plėtėsi.

Gimė vėlioms Kazimieroj ir 
Matildes; .Vkšil^.itės>' Šveikauskų 
šeimoje. Jbįg .buvo ’jauniausias, 
turėjb keturis bribliųsir dvi se
seris. Jb tėvas- bfivb ne tik di.

Atvykęs į Kauną ekonomikos 
studijuoti, velionis veikė studen
tų socialdemokratų Žaizdro, to
kio spat pakraipos jaunimo žie
žirbos organizacijose, o taip pat - 
profesinėse sąjungose, čia su-i 
m&niai užkirsdamas kėlią ko
munistams plėsti savo įtaką.

Nėra reikalo aiškinti, kad to
kio asmens kreditas to mėto re- 
žirne buvo labai mažas ir- -nėra 
ko stebėtis, kad ir velioniui teko 
naudotis nemokama, valdžios 
pastogė Kaune, Mickevičiaus 

būti kaltinamas dajy- 
R^buversti vyriau 

. k .-.<■ ■■
1934 m. yaŠinis baigė univėrj? 

si tetą, nuo; 1932 iri. tarnavo. Pie
nocentre. 1936 .m. buvo paskir
tas Pienocėntrui atstovauti Ško
tijoje ir Š. Anglijoje. Čia dir
bant, prasidėjo •. ikaras, atėjo 
Lietuvos okupacija.-Velionis rsė~ 
begalėjo dirbti Lietuvon, dirbi) 
Anglijos maisto ministerijoje, 

_ kooperatyvų centru, rašė .anglų 
j kooperatinėje spaudoje, infęr- linkės rifetiįviai,’ 

Vilniuje tepasirodė turbūt kitais! r----- Ji—
metais. Čia jis lankė pradžios" 
mękyklą. Karo metu motina iš- 
silkelė į Nemakščius. Pranas , po 
karo lankė ir 1926 m; baigė Ra
seinių gimnaziją. Čia jis buvo

veldėtą gyslelę/Jtibo į nerūdija
mo plieno gaminių parttyvinėji- 
ma?---Darbas^ buvo sunkus, rei-

šeimą
vavus sami friau*"išlaikyti. Vaiktis4šmx3j 

,bai jie su geriausių^ 
XYale, ColuiW^W 
diplomais, vicriasi Ne 
3 prįėmiesičų la&MščMj Didėjąs, 
antras valdžios įstaigoje dirba 
atsakingą tyriamąjį^^Ūo Specia

lybės darbą. * :
D ’ Vaįkams mėksltis--'baigus, vė- 
Ucmis.ipadBj0 žm&fcai baigtį 
pradėtus- teisės riDks^,lr šian- 

•fos.apy- 
iii nau- 
51 arijos

dien iję tik Be

yvi trsitetų 
>mistų 

w Yorko

Jėt'.iri 
niavo darbiečiųs apie lietuvius.^ dpjąsi

■U.> LTTERATUXA, lietuvių HtaratGros, meno h1 mažu- 
□Mm. metrritis. Jame yra vertingi, niekuomet aesenstą, Via* 
Krėvėa, Igno BlapėHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stakes
J. Ratičlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ii Y 
Meilaus rtrripenlai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis %
K. K. Čiurlionio. M. Ifleikdo, V. Kaiuboą JL Rūkitelės Ir A. Vanr

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* h 
fialą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai įpi*. dxbų 
freniet bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
Hemą, gėrintis autorės puikiu rtiliumi Ir surinktais duomenim* 
b«I užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja EL

P » ; , . į

11 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RttEc aprs.J) 
to Tuoki Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Et< 
ra tūrinė ttudija, luskirrtyta (skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyi 
parduodama tik už H p -D4

LleTUVliKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamttasrt 
jSoml&I paražyt* studija apie Rytprūsių*, remianti* Pakalni b 
Labguvo* apricrlčių duomenlml* Aprašymai Jdomū* klekvioan 
SetoviuL Leidiny* tUuatruot** uuotraukoral*, pabaigoj* duodami 
ritovardžlų pavadinimai>Jr Jų nertiniai | roklefių kalbą E&Sa.' 
iaudlngo> 335 pu*L knygoje yr* Rytprflafą Umėiar!*. Kaina M

> K4 LAUKIS LIMA, rąžytojo* Petronėlė* OrintaRėi atf 
mlnknal ir minty* apie i*meni> Ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolievikų okupacijom metai*. Knyga turi 354 ^ualapiu 
bet kainuoja tik fl. . , ; t -> k. u z 1

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nertrpr® 
tai tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje] tik 1> 
r«rgfc> Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
Mją, Dabar būtų j] galim* pavadinti kovotoju už žmogau* tai** 
Kayf* yra didelio formato, 365 pualapii, kainuoja M.

jiaiffed n, m—>

3.

• StrESTINGAJ tSPILDOMI BECEPTM< JANNJĮ-MAY- SAL- 
DLTfYNAI • KOSMETIKOS -

Sekmadieniais uno S’, vaL ryto’ £ki 8:30
D. KUHLMAN, BS., Registruota* yi!*1

Tel. 476-2206

For constipation relief tonrorre^ 
; reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system s own hitural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is J 
“The Overnight WbnJerl’ j

Read labd and foIW 
directions.

NAUJIENOSE GALĖJA GAUTI:

GŲ ISTORIJA. I dabs 208 pd.

Miko Mdkio, LIUCIJA, proea. 178 p«L

šveikauskierrės reisiniais pater. 1 
navirnais. Be to, ji nešykštėjo 
savo profesinių patarimų Kelei
vio skaitytojams, o dabar ne
šykšti Darbininko skaitytojams;

■Kai .jau visa šeima išsimoksli
no ir darbais apsirūpino, velio
nis Pranas pats pradėjo moky
tis, ma's,-kaip minėjau, Lietu
voje; jis jau buvo baigęs univer
sitetą'.

