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AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJŲ AKCIJA PADĖTI 
GINTAUTUI IEŠMANTUI

KAPITONAS PER 10 MINUČIŲ NUSILEIDO 
ATĖNUOSE

Lietuvių pastangos tarptauti-1 politinių ir žmogaus teisių pažei- 
nėje rašytojų organizacijoj e-at-j din ė; imu”.
nešė graž’ų vaisių. Vasario, pra
džioje, amerikiečių PEN Cent- ypatingas susirūpinimas Estijos 
ras išsiutioėjo savo nariams ap
linkraštį, kuriame jie raginami 
rašyti laiškus sovietų valdžios 
atstovams ir prašyti, kad iš kone 
lagerio būtų paleistas .poetas ir 
žurnalistas Gintautas Iešmantas.
Amerikieči u PEN Centrui pri
klauso apie 2.000 rašytojų.. -

PEN aplinkraštis aprašo Ieš
manto gyvenimą ir teismą 1980 
m- draugė su Povilu Pečeliūnu 
ir Vytautu Skuodžiu. Apie jį ne
gaunama daug žinių ir atrodo, 
kad jo šeima bijo susjrašinėti- sU 
užsieniu. Iešmantas buvo paskel
bęs bado -streiką,? protestuoda
mas prieš konclagerio vadovybes 
uždraudimą jam rašyti;-Po de
šimties dienų badavimo jį pa
maitino prievarta ir vertė bema
tant valyti sniegą nepaprastame 
šaltyje, y . =

Amerikiečių rašytojų aplink
raštyje reiškiamas1 susirūpini-.

s., mas, kad, Iešmantas nebūtų- iš 
naujo mrteistas^ir pasmerktas 
užmarščiai . psichiatrinėje celėje. 
1984-tais metais jis buvo perkel
tas iš Permės 35-tojo.Iagerio j 36 
—tąjį, khriąmeį. veikia ypatinga 
psichiatrigg^.^^^pĮė^Jiais me - 
tais bąjį 
geryjglr jis turi būti;perkeltas 
į nutrėmimą. Bijomasi, kad-Jpa- 
siremdama nauju ■ įstatymu (B. 
K. 188 3 'str.), valdžia gali jam 
pridėti dar'keletą metų lagerio. 
Iešmanto^ sveikata dabar dabai 
labai pavojingame stovyje.

Estijos Nepriklausomybės 
■ šventė

rusinimu. Estų nuošimtis savo 
tėvynėje sumažėjo nuo 92 proc. 
1939 m. ik: 68 proc. 1970 m. Ru- ( 
su kalba brukama į švietimo sis
temą,. sppaudą, radiją, tleviziją 
ir visą vięšąfį gyvenimą. Prieš 
keletą metų buvo uždrausta gin- • 
ti dizenacijas estų kalba. Nese
niai paskelbta, kad rusų kalba, 
bus pradėta mokyti Tartu miesto 
vaikų darželiuose. Tačiau pa
brėžia Taryba, laisvės atstaty
mo svaja tebėra gyva visų estų 
šii dysė. . - : , ■

Sniečkus Ir "National 
Geographic'

Antanas V. Sniečkus (Riviera 
Beach, Florida) tęsia savo akciją 
užbaigti “The National Geogra- TŪKSTANČIAI ATSISVEIKINO JAUTRIOS ŠIRDIES senam klebonui įkalti į galvą pa

grindinės krikščionybės minties 
.. Jie baudė nusikaltėlį kada tas 
yra naties Dievo dalvkas.

— Aš daugiau nekandklatuosiu jokioms valstybės 
pareigoms, — pareiškė Alabamos gubernatorius George 

C. Wallace- — Užlipau aukščiausią politini kalną, silpnė
janti sveikata neleidžia aukščiau lipti.

ismė la-

ir 
išc įvijoje minėjo savo nepriklau
somybės diena. Amerikos Estų 
Tautinė Taryba paskelbė pareiš
kimą, kuriam pasmerkiama “ne
siliaujanti brutali sovietinė oku
pacija”. Estijos nepriklausomy
bės metų atsiekimai palyginami 
su dabar *vykstanči H “sisten i i ngu

Vasario 24 d. estai tėvynėje

phją Magazine” žurnalo “20-des ; ARTISTĄ JIMMI C AGNE J JR.
metų diskriminaciją prieš lietu
vius”. žurnalo redaktoriai jį pa- į Vietoj pasiūlytos Šv. Petro katedros, šeima pasirinko 
informavo,-kad-jie mielai išspaus- mažą apylinkės bažnytėlę.
dintu straipsni apie Lietuvą, bet, 
sovietai jiems teleidžia aplankyti 
Vilnių ir h erode“didelio noro 
bendradarbiauti. Sniečkus pasiū
lė porą lietuviškų projektų, ku
riuos butu galima užbaigti be 
Mask^0s>pągalbos: apie lietuviš
kus iŠSkelės; kryžius ir Viduram- 
žiu Lietuvos žemėlapius. ;žuma- Į 
las pareiškė, kad skaitytojai to
kiais straipsniais nesidomėtų. . 
(Tame pačiame žurnale buvo iš
spausdintas straipsnis apie uk
rainiečių velykinius kiaušinius 
JAV-bėse ir Kanadoje). Snieč
kus ragina lietuvius rašyti laiš
kus šiuo klausimu: ,
Mr. Gilbert M- Grosvenor. Pre

sident, arba Mr. Melvin P. Pay- prato jo paruošto fillmo “Angc 
ne, Chairman of the Board, c/o. lai suodinais veidais”. 
National <
’17 th &M Streets, N. V, 
shingtori. D. C. 20036.

NEW YORK. N.Y. -— Ameri- ■ riko katedra. Našlė padėkojo kar 
kiečiams gerai-žinomas artistas! dinohii už pasiūlymą, ir tarė: 
JinSrtjU'P. ^agfwyUFr^mner su- Į —Dėkui,-bet katedra nepasi- 
laukęs 88 metu. Jis vaidino “Jan-, naudosime, atsisveikinimas bus 
kee Dųddle. Domdy”.' Artistas ; parapijos bažnytėlėje. 
Cagncy, buvo nuoširdus katalfc- j 
'kas/.nėpaprastai jautrus.

Kada jo tėvas sirgo, tai jis nu- , dojo katedra. Jis norėjo patirti j 
ėjo prašyti New Yorko bažny- i priežastį. Jis nutarė pasukti as- 
iėlės St. Francis de Saler klebo- I meniškai į bažnytėlę ir išaiškin -; 
ną, kad jam suteiktų paskutinį j ti padėtį. Bet jam nereikėjo šei- 
patamavimą. Klebonas atsisakė. į mos klausti, visa Amerika žino-l 
nes jam nepatiko “Angelai sue- j jo priežąsti, tiktai kardinolui ne-1 
dinais veidais”. Klebonas rieatė įbuvo aišku.
jo ir jo tėvas mirė be bažnyčios) Velionies atsisveikinti atėjo! 
palaiminimo. Jis taip pat nesu- New Yorko gubernatorius Cuo ' 
prato jaunojo Cagney ir nesu- mo su žmona. New Yorko meras į

Kardinolui buvo sunku su- 
: prasti,kodėl šeima nepasinau-j

Austrai ardo Kurt 
mo mitingus.

Francisco

Santa Bar

l-EI Centro
200
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m o su 
Koch, visa eilė pareigūnų. Bu j 
vo perskaityta prez Reagano te- Į 

legrama, kuri reiškė užuojautą 
ir apgailestavo, kad miręs jo ge
ras draugas.

Kardinolas paprašė našlę, kai 
leistu jam pasakyti, kodėl taip 
atsitiko. Našlei atrodė, kad nėra 
reikalo.

— Jis negirdės.
Kardinolas norėjo paaiškinti, 

kodėl klebonas neatėjo suteikti 
paskutinio patarnavimo, o našlė 
turėjo galvoje velioni Jim
my. Cagney žinojo, kad klebo
nas nesuprato Cagney “Angelų 

| suodiną veidą", bet Cagney sup- 
bą. Negalvodamas artistas įsake į Jato į. 
žmonai laidoti jį parapijos baž
nytėlėje niekur kitur.

Mirus artistui, telegramos, laiš
kai ;r užuo'ai’tos ėjo iš visų 
kraštų. O paskelbus, kad atsis
veikinimas Įvyks St. Francis se
noj ir mažoj bažnyčioje. New 
Yorko kardinolas O’Connor pa
siūlė šeimai pasinaudoti St. Pat-

Geographic Society, I Pasirodo, kad Jimmy Cagney j 
., Wa- buvo ne tik geras katalikas, bet 

i buvo labai jautrus. Jis buvo 
ELTA “griežtas vvras”, bet tas griežtu-1

■ mas bkivo tiktai viduje, bet prak | 
Waldhei- tiškame gyvenime jis buvo ge- 1

j raširdis ir jautrus. Bet buvo j 
--------- griežtas su tai-; kurie turėjo pa 

f rodyti nuoširdumą ir suprasti 
i Dievo idėją.

Atrodo, kad dabariinės mažos 
bažnytėlės kun. John Catohr su
prato Jimmy Cagney ir teigia-

1 mai vertino artisto kūrybini dar
.-’tiku bažnyčios va

dovybė neapšvietė at>ilikusm 
klebonu

Kardinolas < so akimi-; pama
lė kad artisto Cagney atsisvei 
kinti atėjo tokia didele žmonių 
minia.

Palmdale

S^rton

ę Mito* 100

Kalifornijoj siautė stiprus Žemės drebėjimas, 
tojų tarpe sukėlė nerimu.

gyven

KALENDORĖLIS

Balandžio 5 dn. — Vincentas 
dygite.

5 28, leidžiasi —
6 20.

Oras vėsesnis 
sirodys saulė.

us, vakare pa*

vo ne vien 
katalikas, bot jis buvo ir ‘griež
tas vytas” Jis vaidino išdykėlius 
kad nebūtų išdvkėlių. Jis norėjo 
kad ie suprasta ir taip nesiolc- 

n tų. Pr‘Z. Ro.ig'na< jį suprato iv 
' nusiminė netekęs draugo. K ire’, 
f O’Connnr jo nesuprato, kai naš- 
J t!ei pasiūlė katedra.

šv. Francis bažnytėlės darar- 
tinis k”n. John Catohi artistą 
suprato, todėl jis ir grižo t< n baž
nytėlėm kur mišioms tarnavo. 
Bažnytėlė buvo kimšte prikimš
ta žmonių, per 2 blokus buvo 
pilnos gatvės ir šaligtviai, o ka
tedra buvo tuščia nes tuometi- 

‘ iriai aukštieji vadovai nepajėgė

WELDHEIMĄ IMA Už 
PAKARPOS

Kurt Waldheim .

Išgelbėjo 117 keleivių ir visus Įgulos narius, 11 kelei
vių išvežti i ligoninę.

ATĖNAI, Gr. — Antradieni, 
balandžio 2 dieną, Amerikos 
Trans World Airliner lėktuve, 
iš Romos skridusiame į Atėnus, 
sprogo gab'nga bomba, užmušė 
4 keleivius, išmušė lėktuve .ky- 
lę ir smarkiai sužeidė 11 kelei
vių.

Lėktuvo kapitonas greitai su
siorientavo. iš 10.000 pėdų aukš
tumos pradėjo paskubom^ leis
tis žemyn, ir 10 minučių laiko
tarpyje jis jau nusileido Atėnų 
aerodrome. !

į Bomba buvo padėta dešimtoj? 
j eilėje, po kede prie sienos. Ka-i 
sprogo tai išmušė skylę ir ištrau
kė ten sėdėjusį vyrą, amerikieti. 
Jis buvo užmuštas. Pro ta skvle 
traukė ir arabą, namo iš Romos 
skridusi, Saudi Arabijos 29 metų 
pirklį Ibrahimą ai Narni. Bet jis 
prisiglaudė prie kėdės, į ją įsi
kibo ir nebuvo ištrauktas. Užpa
kalyje sėdėjo kiti žmonės, jų tar- j 
pe ir mergaitė. Sprogimas juos 
sukanfuzijo, jie nesusigriebė.

‘ kas reikėjo dajytį, tai vienas po 
kito pro pramuštą skylę iškrito 
žemėn. Ten buvo, maža mergaitė,

.kūdikis* Ji stiprios oro sroves bu- i 
vo. ištraukta pro skylę ir iškrito. 
. .Lėktuvui nusileidus Atėnuose, 
iŠ Argc^'rtelefonavo Į aerodromą 
ir pranešė, kad piemuo paste
bėjo iš'dąngnus krintančius, žmo
nes. Kaįįr prie ju priėjo, tai jie 
buvo nebegyvi, suploti ir sudau
žyti. Piemuo pranešė artimajam 
kaimetitri u Atsirado policija, la- 
vonusršhdėįo j vežimą ir nuvo
žė į ligoninę?’..

