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AMERIKIEČIO KNYGA APRAŠO LIETUVIŲ 
REZISTENCINĮ NUSISTATYMĄ

Savaitraščio Newsweek Ma<k- mnnijoš. Kai valdžia užkerta ko
vos biuro vedėjas Andrew Na- 'ia jaunuoliui istėti i Kauno ku- 
gcrski 1982 metais buvo ištreny-' nigų seminariją, jis Įsijungia į 
tas jš SSRS-os už “Neleistinus pogrindinė seminariją Daugelis 
žurnalistinės veiklos metodus-'., moterų priklauso slaptiems vi ■- 
Savo išgyvenimus jis aprašo , nuolynams. Anot kunigo. Lietu- 
Amcrikoje neseniai išėjusioje voje, kaip ir Lenkijoje, jau pats 
knygoje Reluctant Farewell' ėjimas į bažnyčią turi politinės 
(Nenoromis atsisveikinant), ku reikšmės: religija yra neatjun- 
rieje randame ir įdomų skyrelį -Į girtinai susijusi su nacionalizmu, 
apie jo apsilankymą Vilniuje j Lietuvos Katalikų Bažnyčią sus- 
1931 m. liepos mėnesį, drauge i tiprino lenko išrinkimas popie-

žiumi bei galingas religijos ir na
cionalizmo junginys kaimyninė
je Lenkijoje.

Pokalbiui baigiantis, kunigas 
atsakė į amerikiečiu koresponden

su dienraščio. Los Angeles Times 
korespondentu. Nagorški prime
na, kad daugelis užsienio korės- 
pondentu negauna leidimu apsi
lankyti' Pabaltijo respublikose.

Autorius primena amerikiečių tu dar neištartą klausimą.-kodėl 
skaitytojams, kaid dar po 1950- jis taip atvirai išsipasakojo 
tųjų metų lietuvių partizanai te-1 dviems nepažįstamiems užsienie- 
bekovojo prieš okupantus; tau- čiams? Jo žodžiais: “Svarbu, kad 
tirriai antagonizmai tarp lietuvių' pasaulis žinotų, kas čia dedas!.' 
ir rusu tebegyvi ir šiandien. Pa-i Jei mes pakelsim triukšmą, kai 

turi jie bandys mus užgniaužti, tada ' 
jie gerai pagalvos prieš vėl me- j 

Blogiausia ’ 
būtų, jei represijos vyktų ir nie-

Du didieji Amerikos lėktuvnešiai manevruoja Rytų
Viduržemio juroje. Chadafi nemanė, .kad amerikiečiai 
svarstys jo Įsakymo Berlyno klubą sprogdinti.

LIKO TIK 5 MINUTĖS KARIAMS GELBĖTI 
NUO CHADAFI BOMBOS

Amerikiečiai yra Įsitikinę, kad Chadafi Įsakė sprog
dinti Beriino klubą.

WASHINGTON, D. C. — Ame 
rikieėiai žino, kad Libijos valdo Į 
vas Chadafi sekmadienio rytą 
Įsakė susprogdinti Vakarų Ber-1 
Ivno klubą, kuriame šoke dido
kas būrys Amer ikos karių ir Ber 
lyno jauniniiLS.

i Iš k u r ir kap amerikiečiai tą 
sužinojo, niekas neskelbia. Pra
eita trečiadieni laikraštininkai;

1 paklausė prezidentą Reaganą. į 
kaip jis tą sužinojo, bet jis atsa-! 
kė. kad jis nepasakysiąs, kaip : 

: jis sužinojo.
j Gen. Rogers šiaurės Atlanto ' 
■ Sąjungos karo jėgų vadas, pare:š ; 
; kė. kad jis turėjęs tik 5 minutes i 

pranešti Amerikos kariams, kad i

praneštų Amerikos kariams išei
ti iš šokių salės. Bomba sp’ ogo ir 
buvo užmuštas vienas .TAX karys 
ii- su juo salėje buvusi jauna 
turke Boto, bomba sunkiai su- 
feidė salėje buvusių 230 žmonių, 
jų tarpe 50 amerikiečių.

Amerikos karo vadovybė yra 
pasiruošusi išnaikinti visus Libi
jos aerodromus ir raketų cent
rus, bet vokiečiai nesutinka. Jie 
pataria ištirti ar tikrai Chadiri 
šitokį Įstatymą pasiuntė. Vokie
čiai sako, kad tas galėjo būti ak
las supuolimas, kad amerikiečiai 
sužinoję kelioms minutėms prieš 
viešbučio išsprogdinimą. Ameri
kiečiai nepatenkinti šitokiu vo-

sak jo, lietuviai ir lenkai
bendru savybių — abi tautos gi-
liai katalikiškos ir abi labai ne-’gindami tai daryti, 
mėgsta rusų viešpatavimo.

Nagorskiui yrač rūpėjo euži- kas apče tai nežinotų-’ 
notų kaip Įvykiai Lenkijoje pa i šv. Teresės bažnyčią,
veikė lietuyįus. Visi vilniečiai, l amerikiečiai pradėjo fotografuo
si! kuriais jis kalbėjosi, tįeiškė j t» maldinir&us. Kaikune išsigan- 
simpattjtf lenkaitis. Rots būti dPido, o viena- moteris tiesiai liepė 
sideritu Lietuvoje dadg rizikin
giau negu: J^fekrmėį- bmerikie- 
čių kon^^riWte lietu- 
viai nisįvėjojo ki itikpati~s$vię- 
ti nę santvarką. Jatlnąs. lietbvrs.' 
kunigas pakvietė aiftėrikiecius r 
savo' zakristiją- ib išsamiai apšvie
tė juos apie valdžios pastangas 
nustelbti 'tikėjimą; Nepaisant.
‘‘priiriitjrvių’’ pastangų Įbrukti 
ateizmą, kunigas buvo optimis
tiškas ir tvirtino, kad ’’tikėjimas 
Lietuvoje gyvas’’. Auga jauni
mo sąjdis, kurio šūkis - - atgal į 

' religiją. Taip, pat sugebama apei
ti valdžios suvaržymus

svečiams, išsinešdinti. Paaiškėjo, 
kad aępėrikiečius laikė ' KGB 
agen^^^ringoji moteris jų 
atsiprąšė ’ ip •paąiškinp;<jt^' val
džia be atvangos' 'stengiasi gąs
dinti tikinčiuosius, “Jie’bijP^ kad 
čia.'nepasikartotų Lenkijos įvy
kini 4 r stengiasi užkirsti jiems ke
lią,” ąiškįno ji., 
; Tą pačią .dieną 
žurnalistai susitiko su vilniete, 
kurios giminaitis buvo nubaus
tas kalėti kenclągeryje. už ’savi- 
laidą. Ji pabrėžė, kad savilaida 
klęsti, nepaisant valdžios pastan 

vaikai gų ją išnaikinti — kai lik ką nors 
mokemi religijos privačiai ir net suima, kiti užima jų vietą. Auto- 
kaikurie partijos nariai tuokiasi riui įspūdi padarė jos tvirtumas 
bažnyčioje, slapčiomis krikštija ir ryžtingumas. Ji pasakojo apie 
vaikus ir siunčia juos pirmos ko-1 rusinimo politiką:- rusų kalbos

merikiečių

Washingtone jau -sužydo vyšnios. Pulkai žmonių šil
tomis dienomis ateina apžiūrėti pražydusių vaismedžių-

KURTUI WALDHEIMUI TEKS ILGAI AIŠKINTIS •
išeitu iš klubo šokiu salės. Žur
nalistai spėlioja, kad amerikie
čiai pačiupo valdovo Chadafi įsa
kymą Į Rytų Vokietiją, o iš ten 
Libijos agentams įsakyta sprog
dinti Berlyne buvusį viešbuti. 
Penkių minučių neužteko, kad.

kiečių atsargumu. Amerikiečiai 
turėję tik užregistruoti Chadafi 
įsakymą, jį iššifruoti ir Įsakyti 
kariams išeiti iš salės. Prez. Rei
ganas labai aštriai kritikavo Ch.i- 
dafi. Į

beinio pasiaiškinimus, jį pavadi
no “šlykščių melagiu”. Grakijo- 
je dar yra visa eilė gvvų žydų, 
kurie bė<r<; i kalnus bei miškus 
ir vedė kovą prieš nacius, kai 
patyrė, kad Itn. Waldheim va
dovavo žydų gaudymui ir išveži
mui. ’

'.-Siaurės Graikiją ir- į 
išvežus į stovyklas virš 50 000

Tvirtino, kad jis, sužeistas, mokėsi, bet paaiškėjo.kad 
Soloniku žydus vežė Austrijon.

1 Waldheim, buvęs Jungtinių Tau- 
tų sekretorius ir “liaudies par
tijos” kandidatas Austrijos pre- 
zidento pareigoms, keliais atve-' 
jr.is tvirtino. Tad-jis tiktai 1941 ■ 
ir 1942 metais tarnavo vertėju 
vokiečių kariuomenėje, o kai bu suimtųjų, Itn. Waldheim buvo, 
vo sužeistas, vėliau studijavo 
teisę. Austrijos universitete. Bet 
dabar paaiškėjo, kac šis politi- 

j kas 1943-44-tais ir J 945 metais 
Į naciu b’ivo paskirtas gaudvii So- 
loniku žydus ir vežti juos į Mou- 
nthausen suimtųjų stovyklą. ;

New Yorke, dideliame Manha- 
• tano mūro name yra sudėti Va- * 
! karu Sąjungininku karo krimi- ’ 
Į nalistų bylos. Iš viso, ten yra 

40.000 karo nusikaltėlių doku
mentų. rodą, jų veiklą Vokieti
joj ir nacių pavergtuose kraš- ( 
tuose. į

Kurt Waldheim mokėjo kelias 
Rytų Europos kalbas ir pradėjo ( 
darbą vertėju, bet netrukus įsi-, 
traukė į žydu ir kitų naciu prie- I 
šu gaudymą ir siuntimą i naciu ' 
Įsteigtas stovyklas, kur atvežtieji 
buvo įvairiais būdais žudomi. 
Vienus šaudė stevykloįe. o k’- 
tus varydavo į krosnis ir degi-' 
no.

Kurt Waldheim

A.TĖNAI. Graikija. — Kurt

mokoma nuo pirmojo skyriaus 
(šiuo metu jau ir vaikų darže
liuose. Red.), stengiamasi silp
ninti ryšį tarp tautos ir jos istori 
jos. “Norint sunaikinti tautą, 
svarbiausia sunaikinti jos kalbą-’, 
pareiškė vilnietė. Faktas, kad 
lietuviai medžiagiškai gyvena ge
riau už rusus, nesumažino jos
pasrpiktinimo. /Tai nieko nereiš 
kia”, kalbėjo ji. “Lietuva yra 
okupuota šalis”.

Kai Nagorskio įspūdžiai buvo 
išspausdinti Newsweek savait
raštyje. du kiti Vakaiu korė
pendentai paprašė leidimo apsi
lankyti Lietuvoje tą pačią 1981 
metu vasarą. Sovietinė užsienio 
reikalu ministerija jiems leidimo 
nedavė — “dėl laikino pobūdžio 
priežasčių

ELTA

KALENDORĖLIS

Saulė teka — 5.16. leidžiasi - 
6.28

Saulėtas, vėjuotas, šaltesnis.

i
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i

Jugoslavai paskelbė, kad 1944 
ir 45-tais motais Waldhcimas pri- 

, žiūrėjo Jugoslavijos žydu ir na-’ 
' c’ų priešu gaudymą ir išvežimą i 

Vounthauseno stovyklą. !
j Soloniku žydai patyrę. kad 
Kurt Waldheim nori tapti Aust
rijos prezidentu, paskelbė vi<ą 
eilę dokumentu anie šiaurė 
Grajkijcs žydų išvežimą i Moun- , 
1 Hanseno stovyklą.

; Joseph Lovlingor, Šiaurės 
. Graikijos žydu komiteto pinni- 
. ninkas. paskelbė, kad karo metu 
leitenantas Waldheim buvo šiau-’ 

’ rėš Graikijos vokiečiu kariuo- I <I menės žvalgybos viršininkas. ’ 
i Nuo 1943 metu kovo mėnesio iki 
i 1944 m. kovo Itn. Waldheim bu- j * . . . . Į vo Soloniku mieste. Jis organu 
' zavo nuo 15 metu iki 45 metų žy- ? 
! du gaudymą Šiaurės Graikijoj.
Juos vežė į Solonikus, laikė sto ! 
vykiose, o iš ten kas trečią die- į 
na prikraudavo 50 vagonų su
imtųjų ir vežė i Aushvitzą arba 
Mounthausena,

Loulisger. patyręs apie Wald-

VYRIAUSYBĖ RENGIASI IŠSIŲSTI 3 EURO-
.....* PIEČIUS, DIRBUSIUS SU NACLAIS

Jie pasirašė melagingus pareiškimus, tapdami Ame
rikos pifieriais.