” Dabar ekonomistas Pranas pa
sirinko kitą sritį — slavistiką, 1 
pagrindiniu dalyku imdamas ru- - 
.su: literatūrą. Emmanuel kole
gijoje įgavo maištro diplomą ir 
buvo pakviestas joj,? dėstyti; po 
kurio laiko paskirtas -slavistikos' 
skyriaus dekanu. i ■

Kartu dėstė ir Brown univer
sitete (Providence, R.I.) ir ruo
šėsi daktaro laipsniui, kuri gavo 
1972 metais, kada jau buvo pa- : 
siekęs tikrai brandaus amžiaus. 
Visa tai liudija, kokio ryžto, iš
tvermės buvo šitas žemaičių sū
nus. . ■ t

Pakankama duokle vėlioms 
atidavė ir mūsų spaudai. Jo ra
šinių kooperatiniais ir kitais 
ekonomĮniais, politiniais b?i kul
tūriniais reikalais rasite Social- 

. demokrate, Žaizdre, Tautos 
ūky, Talkoj, Keleivy, Naujieno- 

•se,' Darbe, o taip pat anglų ko
operatinėje,; ir kitoje spaudoje, 
^ria ir pats, -kaip .ir; jo motina 
bei sesuo. Matildą ir brolis Anta
nas, .parašęs .priduos'; kurinių, w 

į: Praeitą" rudenį,rudsdamąsis 
-žiemą praleisti: Floridoj, : 
■pradėjo klaikinėti; mane, ką 
-prisimenu iš praeities. Sako, il
sėdamasis surašysiu;, grįžęs pa- 
iskaitysiu. Grįžo,,’bet nebesuspėjo 
^paskaityti. Likimas,- neištikimas 
ir nepastovus, kitaip lėmė.

Lsėkis, mielas Pranai, tolimoj

-. >10.00

M.00
|6.00

$5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES MAN- 
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 p*L —-

6. J. Venckvw, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA
Hoo

00 psL ------------------------------------------------.... 1X00

NAUJIENOS, 1730 So. H&tetad SL, Chicago, BL OQQOS *Jų>- 
; kita čekį k pridėkta vi«ną dc4er| parafuatiano ‘^Miani '

' r i > j . * t
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BRIGHTON PARKO LIETU
VIŲ NAMŲ SAVININKU 

GEGUŽINĖ

Pavasarinė gegužinė į vyku šių 
metų gegužės mėn. 19 d. šaulių j 
salėje. Kadangi dyna pasilaikė, 
gana palanki,; tai svečių prisi
rinko pilna ^saįė, net iš lai mes
nių apylinkių matėsi daug lietu
vių. Svečius priiminėjo valdy
bos sekretorius Stasys-'Neniskis, I 
o kasininkas ViktorasKelmelis * 
rūpinosi, kad visi būtų paten-1 
kinti b-visiems pakaktų maistą| 
ir gėrimų. Virtuvėje parengimų i 
vadovė A. Rašti'nė prakaitavo, 
jai lalkinnikavo Šeduikienė, Ta_ 
mcševičienė, Vejverienė, Liau- 
bienė, Danienė ir Strungienė. 
Jos pačios pagamino skariu lie
tuvišką maistą. Pagarba joms.

Darbščios valdybos narės fu- 
rinko daugelį vertingų fantų-ir 
suorganizavo laimės šulinį, iš 
kurio buvo galima laimėti įvai
rių vertingų jįalykų, o taip pat 
gauta gražaus' pelno.

Nepašykštėjo ir mūsų apylin
kės prekybininkai, i. suaukodami 
daugelį vertingų fantų loterijai. 
Keletas aukojusių buvo ir iš 
Marquette Parko rajonol Lote
riją pravedė Valdybos pirminin
kas V. U tara. :

■ Ištroškusius prie naro’aptar
navo P. -Navtkąą jRjA. Kaspera
vičius, o jų susidarė-eilės. Norin
čius pasišokti linksm-’nb Kiveno

muzika ir šokančių susidarė ne
mažas skaičius.

Gegužinė praėjo pakilioj nuo
taikoj ir sviečiaj nenoromis sk irs
tėsi namo. Dėka darbščios val
dybos ir sutartino bendradar
biavimo ši gegužinė praėjo su 
pasisekimu, duodama gražaus 
pelno, jš kurio ir vėl bus gali
ma paremti spaudą, radiju sto
tis, lituanistines mokyklas ir ki
tas lietuviškas organizacijas.

Paskutinįame valdybos posė
dyje nutarta dalyvauti festiva
lyje, kuris įvyks š.m. liepos mėn. 
6 dieną ant Western bulvaro. 
Nutarta nuorganizuoti laimės 
sulinį. Tuo.ir vėl rūpinasi darbš
čios narės, na, o vyrai pardavę-, 
nės taurius gėrimus. Tam rl'4ką- 
tui gauta keturi stalai. Praėju
siais metais dalyvaujant festiva
lyje gauta kiek pelno, tikimas^, 
kad šiais metais gal bus geriau. 
Brightonparkieėiai turėtų neap
lenkti Šių stalų, nes gautai ęež- 
nas bus paskirstytas geriems 
.tikslams. A. K. ;

nuo Žemaitijos, bet miškeliais, ir 
kalneliais panašioje aplinkoje.

r ^Faiyū 2gų m,?tų^yveni<n|o'par 
lydoyei, dr. Marijai ir-; sūnums 
dr. Gediminui E. ir df. Leopol
dui A. giliausia užuojauta.

Jackus.Sonda

LITHUANIAN ALLIANCE. OF AMERICA 
307 W. 30th-SįL-New-York, NX IWOl 

Tel (212) 563-2210 |

PIRKITE JAV TAUrCMO oONuF

_____

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
" yra seniausia, didžiausia \ir turtmgiatfsia lietuvių ’ fraternalizė 

organizacija, lietuviai^;ištikimai tarnaujanti jau per 97 metui
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucg 

darbus'dirba., ’ '
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS SUJONUS doleris. 

.apdraudę savo .nariams.. -
5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas, lietumis, irlietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti 9d; $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance,, kuri ypač naudinga jaunimui, - siekia nčiarn 

'. '-r'; •-paukštojo mokšlo ir;dųgyvenimo.pradžiai.
SLA — važus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
:$1,000 apdraudorsWą femote<tžk: $3.00 metanu.

SLA-r* kuopą.yra visose: ifėtuvnj‘kolonijose. '
. Kreipkitės J savo; apylinkės kuopę, veikėju^ 

' . Jie Jums mielai pagelbės | SLA įsirašytu
• • - , . _ _ 2 « . ’ . • •• f

Ini LIŪDAS MIKŠYS,
50 metu studijavęs, kaip ’

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ “ T' 
ATEINA LIETUVA

F&raiė 700 puslapių knygą, kurion radėjo jffeką, kai Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo paražyta apie Lietuvą, Hetuviui 
tr lietuvį kalbą. Jis mokėsd kartu su kuru Jaunium Ir prof. S< 
Būga paa geriauriua šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertfmue 

ir patarė mums toliau studijuoti

Ia!*M ps. UrS TtrielUL M

8 x n n b r o i
į £O* B, Existed St, BElcagn, CD
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Nuo 1917 metų perversmu 
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MARIJOS ČERNECKYTĖS SIMS 
POEZIJOS LOBIS ;

Baltu krantu nusirito 
Spindulėlis vakarų. 
Ok,ęanan saulė krit°< — 
Viskas sukasi ratu. . .
Manė veidu nusirito . " 
Baltas rūkas vakarų.
Ir vis bėga, ir vis ritas 
Spindulėlis tuo krantu.
Basos kojos, rasos krito — 
Pučia vėjas vakarų.
Spindulėlis dar vis ritas — 
Bėgu, bėgu aš krantu...