Vėliau paaiškėjo, kad lėktuvas.

NEW YORK. N. Y. — AUstri- ’ 
jos teisininkas Kurt Weldheim į 
kandidituoja Austrijos preziden- • 
to pareigoms- Jis dalyvavo Eu
ropos kare, privalėjo tarnauti * 
vokiečiu kariuomenėje, buvo' . ■ ~
Jungtinių Tautu sekretorium 10 f 
metų, o dabar nori tapti Austri- , 
jos prezidentu.

tai vertėjas vokiečių generolu:.' 
k o vo * u s i a m n ri oš J u gos l a vi į cs 
partizanus. bot praeita penkta-;

; dieni Jugoslavija paskelbė doku- 
ni
dė žydįs slovaku 
imtųjų stovvklas.

nius. kurie rodo, kad jis gaii- 
ii -iuivė i su-

lę Jurrgtn'ėse Tautose ir patik 
rins, ką jis veikė Jugoslavijoj ir 
Graikijoj. Waldheim s;:ko. kad 

i jis tiktai du metu buvo vokiečių 
I kariuomenės

ką studijavo teisę Vok 
: versitetuose.’O New 
mns išaiškino, kad jis 
tus studijavo teisę, o 
metą buvo Jųgc>la\i joj. Graiki

į joj, Solonikuose žvdu- gaudė ir 
siuntė i stovyklas

New YorkeS^m. M^honse d‘- 
Amato panoro p. nr.ty': Wild- 
heinio bylą. Iki šio meto buvo 
patikrinta tiktai Adn'i’o F>chma- 
no. Josef Mei’cele- 
Barbre bylbs. Waldt 
bin ketvirta.

vertėjas, visą lai- 
etjjo> tini - 

York T i 
tik 2 nic- 
visą karo

ir Klaus 
;nui bvla

Be to. yi« eilė amerikiečių 
r.orc ne-žiūrėti Idheimo ka

ro moto bylą.
Paniško o. k'd karo pabaigoje 

sąjngininkai atidavė Jungtinėms 
Tautoms karo kriminalistu by-

orke Niekas returi tci>ės jų 
snyti be Jungtiniu Tautu sek 
tcri.uis Javier Perez de Cucl-i

lar leidimo Waldheimas jam per-, 
davė šias bylas, kai Cuellar bu- 

iš inkt'.s -ekretoriiim.
labai, kai Jugoslavij-, pnskel- 
keli- doki’incmus apie Vald- 
tio vcikvmu« karo metu Ju- 
lavijoj. ir New York Times 

paskelbė, kad Waldhcimo pareis 
kiniai apie jo veiklą karo metu 
buvo netikslūs, tai susiras jo hy-

e

artėdamas prie Atėnų, jau buvo 
gerokai nusileidęs žemyn. Jeigu 
bomba būtų sprogusi 10.000 pė
dų aukštumoje, tai oro srovė bū
tų per tą skylę ištraukusi visus 
keleiviu^. Juo aukščiau, 
retesnis 
daugiau 
žemyn,
ir spaudimas mažiausi 
vas jau buvo pasiruošęs leistu, 
todėl spaudimas buvo ne toks 
stiprus

Manoma, kad bombą į lėktuvą 
įnešė keleivis. Romos aerodrome 
ūkrina į lėktuvus einančius ke
leivius, bet gana sunku >usekti. 
kuris keleivis veža sprogstamąją 
medžiagą. Jeigu jis veža geleži; 
niame ar plieniniame inde, tra 
rentgeno spinduliai pastebi ir 
tada galima patikrinti, bei kai 
viskas vežama plastikiniame mai 
še, tai investigacija sunki.

Patarnautcyai vra isitikine, 
kad sprogstamoji medžiaga buvo 
Įnešta Romos aerodrome< Visi 
keleiviai buvo tikrinami., bet 
nieko nepastebėta.

Tuo tarpu dar nežinia, kas 
įnešė bombą, bet spėjama, jcj 
tai buvę palestiniečiu . i darbas. 
Beirute vienas arabas atnešė į 
vietos laikraščio redakciją rasie- 
Ii. kun\ prisipažino, kad Ameri
kos lėktuvą išsprogdino Revo
liucinė arabu celė. Ji ėmėsi šio 
žingsnio prieš ‘‘arogantiškus ame 
likiečius”, kurie apšaudė Libijos 
pakraščius.

Libijos valdovas Qhadafi tre
čiadienio ryte paskelbė, kad jis 
nieko bendro neturi.

Iš Romo> lėktuvas išskrido va
kariniu jūros pakraščiu, praskri
do kraštą Sicili jos, perkirto Ita
lijos Kają. o vėliau Viduržemio 
jūra skrido tiesiai į Atėnų;. 
Sprog:rr.as Įvyko Argos salos pa
dangėje kai lėktuvas jau i nešė
si leistis.

Amerikiečiai labai atidžiai se
ka arabus, kad išaiškintu tikrus 
pasikėsintojus prieš / 

j lėktuvus 
‘ Policiją nustatė kr 
Manzcur iš Egipto
Romą sėdė;o prie tango i 
’’e o iš Ronu'- kitu lė\ 
skrido i Libaną Keliu 
tės bardo išaiškinti 
j i v ne

r

1S-

asme -

AUSTRIA

BL*omania

BUL

ALUIIA

ZAtMtH

Iš Romos pakilęs Amerikos lėktuvas, artėdamas prie 
Atėnų, sprogo, pramušė skylę sienoj, pro kurią iškrito 
4 keleiviai. 11 buvo sunkiai sužeisti.
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KAIP LAPEI PAVEDĖ GLOBOTI ŽUVIS

taip ię čią buyo

žmonių
Gervė:.

Tu kankinta ir marina.

'^''r-jPas Gydytoją

jei

MADINGOS VESTUVĖS

los susitiko... Jie gyveno kartu... llJ ėjusios, tai. ką1 V v ~

A'įpstaĮai Įr Košė V
* . ■ 1

Perkūnas

2šhūbą.

'%

jo taupyti pinigus
— Iš tikro? O nuo ko ji pra

dėjo taupymą?
— Uždraudė man rūkyti ci

garetes...

J u advokatai susitiko..
* * * 

Taupymas

Pacientas: Q at- tamsta many
tum,., kad ji man reikalinga, 
negalėčiau sumokėti?

-— žinai, mano žmona prade-1 turi aiškios linijos 
i l ypės

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

- atsako lapė, — jos tąve pa 
mačiusios džiaugsmu-šoka, džiū
gauja.

įgaliotinis žirafa, kuris .gyven
damas tyrumuose niekad pirmiau 
nebuvo matęs kępanių žuvų, pa
tikėjų lapės žodžiais ir grįžus 
pas liūtą, rąpo.rtavo jam, kąd 
lapės valdymo sistema yra gę- 
riat’.sia, kad skundikai tfuve sve
timi agentai įr todėl nepatiki
mi. O beto, lapė liūtui esantį 
naudingesnė už vargšes žuveles, 
todėl jis, Įgaliotinis, siūlo, kad 
dabartinė globa pasiliktų nuoki- 
-tnie.

Išklausęs tą Viską, liūtas nu
sprendė palaukti iki rytojaus ir 
pagalvoti ką ištįkro su tuom pa

ri dadus

Poli'iška Pasakaitė Apie 
Globėjas Ir Globojamus

Liūtas, žvėrių karalius, kurio 
valdžioje buvo ne tiktai girios, 
bet ir vandenys, sukvietė kartą 
žvėris i tarybą: veikėjo ąuspfęs- 
ti kas tiųį būti žuvų globėju. 
Įvaip visus, t 
{.varstomą ir- balsuojanti. Ląpė, 
kuri sakęsi visiems, kad žuvys 
ją myli ir nori pu jos užveiztlą 
būti, tapo paskirta globėju ir 
Vaitu.

Kadangi ji viena yįsko
Įėjo aprėpti, tai Į pagelbi ninkuš 
pasikvietė tik savo ąrtįmuš bi-' 
čiirtius, kūmus ir piršlius, kurie 
aklai klausė lapės. Lapė gi sto
vėdama ant kranto teisė, spręit- 
dę ir žĮūrėĮp. kaip jos .Dagelei f 
pinkai traukė iš vaųderįs’’žųve-! 
les, čirškimo-ant ugnies iir7s^ą- 
piąi sudorojo Prie tos 
prisidėdavo ir pati -'giahi^j&rkr-j 
pė. Nenuostabu tadėl. įfj^a^'j;. 
Iruiųpą laiką ji nutuko .
Vėj?.-
. Bęt suktybių ilgai nepS^ėpšb : 
Žuvelės verkė, skundesi'm^’ilet 
javo. Pagaliau, slaptais A feliąis , 
jos pasiuntė raštą visagaįinci.aei 
liutui, nusiskųsdamesj "kad ,pą-_ 
skirtasai joms globėjas baigia 
jas išpiauti. žuvelės .išvardijo ■ 
daugelį, daugeli iš savo.-giminės; j 
kurios atsidūrė lapės ir jos.b’ėji- 
draminčių skžruradoje. Pabaiso-'" 
je prašė, kad globėjus leistų 
joms, žuvelėms, pasiskirti.. ’ j . ,

1 Kai visi tie skundai pasiekė 
; liūto ausi, jis nutarė pasiųsti 
j savo Įgaliotinį, kad vLM -ištir
siu įr jam praneštų Eidamas* pe- 
i upiu, įgaliotinis pamatė,’.jog ■ la-.' 
r pė . su savo pagelbinipkais<>.pD>- 
: simeškerioj ųsi. žuvų mėtėY jas į 
> ugnelę ir kepė. Žuvytės sekinė-. 
I jo, šokinėjo, bet pasprukti joms’ 
.* buvo sunku.
I — Kas jūs čia esate.- ką čia 
; dirbate? — 
■ 1 iotinis.

— Galingasai atstove' 
sakė laputė, — čia yra 
bendradarbiai, komisarai.

; gelbsti prižiūrėti žuvele: 
čia šapalai.

; kiti vandenų gyventojai. Mes 
juos čia šildome, kad šaltis ne-

• pagautų
— O kodėl to< žuvelės taip 

šokinėja mojuoja uodegomis ir 
; galvomis? — klausia toliau įga- 
- liūtinis.

— O, išmintingasis valdovei | vyko Į Romą... Tai sakydamas.; mėnesiam.

jis padarę šaukštu taką taukams 
iš šeunininko krašto į savo kraš
tą. Antrasis bernas, tai jiastebę 
;ęs, tarę:

— Šv. Povilas išvyko į Ma
žąją Aziją, — ir taip pat pada
rė košėje lataką į savo kraštą 
Trečiasis bernas, supratęs pir
mųjų gudrybę, irgi nepasidavė-

— O kiti apaštalai išsiskirstė 
po visą pasaulį, — tarė jis ir sa
vo šaukštu išmaišė košę ir joje 
esančius taukus.

Po šio nuotykio šeimininkas 
daugiau nepasakodavo istorijų, o 
šeimininkė pradėjo visus lygiai 
maitinti.

Jau Jis Pąrėjf) 

‘Dautaras- —.Jei tamsta j nori ] 
pasveikti, tai privalai ištjsųslmė- 
dus nipko daugiau nevartoti,įkaip 
ri£ pięniiiius valgius. f 

Pacientes: — Bet, ponas:dak
tare“, aš.’jau perėjau tokią šėren -

' KADA BŪSI LAISVA?
MES KOVOTI NENUST0Š1M

0, Lietuva, o Lietuva, 
Kada laisva būsi?
Kada terbas nusikračius, 
Švarką paisiusi?

Kada tavo artojėliai
Sugrįš į dirvonus?
Kada pūs švelnus vėjelis 
Laukuos malonus?

Toks Skirtumas

Du vyrukai kalbasi apie šių 
laikų automobilių pramonę.

Pas mus Kenoshoje — sako 
Smith. — pradeda statyti auto- 
nbilius Nepraėjo penkios minu
tės ir mašina jau galėjo važiuoti.

— Ha-ha-ha! — garsiai nusi
juokė Jones. — juk tai nieko ne 
paprasto... Pas • mus Detroite į 
penkias minutes ne tik užbai
giamas automobilis, bet jis jau 
spėjo suvažinėti porą 
gatvėj

Kada kraugerių kacapų 
Nebereiks bijoti 
Ir naktelėje' galėsi 
Rainiai išmiegoti?

-• . . \ •

. 'A* ' ,
Kada .mielą tėvų? žemę j >. 

Atgal sau atgausi? - 
Ir kacapų kietą jungą 
Nuo pečių nukrausi?

