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ATMETĖ NEPASITIKĖJIMĄ 
INDIRAI GANDHI

NEW DELHI. — Indijos par
lamentas buvo pareiškęs nepa
sitikėjimą premjerei Indi, ai
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Dr. Kazys Bobelis

' Ištraukoš/iš “Tėviškės Aidų’* 
Nr. 27, liepos 10 d.:

‘Dr. K. Bobelis su žmona Da
lia, aplankę Adelaides ir Mel
bourne. lietuvių . kolonijas, pas
kutiniam r savo kelionės tikslui 
atskrido į Sydnėjų. birželio 21 d. 
Aerodrome svečius pasitiko Jur
gis Karpavičius — ALB Sydney

. Kramiliu^^ąotos Fondo.;*ž-t įa^ė’--^įJš’Or£ 
dininkžs Australijoje. _aE^e ,s

“Vakare dr. K. Bobelis susiti
ko prel. P. Butkų — Tautos 
Fondo pirmininką Australijoje, 
Ą. Kramilfų ,— Pavergtų Tautų j

, DR. KAZIO BOBELIO KELIONĖ
Į AUSTRALIJA

“Po dr. K. Bobelio pranešimo, 
kalbėjo specialiai iš Canberros
atskirdes senatorius dr. Peter ’ Gandhi. Dešimt valandų k^usi- 
Baume, federalinis Švietimo mi- 

' nisteris. Senatorius labai šiltai 
atsiliepė, prašydamas tam tikro
mis progomis siųsti rezoliucijas 
Australijos Parlamentui dėl Lie
tuvos klausimo.

“Hon; Xax Smith, NSW par
lamento narys, kuris galimai 
bus išrinktas Pavergtųjų Tautų | 
komiteto pirmininku, kalbėjo 
apie netolimą praeitį, kai jam 
teko susidurti su komunistų 
k o n t r oliuojamomis unijomis 
Australijos pramonėje. Džiaugė
si mūsų veikla ' antikomunisti
niame fronte ir .pažadėjo toliau 
remti ne tik Lietuvos, bet ir ki
tų pavergtų tautų reikalus.

“Vakaro svečiai buvo sužavėti 
musų iškilaus svečio, dr. K. Bo
belio šviesia asmenybe ir jo 
veikla.

“Pas opozicijos lyderį NSW 
Parlamente. Birželio 24 d. dr. K. 
Bobelis su žmona, lydimas T. 
Fondo Af KTOmiliaus-, ap^

mas buvo diskutuojamas. Nepa
sitikėjimo rezoliucija buvo at
mesta. Indira Gandhi nesikišo į 
diskusijas, bet kai klausimas 
buvo baigtas ir rezoliucija dide
le balsu dauguma buvo Stinesta, 
ji -arė:

— Tai nebuvo valstybinis rei- 
l kalas, betį, grynai asmeniškas 
! priešiškumas. . Nepasitikėjimas 
Į buvo pareikšlas ne tiktai prieš 
Į mane, mano sūnų, bet ir prieš 
mano anūką. Ar tokia yra parla: 
mentarinė demokratija?

Opozicinės partijos atstovas, 
buvęs užsienio reikalu ministe- 
ris Afal Bihari, kritikavo vy
riausybę del pusšešto bilijono 
dolerių paskolų.

Indira Gandhi atsakiusi, kad 
pasitikėjimas savimi yra pats 
stipriausias mūsų politikos pa
matas.' • •

zieijos lyderį Hon. John Dowd' 
NSW Parlamente. ; Per John 
Dowd biivo' Įteiktas laiškas — 

. v - rv . |ptici]a<-'Aušlrahjos miiu pirm. Ą. Kramihu — Pavergtu Tautu K, , , . . .i '/- ,venr i L . - ®x • Malcolmzjpraseft kurioje: kartuNSW komiteto pirm., V. Pata-}-. .... . ../rl- , , . „ ,• ; , .: . ’ , I išreikšta- padėka uz de jure Balsių,— Jungtinio Pabalhečiu • e •i . - irr.« A ? tij°s kraštų nripazinuno Sovie-W ’ tams Mr. J. Dowd
ąSjaua.apyl^sp.nn.A^au. išrei-kė į lietll.
ąagj ir mokslo dienų draugą! ■ _
ii'ž?Wytanią:?BukėvYčių. * . ?
. Y ‘birželio 22-d. dr. K: Bobelis 
dalyvavo Lietuvių klube Pa
vergtu Tautų ir jungtinio Baltų 
komitetų- suruoštame susitiki
me; 'Čia dalyvavt) NSWlparla- 
mento 'narys; Honti.' MAx Smith, 
narys Pittwater apylinkei, švie
timo ministeris. iš Federalinio! 
parlamenToV' senatorius Peter} 
Balime, Lietuvių Bendruomenės 
pirm. A. Mauragis, Latvių Kraš
to valdybos pirm. dr. F. Ritenis, 
buvęs NSW parlamento narys 
ir Pavergtų Tautų komiteto 
pirm. Douglas Darby su žmona, i 
lenkų Solidarumo Australijoje 
pirmininkas Charles Wheyman 
ir daug kitų bendruomenių at
stovų ir pareigūnų, šiam pir
mam susitikimui vadovavo A. j 
Kramilius, PT komiteto pirm., 
kuris supažindino svečius, kas 
yra VLIKas, kada jis įsisteigė 
ir ko siekia.