Gruzinas valdys rusų užsienin 
reikalų ministeriją

tuviai pripras ištarti šį vardų, 
nen orta už ę liežuvio. Bet prie 
šių vardų turime priprasti ir 
mes, nes jie valdo ir Lietuvę.

Gromyka ilgiausiai valdė so
vietų užsienio reikalų ministeri
jų. Jis pats buvo gudas, 'bet bu
vo visai surusėjęs. Jis galėjo 
taip ilgai išsilaikyti užsienio rei
kalų ministerijoje tik todėl, kad 
leido komunistams fanatikams

iškėlusi kojos iš savo gimtojo krašto”.
Jei Alantas būtų pats išėjęs iš savo kultūrinio dar

želio ir perskaitęs jo suredaguotame rinkinyje sekanti 
eilėraštį, tuomet jis suprastų, jog tas vienas eilėraštis 
atsveria kitų rašytojų visą kūrybą.

MIŠKE

Mielas skaitytojau, kas parašė šias dailias eiles? Ar 
Kazys Binkis? Ar Antanas Miškinis? Gal Jonas Aistis? 
Pirmas būtų daugiau pramuštagalviškas, antrasis liau- 
diškesnis, trečiasis su didesniu patosu. Sunku būtų at
spėti, jog ši stambi nelyg mocartiškai melodinga poezija 
yra sukurta Marijos Černeckytės Sims, kuri šį pavasari 
iškeliavo amžinybėn. Beje, pastabūs menininkai jau se
niai grožėjosi šios kuklios poetės kūryba. Vladas Jakubė- 
nas sukūrė žaismingą muziką Spindulėliui vakarų, kaip 
kad jis padarė ir su Binkio Gėlėmis iš šieno. Tačiau pla
čioji lietuvių visuomenė tebėra mažai susipažinusi su 
brangia ir savaiminga černeckytės Sims poezija. Kodėl?

Trumpa Marijos biografija duoda art aki mą i s^ 
klausimą. Ji gimė 1906 m. rugsėjo 30 d. Lietuvoje, lankė 
Veiverių vidurinę mokyklą ir mergaičių mokytojų semi
nariją Kaune, o būdama dvidešimt metų atvyko Detroi- 
tan. kur 15 metų dirbo įvairius paprastus darbus iki iš
tekėjo už dr. Jono Sims Šimoliūno, supratusi0 ir skatinan-

y čio ją visuomeninėje ir kultūrinėse plotmėse. Ji pradėjo 
i rašyti eilėraščius Lietuvoje ir juos toliau rašė Amerikoje, 
j Jos sesuo Lietuvoje juos išleido Kapsų Aguon°s slapy- 
i vardžiu. Eilėraščių rinkinio pavadinimas Eilėraščiai iš

. | užjūrio. Tai įvyko 1939 metais.

Štai posmas iš to rinkinio: ' * ,
Klausyk, sesute, sielos balso 
Tamsios naktelės gilumoj, — 
Kaip tu klausei žiogelių valso 
Žalios pievelės tylumoj... ». - i i •

h : v.’l 5 i ; :.-

Toks nuostabus ir tyras intymumas gal tik pas Vienbt ' 
žinskį užtinkamas. 0 čia Amertkėjė, ir dar nepriklaųsor 
moję Liętūyoje-jis buvb nepastėbėtas. Dėl to, jog Marija- 
gyveno nuošaliame Detroite, o-nepriklausoma Lietuva* 
mažai domėjosi užjūrio lietuviais/Be to, Amerikoje vyko 
spartus nutautėjimas antroje ir ptečioje lietuviu kartose. 
Kleofas Jurgelionis dejavo, jog visi lietuviškos. kultūros 
puoselėtojai persikėlė Lietuvon, o naujai Amerikon persi- 
kėlusio poeto Juozos Tysliavos mūza nutilo. Beje, Juozas 
Tysliava buvo antro- Marijos rinkinio Mano dainos lei
dėjas ir redaktorius. ' . ....

Pirmą Marijos dvidešimtmeti Amerikoje kultūrinėje 
srityje dominavo lietuviai komunistai^ nepritakę Lietu
voje ir čia besireiškią literatūroje. Jie 
kalbėti į savo pusę, bet Marija nepasidavė jų vilionėms 
šiandien okupuotoje Lietuvoje Rojaus 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo. perspa 
liarinti, nors jo kūryba yra laikraštin 
Čikagoje gimusio Vytauto Montvilos eii 
gėn, bet jis tik komunistas, o ne dainii

Atvykus naujiems ateiviams iš užjūrio, Marija ir jos 
vyras tapo jiems pirmąja užuovėja. No’s Marija puikiai 
sugyveno ir susidraugavo su naujai atvykusiais, vis dėlto 
ji liko skirtinga nuo jų kultūrinių sūki rių ir susigrupa- 
vimų. Vytautas Alantas, detroltietis, su mdagavo du pas
kutinius Marijos rinkinius, pavadinti 
senų, bet priėjo išvados, jog “Marija S i 
jungia į tarpą tų mūsų poetų, kurie tu t prieš akis eilini 
poezijos mėgėją...” Tas pats Alantas yra irgi išsireiš- 
kęs: “Iš jos raštų man atrodo, tartum ji niekados nebūtų

andė Mariją, pri-

Mizaros romanai 
sdinti ir išpopu- 
ška propaganda, 
ss iškeltos padan- 
s..

s Ant kryžkelių 
ms sklandžiai įsi-

Jau vėjas nurimo ir liovės griaustinis, 
Ir debesys nunešė lietų.
Paglostė šakas spindulys deimantinis, 
Kad beržas ir eglė kvepėtų.
Plačiai išsibarstę mėlynių karoliai.
Iš debesio saulė tekėjo.
Lašelis lietaus nusiritęs j žolę, 
Kaip pertas prieš saulę žibėjo.