Kada uždangą komunistų 
Ginklais sudaužysi?
Ir su .užsienio lietuviais
Tu susirašysi?-

i- U- X

Daktaras: — Kada gi tas b'u- 
yo?• . ■ '

. Pači elitas:. — Tupjau man už
gimus: . i' .

f * * y J.
Saliauioniškąs spreridmia's j Gydytojas: Ar tamsta

B i- • • fi ž V’- i- ’' - c -rtum sumokėti už operaciją, Policininkas tinstate šerifui - v. -i- . , .. ■ r .. o
' i-i - A '- ' V ū - •. -Asakvciati ..'kad ji tau reikalinga? jauųą amęrikietį, ir .^ako: ■ *: .T “ ■

— §erifė. šitas vyrukas sto
vėjo gatvėje ištiesęs ranką ir el
getavo. ' į

— Penkiolika doleriu baudos!
— nurodė šerifas.. 1v, • ’ ■ • -

— Bet, kad jis teturi tik'pen-
-^is. -y- - j '' j h

— Paleisk į gatvę. Tegu.su- 
frenka likusius.

rūsčiai paklausė įga- . Senai, labai senai, gyveno^toks 
.pamaldus ūkininkas. ~

— at-1 laikų papročius jis vai g 
mano 
kurie

. Štai
mekšrai, ešeriai,ir

Tu uždugnyta komunistų. 
Už plieninės sienos, 
Negali mums .pasiguosti, 
Sunkios tavo dienos.

laukėme dvasinio bankroto.
— Lik sveikas.
—' Lik ir tu, Maiki.

— Labas, Tėve.
— Taigi, labas...

— Ką naujo žinai,. Tėve?
— Žinai, kad Anufras susigun- i 

j dė vežti savo turtus į okupuotą 
. j Lietuvą. Pamanyk tu man, koks 
J ghišas, nežino, kad tuos savo 

sunkiai 'Uždirbtus pinigus stačiai 
bolševikams Į gerklę įkiš,,. Juk : 
sovietu imperijoje neleistina bū
ti turtingu. Ten net bankų, nėra, 
kad pinigus pasidėtųjų taip,

1 kaip daroma civilizuotame pa-
j šaulyje. Kas yra turtingas, tas 

gale- j ‘'baisus'- darbininkų priešas, "ko- 
ei | munistinės statybos” griovikas, 

supranti, Malki.

— Aš jo vietoje savo pinigus 
skirčiau spaudai paremti, kuri 
mus gina nuo raudonojo maro, 
sakysime, Naujienos. Joms būti
nai reikalinga finansinė parama 

I ir greitai. Komunistai ir niūsiš- 
i kai frontininkai tik laukia,, kad 
Į Naujienos sustotų ėjusios.
| — O jeigu Naujienos ir susto- 

i f rontininkai j 
laimėtų. Jų laikraščio ne msi no-j 
r skaityti.

— Kodėl negali skaityti, Tėvi ?
— Todėl, kad tas dienraštis ne- j 

dvilypės, tri- j 
ideologijos artimas Ui-į 

čiulis ūkininkams, kurie susispie 
tę prie Jaunimo centro atkrei
pia blaiviu žmonių dėmesį. Paga
liau, Jaunimo centras, yra tarp i 
tautinės religinės crgaiiizacij >| 
jurisdikcijoje. Lietuviai dar n.-i 
turi, ir atrodo, neturės nuosa\ o 
bendro kultūrinio centro, km is 
būtinai reikalingas lietuvybei iš
laikyti. Jau buvo ne kaną minė
ta spaudoje, kad mums reikia 
telktis “po 'vienu stogu”. Netu
rime patalpų, kur būtų galima lai 
kyti istorinę medžiagą. Pav.. dc: ii. 
Z. Kolbos iniciatyva sukurt: 
"Genocidas”, kuris buvo kitatau 
čiams įvairiose vielose, laikoma; 
rūsyje, nuo vandens supuvo... 
O kiek ten darbo buvo įdėt • 
kiek nuotraukų buvo surinkti 
užrašų. — viskas nuėjo niekais .

— Tai buvo pirmieji 
riai, kurie daugiau rūpnosi lie 
luvybės išlaikymu egzileje. T> 
ve.

— Taip. Dabar nieko netui 
me. išskyrus tai. kas buvo anl. - 
čian padaryta, pav., Įsteigta Čit • - 
lionio galerija, surinkta nen: - 
žai meno daiktų, kurie taupomi 
laisvai ir nepriklausomai Lie 
vai. jeigu kada nors atgaus sa- -n 
teisėtą nepriklausomybę. Kit s 
stambus kultūrinis darbas atli •- 
tas — Lietuviu Enciklcpedi; i 
Lietuviai vis dėlto neatsilie] ( 
nuo kitu pažangiųjų tautu. Gali
ma dar nriskirti ir Lietuviu ope- 

■?ikė keletą metu. Tie 
du. fondus: Tauto, 

i> rūpina-: Lietuvos 
l. ijvininjc byla n Lniųvių fondą, 
kuris tynrpa 4 .inigtinii.hjvnmit? 
i'ondm Pa.-taTęsis fondas labai 
šykštus.

— Aš prašiau iš fondo pasko
los mokslui baigti, bet nę atsa
kymo negavau."

— Atrodo, kad mes jau susi-

Atomiiiian.ie. Amžiuje

■ Šių.laikų romano turinys ga
lėtų būti toks: Jis išėjo vienas 
pasivaikščioti. Jų akys susitiko... 
Jie nuvyko į šventovę.... Jų šie-Į

Paga’l tų: 
[ydavo įsu-. 

savo tarnais iš vienc nuodo arba4 ’ r |A . .

bbūdo. Valgant pasakodavo yj- 
sokias istori jas iš šventųjų gyve
nimu. — Bet tarnai pastebėjoj 
kad šeimininkė pildavo į koš*y 
jo krašte daugiau taukų ir juoęs 
koše'padengdavo. į

Vieną kartą valgant košę vie A 
nas. bernas/pradėjo tokią isto-l 
riją: _ ,

— šv. Petras iš Jeruzalės is- į

Pagal Laiko

— .Nvkirpkite man plaukus.
— Ar norite trumpai?
— Taip, kad užtektų dviem

Buvo žmogus bagotaš, 
Labai storas, pilvotas, 
Ožio barzdą jis turėjo, 
Seną mergą pamylėjo.

Ju vestuvės buvo šaunios, 
Ir manieros visos naujos; 
Senas svotas, svočia jauna. 
Ra.udcnveidė tokia sprauna.

Šoko polkas ir dainavo,
Lūžo grindvs ir siūbavo, 
Gėrė alų ii- linkėjo, 
Senai porai gero vėjo-

Muzikantai girti grojo. 
Kad net šunys lauke lojo. 
Kitą rytą, jau išaušus, 
Kėlės vyrai prisikaušę...

Don Pilotas

f s/ ^4" •'v*' ’ f y'Tu; prie kryžiaus- kryziavotą,* ū 
Likai visgi - balta-

Tu ištversi, iškentėsi,
Tu nepasiduosiu;-^ N ,y 
Nors ir plaka raudonieji. 
Tave išsijuosę-

Ir 'komunistai jau šiandieną, 
Nebe jaunų metų,' 
Neužilgo Kaųlapirštė 
Nusives ant ratų.

Pavergtieji laukia karo, 
Kaip’ka'rėivįai’ ginklo, ' 
Per jį mano išsipinti, 
Iš retežių tinklo-

Mes kovosim, nenustosim, 
Kovą męs laimėsim.
Mes tą slibiną, raudoną, 
Aišku, nugalėsim.

Sutiko Nelaimę

Dvasiškis: — Kądėl tamstos 
daugiau pamatyti bažnyčioje?

Plepys: — Dėl trijų priežasčių 
klebone. Viena, man nepatinku 
jūsų pamokslai, antra — nepa
kenčiu giedojimo, o tr< čia — dėl 
to, kad toje bažnyčioje paėmiau

— Maciūtė, senelis man įspy
rė i galva — skundžiasi Simu- 
tis- .4

— K-iip jau jis tau Įspyrė?
— Pasiėmęs šlepetę Į ranką, 

— atsakė Simutis.

Zuikeliai atsfsVeikina'iki sėlę^ių Velykų.švenčių

- Vienas bolševikų komisarių- 
kas, atvvkes iš Šiaulių i Vilnių.

i - -
j išeina i tarybinę valgyklą pie

tį. Atsisėdęs dairosi ir laukia
j .ada jam ką atneš. Praeina pen- 

Kiolika minučių, pusė valandų, 
.r valanda, bet niekas nekreipia! 
; ji dėmesio. Padavėjai laksto!

i šen ir ten, aplenkdami daugelį
pionic- ! laukiančių.

Nebeiškentęs komisariukas s 
•aiko už skverno vieną padavėj 
ir ima šaukti:

— Kokia čia tvarka pa> jus? 
laukiu virš valandos ir negau
nu pavalgyti!

— Ką gi mes galim padaryti? 
,.ia yra apie pusantro šimto 
žmonių, o mes turime tik porą 
lesėikų lėkščių ir šaukštų Jei 
'.orite, galite trys srėbti iš vie
los lėkštes, pasidalindami šau
kštu — aiškinosi padavėjas.

Profesorius

..Prcfcsz'rij’is žmnn.i skundži.- 
I;aimvnoi

— Kas vėl negera mi m, 
i<-> vvrti. šimdu n. b< valgant pi;

nm rnctavė šaukščiuku i kaktą

M* nis

— Savo p n veiksluose ąš noriu ~
būti aukščiau minios! 1 2 — Kauiienos, Chicago, 8. III. Saturday, April 5,

— Tuomet piešk iškabas
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VOKIETIJOS L. BENDRUOMENĖS DARUOTOJU 
; ■ 1 v H! SUVAŽIAVIMAS

I (Tęsinvs)
Vokietijos lietuvių motery L 

Lų federacijos pirmininkė Euge^i 
nija Luejenė nurodė, kad-veikų. 
7 klubai. Veikliausias V J Sabie- 
nės vadovaujaipąs Romuvos liet, 
moterų klubas, kurio narės pa
deda ruošti centrinius LB ir gim
nazijos ' ęnginius^ remia skau
tus,. prisidėjo prię vysk., P- Bal
takio sutikimo, yįpadpvanpdamos 
vertingą dail:-X Lenikienės pa-l 
veikslą ir suriiošdaųios kavutę.

Baigiant ruošti šį biuletenį pa
tina1, kad Vokietijos-LilJlKF Deu- j 
t’sche Bank Weinheime irer.ye 
lietuviškai .papuoštą Kalėdų cg-Į 
lutę. Prie jos pastatė -didelę lieti ; 
lėle ir Lietuvos žertiėlapĮ., • 1, . ,s..j i ; , ’ bei kulturne Suvalkų trikampio!

Apie MuencHjeno LMj'. įdubo Į apžvalga. Kalbėjo apie kultūri-j 
veiklą -informavo Alina' Grinie- ----- ..................... >
nė. Narės palaiko glaudžius ry
šius, kas trečiadienį susirinkda
mos kavinėje. Dalyvauja LB ir 
tarpt.,renginių ruošime..

Hamburgo LM klubo pirmi
ninkė Teresė Lipšienė pastebė
jo, kad į Hamburgą atvvksta tau
tiečiu iš JAV-bių bei Lietuvos ir 
istija į klubą. -Tautotyros muzie
juje-klubas ..išstatė liet, margu
čius, į kalėdinių papročiu vitri
na įjungė ir liet-Todinius, tauti 
tinių šokiu grupė šoka lietuvių 
ir vokiečių šokius, valgius ir 
meną. Numatomas,įrengti Vely
kų stalas.

Vokietijos LB valdybos vice
pirmininkas -vyr. mokyt. Vin-, 
cąs;Bąrtusevičius' perskaitė jo 
paruoštą.pranešimą Tautinės są
monės. -išlaikymo išeivijoje moks-, 
liner konferencijai Čikagoj e (žr. 
psl. 1). L' i- ■/

Per. diskusijas -kalbėtoja; pri
tarė Europos lietuvių dienų ruo
šimui. AJina-Grinienė sutiko rū- 
pintis tautiniais šokiaais, o mo
kyt. Arvydas Paltinas — muzi
kine programa. Liet, vaikų vasa
ros stovyklų dalyvių skaičiui pa
didinti buvo siūlymų priimti kar
tu atostogauti ir tėvus.

Po kavutės “bendruomeninin- 
kai” pisėdžiavo ir pramogavo 
kartu su “kultūrininkais”. Vado
vavimą renginiui perėmė Lietu
vių kultūros draugijos pirminin
kas Algirdas Palavinskas. Drau
giją mini, 10 ’nietų< sukaktį.; (Įstęig 
ta 1975) ’ Nedahg' beliko^ steigė
jų — vieni mirė, kiti iš draugt 
jos pasitraukė. Atkreipė dėmesį

"Gelmių pasaka ‘ (Tempera)M. Stankūnienė

į dailės mokyt. Livijos Bataitie- 
nės gretimoje salėje suruoštą 

ti] mokinių piešnių parodėlę, kur 
galima užtikti neblogų dailų.