WASHINGTON, D. C. — JAV Amerikos laikraštininkai norėjo
perkeltas į Jugoslaviją, kur ?su- 
įminėjo Jugoslavijos partizanus į 
ir siuntė į Vokietijos stovyklas- | vyriausybė planuoja pasiųsti na- r-patirti iš Berte-h, ar tie kaltipi- 

jiio 3i europiečius, kurie siekda-/ m.ai turi kokį pagrihilą. Jis atsi- 
mi Amerikos pilietybės, paruošė sakė su jais kalbėti. C

j Kalifornijoj gyvenantis Josef 
Jeigu jie būtų parašę, kad j Wieland j jam primestus kaltini

mus pareiškė, kad jis nieko ne 
žino ir kad jis niekad nieko apie 
tai negirdėjo.

Laikraštininkai bandė telefonu 
susižinoti su New Jersey valsti
joj gyvenančiu Stephan Leili 
bet paaiškėjo kad jis neturi tele 
fono ir nieko iš jo užgir.-ti nega
lė o. 

1 

Specialios įstaigos OSI direk
torius Neal M. Shcr pareiškė, 
kad dar yra daugiau Amurik' s 
pilieč'ų. kurie karo metu galėjo 
tarnauti naciams, bet tuos kalti
nimus dar teks tiksliai nu-fatyti.

Tvirtinama, kad Bartesh, bū
damas 14 me.u berniukas, pasie
kė Austriją karo pradžioje. Wie-

New York, N. Y. — Austrijos 
a mbasa dorins gavo Waldh em j o 
bylos svarbesnius dokumentus ir 
tuojau išskrido i Vieną, kad ga
lėtu Įteikti vyriausybei deku- 
irer.tus liečiančius Waldheima.

JAV Valstybės departamentas 
pareikalavo Waldheimo doku
mentų nuorašus, kad galėtų nu
spręsti, ar gali leisti Knit Wald- 
beimui įvažiuoti į JAV. Austrai 
gali rinkti prezidentu, ką tiktai 
dauguma nori, bet Valstvbės de- 
parlamentas nacių bendradar
bio Į Ameriką neįleis.

— Imelda Marcės jiem parodė 
iš Šveicarijos atėjusį *120 mili
jonu dolerių čekį daugiaaukš- 
čitii namui pirkti.

— Trečiadienio vakare pn-zi-

ir pasirąšė melagingus pareiški- j 
mus
ir baisiausią teisybę, tai vargu1 
būtų juos lietę Bet kai paaiškėjo, 
kad jie. tapo Amerikos piliečiais, 
pasirašydami melagingus pareiš
kimus. tai dabar už melą jiems 
atimama JAV pilietybę ir pra- j 
dėti išvietinimo darbai. Kas Įtei
kė tikslius ir teisingus pareiški
mus, tie neliečiami. Jie laisvai | 
gali gyventi Amerikoje. Mela
giai negali tapti Amerikos pilie 
čiais. Amerikiečiai stengiasi ne
meluoti. .4

Tcisinsumo departamentas vra O A W
pasirttošes iš>iu.*ti 69 melu čika- * 
gietį Martin Barte^rr. Nev/ Jer
sey valstijoj Clinton mieste gy j 
verianti 76 metu Stefan Leili ir j

dentas pasikalbėjo su grupe ‘ 
žurnalistų apie Chadafio pastan j 
gas ardyti tarptautinius santy
kius.

— Jeiou žmonių skaičius di
dės, kaip šiandien didė’a. tai 
2100 metais Indija bus gausiau
sioji valstybe pasaulyje.

— Steekholne du yyrai spor
tuojančiai policijos vado žmonai 
pasakė, kad jie nušaus jokios vy 
rą. Policija bando išaiškinti grą 
>intojus

— Beirute nepažįstami žmonės 
pagrobė šiomis dienomis atvvku- 
sį prancpzu tarnautoją.

—f 70 wu studentų gavo pa* 
ra m a" uYf>k^lui tęsti.

— Praeitą savaite nukritę- 
Meksikos keleivinis iėktuvas pir
ma sprogo, o vėliau sudužo į paš
laitę. Jame buvo įdėta galingų

Kalifoiinpij, Burlingame mieste 
gvvenanti 77 metu Josef Wieland. ' |

Departamentas nustatė, kaJ( 
šie 3 asmenvs asmeniškai daly
vavo žmoiru arešto darbuose, 
-iuntė žmones į stovyklai, juos 
kankino, žudė, pasiremdami na
cių partijos dėsniais. Nustatyta, j 
kad jie patys <avo noru p. iJ’un 
pė prie naciu partijos ir vykdė! 
bent vieną iš čia paminėtų rm-I 
įkaitimu.

Tciringumo departamente pa- į 
n igūna.s John Rus>ell pareiškė 
kad departement as dar pežino, j 
kur minėti asmenys bus4 >iun- * 
čiami ir kokiomis priemonėmis. į 
tas ifek'.ntimas bus vykdoma', j 
Pirmiau^ įienis bus efivialiai] 
atimam* Amerikos pilietybė. □ 
vėKau jie siunčiami į savoj 
gimimo vietą.

Specialr Investigacijų komiai 
ia. bevartodama karo meto doku
mentus, išaiškino, kad Bartesh 
buvo Austrijoj Mantnouscn sto-

land gimė Jugoslavijoj ir tvirti
na. kad jis niekad neouvęs Mon- 
:housene.

— Erdvėlaivio Challenger ast
ronautu buveinė sprogimo me
tu ir kritimo į vandenį metu ne- 
' dužo. Ji visa nuskend » buvo 
ištraukta r parvežta į Cape Ca
naveral. k.\d viri p: matytų jo
sios stipria riatvba.

— New Yorko nuosavybės par 
davėjai Joseph ir Rolph prisi
pažino Kongreso komitetui, kad 
ji^du padėjo Ferdinandui Mar
uos nupirkti 4 namus. Jiem kai
navo SCO milijonu dolerių.

— Policija suėmė 23 šiaurės 
Illinois gvvontojus. atsisakiu
sius mokėti val'tvhė mokėsčuh. 
Jie pareiškė, kad mokesčiu 
mokės. f

— Dobrynin.^, aptaręs prez. 
Reagano ir Gorbačiovo susitiki-

bombą. žuvo 166 keleiviai. vykios sargas ištisu du metu- mą išskrido į Maskvą
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

įfi apvogusį jo namus ir nupai
šė JĮ policijai. Policija pagal tą 
piėšin| a/ė&aio’ £dėaą, gc’Hą ir 
Ju asittfs.

• Daugeliui pinigai yra kaip 
įvėčias: jie ateina, trumpai 
biina ir vėl išeina.

M.

KAŠ ATšitlkb KUOMET ŠAULĖ SUSIPYKO 
SU MĖNULIU Pilnas Asilas

Vienas gražesniu senovės lie 
tuvių padavimų yra apie mūsų 
žemės atsiradimą. Toji mkotagi- 
ginė pasaka gana vaizdžiai nu
šviečia mūsų protėvių pažiūras 
■į apliukinf pasauli ir jo forraa- 
viinąsį. Žvaigždes, planetos, pa
ti šauta atkodė jiems gyyps esy
bės. .fiajcdaiiėios milžiniškose 
erŠvesė! Jų atsiradiūtias taip 
pat buvo paprastas ir natūra
lūs, ne daug ką skirtingesnis už 
kitiis. reiškinius, matomus arti
miausioje aplinkoje arba .pačių 

-žmonių gyvenime. Kaip atsira
do mūsų žemė? štai visas to 
-proceso paaiškinimas.

Kadaise Saulė ir Mėnulis gy- 
'.yenp k’aitti mažoje trobelėje. Jie 
.'fciėnek Šita mylėjo ir paga- 
Ftau siišflauk'ė cmkrėfėš, kurią 
pąvacfctd žemele. Dukrele išaū- 

jge f gfąžlą taėfginą ir abu tėvai 
•žia ilgėsi ja. Bet vieną y .kartą' 
Saulė; susipyko,' su Mėnuliu ir 

. nutarė persiskirti- Bet ką da
ryli sti dukrą? Vienas ir. antras 
norėjo paimti ją su savita. Išk'i-

leido

Žmona šaukia Į savo vyra:
— Tu būtum tikras asilas, tik 

trūksta tau ragų.
— Betgi asilas neturi ragų — 

ginasi vyras.
— Taigi matai, jau nieko tau 

betrūksta. .
» i < 

keista imoria

•— žinai, Joną/, mano žmona 
yra girna keista. Kai sugrįžtu po 
vidurnakčio namo, tai ji 
nesako, tik purto galvą.

. - i - • j
lo nauji kivirčiai, kurių nė kaip 
nebuvo galima išrišti.

Po ilgų nesusipratimų, jiedu 
nusprendė atsišaukti į dievą 
Perkūną. Pastarasis išklausęs 
abiejų pusių, Fintai pagalvojo k 
išnešė toki nuosprendį. < Du
kra Žemelė ja a yra užaugusi 
pati sava likimu rūpifrtL ir su
kurti savo šeiifios židinį d feid 
tėvai nesijaustų visiškai atskir
ti nuo jos, tai Perkūnas
Šaudei žiūrėti i Žemelę dienos 
niėtrĮ, o Mėnuliui — nakties 
laiku. Jeigu gi jie abu — ir Šau

dė ir Mėnulis batidytų dairytis 
Į savo dukrą kartu, tai Perkū
nas vieną jų tuč tuojau praša
lins,

x Saulė tačiau buvo giliau pa- 
• mytėpišĮ javo dukrą ff- visą lai- 
kd ffė tik žvalgėsi į ją, bet ją ■ 
gloLojo,' šildė ir dabino. Mėnu
lis’ gi' tik šiaip sąri užmesdavo' 
akį, be didelio rūpesčio ar su
sijaudinimo. Tokia, mat,’yra vi
sų vyrų ypatybe'

— Aišk'u jog mano.
* * *

Pelningas Divorsas

— Taigir laimingai užbaigei
perskyrų bylą. O kaip gi pasi- I 
dalinote su žmona?

—- Labai ppaprastai, ji pasili
ko rakandus, o aš paėmiau vai-

pa-

nieko ■

— Sveikas gyvas, Tėve, kaip tiems rusams, kad Stalinui būtų 
laikaisi?

— Stoviu dar ant kojų, tai,

NAUJA BOLŠEVIKŲ MARŠELJĖTĖ

TSės jaebėgom nuo tautų gausiųjų, 
“Makabilių” nei mūro namų, 
Sviesto, kumpių ir lovų minkštųjų, 
Tik nekenčiam tų Rūmų Baltų. 
Mes Amerikai ruošiam vergiją, 
Mes ją griaunant iš pat pamatų, 
Straikus keliam ir kurstom žmoniją, 
Mes užnuodijant protus kvailų.

Susitarkim, tavoriščiai, ir žengkim pirmyn, 
Mes pjautuvą, kūjį iškeliam,-
Ir laisvę, gerovę suvelkim
Greičiau, greičiau, greičiau-

Slapta šnypščiam, kaip tikros gyvatės,
Susispietę mes kuziam* tyliai, 
Kremliaus sienas meslaižom kaip kafės^. 
Bet nenorim važiuoti tenai.
Mes suprantam, kas mūsų ten laukia,
Aiškiai girdim ir žinom gerai.
Tik tie rubliai jiems dirbt mus patraukia, 
Nes už darbą apmoka gausiai.

rengėjai pakviečia viešnią - pasi
žiūrėti paveikslų rr pasirašyti Į 
knygą; bet ji, atsako: “Nerei
kia, ašį- palauksiu čia kol vaišės

• Vokiečiai .praktiški žmonės.' 
Z Dar prieš energijos krizę pra 
_dėjo gaminti Voiksvagenus, kū- 
Zrre mažai benzino vartoja. o žie- 
7mos metu nereikia nė'“antifry- 
~zo”. Tik vienas mažas nepato- 
-gumas buvo su tuo kupriu, kad 
«= Šešių pėdų vyrui reikėjo susr- 
2 riesti. Bet išradingi vokiečiai 
^sugalvojo pagerinimą: padarė 

kad šešiapėdis vy- 
net stovėdamas va

• Laržd'vfų turguje pirkėja!
susiginčijo' Su parc/avėjii dėl ’^a-- 
lofų- kainos:. Ji paklausė: Kiek 
inerta gakta /kainuoją? — 10 ceų- 
fų. — atsake-- Tu perdaug lupi. 
Duok man dvi galvas už 25 cen- 3 - • ? ... , -
tus, — apsiskaičiavo; Įsikarščia- 
vi'fst pirkėja, atsiminusi skaity-,. 
tus išpardavimų garsinimus. _

•j • Mūsų laidotuvės paprastai: 
Efrna vaišingos', tai apsimoka ir 
-nepažįstamus lydėti. i kapines... 
Jy 'i- • -L .

• Ji: AJ mąnau-į kad kainry; 
nai neįvertina inūsu Jonuko mu; 
takalutao.' Jis: Ka's verčia jus! 
taip’ galvoti? Ji: Jie davė Jonu-1 
kiri peilį ir ragino pažiūrėti, kas 
yra- vidury būgno;

• - Viename restorane
modernios muzikos kapela. Vįę- 
n'ą kartą padavėjai atsitiko ne
laimė — nukrito ant grindų, pa
dėklas sti lėkštėmis .ir stiklinė/ 
niis. Ten buvę svečiai, tai iš-; 
girdę, ėjo' šokti...