Beje, menininkais gimstama, o ne pasidaroma. Lie
tuvių literatūros istorijoje šviesus yra Julijos Žymantie^ 
nės Žemaitės vardas, kurios pirmas. apsakymas “Rudens, 
vakaras’! buvo išspausdintas ;kaijji buvo 50 metų, o prieš 
tai $0 metų buvo paprasta darbininkė. Tas pats pasaky- 
Ąiiįa jr ;apįė pirmąją. Ledynų Pelėdą — Sofiją Įyapąųs^ 
.kaitę-PŠ^liąiĮskiė^.: O kSip^swBirikiu, kuris,-be teatro' 
studijtį:'(iavė<minns neužmirštamą Atžalyną? :? r .1
, ..Yra, būtina išleisti Marijos černeckytės Sims anotū4H 
tus raštus. Ji yra mums tokia brangi, jog verta įsigilinti 
į jos kalbą dr poetines priemones.- : Taip pat ji yra pątr 
svarbiausia Amerikos lietuvė poetė savo laikotarpyje, 
kuri atvykusi Amerikon 1928 metais išdainavo savo širdį 
nuostabiuose eilėraščiuose.

Užsklandai eilėraštis: “Sese, ar žinai?”

tąvavaliauti užsienio reikalų mi* 
oisturijoje. Grotnyka leido And- 
fepovo agentams tikrinti ir val
dyti užsienio reikalų ministeri
jos tarnautų jus. Btivo pasakoja
ma, kari .Andropovas daugiau ži
nojo apie užsienio reikalų nų- 
pigterijos tarnautojus, nei pats 
Gromvica. Gromyka leido And
ropovui daryti 'ką jis norėjo už
sienio rejkalų ministerijoje. Bet 
kai Andropovas vėžio buvs su
ostas, tai Gromyka susidraugavo 
iu Černenka. Pastarasis pajuto, 
kad maršalai nori valdyti Rusi
jos užsienio politiką, bet jis ne
žinojo, kaip tuos maršalus iš
stumti. Jam atėjo į pagalbą Gro- 
myka. Politinio biuro posėdyje 
jis taip gražiai nuramino taip 
pat vėžio baigiamą suėsti mar
šalą D. Ustinovą, kad Černenka 
iki mirties buvo jam dėkingas.

Gromykos žodžiai tiek patiko 
Gorbaičovui, kad šiandien Gro- 
nlyka jau yra visos Sovietų Są
jungos prezidentas, o užsienio 
reikalų ministru tapo ševar- 
dina-dzė.

Gruzinas ševard nadzė gimė 
192B m. sausio 25 dieną pietų 
Gruzijoje Mamari kaime. Ko- 
iHunistu jis tapo tiktai 1945 m., 
kai tėvai norėjo pasiųsti Į Ku- 
taįsi gimnaziją ir ten nekomu- 
nistų nepriėmė. Tuo metu viso
je Rusijoje reikalai jau buvo 
trujtartąi pasikeitę. Valdžiai buvo 
neįkalmgas žmogus, kuris būtų 
kreipęs šiek tiek dėmesį į kraš
to. gyvėn. rojus. Ypač reikėjo 
bų|i, ajsai-giąmš' ;čtiįMfj6jey„ kai 

isaūlgi'nusjleidus' nę- 
Seidavo į gatvę. Jie bijojo žnio- 

^.nfų keršto/ Šsv-ardinadžė^įjųvo 
j’s buvo baigęs 

gimiiaalją ,buvo geras mokinys, 
lodei įr Ijuvo pa. įkirtas į-Gimzi- 
jps. videus re:kalų ministeriją.

Gruzijos vidaus reikalų nįinis-
. tėriu buvo šęvaara£nadzės profe- 
1 soriuš Mažaranadzė. Mokykloj 
<vįda-us ręrkalųs jis. labai -gerai 
;dtsfė, bet kai reikėjo, valdyti 
kraštą, tai_ jau kitas reikalas — 
.vagystėms nebuvo galų, ševar- 

■ dmadzėi buvo duotas įsakymas 
• apvalyti Gruziją, nuo vagiliavimo 

kyšininkavimo.
ševardih-adzė parašė porą 

straipsnių ‘Tlytų žvaigždėje’’, 
guriuose nu indė, kad lengviau 
tbūvo valdyti, kai buvo įtraukia- 
-ma platesnių žmonių sluoksnių 
;f valdžią. Tj-e straipsniai Gorba
čiovui paliko, todėl jį ir pakvie- 

. tė Į 4x>litlnį biurą.
Dabar jau yra pinas .politi

nis biuras, .susidedąs iš 13 žmo
nių. Iki šio meto biurą sudary
davo rusai, o Gorbačiovas įleido 
tris nerusus — azerbeizaniXj 
G. Aliujevą, kaz-achstanieti D. 
Y. Kunajevą ir gruziną R A 
Ševardinadzę. Kai Gorbačiovas

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Aš, jauna mergaitė,

Per žydinčias pievas 
Bėgu takeliu.
Ten, gale lankos 
Žaliuoja rugiai; —- 
Mėlynos vosilkos, 
žimučiai margi.
Pagiry žibutė, — 
Puriena balta...
Čiulba man lakštutė, — 
Gaivina rasa.
Kvepiančios alyvos, 
Balti putinai, — 
Tai Lietuvos grožis, 
Sese, ar žinai?

Saulius šimoliūnas

Vladas Stanka

EGZISTENCIALIZMO TAMSA IR ŠVIESA

1. Kas tai yra “Aš esu”?
<TęMHiys)

Priešingai, Vakarų filosofijos Niekas yta ne
prašytas svečias, priverstinė negerovė ir pabaisa, 
viską griaunanti katastrofa. Rytų Nirvanoje žmo
gus nugali likimą. Vakaru Nirvanoje likimas nu
gali žmogų.

6. TAMSAUS EGZISTENCIALIZMO PASEKMES

Šio straipsnio autorius laiko savo pareiga pa
brėžti ir įspėti, kad jo duotasis egzistencializmo 
išdėstymas yra per trumpas ir paviršutinis, kad 
jis galėtų šios pakraipos esmę išsemti. Mūsų laikų 
egzistencializmas, kuris reiškiasi ne tik filosofi
joje, bet ir religijoje, mene, poezijoje, istorijoje 
(Toynbee) ir net tam tikra prasme gamtos moksle 
(Einšteino teorijos filosofinės problematikos), 
yra per platus net storokoje knygoje tinkamai 
išdėstyti, nekalbant jau apie keliolikos trumpu 
puslapėlių straipsnį.