Dail Alfonsas Krivckas pade 
monstravo spalvotą filmą apie 
Kanadoje gyvenančios ir kurian
čios dail j Anastazijos Tamošsitie-1 
nės audžiama^ tautines juostas ir 1 
drabužius, pięnia papasakojęs 
apie jos gyvenimą ir kūrybą.

Po vakarienės gimnazijos val
gykloje visi grižo į tėv. A. Del- ’ 
po centrą išklausyt) Įdomios pa-j 
skaitos apie Lenkijos (daugiau-1 
šia Punsko) lietuvius.

nį. šviečiamąjį, leidybini, atste-j 
vaujamąjį. religinį ir ūkinį šios 
diasporos lietuvių darbą, save 
teiginius pagrisdama kruopščiai tis. sutivaldymas, 
surinktais statistiniais duomenį-; ir vLos 4 krikščioniškos doįvbės. 
mis. Jei kultūrinėj ir ūkinėj sr-i-j Civilizuoti žmonės, kuriems tų 
tyj daroma pažanga, tai to pati savybių trūksta, nėra kultūringi, 
npaalima nacalrvti nnip liirtirv-v- Į ClVllizacijcS JiriemCllės — at’to-

-I mobilis, televiziją ir pan. pade
da kultūrėti, bet nepadaro žmo
gaus kultūringu, šios dienos 
pamoksle nuo kalno Kristu> lai
mino ne civilizuotus, bet kultū
ringus žmones. Civilizuoto ir 
kultūringo žmogaus matas — 
kiek pinigų išleidžiama civiliza- 

Po įtampiu svarstybu tikra cijos ir kultūros reikalams. Liu- 
atgaiva' buvo gražiai apipavida- kėjo, kad šis suvažiavimas pagi
lintas lengvosios muzikos inter- liūtų dalyvių dvasinę kultūrą, 
■piietatorės Nelės Paltinienės re- Puikus buvo giedojimas. Kun. 
čitalis, kuriam vadovavo ir var-j K. Senkus greitosiom sudarė bal 
geneliais solistę palydėjo muzi-Į sir-.gų moterų būrelį iš N. Palti- 
kos mokyt. Arvydas Paltinas. j nienės, Hermanienes, A. Grinie- 

į Pradėjo melodeklamacija — Gra-jnės ir H Ivinskienės, su kurio- 
ži tu mano brangi tėvynė. Pa- mis ir jis pats giedojo. Buvo tik- 

’ ras religinės muzikos koncertas.
A. Paltinas.

Popiet visi svečiai išvažinėjo 
savais keliais.

Schzoetzingen — Ketscd

Nedaug kas Vokietijoje bepri
simena mūsų kariuomenės šven
tę — lapkričio 23 Išimtį sudaro 
VLB Schv/etzingeno apylinkė, 
iki šiol nepraleidusį nei vienerių

negalima pasakyti apie lietuvy
bės išlaikymą. Pasitaiko, kad iš
sikėlę kitur gyventi ir sukūrę 
mišrias, šeimas lietuviai sulenkė
ją. Nemaža parama lietuvybei 
išlaikyti bus statomi lietuvių kul 
tūros namai Punske. Džiaugėsi 
užsimezgusiais ryšiais su Vokie
tijos lietuviais.

dainavo 17 Įvairaus turinio V. 
Telksnio,.
kick Selickio, Marthi (Avė Ma
ria'.) T.rkitų kompozitorių dainų. 
Užbaigė irgi dainuojamu atsis
veikinimu, bet klausytojai ilgais 
plojimais nepaleido nuo scenos, 
išprašydami net du priedus. Pa
dėka už gražų koncertą 
gražių gėlių puokštes.

Sekmadieni į pamaldas 
rinko puspilnė t. A. Delpo 
ro salė. Šv. mišias aukojo ir pras-: 
minga pamokslą apie kultūrą i r j 
.civilizaciją ;pąsakė kun. Jonas 
Dėdinas., pivilizacija keičia daik
tus, o kultūra — žmones. Kultū
ringo žmogaus požymiai: išmin-

Kolodzerio, Gorbuls- Vargonėliais groj

buvo

prisi- 
cent-

IM4 m. m«tr*4ti*. Jame yri vertingi, niekuomet netensti, VIns 
Lrivfa, Igno ilapetio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkoi 
F. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matu*eriči*u* Ir V 
Meilau* rtraipsniai bei rtudijos, Iliustruotos n-ootraukomlz > 
ILK..Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiuboa, A. RūHtelė* Ir JL Vari-

' > DAINŲ ĮTFENTSS LAUKUOSE, poetės, rUriojo* Ir hn
Eul, lokių pirmūnės-Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dxt®t 
Iveutct bei: Jų irt ori j a Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojkr. 
tiems, gėrintii autorės puikiu rtiliumi ir surinktais duom«nlml 
bei užkulisiai*.,. Studija yra 151 pusi., kainuoji H.

. > VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke <?raiy 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauses 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities tit< 
fatūrinė rtudija, •nskirrtyta skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnyj

ti LŪKI U V1IKA8IS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttroi liter* 
Įdomiai yirsiyt* *tudijs įple RytprūMns, remfmtin Pakalni® »■ 
Labguva apskričių duomenimis Aprašymą.! jdomflf klekrienarj 
BeturiuL Leidinys fllurtmotu anotraukoml*, pabaldoje duodam* 
Titovkrdžlų pavadinimai*Ir jų rertinlal j roklečių kalb*. LaKa 
Mtjfctfoje S3S pnal knygoje jt* Ryt*rūstų larmHapfa, Kaina •#

t <4 LAUKIS LIMB, ralytojoa Petronė!** Oriataltė* at>. 
mintinai Ir mintys api* samenis Ii vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 254 puslapis, 
bet kainuoja tik H. ; j •> > «• -•s

t JULIUS JANONIS,-poetas Ir revoliucionierius, nempr^į 
tai tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik a> 
farglo Jalinsko knygoje epie Juliaus Janonio gyvenimu Ir po* 
jdjf. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tel>» 
K*yr* y^. didelio formato, >55 pualapil, kainuoja M.

T 5ATT«TN>8 N0TTL1S, M. lo^enko Ilryba, 1. Valais

fimtROl WttJhBCM, THS &•« ?U CSk-’qf.

nuosaikumas nėję Kctsche. Daugelis jų yra 
dėvėję ar dabar tebedėvi kari
nes uniformas- LB apylinkės pir 
mininkas Jonas Vitkus priminė 
ik: šiol išlaikytą apylinkės tradi
ciją minėti Lietuves kariuome
nės šventę ir kvietė toliau ja tęs
ti. Besidalindami
dienu prisiminimais 
nodami alui: 
dėto

kareiviavimo 
begirkš- 

susirinkusieji su- 
270 DM Vasario 16 gimna-
paremti.

Luebeck

m. gruodžio 8 Įvyko VLB 
Liabecko apylinkės visuotinis 
nariu susirinkimas. Pirmininka
vo Pr. Kotkiis, sekretoriavo E.

Tesimu. Apylinkės veikla apibū- 
I (lino apylinkės pirmininkas Vy- 
I tautas Mackevičius, piniginę 
: apyskaitą pateikė iždininkė Ele
na Tesimu. Į valdybą išrinkti 
taip pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Vyt. Mackevičius, sek
retorė X anda Simonienė, iždi
ninkė Petrė Kirkickienė. Kont
rolieriais tapo Bronislava šrei-, 
berienė ir .Ričardas Macaitis. Ka- j 
daugi narių šeimose vaikučių nė- Į 
ra. nutarta Kalėdas atšvęsti be 
Kalėdų senelio. Gimnazijos 
kinės paprašytos prisidėti 
programėlės paruošimo ir 

kimo.
Vok. L. B- Biuletenis

RAGUVOS PILIES NUGRIMZDIMAS

mc- 
prie 
atli-

važiuojanti nakties metu kar
utis pamatydavo nuostabius še
šėlius, besidraikant paviršiuje 
ir kanai, gailestinga balsą.

Syki vienas medžiotojas pa
šautą stirną be-i vydamas. ant 
piliakalnio viriais užsivijęs. pa
matė dvi mergaites neapsakomo 
gražumo. Jos meilingai jį prisi- 
vadinusios tarė: ‘Tu kaip tik 
laiku atėjai: gali ir mudvi ir pi
li išgelbėti. Jei kantrybės turi, 
tai eik su mumis...” Jie nušilę:-' 
do per šoninį urvą ir medžio
tojas nustebo, pamatęs didžiuo
sius pilies rūmus. < f“

Įėjo i didelę seklyčią. Vidu
ryje stalas stovi, o ant to stalo 
sidabrinė skrypia su painiu už
raktu. Prie jo< kabėjo aukso 
raktas, “šioje skrynioje yra. lau
mių juostos ir kai jomis1 apsi- 
juosime, tai mes ir vi^ą pilis iš
kils į paviršių”, tarė vieria mer
gaičių.

— O kas tokios jūs esate — 
paklausė medžiotojas.

— Mes esame Nendriaus sese
rys. Jei atrakinsi skrynią, tai 
vieną mūsų galėsi pasirinkti sau 
už žmoną, o pilis bus tavo nuo
savybe.

Jis griebėsi ir manė greit at
rakinsiąs, bet tas baisiai karie
tas buvo. Be to ranka kažin kas' 
baisiai plėšė atgal. Visai nuilsęs 
raktą kartą apsuko. Jam visas 
jėgas sukaupus ir aritrą syki 
sukant, gaidys pasiplasnojo ir 
tris kartus sugiedojo, o raktas 
vėl atgal atšoko.

Apsiyęrk-ė mergaitės ir išly; 
dedamos medžiotoją maldavo, 
kad, jis ateitų Į piliakalnį - nž 
ėįvylikos .metų ir dvylikos didnų. 
^eTįšr tas laikas praėjo, o Ragu

vo- pilis .vis pasilieka nugrimz
dusi.

Pavergtoj Lietuvoj
Atidarytas V. Mikolaičio -Putino 

Muziejus

Bute, kuriame nuo 1947 m. iki 
1967 m.gyveno ir kūrė rašytojas 
Vincas Mykolaitis - Putinas, jren 
gias muziejus. Namas yra Vil
niaus Liepos 21-sios gatvėje, pa
žymėtas dešimtu numeriu.

Muziejų sudaro trys ntemoia- 
liniai kambariai. Juose atkurta 
autentiška aplinka — yra rašy
tojo baldai, trijų tūkstančiu kny
gų biblioteka, paveikslai, asme
ninio naudojimo daiktai. Lanky
tojai gali pamatyti rašytojo rank 
rašėitis.jo ranka redaguotus teks 
tus. paskaitų konspektus, port
retines fotografijas.

Vydūno ‘‘Pasveikinimas’’ Vil
niaus Teatre

Vydūno veiklą ‘’Pasveikini
mas” pastatė Vilniaus ‘Lėlės’’ 
teatras, šis spektaklis skiriamas 
ne pagrindiniams ■ teatro lanky
tojams — vaikams, bet jų tėve
liams ir •' vyresniojo amžiaus 
moksleiviams. Režisavo jaunas 
rėžjsięriųs R. Driežis. Muziką pa 
rašė kompozitorius A. Marti
naitis. ’

‘'Oktavos ’ Koncc'i •ai Žam
bijo j e

Vasario 11 d. Į Lusaka, Zam
bijoj. atvyko gastrolių Lietuvos 
vokalinis - instrumentinis an
samblis ./Oktava”. ■ Grupėje — 
muzikai, šokėjai, dainininkai. Ko 
lektyvo‘vadovas Mindaugas Ta
mošiūnas.

Jam Nepasisekė Atrakinti . Bet, pasak žmonių padavimų, 
Skrynia (vienas tų valdovų.Nendrius iš-

' vyko i rytų šalį ir besisvečiuo
damas tenai pamylėjęs svetimą 
kunigaikštytę ir priėmė pravos
lavų tikėjimą. Grįžęs atgal jis 
ĮsakėįVsiems dvariškiams pames
ti protėvių tikybą, užgesinti am
žiną ugnį, nukirsti šimtmetinius 
ąžuolus. Veltui bandė ji atkalbė
ti Krivaitis. Ne tiek valdovas, 
kiek jo žmona griežtai spyrėsi ir 
nenorėjo klausyti Krivaičio mal
davimų.