• šeimyniniuose ir viešuose 
pobūviuose dalyvauja dvejopi 
žilioriės: vieni nori-greitai eiti j 
namus, o kiti ilgiau pabūti. Vi
sa bėda, kad tokie būna iš vie
nos šeimos-

• Modernaus meno dailiniū- 
nėstais apkrauto stalo. Parodos kas turėjo progos pažvelgti į vi-

buvo

rangą stoge,
• ras galėtu 
■žinoti.Q
z • Senais gerais laikais lietu
vių dailės parodos buvo atida
romos labai iškilmingai — su
tartais, bankuchenais. deši aki
mis, sūriais, kavute ir t.t. Dar 
prieš parodos atidarymą atėjo 
viena kūmulė ir stevi prie ska-

Dzin-dzin-dzin su maišiukais kaip Judos Pir
myn-.
Padėkim. Lietuva naikinti, 
Nuo kamuolio žemės nutrinti 
Visai, visai, visai.reikėję ji sušaudyti.

Dideliu vadu iškilo ir Gorba-Į 
č’ovas. Jis rusų nebešaudė, bet, 
pasiėmė svarbiausiu savo pava-r 
duoitoju Ahjeviį,'ktirįs šaudė bol
ševikus, kaip pasiutusius šunis-1 
Azėrbaidžįane jis sušaudė yisusį. 
rusus/ vadovavtishis A.zerbaidžia! 
no kompartijai. Jie ėmė kyšius r 
ir gražiau gyveno, negu carol 
j).įstatyti gubernatoriai ir polici-l 

l- 
į

Gorbačiovas buvo pasiryžęs Į

— -. O kaip gi su turtu?
— Su tūptai nebuvo vargo reiškia, kad dar laikausi gerai.

Turtą pasiėmė advokatai už by-' _ q £cįėj tu neturėtum lai
tas vedimą. r ! kytis gerai?— paklausė Maikis.

t-. * f —Žinai, dabar pučia smalkūs
Pasitaiko įvejąs.-. Kartais jis taip pučia,

— Įšivaizdūok, tamsta. Aš Y stipriausią žniogų pa-
ginitau kaipd,yiėitas dvynuku, oj st'unrKžr įHip. k°fų nuversti. 
nešertai svisiratf^rąii trėjūkę. Į ^dtų negirdėtas daly-

— Tai nepagirtas atsitikmas! pas- . L
— Kaip tai negirdėtas? Vėjas jos vadai.

aūtomobili Į šonus kraipo, o sa- ‘
kai, kad žindgaųš neišvers. Ag’Uandyti komunistlls kurie vogė 
tomobilis> kojų neturi; už žemes rusu santanpas ir gražiai gyve-_ 
ąižs'ikąmimį negali, tai vnsta 1 įet paaiškėjo. kad jis jokio^ 
šonus. Le! ne i vieną šoną, taų^ valstybėje'Ilebuvo ir nfč- 
viista į kitą. - ko ap-e jas ne2fn0jd.

— Elektra labai stipri, bet gu- ’ Maskvoje vykusiame komunis
tų partijos atstovų suvažiavimui

— NįeĮm t^kjp. kiekvie
nas kūdrki^tufejb' skirtingą mo- 

„tina...
l «

Tik Taip Sau

— Pasakyk, Prahai, dėl ko 
mūsų Elžbieta neišteka? Juk 
daugelis vaikinti bėginėja paskui
ją — klausia žmona savo vvro. į’‘-‘os -h neikanda. Žaibas gali kii

į ti visu smarkumu, bet kai palie- Gorbačiovas paskelbė, kad Ame
j rikon jis nevažiuos, nes ten kraš-!
j ta valdo kapitalistai. Bet sovietu r

toje vietoje lieka parudę žaibu i ambasadorius Anatolijus Dobry-Į-..
... , dantys, bet gumai nei šilta', nei Luinas patarė Gorbačiovui to ne-: m

— Girdėjau, jog būsimame ka- į šalta. Žaibąs automobilio neikei-- Į daryti.. Jis patarė nuvažiuoti į 
ta, bet vėjas jį nuo kelio nustu-j Wash:ngtorią ir pažiūrėti, kaip

įima. Kai pačiumpa smarkus vė- : amerikiečiai gyvena.

— Taip, kai prisiveja, tai 
bėga pro šalį, kilos ješkoti.

* * ♦

J Tik To Dar Trūko

p ra.

re Į tarnybą bus pašauktos ir

j čia gumą tai visus savo dantis iš
laužo ir nei colio neįkanda. Kirs-

—Tas. jau. negerai. Įsivaizduok ’ j įs, fgj mašina palinksta, prade-- 
kas atsitiktų jei mano f 1 ’ -
rankose atsidurtų ginklas? 

£ * *
Nesusipratimas

Tamsta esi taip jauna, 
turite suaugusius vaikus, 
būt labai anksti apsivedėte?

—- Kur tau! Septinta valanda- . - 
vakare.

Dabar laikas1, tavoriščiai, sau-grobkim, 
Aukso mainos štai žiępęo prieš mus, 
Iš<tėvynės nelaimės kvatokim,

■' Kva-kva^kva valgiu mes
Ir dar priedo .j^Kreihiiaus^salJ gūunatn, 
Kaip šuniukai riebių trupinių, / . - 
Kapitalą kaip kupstą sau kraunam, 
Kelnės naujos, neneik: lopinių- A •’

- Bet Štai jau pradėjo rrredžioKlę^įdaryt,' 
Tir-tir kinkos mums ėmė etrebėti,; 
Nebegalim jau vietoj stovėti,
Kas bus, kas bus, kas bus? / ' /

Santara• ■

4 
f

S

Moteriškė Be Nuodėmės

Išklausiusi pamokslo bažnyčio- 
/j.ie viena moterėlė, sveikiną ku

nigą: ... '■ ■
— Ach, kaip vaizdžiai atpasa

kojai dvasiškas tėveli mano kai- 
mimkos Spurgienės nuodėmes!

» * *

Šeimų Kilmės Problema

— Tetyte, ar pavardė visad 
gaunamos iš tėvų9

— Aišku.
— Tuomet ir tavo tėvas vadi

nosi Kupreliu ir jo tėvas taipgi. 
Jei eisime dar toliau, tai ir Ado- 

Įmas su Jicva turėjo vadintis 
Kupreliai!

’ * * *

Psichologas

Teisėjas klausia policininko:
— Iš ko pažinai, kad tai buvo 

vyras, apsirengęs moteriškais 
drabužiais?

Policininkas: — Mat jis, pra
eidamas pro skrybėlaičių krau
tuvę. visa nepažiūrėjo į langą.-

Amerikiečių laikrąštyje buvo 
šspausdintas šitoks . skelbimas. 
“Atsiųskit vieną doleriį — gausit 
patarimą kaip sulaukti

i metų”!
Atsirado, žinoma, daug smal

suolių. Ir už doleri visi g^vo' to
ki1 atsakymų: “Nėsirk ir ’Aiemirk 

' r-gy včrisr. ž&fc- liOTėsi”.. T5

Kalti Išradimai

— Ačiū dabartiniam.-progresui 
aš išeikvojau tris gražiausius me- 

. tus savo gyvenimo.; .
— Kaip tai galėjo-atsitikti,

— Policija mane susekė iš pirš
to antspaudų.' ..

* . ■ * *
Abu Lygūs /

Žmona: — Ir vėl pratašei de
šimts dolerių. Matai, jb'g tat yra 
tikra Dievo bausmė, šventės me
tu vietoj erti Į. bažnyčią, nuėjai 
kortauti. J

ki! atsakymą

Gorbačiovas užsienyje niekur Į 
nebuvęs, nutarė pasiteirauti. Jis Į 

į išsiuntė Dogryniną į Washingtc- 
r.ą. Jis sekretoriui S’nultz prane
šė, kad Gorbačiovas nekreips dė
mesio į rusų komunistų partijos! 
•uvažiavimą, bet Amerikon at- 
,'ažiucs ir prašys prezidentą, kad 
padėtų sovietų valdžiai išnaudo- • 
.i rusus ir rusų pavergtus žmc-

• nes. Pats Gorbačiovas nori su- 
i mažinti atomo ginklų gamybą ir 
į sėlių metų taikos, kad galėtų pa- 
J vergti Afganistana, Pakistana. i 
1 Kašmira ir dali Indijos, - baigei 

įsakoti Tėvas.

žmonos I da ristis ant šoniniu ratu ir nu- 
i . • .; rieda nuo pylimo. Tai gali sukti 
! vairą kiek nori, bet kai ratai tik 
' vieno šono ritasi, tai tos mašinos

jall į neišlaikysi aiit kelio. Ji suksis ir 
rj-ul. nusisuks į pakraštį ir žemyn į

į pašlaitę. Taiį) susisuko gražioji 
' Monako karalienė, o nusisukusi ■
ir nelaimingai baigė savo dienas.

' Kartais vejas pavojingesnis už
i žaibą Tai nesuprantamas daly-
i kas. Mokslininkai dag dalykų iš- 

as aiškino, bet lieką dar daugiau ne- Į
į išaiškintų dalykų.

— Mokslas neišaiškino, bet kas- i pa 
dien jis vis naujus dalykus išaiš-j

1 kiną. Ateis laikas, kai viskas bus 
aišku, bet kasydavosi žmonių tar- į 
pe. tai niekad neišaiškins, — at- ,

I sakė Maikis.
i — Rusijoje.nesuprantamų da
lykų buvo ir bus, paaiškino Tė-

I -ras. — Rusai,’kaip ir-visas, vaka- 
j rų pasaulis, siekė demokratinės j
• santvarkos, bet vietoj demokra- Į
'Jos, ten buvo įvesta prcletaria > džiasi: 
to diktatūra Leninas žinojo, kad 
proletarai nieko nepadarys, bet

, ;is noiėjo Rusijos valdžią laiky-
. t! pagrobtą savo rankose, kad 

■šalčių pagrobti Viokietiją ir ga-. 
minti rusams reikalingas maši-j 
iias. savu mašinų nepasistatė, tai j 
ir liko kova valdžioje išsilaikyti.'

( Patys rusai Leniną peršovė, kad! 
jis nekankintų rusų tautos, bet

Į peišautas Leninas pats kankino
si i|- kinis kankino. Tuo tarpu 
į Stalinas pagrobė Rusijos valdžią. 1
Jam padėjo rusų komunistų par- i

i lija. Pirmiausią jis sušaudė ko-
, munistu.s, kurie jo neklausė.
. Pirmiausia jis^sušaiulė Zinovje-
’ vą. Visa Rusija dainavo: — Zi-
. novjev, Griška vor,'u csdckcvi
, kasu spior” Lietuviškai tai bus:

— Zinovcjevds' GLA*o jurtas, va-'
j gis,nutašė esjekų pinigus.
, Lietuviams tai buvo nesup-
i rantamas dalvkes. Jie nežinojo,
■ kaip galėjo Rušijds žydas Zinov
ievas būti toks pavojongas vi- i

o

Nuolaida

— Reiškia, ponas daktare, 
ii alaus galėsiu gerti?

— Taip, nei vieno lašiuko.
— Ar nepadarytum kokių nors i 

• nuolaidų?
; — Na, gerkite vandenį iš alaus 
štrklu.

Nebuvo Ranku Pridėjęs

Juozui Klumpini sugedo sie- 
Į ainis laikrodis. Nunešė jis pas 

laikrodininką ir porą savaičių 
palaukęs, atsiėmė jį, riebiai už
mokėdamas už pataisymą. Bet 
laikrodis nenorėjo eiti, 
■is atgal pas mechaniką

— Kok< tamsta esi
. misteris? Pirmiau mano laikro
dis nors šiek tiek ėjo, o dabar 
nei krust! Vietoj taisyti, visai ji 
pagadinai.

— Aš n pagadinau? Tegul 
nanc pavietrė trenkia! Prie to 
avo laikiodžio aš nebuvau nei 

piršto prikišęs.
x * Ą

Iš To Gali Būti Nauda

— Kaip tau, vaike, ne gėda! 
ų- tu žinai, ką įneš darome su 

berniukais, kurie tarnaudami mū
ų Įmonė'e meluoja9
— Aš žinau. Kada jie išauga, 

jūs duodat jiem' p-ekybos agen
to darbą ir siunčiat žmonėms 
girti jūsų prekes

SAU L L 
ji^stnesį Pas Gydytoją

Gydytojas pacientu:
M.clai išgeriate degtinės,
— Jeigu geros turite, dakta

re. tai nieko prieš! Prašau!

_ Vyras: — Tai tau ir / kalbos! 
Juk ir tas, kuris išlošė/ taip pat 
nbuvo bažnyčioje.

* * *
Mokytojas klausia/ vaiko:
— Jeigu vienas nueina dvi 

mylias per valandą, tai kaip To
li nueina penki vyrai per / pusę 
dienos? ■*’

— Nueis j karčiamą, — atsakė
šimto vaikas.

ir skun-

dziegor-

2 — Naujienos, Chicago, S. HT. 'Šatai rtfay, April 12, 19flfi .