Tačiau negali būti abejonių, kad egzistencia
lizmas, kaip mūsų dienų dvasinės situacijas simp- 
i<, . r do. iog mes ne visai esame kaip ?ėilo&nt. 
iog mes su dabartinio pavidalo egzistencializmu 
įeiname i kažkokį Kelia, iŠ kurio nėra išeities. 
Kiekvienas iš e^^istenciAlizino reiškėjų ir skel
bėjų turi savo gy venimo pajutimą ir savo išrink-

tuosius jausmus. Kierkegaard — baimę, išgąs tį, 
drebėjimą ir kentėjimą; Rilke — liūdesį; Ura- 
muno — tragizmo pojūtį; Heidegger — rūpestį; 
Jaspers — nepasitenkinimą; Sartre — nuobodį ir 
pasibiaurėjimą. Bet visi šitie jausmai, paėmus 
juos skyrium ar kartu, yra negalavimo, nusivy
limo, jei jau ne desperacijos, žymė.

Teisybė, kiekvienas egzistencialistas ragina 
nrus .gyventi, dalyti bandymą (Versuchen), ne
vengti pasiryžimo (l’engagement), imtis rizikos 
(Wagnis) ir net reikšti heroizmą. Tačiau nė vie
nas nepaaiškino, kokiam galui tai gali patamau- 
'i. ir niekas iš jų neduoda mažiausios vilties, kad 
tai gali prie ko nors gero privesti. Atvirkščiai, 
visi jie vienodai nurodo visų šių pastangų niekin
gumą, nes visi mūsų rūpesčiai yra niekingi (Hei
degger), gyvenimas yra avantiūra be jokio šanso 
laimėti (Sartre), o pasaulyje viešpatauja bevil- 

'tiškas skurdas (Jaspers). Teisybė, Sartre (rodos, 
Į jis tik vienas) paradoksaliai teigia, kad egzisten
cializmas yra didžiausio optimizmo įkūnijimas. 
Tačiau jo raštų — filosofinių ar literatūrinių —- 
skaitytojui šis optimizmas primena alkano žmo
gaus “optimizmą”, kuris, neturėdamas nieko kito, 
nepaisydamas pasibiaurėjimo, valgo.supuvusią ir 
sukirmijusią duoną.

Sunkiausia egzistencializmo problema yra 
etika, ypač kiek ji liečia santykius su kitais. Sis 
sunkumas buvo pakankamai aiškus jau Kierke- 
gaardo filosofijoje. Jis rado, kad tik baimė ir 
kentėjimas gali mūsų egzistenciją išgelbėti ir iš-

■MSK ra > IIJMffiTi ■ '■ i- JL . .7. _. . 

saugoti. Todėl visiškai nuosekliai jis suprato, kad 
jo misija yra daryti gyvenimą ne lengvesnį, bet 
sunkesnį. Tokiu būdu jo etika reikalavo raginti 
žmones kentėti. Bet kodėl tik raginti, o ne pačiam 
kentėjimą platinti? Jei Kierkegaardo teigimu, 
kiekvieno krikščionio pareiga mirti ant kryžiaus, 
tai ar nebus jo pareiga kiekvienam savo artima
jam, iš meilės jam, padėti būti nukryžiuotam?

Bet Kierkegaardo padėtis dar buvo palyginti 
tengva: ragindamas kentėti šiame pasaulyje, jis, 
kaip tikįs, turėjo viltį padėti žmonėms pasiekti 
amžino džiaugsiu© kitame pasaulyje. Bet ką gali 
žadėti ir ko gali tikėtis nauji egzistencialistai 
ateistai, kuriems anas pasaulis yra tik didysis 
Niekas? '

Egzistencializmas, kaip mes matėme, buvo ir 
m asirrentnhj it kolektyvių sukrėtimų, krizių ir 
"žemės drebėjimų” pasekmė ir simptomas. Ta- 
čiau visi šitie “žemės drebėjimai” yra ne aklos 
gamtos, ne nenumaldomo likimo, bet pačių žmo
nių padariniai. Ir štai kyla didysis klausimas: 
kaip veikia egzietencMdiamM? Ar Jis padeda šitų 
krizių išvengti, ar jis padeda jiems atsirasti? Mes 
matėme, kad Jaspers buvo nepatenkintas Hitlerio 
režimu. Bet kodėl? Jei kaltė, kova, kančia ir mir
tis yrą situacijos, kurios mus apšviečia, tai Hiti 

’ftrfe'sn savo padėjėjais sstotT vidaus ir užsienio 
politikoje, o ypač didžiajame kare, pastatė mili
jonus sėtose situacijos©. Jei Jaspers būtų pasakęs, 
kad jo filosofinė teorija neturi nieko bendra su 
karu, tai Hitleris būtų galėjęs priminti jam, kad

to paties veikalo, kuriame jis išdėstė ribos situa
cijų teoriją, pirmame tome esama — kaip tiesio
ginė šios teorijos pasekmė — karo filosofinio pa
teisinimo: ne tik teisingo, gynimosi karo, bet ir 
aplamai karo. Žinoma, nieks neteigia, kad šita 
teorija nors kiek prisidėjo prie Vokietijos pasi
ryžimo karą pradėti. Tačiau nėra abejonės, kad 
šita teorija, sukurdama dvasinę desorientaciją, 
galėjo susilpninti vokiečių tautos karingiems Hit
lerio planams pasipriešmhną. Tokiu būdu mes ma
tome, kad egzistencijos filosofija yra ne tik socia
linių ir dvasinių “žemės drebėjimų” simptomas ir 
pasekmė, bet ji pati yra mūsų laikų krizė ir “že
mės drebėjimas”, ir darosi pasaulio sukrėtimų 
priežastimi ir šaltiniu.

1. TAMSOS AR S5ŪESOS SITUACIJOS
Nežiūrint viso, kas yra pasakyta, būtų klai

dinga raginti egzistencializmą tik paneigti.'nuo 
k) atsikratyti ir kaip galima greičiau pamiršai. 
Nėra abejonės, kad egzistencializme glūdi tam 
tikra tiesa, ir dabar vargu ar yra galima kokia 
nors nauja filosofijos pakraipa, kuri neturėtų eg
zistencializmo žymių. Klausimas, ką tai reiškia 
“Aš esu” ir kas tai yra n»no būtis, yra toks gilus 
Ir svarbus,, kad jei filosofas nebando jį atsakyti, 
jis nėja ^josofas, o jei jis bando jį atsakyti, jis 
jau bus volens-nolens. tam tikrose ribose, egzis
tencialistas. ,

(Bus daugiau) .'j—•

šeštadienis — Pirmadienis, Sat Men. July 6-8,
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L A H MOJIMO IŠTAIGA

3K
nesiims.