Kadangi savieji žmonės atsi
sakė naikinti šventovę, tai grio
vikai buvo atkviesti iš kitur. 
Pirmą dieną jie spėjo iškirsti, 
tik dalį šventojo gojaus Kai nai
kintojai vakarop išsiskirstė, stai
ga kilo baisi audra su žaibais, ir 
griaustiniu. Sudrebėjo žemė- įr 
staiga atsivėręs kalnas, prarijo 
visą pilį. Žmonės suprato, jog tai 
būta dievų keršto.

Praėjo daug metų, o apie pi
li nieko nebuvo girdėti. Tik pra-

Tarpe Ukmergės ir Panevė
žio yra Raguvos miestelis, šian
dieną jis mažai kam žinomas, bet 
didžiųjų kunigaikščių laikais čia 
stovėjo tvirta pilis ir ją gynė 
narsūs apylinkės vyrai. Pilis bu
vo aukšta ir iš visų pusių parem
ta bokštais. Viduje daugybė

metų, nepaminėjusi lapkričio 23 į kambarių ir salių šilkais ir auk- 
d. Ir šiemet 23 jos nariai buvo | su išpuošti. Turtingi ir garsūs 
susirinkę Gamtos draugų svetai- l buvo Rugavos valdovai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
-. _ ,s; . . ' A
yra seniausia^ 'didžiausia 'iri turtingiausia lietuviu fraternaltnė 
organizacija, lietuviams. ištikimai tarnaujanti jau ; per 97 metus.

SLA — atlieka kuliūrinius darbus, gelbsti’ ir kitiems, kurie tuo* 
; darbus dirba

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SLLTONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rd 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

’ SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės i savo apylinkės kurrrų vi 
jie Irons mielai pazelbės j SLA įar;

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

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

*

1 ‘

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vsistinini*j

i 
i

2759 W. 71st SU, Chicago, UI
» BOPESTEs-GAJ IŠPILDO Ml RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 

DUXYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

>10.00

56.00
56.00

Atdara šiokiadieniais nuo 
? p&l. ryto iki 10 vaL vakaro.

Bayer’ relieves the maioi source of 
arthritis pain Tylenol can i touch.

Tylenol works on minor arthntis pa:n. 
but does nothing for inflammation. ------
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Borer. The Tronder drug that works wonders.’

50 metu studijavęs, kaip

1. Dr. K*zlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(H tomu------------------------------ ——------- ---------------------

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dalis, 229 psl._______________________________________

3. Miko SUeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________ ..

4. Janinos Narūnčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

5. Prof. P. Pirklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL ____

6. J. Vend«v»x, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
50 psL ■----------------------------------—

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608. siųs
kim Čekj h- pridėkti Ti«m dolerį persiuntimo išlaidom*.

55.00

H-00

ros

•žarstė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, Sm 5et kada tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuviui. 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prot. H, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pad&ri 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimo® 

tr patarė mums toliau studijuoti.

?td«t ni Kkn vtrWi*L

[T
S> Hoisted St., ED
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gsusio pirmas pm ia^ _

Chicagoįe ir priesite^Siww: iu 1 Leidžia. Naujienų Bendro
vė, 173Q So. Halstad Street Qncago, 
IL 50603. Tetof. 42I-S1O3.

S-SMcripno*'. Karat;

CtScago 
r .inntb,.

••

pusei metų, $24.00

PRIGĖBt BRAZILIJOJ

vienam neneaui .
Kitose JA.V vietose:

S5.QO Pinigus rert-if siusti paž 
Orderiu, karta su užšaunu.

NAUJIENĄ rastinė atdara kasdien, iš^yrur sekm&dieiiiux,

— Vakar tiksliai nustaty ta, kad , Jis pabrinkdavo grupę vyru | 
suimtųjų žmonių kankintojąs na į arba moterų U juos kankindavo | 

I cių stovyklose, vokiečių dr. Jo- i badu ar troškimu. Neduodavo 
nkko valgyti, arba gertis kol vi
sai mitrokšdavo Kitam, gydyto-

i pidemiesdio kapinėse. i ju- ^.ąkė užrašinėti kankinamo- Į
[ Praeitais metais Rio de ženei- ’ jg. savijautą.
^ro policijos vadas Tuma paskei-1 Pasibaigus vienom kankynėm, 
be, kad pagarsėjęs nacių kiūto jis suplanuodavo- kitas. Jis iš- 

nuogus senins, suau- 
dboias ir buvo palaidotas San gut-ius ir vaikus-. Laikydavo uuo- 
Paulo priemiesčio kapinėse. f gus šaltyje, kol jie sušaldavo ir 

Josef Mengele, jaunas voku- i mirdavo. Kitus kankindavo šal- 
§45.0^ čių gydyti? jas, narių buvo paskir ; tu vandeni tu Pririšdavo ir lieda- 
S34.00 tas Auschwitzo suimtųjų stovyk 1 vo ant jo vandenį, kol jis netek- I

. los gydytojas. Į stovyklą bu ve davo jėgų ir žūdavo. Vėliau sa- I 
j vežami Vokietijos kairieji, ku-1 vo nustatytus duomenis praneš- j 
rie vedė kovą prieš nacius, Vo- <tavo nacių partijos vadovybei, • 
kietuos ir Lenkijos žydai, čigo- , kad žinotu, kiek žmogiii, gali par 
nai ir lėti nacių priešai. Į kęsti. Jis kankindavo jaunas mo-

Dr. Mengelė labai gerais laips ' teris, žydukes ir lenkes. Jis pasi
niais baigė medicinos mokyklą-1 rinkdavo gražias moteris ir leis- 
Kada jis buvo paskirtas gydyto- i davo frontuose pasižymėj?.:siems

• jų, tai iš Hitlerio išsiderėjo te:-' jauniems naciams su jomis pjta.- 
sę daryti “mokslinius” bandy- > leisti kelias valandas.

■ mus su suimtaiisiais. Jis buvo j Artėjant karui prie pabaigos,.
I vienintelL, kuris gavo tokias tei- : dr. Mengele pabėgo į Eomą. o 
įsės. Jis šias privilegijas, priešin- vėliau, pasirinko kitą vardą ir pa 

 1 gas gydytojų priesaikai, naudo- spruko į Austriją, c iš Austrijos

suimtųjų žmonių kankintojas na

r sef Mengele tikrai prigėrė Bra
ziluos ir pakastas San Paulo

12X00 nalistas, dr. prigėrė besimaudy- į rengdavo
M.00

NEUŽMIRŠTA -NAUJIENŲ 1 si. Nuoširdi jam padėka.

Antanas Padvekas (Antony PadvekJ,. ilgametis Collin- - siuntė Naujienoms $500- Tai esąs josios motinos Juzės

o iš ten į BrazHiją- tas. Jie netikėjo jo paskelbtais mieste. Jis buvo paskirtas aiškin

Niagaros krioKi

Aldona Gulbinaitė Olienė praeitą savaitę taip Pat at-ĮJls apsigyveno San Paul-o 
ii..este u.ii.u Veidu u b«.xgė 

!:avo dienas. Eėjc pąsimsūdyti ir 
prigėrė. Policija rado jį prigė
rusi bęt negalėjo nustatyti jo 

•vardo. . . • .
, Namo savininkas, kur j’is gy- 
'vęno, susirūpino, kur jis galėjo 
'dingti. Paprastai vakarais jis 
grįždhvo.'nąmo, o šį kartą nebe
grįžo. Namo savininkas nuėjo pa 
sižiūrėti į lavoninę, ar kartais ne 

•ė.tpažinsiąs savo gyventojo. Taip 
'ir atsitiko. Kai ji atpažino, tai

peikia rašyti laiškų J>rimenančfų- sunkią laikraščio- būklę, nietų balandžio 22 dieną Lietuvoje, Jurbarke, tais laikais. 
Jis žino, kad: lietuviško laikraščio-ekonominė padėtis yra Raseinių apskrityje- Juzė Lukoševieiūtė atvažiavo Ame- 
sunki. Jam suprantama, kad dabartiniu meta ta būklė rikon 1911 metais, o sekančiais metais ji jau dalyvavoi 
dar labiau pasunkėjo- Jis- nuolat girdi, kad- angliški laik-, “R-ųtoą” chore. Tais pačiais metais jai teko vaidinti Hull

nepajėgia išsilaikyti ir U^idaro^ tai aišku,, kad lietu- Chicagoje be Lietuvių auditorijos buvo ir kitokių centrų.
, ,tam pat turi sunkumų. Tai buvo pirmas jos vaidinimas. Režisorium buvo Bro-

A- Padvek susipažino su lietuviška spauda ir Priėjo į Laucevičius_ Vargšas.

ti Mengelė.- likimą.
Jis išsikalbėjo šit policijos pa

viškos Naujienos

įsitikinimo, kad Naujienos savo skaitytojams duoda tei
singiausias ir tiksliausias žinias. Jbs teisingai rašo apie 
įvykius pačioje Lietuvoje, jos aiškiai parašo, kad ir Ame
rikoje ne visuomet eina taip, kaip turėtų eiti. Bet jos ži
no, kad Amerikoje visdėlto geriau, negu bet kuriame ki
tame krašte. Svarbiausia, kad čia pripažįstamos pagrin
dinės žmogaus teisės, kad vyresnio amžiaus žmogus, il
gus metus dirbęs sunkų darbą, gauna pensiją, iš kurios 
gali pragyventi ir pasidžiaugti šio krašto gamta ir gyven
tojų siekiamos, gerovės.

A. Padvek apskaičiavo, kad iš pensijos jis gali pra
gyventi ir nutarė vieno mėnesio pensiją atsiųsti Naujie
noms. Jis atsiuntė $500 ir dar pridėjo $40 už metinę laik
raščio prenumeratą Illinois valstijoje-

Padvekas tai daro ne nuo- šių metų, bet kasmet at
siunčia mėnesinę savo pensiją Naujienoms nuo 1981 me
tų- Tai tikras Naujienų rėmėjas- Mes visi jam-esame dė
kingi. Jis atsiuntė trumpą laiškutį, kuris šitaip skamba:

“Malonu girdėti, kad Naujienos žada sustiprėti. Nau
jienų paramai siunčiu §500 ir $40 prenumeratai 1986- 
tiems metams.”

Tai buvo džiaugsmingiausias laiškutis ne vien Nau
jienų Redakcijai bei Administracijai, bet visiems skaity
tojams. Be Padveko paramos laikraštis nepasiektų skai
tytojų ir negalėtų sužinoti, kas iš tikrųjų pasaulyje daro-

Iš pirmos režisūros Laucevičius pajuto, kad Juzė tu-
■rėj.o vaidybos gabumų. Laucevičius buvo 1885 m- Kelmė- buvp^palaidctas. Bet 
j je gimęs ir Lomžoje besimokinęs teatralas- Jaunas jis su- 
’ darė teatralų grupę ir važinėjo po didesnius Rusijos, 
.miestus vaidindamas- Suvaidinęs Šiauliuose lietuvišką 
dramą “Kova už laisvę”, turėjo skubėti Amerikon, nes-ca
ro- polcija pradėjo teirautis apie režisorių ir vaidintoją.

: Amerikoje jis atsirado 1905 metais ir įsitraukė i vaidybos 
darbą. Režisavo Vinco Kudirkos Teatro draugijai, lavino- 
artistus Dramos ratelyje ir leido “Veidrodi”, skirtą lietu
vių vaidybos reikalams. Lukoševičiūtė baigė Laucevi
čiaus vaidybe- kursus. Juos baigė pirmoji.

Broniui Vargšui mirus, Chicagos lietuviai Lietuvių 
’ Tautinėse jam pastatė paminklą- Kiekvieną kartą Gulbi- 
įnienė, nuvykusi į Tautines kapines, užsukdavo prie Varg
šo paminklo, nunešdavo jam gėlių arba kelioms minutėms 
>• sustodavo ir pagalvodavo apie teatralo išbarstytus raši- 
; nius ir lietuvių švietimą Amerikoje.

Visa eilė kitų lietuvių žino, kad Naujienos atliko ir 
’atlieka dideli politinio auklėjimo darbą ir yra įsitikinę, 
,kad Naujienos būtinai reikalingos kovai už pavergtos 
tautos laisvę ir žmonijos gerovę-

Šiomis dienomis paskelbsime skaitytojų nuomones, 
kodėl jos būtinai reikalingos ir kaip-galima jas sustiprin
ti, kad didesnis lietuvių skaičius pajėgtų vieningai dirbti- būtų prigėręs ir būtų palaido

‘veno ir buvo palaidotas Wolf
gang Gerhard vardu.