XXXVI-sias š AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
1 ‘ .ŽAIDYNĖS HAMILTONE

Kaip jau anksčiau skelbta,, 36- 
s;os š. A. lietuvių sfiorto žaijĮy-i 
nės įvyks 1986 m. geguž.čs 2,'3 ir 
4 d.d., Hamiltone, Ontr. Jas vyki 
do Hamiltono LSK Kovas, talki
ninkauja — Eamiltono LMzH 
■’Giedraitis”. Žaidynių organiza
cinio komiteto vadovas yra Leo
nas Meškauskas...- LSK Kovo pir- 
ivininkts^ • į «. • .• į_ J I ■ • ’

žaidynių programoje — 1986 
ni.-š. A. lietuvių krepšinio, tink
linio, ledo rutulio, stalo f 
ir.ketbolo, kėgliavimo.
1 ng) ir medžioklinių 
šaudyme pirmenybės. Taip pat 
vyks atviros Kanados sporto 
apygardos šachmatų pirmenybės.

Pasibaigus. prelimiharĮnei re
gistracijai, nustatyta galutinė žai 
dynių programa:
/Krepšinio pirmenybės vyks 

šiose klasėse: .Vyrų A. vyrų B, 
vyru senjorų, jaunių A, jaunių 
B ir jaunių C.

Tinklinis — vvru. moterų, mer 
gaižiu A. ir mergaičių B klasės.

Krepšinyje ir tinklinyje prie- 
aiiglio A klasei priklauso gimę 
1967 m. ir jaunesni, B kl. — gi
mę 1969 mi ir jaunesni ir C kl. 
gimė 1971 m. ir jaunesni. Vyrų 
senjorų-klasei — gimę 1951 m. 
ir.vyresni.

Ledo rutulio pirmenybės vyks 
tik vyrų klasėje, amžius neribo
ti k • -■ i

' .Raketbolo pirmenybių prog
ramoje — tik individualinės vie-1 
nętų.varžybos šiose klasėse: Vy
rų neriboto amžiaus., moterų ne
riboto-amžiaus1 ir vyrų senjorų 
gijn. .1951 m, ir vyr. Užsiregist
ravus pakankamai: dalyvių, vyrų 
neriboto amžiaus klasė, pagal žai 
dejų patyrimą, bus padalinta į
2 ar daugiau’grupes. Vyrams sen
jorams papildomai leidžiama 
žaisti ir Tyrų neriboto amžiaus 
klasėje. Dalyvių skaičius neapri
botas.< ■ ;

- Raketbolo varžybos, vyks. Circ
le Racquetball Club, 1545 Stone 
Church Road, E.,.Hamilton, Ont. 
Varžjhų pradžia’— šeštadienį, 
gegužės 3 d., 9:00 vai. ryto.

Raketbolo varžybų vadovas — 
Antanas Kybartas, telf. (416) 
523-0301. i” - ’ =’

Kėgiiavimo/‘ '-{Bowling..— 10 
pin) .pirmenybės- vykdeįrigs. pir
mą kartą. ‘Programoje •'—■ indivJ-- 
dualinės. “Handicap” tipo varžy-

bos vyrąnis.ir moterims. 5 žai- 
vlimai. Amžius neribotas.

Kėgliavimo varžybos vyks — 
Mount Hamilton Bowl, 1525 
Stone Cdurch Rd. E., Hamilton. 
Ont. Varžybų pradžia: IIJ’-O vai. 
ryto. Turnyro vadovas — Rimas 
Šakalai tek - (416) 561-6680.

Lėkščių šaudymo (Trnp Shoo-- 
ting) pirmenybės vykdo Hamil 
tono lietuvių žuklautojų ir me
džiotojų klubas “Giedraitis” sa-

teniso, j vo nuosavoje šaudykloje, šešta- ] 
(Bow- 

šautuvu

1 raku miesto centras

dienį, gegužės 3 d. Informacijas ! 
praneš ŠALFAS S-gos šaudymų 1 
komitetas, kurie vadovas yra Ba- j 
lays Savickas. 340 Dixon Rd.

2004,- Weston, Ont. M9R 1K1.'
Telf. (416) 244-2267. ,|

Kanados sporto apygardos at-! 
viras šachmatų turnyras bus vyk ’ 
comas 5 ratų šveicarų sistema. Į 
Laiko riba — 40 ėjimų per 90’ 
min. Trys ratai vyks pirmą die-j 
na ir du antrą.

Pirmojo rato pradžia — šeš-' 
tadienį gegužės 3 d.. 10:00 vai. 
ryto. Registracija 9:00 ryto. j

Šachmatų varžybos vyks —i 
Mohawk College, West 5-th St.. į .
& Fennell Ave., Hamilton, Ont.! tinklinio ir ledo ritulio var- 

Esant nakankamai žaidėju, Į z-v^oms Pl‘ivalo būti atlikta iki 
varžybos bus vykdomos A ir B , balandžio J p d., o raketbolo, sta- 
klasėse pagal žaidėjų reitingą. 1 -° teniso, kėgliavimo ii šachma-

T’imyro vadovas — Juozas'1 ^resn-
Chrolavičius, tel. (416) 648-0511 j Leonas Meškauskas, 54 Proe-

j bot.nikaitė.
Į Visi žaidynių dalyviai, tiek 
' klubai, tiek ir pavieniai žaidėjai 
i privalo būti atlikę 1986 m. ŠAL- 
{FAS S-gos metinę registraciją.

Dalyvių registracija — krep-

yboms privalo būti atlikta iki

Vzlj i Vid V iUUbj LCL. U’tO'UUll J

namų, (416) 522-2704 - darbo. tor BIvd- Hamilton. Ont. L3M
2M4. Telef. (416) 544-2749.

Visų šių šakų smuilkios ins
trukcijos praneštos visiems spor

Dalyvavimas atviras visiems lie
tuviams šachmatininkams, ne- 
vien tik Kanados abvgardos. Šios 
varžybos nėra 1986 m. Š. Ameri-110 klubams Informacijų neturin- 
kos lietuviu pirmenybės. Oficia-j^ ’ki- balandžio 26 d., šiitG 
iios’ J. A. lietuviu -pirmenybės! ',eJ! ar arėdami jų papildomai 
Įvyks 1986 m. rugpj. 30, 31 ir'^tb prašomi kreipti i L. Meš- 
rugsėjo 1 d.d., Toronte. Jas vyk j kauską ar į atatinkamos sporto 
do Toronto Lietuviu Šachmatų Snkos vadovą.
Klubas ' Tolimesnės informacijos bus

Stalo teniso pirmenybių prog-! nuolatos skelbiamos.
•rąma numatoma sekanti: Vien e-i -^LVAS S-gos Centro, V-ba.
tai ■— vyrų, vyrų senjorų gimu
siu 1936 m. ir vyresnių, jaunių 
gini. 1967 m. ir jaunesnių, mote
rų iį- mergaičių gini. 1967 m. ir 
jaunesnių; dvejetai — vyru, mo
terų ir mišrus; komandinės var- 
žvbos — vyrams ir moterims. 
Galutinė programa bus vykdo
ma pagal registracijos davinius.

žmogus Ir Dramblys Gyvena 
Vienodą Amžių

Mažai kas žino, kad žmogus 
ir dramblys gyvena beveik vie
nodo ilgumo amžių. Jie U ly
tiniai subręsta maždaug
pačiame laikotarpyje. Ir į>ersi- 
skiria su šiuo pasauliu vienas j velio”.-. Pernai Kelcuose pralei- 

i. dome daugiau kaip tris savaites.

tame

Punsko ansamblis

‘‘Ulbuonėlių” Jubiliejus
(Tęsinys)

Atėjo kitas pavasaris. Ir vėl 
prasidėjo tarybinės dainos ir har 
ceru dainas konkursai. Pirmasis 
etcpas vykdavo Augustave ar 
Suvalkuose, o vėliau — Elke. 
Taip likimas lėmė, kad pirmąją 
konkurso dalį perbrišdavom lai
mingai. O prisimenant varžybas 
Elke, žmogų apima Įvairūs jaus
mai. Matyt gyvenimas taip su
klostytas, kad reikia būtinai pa
ragauti ir saldžių • akimirkų, ir 
kartelio... Iš Elko dvejus metus 
parsiveždavom sidabro 
les, o šiemet 
mums trečia 
kriauklė.

Dabar gal
praeitų metų darbą ir išvykas. 
Mes — “Ulbuonėlės” — Įprato
me sakyti, kad "viskas prasidė
jo nuo praėjusių metų, nuo išvy
kos i Kelcus”. Tikriausiai tai tie
sa, nes iki šiol patys maloniausi 
ir šilčiausi prisiminimai yra su
siję su iškylomis i Šventkryžių 
kalnus, su, dainomis amfiteatre 
‘ Kadzielnia”, su draugais iš “Kai

kriauk - 
— 1985 m. — teko 
vieta ir bronzos

reikėtų pažvelgti į

Stalo tenisas vyks — Mohawk ; nenusileisdami. 
College, West 5th St. & Fennell Į 
Ave.,: Hamilton, Ont.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
gegužės 3 d., 9:00 vai. ryto.

Turnyro vadovė — Valė Sn-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
-. > LITERATŪRA, Dėtuvių Hteratūroa, meno h' mofA 

m. metraitit. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrta, Vine* 
Krivi*, Igno ilapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
f. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matulevičiau* tr Y 
Kėliau* rtraipenfai bei rtcdijci*, Iliustruotos nuotraukom!! * 
M; K. Čiurlionio, M. iHeikio, V. Kitubo*, JL. Rūkitelė* Ir A. Vsrv 
tūrybo* poveikalal*. 365 puti. knyga kainuoja tik 11.

> DAINŲ IVENTtS LAUKUOSE, poetė*, palytojo* tr tra 
tinig lokių pirmūnės Juoaės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
Ivente* bei jų irt ori ją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis’: autorė* puikiu "rtiliumi Ir surinktai* duomenim!- 
bei uikuliaiaik, Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsfrj 
te* luoto Adomaičio
gyvenimo bruožų apraJymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ktr 
ratūrinė atudija, «uskir»tyta skirsneliais. T* 203 puslapių fcnyr

Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne **u»

> EJUs/lU VHIKASIS PAMARYS, Henriko Tom o-Tam* law*?
jlemUi pirsiyt* rtudija apie Rvtprūrln*, remianti* Pakalni* * 
Labguva* apskričių duomenimis. kp'nriymal Įdomū* kiekvieni’ 
HetuMui. Leidiny f fllurtruoto anotrankomk. pabaigoje duodam; 
Titovardfių pa vadinimai* Ii Jų vertiniai J roklefit} kalbą. Eab*' 
Baugingoje 335 puat knygoje yra Rytgrftafų Kaina ••

• . 4

> KA UAUMU LiM>, ra lytojo* Petronė^* OriBtaftė* *t>; 
minimai tr minty* apl* tamenis Ir rietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolievikų okupadjoa metais. Knyga turi 254 puslapis-

i ... ~
> JULIUS JANONIS, poetą* !r rerollucionlertu*, nenrprM 

tu ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik s 
Margio J alina ko knygoje *pie Juliau* Janonio gyvenimą h po* 
giją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui fanogau* teitai 
Kiyf* j~* tfidelio formato, 285 pmlipią, kainuoji H-

V IATYTfN«8 NOTBLRS, M forfenko ttryba. J. Val*Wh

4

i

Ten teko užmegsti daug pažin
čių, nuoširdžių draugysčių, ku
rios gyvuoja iki šiandien. Taip 
pat ten susitikome su lenkų 
kompozitoriais, Didžiojo teatro 
choreografais, radijo darbuoto
jais. Klausėmės kitų šalių liau
dies muzikos Mat, buvo ansamb
liai iš VDR, Čekoslovakijos, Bul
garijos, Vengrijos ir mūsų drau
gai — dauguma bendraamžiai — 
iš Kauno. Be abejo, kai sužinojo
me, kad 1 aim ėj ome - pirmą vi e - 
tą — džiaugsmui nebuvo ribu- 
Tai buvo pirmas mūsų laięmėji- 
m.as tokiu mastu, visi džiarugėį? 
mės ir kartu verkėm iš laimės.’ 
Taip baigėsi vasara, baigėsi ates- 

Į togos, bet nesibaigė mūsų repe- 
jticijos, darbas, kelionės..Štai pra
ėjus savaitei laiko gavome kvie
timą į Varšuvą. Ten 1984 metų 
spalio 12-13 dienomis teatre “Bu
ffo” koncertavome Varšuvos jau 
nimui, taip pat įsigrojo mus ra
dijas ir televizija. Dar tą patį ru
deni spalio pabaigoje, teko iš
vykti į Pieninų kalnus, į Ščavni- 
cą. Čia vyko pirmasis konkursas 
ansambliu, grojančiu senais inst
rumentais. Nuvažiavę namatėm, 
kad mes — patys jauniausi daly
viai. Čia suvažiavo kalniečių, ka
šubų, kurpių ansambliai. Jautė
mės neblogai, daug keliavom po 
kalnus, aplankėm pačias gražiau
sias Pieninų vietas. Gyvenome 
tipiškame name — jis buvo pu
siau medinis, stovėjo kalno pa
pėdėje. Konkurso metu grojome 
kelis kūrinius skudučiais. Žiū
rovams labiausiai patiko “Lietu
viu liaudies šokių pynė”. Šių 
varžybų metu iškovojome Ščaą-1