K. Voverisii

Juozas Gribauskas
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susi tarimu

I

I

DIREKTORIAUS LANKY
TOJAS

Gruzinas valdys
Atkelta iš 4 psl.

iau susipažino su ševardi-
Izės idėjomis, tai pavedė jam

akiyti užsienio reikalų minis-

tinn
mus Joseph F. Jr., Dennis 2>a 
esuo Nancy Vichams ir desi(nt

i
Reikia tikėtis, kad gruzinas 

j Ševaidinadzė tokių priemonių • |

H. VILIAUS j

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

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

Juozai Gribauskas pašarvotas I 
oeeo Petkau^ koplyčioje, šeš

tadienio rylą bus nulydėta^ į šv. 
Antano bažnyčią ir iš ten bus 
nulydėtas ir laidojamas šv. Ka- » 
zimiero lietuvių kapinėse.

Mlli Ir

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

Weefchestar Community klinikos 

Medicinos direktorius

191* S. Muihelm R<L We»tcb**Hr, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo <iwnnmi« 
k kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

-----  --- _- —

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608

Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

1

Ksda> J. Kazlauskas nuvažia
vo į Maskvą, ir įrodinėjo, kad 
reikia pinigų lietuvių kalbos is
torijai nagrinėti, tai rusai nuta
rė pašalinti Kazlauskų ne tik iš 
Maskvos, bet ir iš gyvenimo. 
Jis drįso rusui įrodinėti, kad lie
tuvių kalba yra senesnė už rusų 
kalbų. Už tų įrodinėjimą tuo
metinis švietimo ministeris įsa
kė pakišti prof. Kazlauskų po 
ledu. 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D11 IO NED KOPLYČIOS

Salyje, kun yra tarp da- 
bartinių Prūsų ir Nemuno, 
gyvene XII šimtmetyje Vo 
kiečių Ordeno vadinami Su 
dūviai. Sudūvius pribaigė 
Vokiečių Ordinas apie 12-1 
80, liko tik du dar nenuko- i 
voti kunigaikščiai, Jedetas ; 
ir Skurdas. Matydami, kad . Cicerielis Juozas Gribauskas; 
prieš Vokiečių puolimus ne Šv. Antano taupymo b'jndrdvės 
atsilaikys, Jedetas su savo' direktorius, augintojas ir De
gimine ir SU pusantro tūk&- ‘ metis prezidentas, mirė antra- 
tančių valdinių nuvyko j ’ dienį, liepos 2 d.
Prūsus ir pasidavė .. ,0Me-; Baigęs-mokyklą, Juozas Gri- 

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 1 nub 0 Skurdas, SU savai-! bauskas jau pradėjo rūpintis 
siais persikėlęs per Nemu- j Cicero šv. Antano taupySrio 
na nuėjo i Lietuvą. i bendrove. PasauJinid 'karb nž.-

• __ i tu jis buvo priverstas stoti JAV
I kariuomenėn, bet jis patiko 

5 Pirmieji lietuviai Čikago' taupymo bendrovės reikalus sa- 
je apsigyveno 1870 m., m. vo aa-timų-jų rankose, 
jau jie turėjo lietuvių drau.!
Giją Šv. Jurgio variu. Daug pavyzdingai 
lietuvių Čikagon priviliojo bendroves. Jos buvo įsteigtos 
rengiamoji pasaulinė paro- Brighton Panke, 
da 1893 m. Visi važiavo ti- Marquette Parke ir kitose vįe. 
kėdamiesi gauti darbą.

j Birutės mišrus choras 
J Čikagoje daug pasidarbavo ■ 
= meno srity dainomis ir mu- Į 

zikirtių veikalų pastatymų.* į
- Choro organizavime ir ve

dime daug pasidarbavo Mi

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

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

į

i

OPTOMETRISTAS

ir “contact lenses1’.

Bridgeporfe,

Florida
■3

Liko nuliūcine dukterys Do-š

Ml

. aštuonis vaikus 
čris ir du sūnus.

k

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Ofiso teistoms: 776-2880,
Rs»dendjc$ t»l«f.: 448-5545

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Tuo metu Chicagos lietuviai 
tvarkė taupymo

keisdavosi.
pinnon eilėn su-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties W0PA - 1490 AM

transliuojamos 1s mOsy Gudijos 
Marquette Parke.

Į -O 
tl

it

i

LA( KAWICZ

***

7-1213r*

—

--- --------------

V AS AI TIS-BUTK U S ..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
!

K

Telefon as -

-

19*5

i 
3

f L .

a
the living and dininf > 
through the use of the į 

elegant ( cicb-pattara | 
covering. It w GAF'e

šeštadienis — Pirmadienis, Sat-Mon.

traukdavo Ifetuvius į taupymo 
bendroves, o- vėliau priimdavo 
ir kitataučius. Jie matydavo, 
kad lietuviai i&vyzdingaį tvar-Į 
kydavo taupymo bemkoves, tai 
jų įsteigtoms -bsndro'.ėms pati
kėdavo irį’Sąyo pinigus. . \,

Be taupymp beh&'pyės, ?Jūo_ 
z.as priklausė.-visai eilei lietuviš
kų organęta^įj^jBuvo Knight cf 
Columbiis, ‘ AvADvasios ir kitų; 
draugijų nary-s.-Jis vadovavo ne 
vien šv; Antano bendrovei, bet 
perėmė įr Widowbrook bendro
vę. Viskų taip sutvarkė', kad 
šios dvi bendrovės galėtų ■ sava
rankiškai tvarkyti visus reika
lus. Jis išėjo atsargon iš Šv. An_

— Ar tavo viršininkas neužim 
tas9

— Kuomet ateina gražios po
nios, jis randa laiko su jomis 
paflirtuoti.

—Tai pasakyk, kad atėjo jo; 
-žmona.