: Wolfgang Gėrhard gyveno pe.- 
Wolfran. įr Lisolette Brcosert. 
'jis mokėjo už kambarį ir visi 
'trys gražiai gyveno. Gerhard su
sidraugavo su Lisette, ir jiedu 
'dažnai' išsikalbėdavo.
t *- • •
«

; Mengele Vokietijoj buvo paii-

ge ir baigė mediciną. Gerhar
dui mirus, Lisolette pranešė sū
nui apie tėvo mirtį. Tėvas turėjo 
dienorašti, kurį turėjo atiduoti 
sūnui. Tėvas buvo palikęs visą 
eilę pastabu ir laiškų, kuriuos 
taip pat atidavė sūnui. Vėliau 
sūnus atidavė vokiečių žurna
listams tėvo dienoraštį ir kitus 
dokumentus. Vokietijos laikraš
čiai pavartojo žinią apie dr. Men- 
gelės mirtį

Naciu kriminalistus ieškančio- 
ji organizacija niekur negalėjo 
surasti Men gėlės. Tos organizaci
jos nariai netikėjo, kad Mengele

užrašais. Jie buvo įsitikinę, kad 
Mengele buvęs labai apdairus ir 
šiuo savo pranešimu jis juos ap- ręigūnajs ir t u Mengelės šeimi- 
gavęs. Mengelė esąs gyvas Tai 
buvo pack.ryta, kad- jo nerastų.

Izraelio nacių ieškotojai nesue 
tiko-, tuo tarpu San Paulo polici
jos vadas, patiki inęs visus doku
mentus, tvirtino, kad Mengelė 
buvo prigėręs ir pakidocas.'

Nacis Mengelė sukinėjosi po ’ 
visą Pietų Ameriką. Brazilijoje 
jis atsirado tiktai 1861 metais i? 

j prigėrė 1J79- metais. Jis raimai 
buvo palaidotas iki 1985 m. b>ir 
želia mėnesį. Jį atkasė San 
Paulo policijos vadas Tuma- Jam 
rūpėjo patikrinti dantys iir tai- 

.syiųak Jis-tai padarė ir piiskelbė., 
kad Mengelė tikrai miręs ir pa

laidotas.
Mengelė suimtiems nacių prie

šams pats dantis daužė, kad ga
gėtų nustatyti, kaip smarkiai juos 
galima daužyti, bet savo dantų 
bėdas jis ir po mirties slėpė Pas
kutiniais metais jis davė savo gy
venimo pastabas. įvykius stovyk 
lesė ir pas gydytojus.

Jis aprašė skausmus su iltini- 
mis dantimis, bet nepasakė, pas 
kurį gydytoją jis važinėjo.

Lisolette Boessert žinojo, kad 
jam dantys skaudėje, bet neži
nojo, kuris gydytojas tuos dan
tis jam gydė.

Savo užrašuose Mengelė įra
šė Sana ir Gama, bet niekas ne
žinojo, ką tie žodžiai būtų galėję 
reikšti.
šviesi mintis dingtelėjo Ame-

ikos konsului Rio de Žaneiro kininkus-

nhrke Lisolette. ir iš galvos ne
išėjo "‘Sana Gama*, ? paslaptis. 

■ Jam dingtelėjo mintis, kad dan
tis taisyti toli jis negalėjo važiuo
ti. Turėjo būti San Paulo mies- 

. te,, netiri nuo gyvenamos vietos. 
; Gretą Men gėlės apgyvento prie
miesčio buvo Santo Amaro mies
telis- Nuėjus (į konsdatą, kon
sulas Stephen O Dachi susirado 
,-enas telefono knygas ir pradėjo 
žiūrinėti San Paulo dentistus. 
Gamos nerado, bet dantistų tar- 

Gonzagape buvo. Dr. Hercy

sekretorę, 
ar pas jį 

prieš'kelius met.. yra buvęs Wolf
gang Gerhard.

Dantistas Gonzaga Gania pasa- 
, kė, kad. jis- tuojau pasižiūrės į 
į savo kartoteką ir pasakys, ar bu 
vo pas ji toks žmogus. Šiaip jis 

. negali prisiminti, nes per jo ofi- 
,są pereina daug žmonių. Dantis- 
• tas, grįžęs prie telefono, pasakė, 
kad buvęs net du kartu. Pirmą 
kartą jis sumokėjęs 2000 brazilų 
kruzeirų. o antrą kartą palikęs 
1000 kruzeirų. Pas jį buvęs Ped
ro Hochbichle,- (Hochblechler). 
gyvenęs San Paulo mieste, Est
rada Aloarenga 5655.

(Bus daugiau)

- ^Konsurlas^paprašė-i 
kad ji paskambintų,

— Prez Aquino atitolo 8 vy- 
rsnio amžiaus generolus ir pul-

.-T.*"

BENKI PERRUCH^T c Gogenas laimi, susižeria vis stambesnes sumas- 
. Jo pajamos didėja taip, kad Meta Sofija Gad nie-

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneekas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI 
(1848 — 1885)

IL
ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

Ir šiąnakt mano vidinės akys buvo 
atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą-

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)
Šio banko uždavinys kovoti su izraelitų ir 

protestantų bankais, iki šiol vyravusiais rinkoje- 
Svajonės apie auksą, ape milžiniškus turtus pa
gauna minią, ir biržos seansų metu didžioji salė 
su maklerių aptvara gauste gaudžia. Jau nuo 
10-tos valandos ryto kulisėje — judėjimas. To 
dar negana Vakaras nuo 9-tos iki puses vienuo- 
lil.tos Italų bulvare, “Kredį-Lionė’* i>anko vesti- 
t)iu’y’n aidi kulisje ūkrtojimai.

Pirkite aprdrnkite Puertorikes iždo bonai, 
Vengrijos d< nvhiu, Brazilijos geležinkdių aki-

Jkk’oip iš renku j rankas. ...Gogenas lošia: 

kad nebūtų nė maniusi-
Ir Meta, be abejo, labai “žavisi’’ tuo žmogu

mi, kupinu “beveik neriboto pastikėjimo savo ga- 
tnnumais susidaryti pinigų.” ir visiškai pateisin- 

’nančtu šį pasitikėjimą, tuo nenuilstančiu darbš
tuoliu, kuris, užuot ramiai naudojęsis trumpomis
poilsio valandoms, dar vargsta pagatas to savo 
“tpybos užgaido”, tėplioja drobes- Jo smegenys 
ir rankos atrodo, nenustygsta ... Gogeno rankos 
gyvos rankos, juda ir juda, lyg kažką minkyda- 
mos; kažkam duodamos gybybę!

(Šios vietos citatos paimtos iš Pola Gogeno 
knygos “Mano tėvas Polis Gogenas’’)•

Ir Meta, be abejo, “žavisi’’ tuo žmogumi, ku
pinu “beveik neriboto pasitikėjimo savo galimu
mais susidaryti pinigų” ir visiškai pateisinančiu 
šį pasitikėjimą, tuo nenuilstančiu darbštuoliu, ku
ris, užuot ramiai naudojęsis trumpomis poilsio 
valandomis, dar vargsta, pagautas to savo ‘‘tapy
bos užgaido”, tėplioja drobes Jo smegenys ir ran
kos, atrodo, nenustygsta.. Gogeno ronkos — gy 
vos rankoj juda ir juda, lyg kažką minkydamos, 
kažkam duodamos gyvybę!

Taip Meta susižavėjusi tuo žmogumi. Išsky
rus “nedidelę silpnybę tabakui ir konjakui”, jis, 
galima sakyti, neturi jokių trūkumų. Tik Metai, 
mėgstančiai juokauti ir kvatoti, nepatinka, kad

jis toksai rimteiva toksai susičiaupėlis, — ilgai- 
! niui ją jau pradeda net imti “apmaudas”, — be 
to, nelabai linkęs bendrauti su žmonėmis.

Kai pas Metą vakarais susirenka pažįstami, 
- Gogenas, tarstelėjęs keletą šaltų, mandagių žo
džių, pasišalina. Kartą net, šitaip pradingęs, po 
valandėlės jis vėl grįžo apsivilkęs naktinius mar
škinius, ir lyg niekur nieko perėjo per kambarį 
pasiimt knygos, prašydamas damas “nesitruk- 
dyti ”.

Kolegos biržoje Gogeną laiko paniurėliu (vie
ni prikiša jam tuštybę, kiti — chamizmą); ne 
geresnės nuomonės apie jį daugumas šiaip žmo
nių. pasitaikančių jo kelyje- O iš tikrųjų Goge
nas nedalyvauja jį supančiame pasaulyje, elgia
si taip, lyg būtų aktorius, kuris jame vaidina ro
lę, į ją nesigilindamas, lyg gyventų už jo ribų; 
hermetiškai atsitvėręs, kažkur kitur, visada ki- 

l tur kaip lunatikas, žengiantis tuščiom akim tarp 
| savo susikurtų vaiduoklių.

Biržininkas prašo žmoną pozuoti jam Bujo 
, dirbtuvėje, — šis jį supažindina su modeliavimo 
I ir skulptūros technika- Maigydamas moli, jis 
nulipdo Mėtos biustą, kurį Bujo vėliau iškala iš 
marmuro- Paskui Gogenas jau ir pats imasi mar- 

' muro — iškala Emilio biustą.
1879 metų balandžio mėnesį Gogenas lyg ir 

vogčiomis išstato vieną savo statulėlę ketvirtoje 
impresionistų parodoje, kuri atidaroma balan
džio 10 dieną Operos prospekte Nr. 28. JĮ. matyt.

priėmė pasktiniu momentu, nes jo pavardė nefi
gūruoja kataloge ir greičiausiai primygtinai 
prašant Pisaro, kuriam, tur būt, buvo nelengva 
jį prastumti: kai kas iš impresionistų grupės 
biržininką stebi nelabai draugiškam akim....

Parodos uždarymo išvakarėse, gegužės dešim
tą, jo žmona pagimdo trečiąją vaiką, berniuką.

Dukteriai Gogenas davė savo motinos, Ali
nos vaidą. Šiam sūnui duoda savo tėvo, Klovio, 
vardą- Sentimentalūs priminimai. Gogenas paniu 
rėtis labai selotųsi, jeigu jo namiškiai užmirštų 
kasmet birželio septintą pasveikinti jį gimtadie
nio proga.

Pisaro jau eilė metų pamėgęs Por.tuazos sri- 
! tį, kur pačiame mieste, Ermitažo gatvėje, nuomo
jasi namą- 1879 metų vasarą Gogenas nuvyksta 
prie jo atostogauti. ■

l’isaro padėtis repag?rėi”si. N^rs j’--, už pa
veikslus prašo nepaprastai mažni, tariau beveik 
nieko neįstengia parduoti ir tik veltui nusivaro 
nuo kojų, gaudydamas mėgėjus “Reikalai visai 
ne kokie”, — rašė jis praeitą žiemą Teodorui 
Diure. — Senatvė ne už kalnų, regėjimas silpsta, 
o tiek tebusiu pasiekęs, kaip ir prieš dvidešimt 
metų”.

(Bus daugiau)
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H. VILIAUS

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

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«*fches£»r Community klinika 

Modidnw dirwdorius

S. Manheim Ri, Weotcheoecr, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomia

fi “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTE

Programos vedėja

Trf.; 562-2727 art* 562-2728

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

K. Augius (iliustracija)

QYPYWtM !R CHIRURGAI 
spęęyįyH; akių ligos 
m Wft»t 103rd Street

Chicago, Illinois 60629

TeleL 778-5374

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941 M.

PRANEŠIMAI

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
reidų gydymas.

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

Šakių apskrities klubo susirin - Į 
kimas įvyks sekmadienį balan
džio 6-tą dieną pirmą valandą: 
po pietų Anelės Kojak svetainė
je, 4500 Soi Talman A ve.

Kviečiame visus narius atšilau ■ 
kyti. Po susirinkimo vaišės

Brofticę/Zcmaulienž '

valdantieji
ir režimas, ta pati 1938 

konstituc/a.
Lietuvos valdžios oficiali-

ta pati san

žinoma, bet

OPTOMETRtSTAI

2518 W. 71st St. TfeL 737-5149

— Filipinų kafe va36v"yl5e*^er 
tvarkė gen. Ramos, pirmas atsi
sakė klausyti Marco-.

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
fc 2656 West S3rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

— Praeitą antradieni visame 
Sudane vyko pirmi demt'kra'.i- 
niai rinkimai.-

Ofbe telefonas: /76-2S80, 
Recidencljoc telof.: 448-5543

Florida

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

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 337IP 
TeL (813) 321-4200

CAREERS

ApdriuitMi perkTBustyrr^ 
ii Įnirty atstumu 

ANTANAS VILIMAI
Į TeL 376-1882 ar 376-59*1

■■ .------------------ ... -

T '■ .„„hi. , 
PERK KAUSTYMAI

L«Wiro«l — Pilna *pdr*u4, 
ŽEMA KAINA

Priimam .Master Quri« 
ir VISA kortelei.