Į-Uicos miesto viršaičio dovaną, ų i Bidgoščę suvržiavo muzikoj 
Tn<1ėl į Punską grižome vėl k u-j ansambliai iš Čekoslovakijoj 
pini Įspūdžių, atmintyje.pasiliko, (Bratislavos konservatorijos chų- 
kalnu grožis mdens metu... 1 ra>), VDR (muzikes mokykloj

Kai Punske siautėjo pūgos, o 1 choras), Belgijos (pučiamųjų m- 
dieno< brėško, spaudžiant dide-}tyrumeųtų orkestras)? Turkijos 
iam šalčiui, mūsų ansamblis iš -1 (mišrusis choras, estradinis an- 
•iruošė į Kališą. Čia vyko seno- Į samblis), Bulgarijos (mergaičių 
vinės muzikos atlikėju 
sas. Suvažiavo mokinių 
lia.i iš viso4 Lenkijos,
nas turėjo paruošęs ką ners la-Į junges (ukrainiečių liaudies niu 
bai savito, charakteringo. Mūsų 
ansamblio repertuare buvo su
tartinės ir kūriniai sklidučiams. 
Dauguma lenkų stebėjosi, kaTp 
galima atlikti sutartines — jos 
atrodė labai sudėtingos. Tiesa, 
kad sutartinės nėra melodingos, 
nėra malonios klausant, tačiau 
jos mums labai artimos. Kaip tik 
šis muzikos žanras byloja, kad 
Lietuvoje puikiai dainuodavo 
jau viduramžy, kad lietuvių kul
tūra yra labai sena ir turtinga.
Sunku man dabar nuspręsti, kas 
lėmė, kad žiuri visgi paskyrė 
mums aukščiausią prizą “Eolo 
arfą”: ar sutartinės, ar skudu
čiai. Džiaugėmės ne tik laimėję 
pirmą vietą, bet ir dėl to, kad 
žmonėms priartinome lietuvių 
liaudies muziką, pačias tos mu
zikos šaknis, ir buvo džiugu, kad 
visi šiltai mus priėmė. Pasibai
gus konkursui Kališe, - gavom 
kvietimą atvykti liepos mėnesi Į 
Bidgoščę. Dabar laukė tikrai 
sunkus darbas, nes ruošėmės, jau 
tarptautiniam konkursui. Norė
jome pasirodyti kuo geriausiai, 
todėl repeticijoms teko skirti ne-, 
mažai popietiniu valandų. Jau 
mokslo-motu pabaigoje žino jo ui,- 
kad.varžybose turi dalyvauti, an
sambliai iv. daugelio Europos ša’ 

-Kū,'žinojom taip' pat, kad-kon .. . . . w

choras, liaudies muzikos ansamb- 
___ lis), Vengrijos (mišrusis choras, 
k;ekvie-1 estradinis orke>tias), Tarybų Są-

konkur-

zikos ansamblis) i,- Lenkijai ats
tovaujantys ansambliai. Tarp jų 
buvo choras iš Bidgoščės, Sile
zijos, senosios muzikos vaiku an
samblis ir mes — “Ulbuonėlės” 
iš Punsko.

(Bus daugiau)

Ar Žmogus Iš Prigimties 
Yra Tinginys?

Kaikurie filosofai yra pasczę, 
jog žmogus yra linkęs prie tin
giniavimo- Tačiau mūsų Social 
Security biuras tvirtina, jog taip 
nesama. Pasiremiant surinktais 
daviniais, tas biuras padarė iš
vadą, jog ir sulaukę 66 metų 
amžiaus žmonės, nenori išeiti 
ant pensijos ir stengiasi pasilik
ti savo darbe. 44 n u oš. ju buvo 
prašalinti iš darbų; kiti 5C>< pa
sitraukė: dėl blogos sveikatos. 
Likusieji 6 nuoš. pasisakė nebe
nori toliau dirbti. Reiškia rekor
das nėra taip blogas.

— Pusantro milijono Rusijos 
žydu prašė leisti jiems išvažiuo
ti iš So v. Sąjungos.

— Keturi buvę Nimeiry maiš
tininkai Sudane patraukti teis
man už sąmokslą -nuversti val- 

i&ii’encija yra didelėrir iš'tikrų tižią. ' ■ ' ■ ’■ ]

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternaltnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius - darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba. • ‘

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MUSONUS 'doleris 
apdraudu savo nariams. <

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

SLA—apdraudžia fr Taupoma.ja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri-ypač naudinga, jaunimui, .siekiančiam 
aukštojo mokslo 'ir jų .gyvenimo pradžiai.

£LA — vaikus apdraudžia 'pigia'terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudo'k'suma temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
■Kreipkitės i savo apylinkės ku^ų ‘veikėjui,' 
jie-Jums mielai pagelbės J SLA įsirašyti.'' ; .

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: • ’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

Atdara šiokiadieniais nuo

fiiuFfei

INFLAMMATION

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

• 3CFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KIJHLMAN, B.S., Registruotas nistinirij_t

Boyer" relieves the major source ol 
arthritis pain Tylenol can t touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing for inflammation 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Boyer. The wonder drug- that works wonders.”

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Y ” ' ' *• --Jį M •}, ■

1. Ih. Kurio Grin įsus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(H tom** -------------------------------—-------------------- —------ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biriišieos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —-----------------------B6.00
II dalis, 229 psl. ----------- —---------------------------------------------$6.00

Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL £5.00

J»nino« Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

Prof. P. Pakurklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ------------------------- ---------m.qo

3. J. VencI*vB*t 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL ------------- ------------------ --------------------------------- - izoe

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60G03 siųs
kite čekį fcr pridAtb ’dolerį p^reluntfano likkkxM,

3.

4.

5.

parakė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kxi Bei kaSa Ir 
5et kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie ■ Lietuvi, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium Ir pro?. M, 
Būga pas geriausius šimtmečio" pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* lertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti. ,

IM. K!*U vfriellaL, F* it** FI.

3alcTe3 St, SF-eagu, ED '
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Pri€s išvažiuodamas siunčiu Jums šimtą dolerių,* lyg ir 
. atsilygindamas ui duotas žinias, kad galėtumėte ir ki

tiems tas žinias teikti*’.
Iš skaitytojų įvairių laiškų grohame, bet tokio laiš- 

1 ko, kokį atsintė Peter Blinstrubas*Mar negavome. Nusil- 
j pusios akys jam negeidžia skaityti, o jis šimtinę atsiunčia- 

Bet Blinstrubas ne vienas atsiuntė šimtą dolerių- 
Antanas Vaičekauskas, Lietuvos kariuomenės savanaris, 

1 rusams antrą kartą į Lietuvą besiveržiant, pasitraukė į 
I Vokietiją, o iš ten, kartu su šimtaisi išvietintųjų atvyko į

I 
1 i I I I I I i i I 

< I i I I I I I

NAUJIENŲREIKALAI

CL-cagoję ir pner~u!

-r-r
pusęi raeių

ta w>uu per w; 
M&4JU joer year.

Hirns ____
neium meneeim , . . 7

____ KU.00
H-U0

Ą__
rn^Lijcmji ____ ____ H3-00
pusėj metu __ 2 Ų"__$24.00

UžgienrenfMV

pusei metu ''
, , „ $48.00
__ _

.. 1 Leidos N&ujįesu Bendro
vė, 1739 So. lUJated Street Chicago, 

$45,06 61*08. Telęi. 421-8100.
(M.M.

- - #....... ..

Orderiu kartų m užsakymu.

***** Ameriką ir ištisus keturis dešimtmečius skaitė Naujie- 
♦ffig nas- Vaicekauskas jas tebeąkaito ir šiandien. Gruodžio 

mėn. gavo širdies priepuolį ir pragulėjo ištisas tris savai- 
. tęs. Prapkxve krūtinę ir įdėjo pulso stiprintuvą. Kada pui 
į sas mušdavo, tai pulso stiprintojas paleisdavo silpnutę 
elektros srovelę, kuri pulsą sustiprindavo. Pulso stiprm- 

. tojas praeito karo metu Amerikos mokslininkų išrastas, 
j Amerikiečiai apskaičiavo ir pritaikė praktiškam širdies 
' plakimui Be pulso stiprintojo širdiąjjūtų vis slpniau pla
kusi, plakusi ir sustojusi. O pulso stiprintojas bent dviem 
metam pratęsia širdies plakimą- .

Kun- Krupavičius turėjo silpnėjantį pulsą-Kun. Kru- 
‘ pavičius tikėjo Dievu, bet kai jam įpasakojo, kaip Pulso 
stiprintojas veikia, tai jis, visai neabejodamas, leido 

j piauti krūtinę ir įdėti pulso stiprintoją. Jis pratęsė bent

žmonėms. Savo artimiesiems jis Patarė nevadinti jo pre
latu, bet kunigu. “Aš daugiau nežinau, negu žinojau, kai 
buvau kunigu”. Tą patį artistas Cagney padarė kardino
lui O’Connor.

Bet mes kalbėjome apie Lietuvos kariuomenės sava-

l.aisvės Alėja Kaune

KELEIVIŲ VAKARIENĘ TĖŠKĖ Į LUBAS įsirėžia į tirštink kurį jis pastų 
nia kiton pusėn, o kita pusė stu-

Petras-BHnstrubas, ilgametis Bridgeport gyvento
jas, buvo nuolatinis dienraščio skaitytojas. Ilgus metus 
pirko dienraštį krautuvėse ir kioskuose, bet įšėjęs pensi
jon Naujienas užsisakė paštų- Prie Naujienų tiek pripra
to, kad be laikraščio negalėjo apsieitu Jei kurią dieną 
laiškanešys dienraščio jam neatnešdavo, tai jis nerimavo-

■ būvą. apsiskaitęs • žmogus. Nebuvo lietu
viškos knygos, kurios.-jiš hėpažiūretų.’'Jam žinomos visos 
Šerno paruoštos ir'Olševskio išleistos knygos. Kai suva
žiavo aypukai, tai pasirodė visa eilė naujų knygelių, bet 
jo skyrėsi nuo Olšovskio leistų. Čia buvo gyvenimui 
reikalingi duomenys, o naujai pasirodžiusios buvo tuš
čiavidurės. , • .

Kai reikėdavo mokėti už laikraščio prenumeratą, 
tai pasivaiKsciociamas iš Bndgeporto ateidavo pėsčias iki 
Naujienų ir sumokėdavo už istisus metus. Sakydavo, kaa 
jam smagu būdavo pasivaikščioti;

Jis buvo protingas žmogus, orientavosi apie politiką, 
valstybių santykius, pažino rusus ir prūsokus, kaip jis 
sakyaavo. krušai jąm buvo lietuviškoji prūsų gentis, o 
prūsokai buvo piūsais pasivadinę vokiečiai- Vokiečiai, su- 
sikvietė visus Europos pramuštgalvius, 50 metų žudė ir 
nualino prūsus, o kai daugumą išžudė, tai patys prūsais 
pasivadino. 0 kai pradėdavo pasakoti apie Blmstrubus, 
buvusius reformatų vadus, tai būdavo gražu klausyti-

Bet metų našta ir Fetrą Blinstrubą spaudė. Paskuti
niu laiku jis jau ir į Naujienas nepajėgė ateiti. Atsiųsda
vo Mopey orderį. 0 paskutinis jo žodis naujieniečius nu
stebino. “Man jau sunku vaikščioti. Regėjimas nusilpo. 
Laikraščio skaityti negaliu- Atrodo, kad jūs dažus per
daug atskiedėt, tai skaityti jau nebegaliu-

Išvažiuoju į prieglaudą. Laikraštį man sustabdykite- 
Išvažiuoju už miesto, Oak Forest. Naujienos buvo mano 
mokykla. Kasdien jų laukiau ir mokiausi- Ir kasdien man 
atrodė, kad už duodamas žinias beveik nesumokėjau.

norį Antaną Vaičekauską, kuris gero draugo pata
riamas, leido įdėti pulso stiprintoją. Jo širdis tuojau sus
tiprėjo, jis atsikėlė ir pradėjo po sąvo kambarį vaikščio
ti ir tvarkyti gaviruošos reikalus- Jis parašė Naujienoms 
laišką- Laiškas išėjo truputį kitoks negu anksčiau jo ra
šyti straipsniai ir atsiminimų pluošteliai. Prieš užlipyda- 
mas laišką, jis ždėjo į voką šimto dolerių čekį- Laiško ga
lę pridėjo: ’’Žinau, kad Jums reikalingas pinigas, tai ir 
įduodu šį čekį’”.

- Vaičekausko laiškas buvo ne straipsnelis apie kasdie- 
mnįus įvykius, kaip tai būdavo anksčiau. Gautame laiške 
jis rašo: / * j A.'

“Prieš užgrobiant raudonajai armijai mūsų valsty, 
bę, gyvenau Marijampolėje.

Ten priklausiau kelioms organizacijoms, Prikiau- I 
siau visoje Lietuvoje veikusiai Savanorių Sąjungai, ku
rios pirmininkų buvo Mikas Adomavičius, kariuomenėje 
buvęs mano viršila.