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50 i h Avė., Cicero

kas Petrauskas, B. K. Ba- sąjungos pirmininkai iš 
lutis dr. K. Kasputis, St. 
Šimkus, A. Pocius ir kiti.

tose. Griba-uskas sustiprino iri tano bendrovė, bet buvo pata- 
praplėte Cicero taupymo bend- j rėjas. ’.
rovę. Juozas buvo išrinktas Lie-1 Jis išaugi™
tuvių Taupymo Bendrovių Są-« — šešias dūk
jungos pirmininku. Visus šios ! Visi baigė moldus, vedė ir augi- 
organizacijos reikalus tvaflė^ na šeimas.
auditorius Juozas Varkala, bet į

y
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j VANCE FL.M.RAL HOME
1424 South 50 th Avenue 

Cicero, 111. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Apdrausto perkratymas 
tt Įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

L*ldlm*l — Pilna apdraucta 
ŽEMA KAINA 

PriPmam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS

Vadėj* — AWotm Dauku*

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tcfcf. 778-1543

hgmt nss-'x

Didžio skausmo valandoje, mirus

A.A. DR. JUOZUI BARTKUI.

nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui inž. Euge
nijui Bartkui, buvusiam ALT pirmininkui, ir jo 
šeimai, drauge budėdami.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYfiA

Btemocr of thi National Ho mt 
OnSpitUist. GAZ Corporation

t Trend In Interiors

th« hom* b<jfa».to disappear 
b* U>« Mrly 19M)’« when tha 

floor plan” 
in intarfea eojoye4 great 
populvMR. An acceleration 
•f bom* Uidi*< wai caused

detfrt Icfr tomethinf 
from the two-<tory 

homee many t<t)cemen had 
IHt when they went off to 
war turned the Uew t€ranch- 
Btyfe° houiee leto a trend. 
CįaeHną Rtairt became passe 
ai all -one-level living was 
e^lbreced by new families 

Ihejiost-wax baby 
n. , >
ow ai m enter the 
gy conidCkU^ 19S0X the 
h Onor pl|g reappears,

looking fresh ebfl new. How* 
ever, this time it beais a 
different hama. It h called 

jrett room* whica in*

paration activities fe* 
to one huge space.

The spacioua "tfreat room* 
shown here feature* in 
tic p-oup of contemporary k 
furnishings. The op^n-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen "visually < 
w ith

lamt 
floor 
handsome sheet vinyl In the 
“Newburgh Brick.” pattern 1» f 
White.

This GAFSTAR Softrei , 
floor has an easy-care no-wan 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, t yet retame . ite e 
natural shine with little mein* l, 

tenance. The Q'u’»:-Cor foam r 
interlayer provides comfort^ 
warmth and noise reduction. 
Available in 9' and 12' width* 
at your nearest home improv*- 
ment center or buildinc mnplf'

Laitl A:\iu Direktoriai

2424 West 6'Ji h Street — Tel. RE

11028 Southwest I twy., Palos Hills, Illinois
Id. 974-4410 I

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

v.
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Dažo namus iš lauko

BEFORE AFTER

GOVERNMENT JOBS.

6*50 L

Skausmingi užpenčiai 
Suartritėjusios kojos 
Sportininku žaizdos 
Vaikų- 'kojų bėdos

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI?

Naujienose galima gauti 

AUGUSTINO PAšKONIO

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

5247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776-8700

STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Interact MtM 
paid on

€ f<85 Dorsey Leboratoriee, Dirbto* of 
Sandoz, Ine.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ 
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS: . / Į.c<

1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ 

-VAIKŠČIOTI.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpio- 
vimu, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo

13-ąja gal 
Savo pala; 
tas įvairau

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

Čekj rašykite ir siųskite:

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

PASSBOOK 
SAVINGS...

Da tex way to am/sęotody I

būrys, gaisri

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (Ų repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

816,559 — 850,553/year, 
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805 - 687-6000
Ext. R - 9617

Parko, Mar. 
kitų vietų na.

‘ioriBoniiėri. X >- -i ‘i •?.- ■
■Knyga’ su formomis- gauna

ma Naujienų adminfstracijbje 
Knygos kaina - $3.95 (su per 
siuntimu).

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžius iki U Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autnnųt 6729 "So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

see us for 
juft financing 

AT 0UI LOW IATB

Triaminic-12® Tablets 
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze ac

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
cavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERT1MAL

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He.'man Dečkyg 

TeL 585-6624

< ZspolįL įiAffsR 
SL 

Everj. Perk, III.
50642 - 424-8654

Farw Rrt 3bž Caesae- 
tem QMcmi TtoaitiiBftoa.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747 
I BUMi Moa.TMa.Fri.e-4 rtux.t-t Mat. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i. 
h pagal susitariau.

TeL 776-5162
f§4J West 63rd Strw? i

Chicage, DSL «062»
' ! _ - - - -----

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūi Taisymai

Nuo to laiko tas 
dabartinė Katedros 
buvo Šventaragio 
mas. Ir pasiliko 
vietoje mirusiųjų 
kūnus deginti. O

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

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

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

Chicago, IH.
TeL 523-8775 arba 523-W.9I

pinigų 
; įskaitant visus 
pakaitas, kurios 
linigų įteikimą.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Tewn of Lika) 
ir iš vidaus.

X1

• %' . ■ .
~ '

4956 W. IRVING PARK RD. 
Chicago, Illinois 60641

Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO IŠTAIGOJ

advokatų draugija 
v. bylaitis

Jr V. BRIZGY8
Darbo valendoc 

Nuo 9 ryto ttū 5 vaL popiet. 
fežUdieniais pagal susitariau.

6606 S. Kodzie Avė, 
Chteoeo, III. 60621
TeL: 778-8000

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI :

Turtu CMeagos miesto lehRat& 
Dirbu Ir užmiesčiuose, erMi, 

sarantuotai ir tąžinlnjaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! i*

4514 S. Talman Am. : 
Tat 927-3559 t V

Joe Kulys vadovaus Brighton Parko lietuvių festivaliui 
šeštadienį, liepas 6 d., nuo vidurdienio iki vidurnakčio 

So. Western Avenue pievoje.

vė Ordenui, o Skurdas, su sa
vaisiais persikėlęs per Nemuną 
nuėjo į Lietuvą.

HELP'WANTED — MALE-FEMAL 
' Reikia Dąjįjininkg ir DąrĮbiniakip

■>. Western A.ve. 
>j. prasidedant 
Ligi antis 17-la. 
turės apie šhj. 
-to ir gaivinan- 
mų pardavėjų.

MARQUETTE PARKE savinin
kas parduoda 6 butų mūrinį, 2 
po 5 kambarius ir 4 po 3 kamba
rius. Kaimynystėje tuščias skly
pas. 4 mašinų' mūrinis garažas.

Skambinti 73'7-3799

iIr (cruisecj, rleibučlų ir lutomobi’ūų cuomaTimo rezervadjas; Parduoda 
ne kelionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus tištui: 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer 
naci]*, visai* teįiomu reikaLsii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik -_eixu reaerruon rieti.
i aukite

4259 S. Maplewood, T*I, 254-7456
Taip jIi dancĖmį 
iškviemiai, pūdomi

šghai ^j^k^^lax&aL-'

— Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Klubo ‘Kirvulė-’ ge
gužinė įvyks š. m. liepos mėn. 
7 d. šaulių salėje, 2417 W. 
43-ėia g-vė.-Veiks virtuvė, ba
ras ir dovanų paskirstymas. Šo
kiams gros geras orkestras. Pra
šome skail.ingai dalyvauti.