R. iERĖNAS. T»|. nS-«061

* I
M imi 
INGS 
namų 
musų 
Jurps 
siliicjimą 
ti Jums nauGikKi

r ‘fa

SOPHIE BARČUS
RADIJO (RIMOS VALANDOS

&ešUdieniais ij sekmadieniais 
nuo 8:30 iki »:$Q vaL ryto. 
Stotieji WOPA - 1490 AM 

tranriluojamoe S mū*v stvdtjoe 
Marqoette Parka.

Y*dėj« — Alęlon-t Davkus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicatro, IL 60629 

Tclcf. 778-1543

•xl nil&KrtL SAV- 
aptarnauja tanpymo ir 
pasxoty reikalu^ visos 
apylinkes. Iiek^jauir 

yt iIHirv- parodyta 
M**s norėtum pu

Suskelto* <»pdf*uM<r 
iki 5100,000

2657 W. 6?ih STREE
Chicago, IL K067* 

Tel. VIS 7400

8>29 SU. HARLEM AVE 
Brictycvicw, IL 60455 

Tel 598 940u

(Tęsinys)

įvedus Sovietu ig,las i Lietu- 
vos teritoriją ir įsteigus Lietuvo- 
e gana stiprias karines bazes, iš 

karto forrr.ališkai teisinėje ir po
litinėje srityje viskas paliko Lie 
tuvoje nepakeista. Pasiliko tie 
įiatys 
varka 
metų 
kuriu
nių pareiškimų ir šiaip viešųjų 
ci-nzū; uojanių visuomenės balsu 
tonas Sovietų atžvilgiu turėjo bū 
J išlaikytas mandagus ir draugiš 
kas, nes įk i taip būtų buvę pavo-

Lų.ihgą-l Juk.-.;ėia pat raudonosios 
į Kafiuumęnės -bazės ir intensy- 
; vtts santykiavimas su Sovietu : 
i •'’•įjungi. Tačiau iš karto padė- 
‘ lies viešpačių, sovietų, elgimasis 
i buvo korektiškas ii gana švel- 
I ars. Vis dėlto Lietuvą valdan- 
! l.e'i pajuto pavojų ir suprato su- 

įdariusios padėties keblumą- 
i Kadangi valstybini:, aparatas li- 
f ko senas, seni liko ir jo veikimo 
I uetodai, nes Lietuva valdantieji 
| savo socialinės esmės, savo ide- 
: oiogijos ir palinkimų išsižadėti ir 
i :avo kailio keisti negalėjo, o ki- 
j neras sovietiniams veiksniams, 
. pi imtiniems Sovietams, jie vie- 
i us užlėkti nenorėjo, tai jie nega- 
. le.io persitvarkyti ir prisi- 
! laikyti naujoms beudradarbiavi- 

ais sąlygomis, sekau 
;neiu spalio men. su 
'tvino ir pagalbos 
rujti tasai paktas 
nepake ičiamas, jų 

šbdžiai svetunas. Užleisti vietą 
r tiems socialiniams veiksniams, 
priimtiems Sovietams, tai gal bū
tų buvę lygu atidarymui kelio, 
i i i bro Lietuva e->an’ose aplm- 

i ybėse bū’u turėjusi tuojau pati

shnkti į Sovietų Sąjungą, kaip 
tatai ir Įvyko 1940 metu vasarą 
jau pačių Sovietų gana energin
gomis pastangomis Slaptai, savo 
nuotaikos gilumoje, Lietuvos, ly
giai Latvijos ir Estijos valdyto
jai buvo labiau linkę sueiti į 
kontaktą su Vakarais, su taria
mu ‘■bi-ržuazirriu” pasauliu, su 
Anglija prancūzais, kad tik būtų 
išvengta Sovietų g-esiamos galu
tinės okupocijos. Tačiau ir šiuc 
klausiniu jų nuotaikoje visiško 
aiškume nebuvo, o antra vertus 
— tatai jau buvo iš esmės pavė
luota. Gelbėtis jau buvo vėlu.

SovietaS atidžiai sekė nuotal-- 
Fas Pabaltijo'^ąMvbese ir buvb 

. penktųjų kolonų gerai informuo 
jami. Jie-sekė įvyki its ir Pabal
tijį valdančiųjų žygius. Pagaliau 
1940 metu pavasatį. ’ir rado rei
kalą pradėti veikti ir padaryti iš
vadas iš savo domiu liejančio?- Pa- 
oaltijvje padėties, sudarytos 1939 
metų rudens sutartimi ir įgulo
mis bei karinėmis bazėmis Pabal 
lijo valstybių teritorijose- Tam 
buvo pasirinktas ju karo veiks
mu Vakaruose momentas, kada 
Kariaujančios čalys buvo susirū
pinusios žygiais Prancūzijoje ir 
kai Sovietams rankos buvo L iš
veš. x ' -j- ■1

1940 metu gegužės men. Sov^e-f 
ofirta-

i ; įf .rhs rąs-cb’T kinkini- 
m i i ne', nužudymui, ir kad, esą, 

i tatai buvę daroma su Lietuvos į 
I vj riąusybčs žinia net pačių vy
ta esybes organu karo žvalgybos

! t.ksLū-,, nukreiptais žinoma, 
prieš Sovietų Sąjungą. Šiuo, esą,

' Lietuvą valdantieji s.-.botuoją su 
I kartimi numatytą draugiškumą 

t.- 'avikirpio pagalbą, klastingai 
puošdami išdavikiškus suinany- 
' mus. Sovietai to pakęsti negalį.
Nois Lietuvos vyriausybės buvo 

pudaryta tuoj valstybinė kom
petentingų teisininkų komisija 

pu teisingumo mini-steriu prof.
A. Tamoša.čiu priešakyje šiems 
kaltinimams ištirti įr ši kmnįsį- 

; ja nerado jokių davinių minė
tu ms kaltinimams paremti, bet 

' t Maskvą buvo pakviesti Lietu- I 
. vo> vyiiausybes nariai aiškin- 
i lis ir tartis šiem., reiškiniams pa- 
j šalinti. Visoms trims Pabaltijo 
u spubl.koms buvo iškeltas kalti-; 
Lttėas dėl sudarymo tarp jų ttijų i 
— Lietuvos, Latv jo:, ir Estijon i

I kažkokios karines sąjungos, kuri' 
c-amose aplinkybėse, e>ą aišku, Į 
esanti nukreipta prieš Sovietu?, i 
nes. esą, lojalus ir nuoširdus su- i 
taičių ir karinio bendradarbiavi
mo su Sovietais vykdymas už- I 

‘u-nkamai apsaugojus šias res
publikas nuo bet km io karo pa
vojaus ir darąs nereikalingomis 
.v nesuprantamomis bet kurias j 
jųjų tarpusavio karines sąjun-. 
gas, galinčias turėti tiktai klas- ' 
:ingus tikslus prieš Sovietus.

šiuose aiškinimuose — pasita- 
Lmuose Maskvoje, kur iš Lietu
vos buvo nuvykęs ministeris pir
mininkas A- Merkys ir užsienio 
icikalu ministeris J. Urbšvs, Lie- • 
tuyos vyriausybė buvo linkusi 
1-iek gaįima daugiau nusileist: 
Sovietams ir tikrinti savo nuo- i, 
širdžiausią draugiškumą ir nu-N 
sistatymą bendradarbiauti su So- | 
vietais. Bet kita ko atsistatydino 
vidaus reikalų ministeris gene
rolas Skučas, ir buvo atleistas 
Saugumo departamento direkto- 
t'us Povilaitis, kuriuos Sovietai Į 
laiko vyriausiais kaltininkais 
prieš Sovietų karius tariamai nu- į 
kreiptu aktu, bet geruoju lik vi-j 
duoti Sovietų sukelto konflikto 
nepavyko.

(Bus daugiau) 1
------------------------ i

— Pagamintas saugus pečius’ 
sulfunuotoms anglims kūrenti ir 
šildyti namus.

- •- ■ ■

MWi

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS -- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Di 110NED KOPLYČIOS

TĖVAS U.’ SŪNUS
MARQUETTE Ei i NERAL HOME

13 S.

2533 W. 71 st Street
1410 So. 53th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS A U loMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE Fi; a R AL HOME

< joms iš 1939 
o.ai vto solid 
pakto.
iems

Is til buvo

60632
CHICAGO. U 60A37

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

lai per radijų ir spaudoj 
Iki paskelbę kaltinimą Lietuvai, 
esą, Lietuvoje buvo įvykę paski
ru Sovietų karių, esančiu Sovie-

— Pagerėjus oruo ištraukta^ 
dar viena nuskendusio‘ Challen-• 
ger” dalis.

50th Avenue
Ill. 60650Cicero

Te i.: 652-5245
IRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

out the 
ouse

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

fykdff X. Lowe, f member of the National Home Fashicv 
Lt&ut, ie Floor Fashion Spedant, GAF Corporation.

Tki 'Great Room' Latest Trend In Interiors 1

Wails between room in 
th* home b*gan to disappear 
to the early 19^0’s when the 
•o-called “open floor plan** 
in Interion enjoyed p-eat 
popularity. An acceleration 
of home building wax canned 
by returning yeterixu of World

The dedre fpr something 
different from Uįa two -itnry 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
W’t turned tba new “ranch- 
itvle** houses into i trend. 
Oimbirg stair* bfcame 
|f all one level living wai 

hv paw f|*n:b<.< 
r^ j)ng with the post v ir b-ny 
boom.

Nnw •< tt
• D*lYV < A'i'c'ot’S t?
onto floor pKn 
looking Cr 
•ev^r, tl. ii
different name. It ii called 
Mth« greit room* wliica in*

►h new Hovv- 
timo it b»ai« a

...

M

food preparation ictivitiec ka* 
to one huge space.

The ipariouf "graM room’ 
thown here feature* an ecleo- > 
tic group of coutemporary 
furuUhings. The open-plaa 
concept b further enhanced 
by Joining the kitchen wuaQy 

the living and dining 
areal through the use of the 

elegant (rick-pattem 
Onor covering. It w GAF’t 
handtome »h*et vinyl tn the | 
"Newburgh Brick" pattern to 
White.

Thii GAFSTAR Softret 
floor an *aav-c*xe no-wwr 
Birrfe-A. Th- 
pattern 
rcM Vf*rlh

the look of 
Ft t tetaina fu 
GlS Ixnla nu iv** 

ten*nęe. The Vv >'e.*Car foam 
interlayer pro^dea comfort, 
warmth and noi.<e reduction. 
Avaifehfe in 9* and 12' width* 
at your nearest home improve- 
nrt?nt can tar or build in? aunpiy

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Lai< ių Direktoriai

2424 West 69t h Street — Tel. RE 7-1213

HQ28 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
l el. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

■------ ‘ L.. . J. .. . -r - -/ I XI ■- . Z'..........  ' įį—

5 — Naujienos. Chicago. 8. 1-U.



PUIKI LIETUVIU ŠVENTĖ RASTATTE Vokiečiu kaina

RaslaLiškiai lr apyl’likes liete 
viai Vokietijoje, rodos, pirmieji 
šiais metais atšventė Lietuvos n 1

,'Oiną Z

tų 1986 m, vasario 8 d.Dvyiikos 
apaštalų bažnyčioje ir parapijos j 
salėje Kiekvienais metais vasa-, 
lie mėn. suruošti didesnio mus-, 
to šventę yra jau tradicija vir
tusi Rastatte. Ji vis i laukiama.

Šiemet Į ją susirinko apie 70 j 
žmonių, ne tik iš Rastatto bei 
apylinkių, bet ir iš Pforzhein.o, j 
Geggenau, Waldkirch prie Fiei- 
bul'go ir kityr.Pasgemlanie mū
sų brolių ir seserų iš Karlsruhė.s 
ir Freiburgo.

Oras buvo palankus, dieną šale- 
no/bėt keliai buvo sausi ir laisvi. 
Grįžtant naktį į namus šiek tiek 
snigo.

Bendras pamaldas šį kartą lai
kė abu Vasario 16 gimnazijos ka
pelionai: kataliku kunigas Jonas 
Dėdinas ir ev. kunigas Fr. Skė
rys Patriotinį pamokslą iš Pir
mo Samuelio knygos 17, nuo 1
lygi 58 skirsnelio apiv Dovydo su Lietuvos Tarybos 3918 
Galijotu kovos prasmę pasakė 16 Vilniuje iškilmingą 
kunigas Fi. Skėrys Jis palygino' n, 
Dovydo kovą su milžinu ( 
su mūsų mažos tautelės kova 
prieš tą milžiną Rytuose. Viltis 
netrukus pamatyti laisvą-bei ne
priklausomą Lietuvą ir visa Ry
tų Europą kol kas neišsipildė.