Priklausiau šaulių Sąjungos 9-tam būriui, kurio, va
das buvo kapitonas K. Lelešius-- Dainavau 9-to būrio cho
re- Choro vedėju buvo malonus vyras Juozas Jagėla.

Priklausiau Laisvamanių Sąjungai- Prie šios organi 
zacijos priklausė šviesaus proto Marijampolės žmonės: 
daktarai advokatai, inžinieriai ir du ūkininkai. Iš jų mes 
visi pasimokydavome.

Kuopelės p rmininku buvo Juozas Liūdžius, teisinin
kas, garbinga ,iogus. Vicepirmininku buvo Bartninkas 
ligonių kasos ,„^tvędys.

Šios sąjungos kuopelė suruošdavo kartas nuo karto 
paskaitas. Dažniausiai jas skaitydavo teisininkas J. Liū
džius ir apskrities gydytojas daktaras J- Bagdonas. Skai 
eiau sąjungos leidžiamą Lai s v j a mįntį. Giliausiai mano 
atmintyje pasiliko teisininko Liūdžiaus paskaita apie 
lašinių skutimą- Jis sukėlė daug juoko ilgiems laikams-

Visose organizacijose ir karo tarnyboje buvau pa-

BOSTON. Mass. — Keleivinis 
Sabena bendrovės lėktuvas (DC-1 
-10), iš Detroito į Bostoną ve
žęs 70 keleiviu ir 8 įgulos narius, 
liesyčio vii.ik.xiiiai Kuri
•p'arkė į skysto oro klodą ir 
pradėjo kristi. Lėk.tuyo lubos,
grindys ir suolai pradėjo kristi 
žemyn, o ant stalo stovėjusios : 
sriubos pilnos lėkštes, šaukštai, 
peiliai ir šakutės, gerai įsibėgė
jus skriejo tolyn, o lėktuvo lu
bos tėškė į lėkštes. Ant suolų sė-: 
dėjusieji žmonės, pasiruošę srėb- ! 
ti šiltą sriubą, su lėktuvu krito 
žemyn, o iš vietos nuslydusios 
lėkštės, tėškė į lėktuvo lubas.

— Ątrodė, kad lėkštės tėškė į 
lubas, bet buvp atvirkščįąi, — pa. 
įeiškė Vasilijus Kačiaginas, iš i 
pntoriė, Wmdsorb, atsklidęs Į'

vejos labai greitai susiorentavo, 
viena pačios prisilaikė, okita ran
ka prilaikė išsigandusius kelei
vius, gaudė skraidančias lėkštes- 
Vieniems buvo didelės baimės ir 
ašarų, o kiti šaipėsi ir juokavo.

Vienas keleivis jau buvo be-
srebiąs šiltą sriubą, bet pakilusi 
lėkštė davė srnioos 1 u beeis para
gauti. Nuostabu, kad sriuba ge
rokai užtruko, kol nuo lubų pra
dėjo varvėti ant grindų arba ant 
sustiprintai suglostytų plaukų.

Lėktuvas lėkė mylios į se- 
ktmdę, tai greitai spėjo praskris
ti skysto oro srovę. Suūžė ir vėl 
įplaukė, kiek sudrebėjęs, į tilš-- 
tęsnio oro klodą, o tada lubos
pradėjo sriubą ragauti. Blogįąųy 
šia, kad lašai krito ant švarių sė
dynių ar susijaudinusių žmonių.

mia jį atgal.
Nereikia nusiminti ir išsigąsti. 

Geriausia yra pritūpti. Jeigu 
teks kristų tai aukštis bus ma
žesnis, o sutrenkimo visai nejau - 
si-

Kalbama- lėktuve susitrenkė 
12. žmonių, daugiausia išsigan- 
dtišįų įr samprotauti nustoju- 

j sius senius.
Tuo tarpu patarnautojos tuo

jau atsinešė pagaikščius, šluostė 
iiųbų ne^usrėbtu^ ryžius, nešė 
naujai.pašildytą sriubą ir dėlio
jo keleiviams, kad jie valgytų ir 
užmirštų gamtoje užtiktą, skys
to oro klodą.

j Keleivis

Detroitą ir skridęs tolyn. Kada lėktuvas, jau pradėjęs
Atrodė, kad lėktuve viskas ■ kiltį ir leistis, sudreba, tai žino- 

virs aukštyn kojomis, bet pada-1 kite, kad jis iš skysto oro klodo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------------- !-------------------- ------------------------ ■ o ■%

reiging^s. Nebuvau pirmutinis, bet man nepatikdavo būti
paskutiniu. Buvau punktualus.

Liūdžius buvo mano, geras prietelius, o dabar aš jo 
gailiuosi.

Siunčiame A. Vaičekauskui J. Liądžiaus parašyti 
ir Amerikoje išleistą knygą apie nepriklausomos Lietu
vos įvykius ir gyvenimą Amerikoje. Vaičekauskas, pulso 
stiprintojo padedamas galės ramiai savo gero prieteliaus 
knygą skaityti ir pasigėrėti mintimis.

Jeigu surasime, tai pasiusime jam ir Petronėlės Liū-
džiuvienės knygelę apie patį Liūdžiu .

Norime parodyti, kad skaitytojai matytų, kokie 
žmonės skaitė ir tebeskaito Naujienas- Kam rūpi, kad 
Naujienos sustiprėtų ir toliau juos laikytų- Tokių žmo
nių, kaip Petras Blinstrubas ir Antanas Vaičekauskas 
Amerikoje yra gana daug. Pirma pasitaikiusia proga pa-
rašysime žodį kitą ir apie juos.

— Prancūzijos prezidentas 
pranešė Chiriakut, kad jis nepa
sirašys Įstatymo, kuris denacio- 
rfaiizuos 3 didžiausĮus - bankus, 
^draudęs bendroves, Renault 
automobilių bendrovę ir erdvei 
kontroliuoti bendrovę.

— Jacųne Chiriac vakar pasa
kė pirmą kalbą parlamentui. Jis 
imsis griežtų priemonių prieš 
terbiistus-

- •'v L ■ Į11" . ' . T **

-r- Prancūzų premjeras pla
nuoja' perduoti visas pramonės 
šakas, kurias socialistų parlamen. 
tas buvo suvalstybinęs.

© Jungtiniu Tautų duomeni
mis, visose pasaulio šalyse vabz
džiai, graužikai ir augalų ligos 
sunaikina apie 85 milijonus grū
dų. Pridėjus dar ir piktžolių ža
la, pasirodytų, kad kasmet žmoni 
ia netenka beveik trečdalio der- 
U

liaus.

HENRI PERRŲCHOT

GOGENO GYVENIMAS

Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(IBIS — 1885)

IL

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

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

SVEDENB0RGA8

(Tętinya)

Gal šia būtent proga Mane, pamatęs vieną 
Gogeno drobę, pasako jam komplimentą. “Labai 
gerai”, — taria jis, pliaukštelėdamas liežuviu, 
kaip pratęs daryti, kuo nors gėrėdamasis. “Et. — 
atsako Gogenas, — aš tiktai mėgėjas!” — ‘Tai 
kad ne! — atitaria Mane. — Mėgėjai tik tie, ku
rių tapyba prasta”.

‘Man tai buvo malonu’’, — pasaKojo Goge
nas-

B- '.k ' gistruoTma? kursų pakilimas po 
paK liry: Dičšrriasi iš rankų naujos vertybės. 
Sf , nedvejodami užtraukia paskolas. 

kad galėtų dar stambiau išlošti- “Unjon Ženeral” 
akcijos, 1879 metų gruodžio mėnesį kotiruotos po 
septynis šimtus penkiasdešimt frankų, 1880 metų 
pabaigoj prašoko devynis šimtus frankų.

Gogenas susikaupęs tapo arba piešia Voži- 
raro gatvėse.

Dega, norėdamas išreikšti savo pagarbą “mė
gėjui”, nuperka iš jo vieną drobę.

Biržai visus be.jaudinant, “gerasis šulas” ne 
praranda šalto proto. JĮ užauginusieji dėdė ir te
ta numirė. Paveldėjęs iš jų nedidelį kapitalą, dvi
dešimt penkis tūkstančius frankų, jis nesileido į 
avantiūras, nerizikavo lošti biržoje-

1870 metais, per Paryžiaus apsiausti, bastio
nuose jis susitiko vieną vaikiną, išradusį tam tik
rą specialų auksavimo būdą, bet dėl lėšų stokos 

• negalintį savo sumanymo įdiegti. Šufenekeris or
ganizuoja su juo bendrovę Biznis turi sveiką 
pagrindą, reikiamai tvarkomas, — šufas veda at
skaitomybę. — vystosi palengva, bet tolydžio-

“Šufas buržua!” — sako Gogenas.
Tasai švelnus, skrupulingas žmogus, tasai 

išminčius ruošiasi padaryti kvailystę. Jis spiria
mas vesti ir — nusileidžia- Mergaitė Luizay pusb- 

Į rolio ir pusseserės duktė, gyvena vienuolyne. Fi- 
' ziškai ji neabejotinai p?traukli jos dailu« dvide- 
I šimtmetės veidukas, šelmiška burna, riesta nose- 
I lė labai gražios akys. Plonas liemuo, persmaug-

j tas korsetu, paryškina nedidelę, aukštą krūtinę.
Užtat mažiau viliojančios atrodo dvasinės ir do
rinės ypatybės. Kalbamojo Luiza proto ne per di
džiausio, mėgsta įsakinėti ir pikčiurna- šufeneke- 
ris tai pastebėjo. Tačiau panaitės dėdė, kuris už 
ją atsakingas, gina ją, makleriauja. “Ji truputį 
užsispyrusio būdo, bet nieko, tas praeis, — sako 
jis gerajam šufui- — Su niekuo ji taip gerai ne
sutars, kaip su tavim!” Bet Luizai dar toli gražu 
ne viskas aišku. Šufas ją nusivedė šen bei ten. nas 
savo draugus, pas tapytojus, bet jos jaunikio-ap
linka jai svetima, perdaug “inte'ektuališką”. No
rėdama vis dėlto ištrūkti iš vienuolyno, ji pasipa
sakojo savo būkštavimus vienuolėms. “Ne, ne, ma 
tysite! Ponas Šufenekeris jums padės, ir jūs pa
kilsite iki aukštesnio lygio” — stoja už jį vienuo
lės. Taigi visi, išskyrus pačius sužadėtinius, nori 
tų vedybų; jos atšvenčiamos 1880 metų spalio mė
nesį-

Šufenekeris, sukalbamos vyrukas, paikai davė
si apvesdinamas, — “kas bus, tas”, — bet dėl ta
pybos jis pasirodo kur kas atkaklesnis. Jis atsis
piria Gogenui, bandančiam jį išplėšti iš akademis 
tų valdžios, patraukti į impresionizmą. “Niekaip 
jūsų neįtikinsi, Šufaį!”

Bet ar pats Gogenas toks jau įsitikinęs im
presionistas? Vis tiek, ką jis apie tai šiuo metu 
galvotų, jo artimumas impresionistams lieka pa
viršutiniškas. nesiekia giliau jo vidun Atgamin 

ti tikrovę, kokią mato akis, Įregistruoti drobėje 
“žalius” tinklainės įspūdžius, tik atsidėjus trans
kribuoti išorinius reginius, — išorinius tapyto
jui, — negi Gogenas gali sutikti, jog tai galutinis 
tapybos uždavinys, jeigu jam egzistuoja tik vidi
nis pasauks, ir vien tik jis?

Gogenas tapo Vožiraro gatvėse; nutapo Sen- 
-Lambero bažnyčią, besistiebinčią visai greta jo 
būsto, ūksmingoje aikštėje, nutapo savo sodą. Jis 
nutapo ir nuogą žmogaus kūną — pagal tarnaitę 
Žiustiną.

Gal kaip tik tuo aktu Gogenas geriausiai pa
sako, kas jį skiria nuo impresionizmo. Iš tikro 
sunku būtų rasti ką nors bendra tarp tos palinku
sios moters nelinksmu veidu, prisėdusios ant kana 
pos krašto su adiniu rankose, ir Renuaro nuogų 
moterų spindinčiais, tarpiais kūnais! Renuaro 
teptukas glamonėja odą, iš po Gogeno teptuko 
pro kūno formas prasišviečlo siela. Renuarsa. im
presionistai tapo, kas matomu: Gogenas, sąmo
ningai ar ne, linkęs tapyti tai, kas yra anapus 
(matomo, kas yra tik matomo dalyko tolygybė-

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS1
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LUUS

iodernioE poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkau 
fršeliai. Paturime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weatchester Community klinikai 

Modidneš dir aktorius

Aw^ninj n į n linu i Hi n ai n i h iimiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiii iifitniniiiiiimuimimiiiiuiiiiiiuiiiiifiiiiiiii.---------- " ■ —.......... .....  . ......................................................

“Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDŽIONYTE 

Programos vedei*

1938 $, Manheim Ri, Westcheater, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo d ienom ta

lei.: 562*2727 *rb* 562-2728

TEL. 233-4553
Srvice“461-Š200, Page 060o§

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iPEČlALYfil: AKJŲ LIGOS 

S921 West 103rd Street

Di. ALG. KAVALIŪNAS

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

ioid ų. gydymas.
5540 & PULASIU RD.
; Chicago, HL 60629

TėL; 585-2802

LR. FRANK ĖĖECKAS
• 7 L ;, OPTOMETRIŠTAS

7ist St. ' Td2737-5I|i 
ų Tyrina akis. Pritaiko akinius7 ' 
7 r 7'- ir “contact leases”.

INKSTŲ, PUSLSS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—f popiet,

Ofiso ♦•Irtoms: /76-2&SC- 
iežidenciioi trtrt-: 44t 5545

Prostatos,- inkstų ir ilapumo 
takų' chirurgija.

5025 CEN1RAL AVĖ.
3t. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas parkrauatymes
S įvairių atstumų.

‘ ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PBRKRAUSTY>AAI

■

HIS

(ifaj

JONAS TRICYS

buvo vrcna
Įai susrtvHitrusfo ] 

Pfėtu

» f * » -

.2u frrtd CretnatiOTi Service
1729 S. Halted St 
Chicago, IL 60608

17U

vbje
vos apygardų. Paofeftis 
vo KęstMio apygardos 
ir irforrtfeeijos skyrirri. re- Į

Į tais per Velykas Kįsttfčio |
dos štabai Batakių miške buvo i

I tunaikintas. Paulaitis buvo suim- į 

i tas 1957-tais jis buvo paleistas iš 
| lagerio, bet netrukus vėl suim- 
Į. tas, nes jc vadovaujama' Kauno 
Į politechnikos studentų grupė Je- 
; kė atgaivinti Lietuvos laisvės ko- 
i vų sąjūdžio organizaciją. Proku - : 
I : oras Galinaitis teisme siūlė Pau- 
j laičiui apgailėti "klaidas”, žade- : 
damas už tai švelnesnę bausmę,

Į bet Paulaitis atsakė savo įsitiki- ! 
Į nimais neprekiaująs. Antrą kar- ' 
tą pesmerktas 25-riems metams,

' jis atliko visą bausmę daugiau- i 
šia ypatingo režimo lagėriub.se, 

i.- tzi t_ -r kur jis buvo tapes gyva legenda.
- . . . . , . Įvairiu tarnu karimus žavėjo jonis narni susirinkimas įvyks tie- - . < /

............ r , nn tvirtas būdas. Izraelietis rašyto- i LaIaViaUi/x 1h ii 1 -till vra- *

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

čiadienį, balandžio 16 d. I -00 va- . 
landą po pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 4506 So. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, ne.s yra 
daug svarbių reikalų aptarti- Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžoalvls

jas Michailas CHaifeėas pasako
ja toki epizodą. Kai kartą saugu
mo maj'oraš Įkalbihėjo katilaitį 
rašyti malonės prašymą, šis taip 
atsakė: “Pilieti majore, Įsiyaiz-

savo komudisfiAhj Įsitikinimų, ir 
tavė paleišihe. Ar jūs priimtu
mėte fokj pasrūtyn-ą? Majoras 
atsakė': fie; Tad kodėl jūs man 
siūlote? Saugniiiietis nuleido 
gaivą”. k y

Kretinga gali • didžiuotis, pri- 
glaudUsi amžmarn poilsiui žynių 
laisvės kovotoją, nuėjasj ilgą 
garbiilgi&' kančios kelią. Petras 
Paulai®- inirė nenugalėtas —

duokite kad kariaujate su Kini- tikro pa^tizaiio'^iirliifii. 
ja. Mao šalmiukai jtfs paėmė Į ne
laisvę ir siūlo: atsisakyk Rusijos.

E. Liet.

žitfitnho vynai, konjakai ir ko 
tikta? siela trokšti-, y'. ? ’ - Tėlė^onas 523 0440

MOBERNSKOS AlĖ-CŪ&Ml lt/.VED KOPLYČIOS

MIRĖ NENUGALĖTAS 
.-PETRAS PAULAITIS 1904-193d

Vasario 19-ją Kretingoje, eida
mas 32-sius metus, mirė Petras 
Paulaitis, pasižymėjęs Lietuves 
laisvės kovų sąjūdžio dalyvis, i 
jį įsijungęs pirmosiomis okupa
cijos dienomis, likęs jam '.suki
mas iki paskutinio atodūsio, įvei
kęs 35-rius metus gulage.

Petras Paulauskas - Paulaitis 
būvi gimęs 1904 metais Jurbai * 
ko apylinkėse. Saleziečių pade
damas baigė aukštuosius filoso- _ 
fijos mokslus Romoje, dirbo pe- Į 
dagoginį darbą Vokietijoj ir Por
tugalijoj. Nuo 38-nių metų dės- 

‘tė lotynų kalbą Jurbarko ghu- 
nozijoje, reiškėsi organizuotoje 
katalikų veikloje. Prasidėjus oku 
pači jai 1940 metais įsijungė i 
tautinio pasipriešinimo sąjūdi, 
slaptai perėjo sieną- Sugrįžęs 
Lietuvon, Paulaitis toliau moky
tojavo Jurbarko gimnazijoje, tol 

-kė jaunimą pogrindžio veiklai. 
Kai jo mokiniai 1942 metais va- 
sariol6 iškėlė trispalvę prie ges- 
tooo Įstaigos Jtirbarkė, Paulaitis

Nuo 1914 melų
r %

Leidimai— Pilna apdrsud* 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chargs . 
. ir VISA kortele*.

R. iERtNAS. T»L 925-8043

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namą paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojamo 
Jųms už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi it ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

SOPHIE BARČUS
2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 6C629 
Tel. 925-74CO

JUODO.fi ĖŪOtI
Vartyda niassavo ilgo gyveni- 

; nio atšifriinimūs, stengdamasis 
1 atvaizduoti mario matytės Įvy- 
kiirs ir žmonės, prieinu prie dra
matiniu ir kaūtli nėįtikriiamų pa
veikslų, kuriuoė vis dėlto turiu 

j atgaivinti kaip svarbų istorirų 
momentą.

Tad kvieeu jus Į šeiriai praė
jusią jutotą “rašytriamyj'ė”.

C.’a reikia Įvado ij paaiškinirno. 
Pačiais pifriiSisiatis sevietinimo

:nfeta.s uaiig dėta p’arštap.gų su- | • 7^4°’
keiti bėiit daliai inteligentijos' {t
iliuzijas, jog sovietų valdžia tik- [*-yibė'he 
rai rūpinasi lietuviška kultūra[^. .KS^rtofmyje pada

► fr literatūra. tytaš net restora-
f rias”, kur pa^.ęldėt^i .Virėja ino-

Tad nau ieji valdovai savo pa* i kėjo skdfūdi rilošU' valgius ir 
papirkti pavVŽdingai šeimliĮtakauti.

Tad rtėra k<J stebėtis, kad savo
tiškoms “Eašytnanrio” f 
vertis būvo iškelta didžiulė Įduo
ta. Berods, per Kauną grįžo na
mo Bielorttsijos rašytojų delega
cija iš jau susovietintos Latvi
us rašytojų suvažiarviimc.

Na, jei puotauti, tai puotauti. 
Ir tam tarp rašytojiniam barike 
tui buvo mobilizuoti gėrimo re
sursai. Ne tik riboti Lietuvos 
‘ Rašytnamio’’ gėrimai, bet ir 
buvusios prezidentūros, o dabar 
jau Aukščiausiosios Tarybos pre

Lietuvoje.- -. ’ ’*■
; “Ra^tnaftiyję-’' ; literatai, šit 
gundytį?plačių auditorijų ir ver- 
tiirių p.daugybg sovietinių kal- 

1 oų perspėktyvetais, givd ne tik 
didžiausią KąnrŽj pastatą, bet ir 

‘ gyyūjĮ nįt’^itoriųį*:;

, mėgtu keliu mėgino į 
Lietuvos literatus. Baigiamai su
daryti Rašytojų Sąjungai, val
džia perleido Kauno dangoraižį 

—Vailokaičių namus Vienybes
aikštėje, netoli nuo Buvusių že
mės Ūkio banko namu, kur bol-

anksci 
ivies' 
id”: i

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties W0PA - 1490 AM 

S rwv^v stvdi|o< 

MArąvette Parka.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview. fč 60455

T6T 598 9460

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCM€P

PHONE 7$4 4470

Vedėja — Aldona Daukva

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, EL 60629 

Tclct 778-1543

*

HtA

FOR COUGHS
THERE’S NOTHING uji p 
STRONGER WITHOUT A 1 
PRESCRIPTION!

savietintos Lietuvos. Htįšratūri • & 
nė puota, susėsta prie > ^gražiai 
papuoštu sWų, Nuetaifcį' buvo k 
labai paiki. Nors kai ka’^ iš bot- 1 
šęvikų Į fantasmagoririj/litera- a 
tūrinį _gyvenjmą įyehū ■- žmonių | 
kuždėjosi ir iš kitų -girdėjo’, kad 
artėja- baisi audra. Tuo jpačfu me-' 
tų sovietai jau vykdė savo bude- 

; Friką politiką — nutautinti Lie
tuvą. Jau ėjo didžiūnai lietuvių, 
išvežimai Į tolimąsias,. Šbvieti  j oš 
dalis.

Bet optimistai ir fatalistai puo- . 
tavo, kėlė tostus, pagal- visokius ' 
sdvietihius - stalinfstirii'us recep- , 
ius. s

j l j-j- . _______ - - ii , -j»Ir staigiai sustaugė sirenos.
Oficialiai tbifyo skelbiama, kad 

sovietai sudarė su Hiilėriu ne- 
puolime sutartį. Stalipas norėjo 

.tuo nesugriaunamai f&ėti. Ėjo
; .yšdenai su degalais .vokiečių ka-

J f ; įTEVAS IR SŪNUS 
MARO.L'ETTIs HiisERAL HOME

F" • .'. 2533'^. 71st Street 
į* 1410 So. 5Uth Avė., Cicero

, Telef. 476-2345

TOYS MGDTO«1SKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL toMOBIUAMS PASTATYTI

.. -- --- —------ ------

radiją dainuoti “Jeigu.-JEaržs ty- ’ j
E

erzinti ir prūvoktioii- ~ 
O vis dėlto — sifenos.
Visų mūsų atnrinty je - dar gi

liai įsispaudė užpultos ir subom- 
barddofes Lėrtjdj6s pakaitos 
šauksmai, bėviltrškos kovos šau
ksmai- i

1 Efer taip neseniai, dar Aėprik 
įkurtu *^lS0^c^ Lietuvos laikais, Kau- 
,. , nė šventė didžiadvasišką ilašk-

vos dovaną — Lietuvai gr^žibta
t Vilnių. Po kiek laikė paaiškėjo, 
kadj dtiot ztiicfftiu, ‘’Vilnius ihū- 

Isū, o riks — rilstĮ ’... Po ajigau- 
Lrt^cf Viihiaus’ grąžinimo’ priskiė- • 

:ia ultimatumai dėl Įgulų jvfdteck 
su cirkiniais Stalino ir Molbtovo

VANCE 1 b KAL HOME

vokie-

viską, kad ir tamprioje sąjįngo-. 
e su Sbviefija.

Nukelta į 6 psl.

1424 Sou i o uUth Avenue
Čiėtn. iii. 60650 

Teu: 052-5245
IBJJŲ KOPLYČIŲ 1.AUKOJIMO šERMENiN'i

JEAh VANūtf ii GEORGE ŠOKINI

Aikštės1 antudioDifiams pastatyti

ŠtE^ONAS L. LACK ir SŪNŪS
IACKAWICZ

Lai<i . »t| Direktoriai

g“—

VAŠAltlŠ^UTKl’S
DUBŪHMV SiSirWoiiUi 

144C BdtftH 50tfi Aittitte

I ■ * • ♦ W ~ •• ■ ■ ** ' ‘ ””

’ ’» — Vadfftdk*:. CTifoddd. 8. TTL 19<°f

lag%25c4%2597riub.se
JUODO.fi


JUODOJI PUOTA

(Atkelta iš 5-to psl.)

Prasidėjo “liaudies seimo" čir- i 
kąs, galutinio sovietinrno cere-; paniškai bėga, 
Uionijos su cirkinėmis kelionė-'puolamo J'-'

I 1 
t ram liūtie "no rlnmAntn’ L. n 1 • izs

plėšikas vogė iš kito plėšiko. Vie
ni budeliui puolė kibs budelius.

Man tai liko ypatingai dmnia- 
iiška, nes po keliu dienų aš pots 

iu iš hitlerininkų
> Kauno per vokiečių 

mis i Kremliaus “parlamentą’, i bomba rd uo., >i,ią Minską. Ir Min- 
Bet tai buvo praeitis. O dabar. <ko ‘‘literatui-_iame restorane’-’ 

m< s “Rašytnamyje švenčiame mane labai svetingai vaišino bie- 
kartu su svečais iš Minsko, kelia- lorusų literatai, patys jau besi 
me tostus pagal sovietinius re
ceptus, tai yra iškeldami kiekvie
no rašytojo būtus ,ir nebūtus

Stangia sirenos.
Baisu pagalvoti: tik ką links

mas stiklų skambėjimas. Lygiag
rečiai vežamu gyvuliniuose Va
gonuose į tolimus Sovietijos ki-aš 
uis žmonių šauksmai. Ir galbūt 
traukinių, vežančių Į hitlerinę 
Vokietiją benziną, signalai. Pra
gariška simfonija...