Valdvba

paskolos perkant namus, daromos ilgiems tebminajm 
££ fEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMC^EJIMAIL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KEffiPHS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

|212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL S47-T?<1

t Bus žymiai padidinta, page
rinta ir paįvairinta 3-oji Brigh-

■ ton Parko Li,?tuvių šventė
•i jubiliejus liepos 6 dieną, pra. 
Jneša josios pirmininkas Joe 
. Kulys. Ji prasidės lygiai 11 va. Į *
į landą ryto, ir pasibaigs tiktai 
’ 11 valandą vakaro.
! . Praeitais metais j Brighten 
i Parko lietuvių šventę atvyko 
: 30,000 žmonių, o šiais metais jų 
‘Skaičius bus žymiai didesnis,
■ nes į jos organizavimą prisidė
jo patyręs aldermanas A. Ma- 
-jerezyk ir BPL Namų savininkų 
'draugijos pirm. Viktoras U ta ra.

Brighten
Parko ir 

aviniukų draugijų valdybų 
teikiantiej

fs BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE ' '■

6529 So. Kedzie Avė.

, , į — Izraelis paleido 300 sijitų. dabar-1 T. .Jie iau jjrtzo namo, visai neturi gvvena T J,. . .Izraelio pasienio.

Ir anuomet Lietuvos kuni
gaikštis Šventaragis, su savo 
sūnumi Gerūnan/a medžioda
mas Neries ir Vilnios santakos 
slėny, užėjęs vie'.ą ir buvęs su
žavėtas gamtos gražumu. Čia . 
jis apsistoja ir įkuria Šventyk- ■ 
klą. KunigaZcščiui Šventaragiui 
mirus, Gerimantas tėvo valią 
vykdydamas, iškerta šimtame
tį ąžuolyną, padaro didelę aikš‘ '■ 
tę, paaukojo dievams daugy-' 
bę žvėrių ir Lietuvos didikų ir^ 
bajorų akivaizdoje, antmilžiniš: 
kolaužo, suiVgina savo tėvo 
kunigaikščio Šventaragio kūną? 

lėnfe, 
aikštė, ir. 

slėniu vadinai 
paprotys t aje' 
kunigaikščių'

šalyje, kuri yra ta r; 
tinių Prūsų ir Nemuno, 
XII šimtmetyje Vokiečių Orde- 
no vadinami Sūduviai. Suda
rius pribaigė Vokiečių Ordinas j — Izraelio vyriausybė pareiš- 
apie 1280, liko tik du dar nė- ■ kė, kad netrukus ji paleis ir ki- 
nukovoti kunigaikščiai, Jedetas tus stovykloje laikomus šijitus, 
ir Skurdas. Matydami kad bet pastebėjo kad yra tokių, 
prieš Vokiečių puolimus nėa<-_ kurie nenori grįžti į Libaną, 
silaikys, Jedetas su savo gimine 
ir su pusantro tūkstančių valdi, 
nių nuvyko j Prūsus ir pasida

Aldermanas Majerczyk, mies
to sveikatos k<misijos pirminin
kas vadovas a Western gatvėje 

kotai tikrinti p?.- 
( Jncagos ūniver- 
;s pagalbos am- 

galės teikti sku-

daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe.

DR. PAUL NADZIKIAčNCZ

\ DR. SEVERKO HRYWNAK

Valkata ateina uas advokata 
ir prašo išmaldos.

— Kaip tamstai negėda elge- 
tauti, tokiam dar stipriam esant? 
Nejaugi tamsta negali sau duo
nos užsidirbti padoriu darbu?

— Aš maniau, kad duosite 
man kitokį patarimą! šitokį aš 
iš kiekvieno girdžiu.!

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS 
§1.85

(įskaitant, perlaidą ir sp- 
.draudą)

Mažiausiai perlaida 30 rub 
lių.Persiuntinras paremtas da
bartine tarptautine 
keitimo sum 
mokesčius ir 
įvyks prieš 
Oficialus periuntimas

Visi mokesč 
tuo t|ri Jus 
maž'jigi'l:

“Tiesa rašo, kad Lietuvos kolū
kių traktorininkai h’ ūkių sunk
vežimių šoferiai naudoja trakto
rius ir sunkvežimius savo asme
niškiems reikalams: “kaime da
bar tiesiog madinga, kad trakto
rininkai visur laksto ,su jiems 
paskirtais traktoriais. Jau nekal
bu apie sunkvežimių vairuoto
jus — tiems greičiau net apsi
sukti”.

•< Kojos didžpirščio iškrypimas
S • Geltoni, stori nagai
= • Kieti kojų pirštai

• Nuotrynos kojos viršuje.
J • Įaugę nagai

bula t
bią pagalbą, jeigu būtų reikalo. 
Vietos gydytojai ir dantistai pa- 
zisūlė teikti ptoi.-navimu^ vel
tui. Bus išiiesta JAV ginkluotų 
pajėgų palapinė, kurioje bus tei
kiama pagalba atvykusioms.

Brighten Paiko Ueturiu Na
mų Savininkų draugijos pirmi
ninkas V. U tara tvirtina^ kad 
vietos restoranai turės lietuviš
ko maisto, bet pačioje šventėje 
bus' kelios palapinės, kuriose 
nebrangiai bus galima gauti 
įvairiausio maisto, šarkos, Ajai, 
Neringa, Tulpė ir Daines resto
ranai turės savo stalus, o krau
tuvės Talman, Parama, New 
Bakery, Racine ir kitos taip pat 
turės savo maistą.

Tvarką prižiūrės Chicagos po
licijos 
n Inkai.

Bus 
quette 
mų s; 
nariai, teikiantieji informaciją 
apie gyvenimą lietuvių apgy
ventose apylinkėse.

Visi prašomi dalyvauti pačio
je didžiausio j,e ir geriausiai su
organizuotoje lietuvių šventėje.

Brighton Parko Lietuvių 
šventės Valdvba

ai pilnai 'gar an
ga č«tdriU8.-kyĮta^ri: 
set ijpjr^ąp0rąus,tį| 
h riĘRCY’-kįri< 

. -Shipping, Ine.
'744 Broad St.

Newark, N J. 07102
Ėst 1947

Ilgaine-fis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, ID- 60643 

Telef. 312 238-F787
patanunzMi lėktuvų, traukiniu, laivu kelio.

JANITOR^
Wanted |^days||
per week ^to£8 per?
hour. Calfr^rįęOoM^ for| 
Richard Adas, y čįu?: S f

ifį F»r yOur inc.

Mutual Federal 
Savinas and Loan

šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717