Visiems teisybės ir teisėtumo m - 
kiantiems ir išvadavmo laukis 
tiems ankštybių Viešpats kdbr
Ii visa tai įvyks n<* kardu ir jė

gos pagalba, bet per mano Dva- 
oą”. Mums gi išeivijoje bran
gios Tėvynės pusi ilgusic uis te
būna paguodos žodžiu paties 
Viešpaties pažadas: ’Kiekvienas, 
kuris paliko namus, ar brolius ar 
eseris, ar tėvą, ar mediną, ar 

vaikus, ar dirvą dėl mano vardo, 
gaus daugeriopai ir paveldės am
žiną gyvenimą. Daug pirmutinių 
bus paskutiniai, daug paskutinių 
-- p i r. nu. tinKi”. šventas Mišias 
eelebravo kunigas Jonas Didi
nas. Visi darniai giedojo evange
likų ir katalikų giesmes.
Po kavutės parapijos salėje vy

ko pasaulietiška šventės dalis- 
Ttas at.to apylinkės pirmininkas 
Povilas Gustainis nuoširdžiai pa
sveikino visus dalyvius.

Vasario 16-tai.'pritaikytą pas
kaitą dviem kalbom skaitė ku
nigas Fr. Skėrys. Jis perskaitė 

vasario 
paieiški- 

| kuriuo atstatoma nepriklau- 
Galijotu ' mina valstybė, ne urišta jokiais 

lysinis su jokiu kaimynu.Jis nu
švietė kokiomis sunkiomis aplin
kybėmis buvo atstatyta neprik- , Gustainienė, Albina 
k.usoma demokratine 
valstybė. Iš didžiųjų

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

. Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

pasaulio 
valstybių pirmoji ją ce jure pri
pažino Vokietija, vėliau Jungti- 
nėsAmerikos ’/als-ybės 1921 m. 

’liepos mėn. 28 d., o kitais metais 
de jure ją pripažino ir kitos vals
tybės. 1921 m. Lietuva buvo pri-1 
imta pilnateisiu nariu i Tautų 
Sąjngą.

Deja, Lietuvos nepi iklauscmy 
l ė tęsėsi tik 22 metus. 1940 m.’ 
birželio mėn. 15 d. Raudonoji 

i Armija klastingai užėmė Lietuvą. 
Tuoini ir baigėsi laisvos Lietuvos 

, niestėjimo laikotarpis.

r ncpriklue
,r iq .į

riejimus \iso e ri’yi . Li< t.u -J 
ta i teisę į nepriklausomą ir lais
vą gyvenimą kaip ir kitos taii- 
lOo- Paskaitininkas ragino mels
tis ir aukotis, kad ta teisė būtų 
Įgyvendinta Užtikrino, kad mū
sų tautos didvyriu pralietas krau 
jas i;- visų lietuvių laisvės kova - 
nėra beprasmė. Lietuva bus ir 
vėl laisva nes ji neveltui tiek 
daug iškentėjo, — baigė kunigas 
Fr. Skėrys. Po to jis sukalbėjo 
patriotinę maldą vokiečiu kalba. į

Po paskaitos vyko meninė da
te. Kunigas Fr. Skėrys atsivežė1 
iš Huettenfeldo keturias Vasario 
16 gimnazijos mokines: Gabiją 
Dir.varaitę iš Mali — Afrikos. Da
lią Navickaitę iš Los Angeles — 
JAV ir Ingridą PoviLanskait-ą 
Lei Tanją Huberytę iš Vakarų

I Vokietijos.
' Jos padeklamavo po du eilė
raščius ir padainavo dvi dainas: 
Tėviškėlę ir Norėčiau aš keliauti 
toli toli.

EHAL IfTATB FOR BALI | RIAL ■STATI F-O2 BA1_B

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK2BJIMAB.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L T

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
P KURAS KAZANAUSKAS, Prezidento’

J212 W. Cennak Road Chicago, DL . T»L £47-7741

bandė savo lainią loterijoje, čiai pose, 6201 So Western 
daugiausia pasid:irba”O Albina j Chicagoje. Visos

vistauskienė, Stasė Rugulicnė 
ir Viktoras Gustainis- Visiems do

■ vanojusiems fantus nuoširdus 
ačiū. Pelnas iš loterijos padengė 
lik dali šventės rengimo išla»- j 
du.

Pasirodė ir saviveiklininkai 
rastatiškiai menininkai-ės. Ras- 
iatto apylinkės moterys, apsirė- 
džįusios gražiais tautiniais dra_-, §vęntė pavyko Tai Rastatto ’ 
dužiais Marta Kuršienė, Ella jųąuvju beįidnicmenės apylinkes 

Savis taus-( ir jos talkinimku -iųi
Lietuvos kienė Dora Dambrauskienė, Sta- i npo elnaJ Be savanoriu bendra-

sė Rugulicnė. Erika Sergejienė
ir trys vyrai — Viktoras Gustai
nis. Povilas Gustainis, Feliksas

J » J0J1- XS1.O V.VZU-—

Andrijauskas, palyu.mi akordeo-. dėka priklaUSO if viS;ems atsilan-

(Lrtjių būtų buvę neįmanoma to
kią puikią šventę .-.urengti. Ačiū. 

, visiems ir visoms. Nuoširdi pa-

Avė., 
narės kviečia

mos dalyvauti, bus SLA seime 
delegatu rinkimai.

Bus. kavutė.
C. Austin, Sekr.

BŪTŲ NUOMAVIMAS
E MAJAŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS •. VALDYMAS/, - ) 

® NOTARIAT AS • VERTIMAL j 7‘ . V-

IHSŲ ROŠIĮĮ DRAUDIMO AGENTŪRĄ - ■ ? Y

i. BACEVIČIUS — BELL REALT3~ ‘ ’ ' ■. - • • -
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 t

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.v|^ 
ČIA GERIAUSIA VIETA fS

LIETUVIAMS. !JAV (R) Lietuviu Bendruo-j
I menėsVidurio Vakarų Apygar-
I da ręngia Simono Daukanto pa-
I minėjimą, kuris įvyks 1986 m. j ravimas. f
balandžio 20 dieną 11.4<> vai. batų mūriris su garažu. Pelningas* 
Marquette Parko parapijos sa- į pirkinys. - .Į
Įėję. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti.

iI
i 3 butų mūrinis Labai geros pajamos.!
i Dilelis butas savininkui. Geras inves-j.

Any gaidos valdyta

DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS 
/‘LITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno 

skridys per Atlantą;
ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su šim- 

>:tarn'ęčiais; -V
^VE$TĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje;

GYVENU SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Lie- 
; i.tuvoje;
IEVA 'SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
IEŠKOM KLAKSONŲ —Seni automobiliai, šaba- 

niauskas.

nu Augusto Sergejaus — padai- ' 
navo: O. ramunėle, pasakyk... ’ 
Daug daug dainelių, mieloji sėsė. 
, Upės bėgs į melsva tolį, gervės ' 
lėks ir vėl sugrįš... Kokiais ke- j 
.liaįs bekeliaučiau. Tada au visi 
sugiedojo Lietuva'brangi, manoj 
^ėvvnė... 1 i
Rastatto apylinkės valdybos na-j 

rvs Augustas Sergejus po meni-' 
nės programos padėkojo dvasiš
kiams už bendras pamaldas, pro
gramos ruošėjams ir atlikėjams

j ir kunigui Fr. Skėriu! už paskai-, balandžio 10 tą d., 
I ta. kuria visi su įdomumu išklau- 
: ' i
; ‘e- I
j Po meninės programos sekė 
; linksmoji dalis, grojant keturių 
i vvru orkestrui. Visi buvo taip 
’ . i
Įsismaginę, kad tik po vidurnak- ( 
čio išsiskirstė į namus. Daugelis ’

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrargus.

ŠIMAITIS REALTY

Parduodamas ligos ir ne
laimės 'draudimas aitvyku- 

' siems jš’ Lietuvos ■ ir kitų ■ 
kraštu. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 Š. Ash
land Ave., Chicago, .Illinois.. 
Tel. 312’523-9191. ’"U 

./ ■ ' C- ,

kiusiems. Iki malonaus pasima
tymo kitais metais per Vasario 
]() Dienos šventę Rastatte.

" Kun. Fr. Skėrys

Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę darbo konfei enci- 
ią, kuri Įvyks š. m. balandžio 13 
d Lietuviu Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė. Pradžia 
2 vaL p.p. ’

Laikraščiu ir organizacijų ats- Į 
tovai bei lietuvių visuomenei 
kviečiama joje dalyvauti.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks ketvirtadieni 

12:00 vai., 
Great American Savings patai

“L. K. V. S-gos Ramovės Chi
cagos Skyriaus narių susirinki -1 
mas bus balandžio mėn. 6-tą die
ną sekmadienį 2-trą vaL p. p- 
_______ > Centre. Bus atstovų 
rinkimas į suvažiavimą 
svarbūs reikalai”.

Valdyba

Jaunimo

GOVERNMENT HOMES ■
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805.687-6000

Ext GH. 9617.
for information. i

Dengiame ir taisome visu rQ^ 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Ta Ima n Avenue

Chicago, IL 60629 , J

434-9655 ar 737-171L

Garfield Ridge — ST. Camil
lus Open House Sunday, April 

ir kiti 6 5743 S- Parkside 3 bdrm, brick, 
j finished basement, 2 car^garage, 
I many extras. Upper 70’s — no 
! agents. — 585-S213.

M. ŠIMKUS
Notary Public * 

INCOME TAX SERYIČ1

4259 S. Maplewood, Tai. 254-74M

Taip pat daromi vertimai, gimini, 
’škvietimat pūdomi pilietybės pr* 

šymai ir kitokie blankai.

Lenktynės Be Degtines

Bene pirmą kartą istorijoje 
tradicinėse žirgų lenktynėse Du
setose pats populiariausias ir vi- 

i€iems^Y<lžAuši’YiSmidI palikes gė- i

ap-

Visi filmai juodi/balti, 20 min. ilgio. 
$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasetę per

siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI

International Video Institute. Ine.
.. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas 
68 W- 69 th. S-

New York, N. Y. 10023

vardu-

SIŲSKITE PINIGUS - 
, ; k LIETUVA-1 I-

1 RUBLIS į 
SI .85

peskiriant perlaidą r 
drauda) ; y

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių.Persiuntimas paremtas de- 
barl'ne tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tam i. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir ajxlraustas. 

GRAMERCY 
Shipping Inc. 

711 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

J

Konjakų pasididžiavimų nuo 1715 mery.
Imported Cognac, 80 prod. The Jos. Garreau Co. Loufcvffle. KY.

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

Si pamatė, kas lemia šventės 
linksmumą, masiškumą ir popu
liarumą Zarasų. ’Utenos ir kitų I 
rajonų prekybininkai atvežę ii 
lenktynes viską geriausią, ką ga
mina jų konditeriai ir kulina
rai-

REPAIRS — IN GENERAL
. j’L įvairūs Taisymai

■Lt-—-------------
TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
BALDYTUVUS. SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO' MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e ' m a n z D e.č k y i 

Tek 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALP 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

Homeowners discounts
F. Zapolis, Agent 5 'C ■

" ttO6’A-W. 95th St ’ - ! e. -
Everg. Park. III. ;—

”40642 - 424-8654
■Statė rąro; F,rp a-xTCdsuairy^>Vrc>any 
k' _ (Mcfc V j***“ y

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvi* įststgą:

1 American Travel Service Bureau
?727 8. Wzrt'/rn Ave., Chicago, UI- 66643

i'eigf. an 238-F787
> PC»aokaKA2 pstxmsUrMj užsskrmt lėktuvu, traukulių, Ixtnj telifr- 

U? (cruises), viešbučių ir lutomobiilij nuomavimo rezervacijų; r’srduodz- 
□e kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Loštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiamo infer 
oaojM* -įsais Kelionių reikalais.

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teina reterruoa vieta, 
i sukau, — pneė 45-60 dieno- i- -

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — 859,230/year.
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

j - . Advokate
;■ -GINTARAS P. ČEPiNAS

Dirbo nlandos: .Kxsdien: use 
9 vsL ryto iki 8 vaL vakaro.

šeštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL <.
Ii pagal susitarimą

TeL 776-5162 
TW West 63rd Strwi 

CMcaęs, HL 6O62J

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

PASSBOOK 
SAVINGS...

K»th

f»a«d on Saving*

Dadj and F>«d Quari*riy

£36 us for 

financin0- 

AT OCX LOW &ATB

šandloa
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 6-^rd Street

Chicago, Ill- 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

Miko šiloikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Xv»onns pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
-vadžios iki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ii pas 
«u torių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGY8 '■ 
Darbo va lando*: ■ 

Nno 9 ryto iki 5 vai. popiet » ? 
šeštadieniais pagal susitarimą 

UO6 S. Kedzie Avė. 
Chicago, UI. 6062$ 

TeL: 778-8000

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Saturday, April 5, 1986