Tuoji mūsų puota, sirenoms 
staugiant, tapo juodoji puota. 
Visu veidai išbalo ir kiekvienas, 
žiūrėdamas i kitus, metė savo 
paties baimę ir neviltį-..

Be< šitas momentas puotoje 
neužilgo išnyko. Pranešė, kad tai 
buvo tik bandomasis aliarmas.

5 • Literatai grįžo prie savo stiklų, 
piie savo tostų.
- Bet aš ne be reikalo pradėjau 

' kalbėti apie fantastinį ir drama
tinį vaizdą. Vos kelioms dienoms 
praėjus hitlerininkai užpuolė 
sovietų užgrobtą Lietuvą. Vienas

• STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Tcwn of Laks) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

■ V I D E O K A S E T Ė S

DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS
‘fLITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno

■ skridys per Atlantą;
ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su’šim- 

btairtečiais;
ŠVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje; , |

_ GYVENU SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Bie-
4ĄĄuvojė:’; ■ J •' ; h-

IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, Šaba- 

niauskas.

Visi filmai juodi'balti, 20 mir. 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” vardu-

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

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

New York, N. Y. 10023
/ «•

Konjakų pasididžiavimų nuo 1715 metų.
Imposed Cognac, 80 proof The Jos, Gameau Co, Uxasvle, KY.

i nešdami bėgti.
Ir mano pašiltos apie juodąją 

puotą buvoji ŲJintcs ir dar ki
bau sudramatintos, kai jau bū
damas Maskvoje sutikau vieną 
kitą iš tų bielonisų rašytojų. 
Taip ju neblogą poetą Jauką 
Kupalą, kuris “Maskvos” vieš
butyje užsimušė, griūdamas gir
tas nuo viešbučio laiptų...

' E. L.

Chicagos Šv. Pranciškaus se
selių rėmėju banketas su prog
rama įvyks sekmadieni balan
džio m. 20 dn., 3:30 vai p.p. Šau
lių salėje — 2417 W- 43 id. St.

Programoje dalyvaus p. Thad- 
deus Rūta. Banketui vadovaus 
Stasys Pieža. Pirmininkė Sabina I 
Klatt ir valdyba kviečia visus! 
bankete dalyvauti ir tuo parem
ti jų veiklą.

įėjimas — auka S6.

JAV (R) Lietuvių Bendruo- 
menėsVidurio Vakarų Apygar
da rengia Simono Daukanto pa
minėsimą, kuris įvyks 1986 m. 
balandžio 20 dieną 11:4,5 vai. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje. Maloniai kviečiame visus 
dalywauti.

Any gaidos valdyba

Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę darbo konfeienci- 

ią kuri. ;.vyk> s. m. b&iaudžio 'J ’ 
d Iktn-iu Ta, tini .o^e Naiuuo- 

2 vai. p.p.
Laiknš' i ir (.rgamzadjų ats

tovai bei lietuvių xisuomene 
kv.ečiama joje.dalyvauti.

VYRESNIEJI GALI PATIK
RINTI SVEIKATĄ

Brighten etninė vyresnių’ų 
tarnyba gali patikrinti vyresnio 
amžiaus vyrų ir moterų kraujo 
spaudimą, plaučių veiklą ir cuk
rinę. Tylimai atliekami Mercy 
ligoninėje..Reikia iš anksto susi
tarti skambinant telefonu: 376- 
-6565.

ši Brighton etninė vyresniųjų 
tarnyba, esanti 4040 S. Archer. 
.Avė. padeda vyresnio amžiaus 
vyram., ir moterims, nesupran
tantiems angliškai, susižinoti su 
Įstaigoms ir sutvarkyti doku
mentus. Skambinkite; 376-6565. rūšies-popieriaus, įrištas Į kietus, 

meniškus viršelius su aplanku, 
ir tui-ės apie 200 psl. Jį paruošė 
inž. E. Jasiūnąs, autorius prieš 
dvejus metus išleisto Dariaus — 
Girėno albumo. Tekstai ir nuot- 
raukų paaiškinimai bus anglų ir 
lietuviu^ kalbomis. Albumą lei
džia tas pats komitetas, kuris iš
leido ir Dariaus - Girėno albu
mą. Rankraštis ir vaizdinė me- i 
džiaga jau yra atiduota M. Mor-1 
kūno spaustuvei Chicagoje.

Visuomenė yra kviečiama al
bumą nedelsiant užsisakyti, ko
mitetui prisiunčiant 20 U. S. 
dol. adresu:

F. Vaitkaus Albumo Komi
tetas, ’

c/o J. Kavaliauskas 
6437 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill 60629.
Atrtuntusieji 25 dol ar 

giau, bus laikomi garbės prenu
meratoriai. Visu prenumeratorių 
sąrašas bus atspausdintas albu
mo pabaigoje.

F. Vaitkaus Albumo Komi

FELIKSO VAITKAUS 
ALBUMAS

F. Vaitkus
a.

Antrojo transatlantinio skri- 
i dimo 50 metu sukakties progai I 
j 1 us išleistas specialus leidinys—j 
! albumas. Kaip žinome, šį skridi- • 
i mą atliko Amerikos lietuvis Įeit.! 
į F eliksas Vaitkus 1935 m. rugsėjo 
į 21-22 d- i
j Albumas bus 8 1/2 x 11 colių

Siųskite pinigus
i Lietuva į-;

T RUBLIS — $L8o '

(įskaitant perlaidą 
.-ir a p drauda)

Mažiausioji perlaida:80 rub
lių. Persiuntimaj paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant vinis 
mokesčius ir pakaifas, kurios1 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus penriuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jū teisėtas ir apdraustas,

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Skiriama Vinco Krėvės 
Literatūrinė Premija

Lietuvių Akademinis sambūrį. 
Montrealyie jau šešioliktąjį kar
tą paskirs Vinco Krėvės Litera
tūrinę Premiją už grožinės lie
tuvių literatūros kurinį, dar ne- 
premijuotą ir ■ išlcįętąs 1984,ę 1985-. 
metais l^yąjąjne pasą'uLVjė.TČeit? 
dyklost'arbą į»tys autoriai pra
šomi sngtr 
rius lįF: 
ių knlgil

Newark, N.J. 07102
Est. 1947

formos, spausdintas ant geresnės į metai jau nuo 1952-ju meti;
iki šiol.

Autoriai ir leidyklos prašomi 
’s.’dėmėti, kad neatsiųstos kny
gos nebus svarstomo-. Visos kny
gos turi būti atsiųstos iki šių 
metu gegužės mėn. 4-tos dienos.

Lietuvių Akademinis sambū
ris Monrealyje, (Kanadoje)

Paieškojimai
paieškomas Robertas 
čius, — Jono, gimęs 1924 m. Ute
nos apskr., Užpalių valsč., Ma
žeikiškių kaime. Žinantys apie 
jį prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Vitalis Umbrasas, Rt. 2. Lemont 
Rd., Lemont, Ill. 60439.

dau
SAVO JAUSMŲ KONTROLĖ 

REIKALINGA POILSIUI
>

Nedaug žmonių sugeba tinka- , 
inai išnaudoti laisvas nuc darbo 
valandas, o dar mažiau žino kaip 
reikia pailsėti. Poilsis nereiškia Į 
vien ištrūkimą š fizinio darbo- 
Jeigu, mes ir nieke neveiksimi, 
bet jei tuom pat sykiu būsime 
paskendę rūpesčiuose ar nerviio- 

I simes dėl kokio nors sumetimo, 
■tai poilsio vis vien, neturėsime.

Todėl tie žmonės, kurie nesu- ’ 
geba kontroliuoti savo “nervui” 
arba atsikratyti bent laikinai 
visokiu galvosūkių, sielvartų ir Į 

kenkia’ 
įf laužti. 'š veikite. .'Vasara sut c i - 
kia mums-daug vaistų su^tįprin- 

. ti syėikatą- ir- prablaivinti į nuo- 
'X;iila?,: - ’."v •< . . ? j

. /'Bukime Tko -d?-Ugiau?iai atvira- ' 
ijfeiorc -ir prre gamtes.'gražybių.

r-^iųgpėdami Į .žaliuojančius . miš- 
‘W, - pievas./ melsvus' juros ar 
.ežero Vandenis' mes., atsineikė - 
-^tn^dvašiniarir fiziniai;' į mūsų 
sielą . Ndbria-una ’. ramumo ir 
džiaugsmo spinduliai.

resu: ' Pieta
6121 LaSĮD^^C Vfirdūnį'i 
ėbec, H4H -Wy&anS. '

Veif&įf^p^į(ju'ry)“^pmi.cij0y
sudėtis bus.^š^ėibta?gaėtruku8£;/' 

ši prernįjm skiriarii a -kas-- antri
iii. “.’Vi

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiaTfe; keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service B area u 
2727 S. Western Ave., Chicago, Hl- 60643

T?[ct_ 312 2.38-Ž787

? namoSEmas pataraaniuau uisckent lėktuvą, traakinlų. LeItq keito- 
itį (cruises), nes&ucių ir lutomoolliij nuoma rimo' rezerracijas; Tarduodj- 
ce kelionių ’draudimu*; Organizuojame keliones į Lietuvę ir kitus kvaituz; 
Sadarome ^kvietimus giminiu apdlankymui AmerikoU ir telkiame
■moju vjs&ls teuonių reikalai*.

’ TinpyMte skrisdami Chartered K-ktuvili, tik .-sties resemioq rietas 
f inkzto — priei 45-60 diem1- < x-frS

PASSBOOK 
SAVINGS...

sse u* for

AT O'JI 10W UTD

M<c*
Inrsrwt Rj’m 

Paid on

CM, and Pw! Quirtwiy

Mutual Federal 
SauinUSandlean

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 6O€08

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

RIAL MTAT1 FOR ZALR ( Į1AL MZTAT1 rO* SALE 
fejsast. ze*« — FartSavlr*s| - KmmI,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJCNAMS 
d 1EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtUMAML 

4 . i DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu : . .

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL TaL 847-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
S MAMŲ PIRKIMAS 6 PARDAVIMAS ’ VALDYMAI 

i NOTARIATAS *VESt1MA1 <

VISU RCŠIĮĮ DRAUDIMO AGENTŪ23 * 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

8 butų mūrinis Labai geros pajamos, 
j Dilelis butas savininkui. Geras inves: ■; 
j ravimas. ' ■ ' .

_ , . *3 butų mūrinis su’garažu. Pelningas ”
J uknevi-(pirtys.

Didelis, grabai įrengtas bungalow. J 

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St ‘ 
TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. ; 
for information. - ’

aSFAIRS — 1N GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,.. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DSIOVLNTMO MAŠINAS

.BEI KROSNIS. ’ 
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF<-J4- 
Reikia Darbininky li^ Darblninkiy.'

GOVERNMENT JOBS. - 
$16,040 — $59,230/yeaT. i 
Now Hiring. Yoūr Area.

Call 1.805 - 687-6000 
Ext. R- 9617

For current federal list

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

INCOME TAX
SERVICE

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

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

Namų — 636-5347

RENTING IN GENERAL
Nuomos-

Bridgeporte turim 6 švarius., 
šviesius. šiltus ir nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali
ma naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270, susitarsite su sa
vininku. pamatysite ir apsigy
vensite. Hb;-

Miko šifeikio apsakymu knyęa 
‘Uncija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
■vadžios jki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 18-1 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: fi729‘So. Camphell

Ave., Chicago, IL 60629.

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų 
kraštu. Kreiptis? A & L 

Tnc. Agency, 4651 S.'Ash
land Aye.,., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. rt

©engiame ir taisome viso ri^ į 
šię stogus. Už darbą garan- ! 
tuo jame ir esame apdrausti. !

ARVYDAS KIELA į
6557 S. Tęhnan Avenue

. : M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERY1CI

4259 S. Staplewood, Tai. 254-745$

Taip pat daromi vertimai, giminu 
jakvietimaL oi'domi pilietybės pra

šymai if kitokie blankai.

H omeb wri e rs; disčbįints
K Zapoliš, Agent V 

3208’6 W. 95th Si ■ 
... .Everg. .Park. UL 

sO642 - 424:8654
Stale Farr. Are ind Casuin/Company

s

' - . : ' Advokatai • - - y
.GINTARAS P. ČEPĖNAS .. 
D%rt>o valandos: Kasdien: nW

9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. - 
Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. i.
. h pagal susitarimą. ,/ 

TeL 776-5162 '
West 63rd Strusl 

Chfcax©, HL 60621

advokatų draugija

Y. BYLAITIS
ir Y. BRIZGYS
Darbo valandor:

__ Huo 9 ryto iki 5 vai; popiet, 
šeštadieniais pagal susitariau.

W6 S. Kadzle Av«. 
Chicapo, 111. S0629
TeL: 778-8000

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga.

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

-> Sa - -
§ — Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday, April 12,1986 J