J “Dr. K. Bobelis padarė platų 
pranešimą iš kovos dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. Ne
abejotinas dr. K. Bobelio patrio- 
tizmas*|r. pasįšventimas važinė
jant po platųjį Vakarų pasaulį 
ieškant Lietuvai draugų ir už
tarėjų

viais susipažinti. Prašė kviesti jį 
į lietuvių;šventes ir parengimus.

W (Elta)

— Ambasadorius Habib, pasi- 
kalbėj^s su Libano^jv^džfey^b 
stovais, tvirtina, kad lieka iš
spręsti tik keli menkos vertės 
klausiniai, bet pagrindiniai da
lykai jau sutarti.

— Romos kalėjime laikomas 
turkas Ali Agča pradėjo pasa
koti, kaip jis su kitais ruošė pa
sikėsinimą.

— Bulgarų policija parūpino 
pasikėsinto j'ams ginklais ir rei
kalingais pinigais. ;

kai navo $322.

fe

— Antradienį aukso uncija i *
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JAV vyriausybė pranešė Kinijai, kad peržiūrės 
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Prezidgntas R. Reaganas pasiūlė pakelti valstybės
- mokesčius dar D8.3 bil. doleriu.-

nori vesti su manim kokius 
sitarimus”, pareiškė apie Jaru- 
zelskį L. Valensa.

Manoma, kad Lenkija turės 
padidinti policijos skaičių. Jeigu 
būtų reikalas, tai policija galėtį 
suvaldyti maištaujančius len
kus, kurie dar pritaria Solida
rumo sąjūdžiui.

Lenkai nesitaria su rusais

pa

Pasitarimu su Brežnevu -me
tu buvo iškeltas klausimas apie

- Neramumus Lenkijoje kursto JAV, 
-Jaruzelskis tvirtina Brežnevui

JARUZELSKIS YRA PASISAKĘS PRIEŠ AMERIKĄ, 
BET “TASS” GALĖJO PATI PRIDĖTI

MASKVA, Rusija. — Lenki
jos premjeras, krašto apsaugos 
ministeris ir komunistų parti
jos pirmasis sekretorius gen. V. 

* Jaruzelskis pirmadieni nuskrido 
j Krymą, aplankė Sovietų aukš
čiausiosios tarybos pirmininką 
Leonidą Brežnevą, su kuriuo 
norėjo pasikeisti nuomonėmis 
apie dabartinę Lenkijos padėtį.

— Dabartinius neramumus 
Lenkijoje kursto iš užsienio, 
daugiausia iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, — pareiškė Ja- komunistų partijos veiklos at- 
ruzelskis, pagal Tass žinių agen- statymą. Komunistai visai išvyti 
lūros pranešimą.

Sirguliuojantis L. Brežnevas 
kasmet atostogauja Kryme. Ato 
stogų metu jis visuomet pasita
ria su Rytu Europos vadais.

Apie praeitą savaitę Lenkijoj 
vykusius neramumus “Tass” nė 
vienu žodžiu nepranešė Sovietų 

j Sąjungos gyventojams, bet šian 
dien kalba apie Brežnevo susiti
kimą su gen. Jaruzelskiu.

Brežnevas pareiškė Jaruzels- 
kiui, kad Sovietų Sąjunga pa
dės Lenkijai aptvarkyti savo 
ekonominius reikalus.

Rusai siūlys sustiprinti 
policiją

Savo laiku . Sovietų valdžia 
buvo sutraukusi savo jėgas į 
Lenkiją, perspėti lenkus, jeigu 
jie būtų drįsę nutraukti savo ry
šius su Sovietų Sąjunga.

Dabar patys lenkai suvaldė 
Solidarumo uniją, kalėjime pra
laikė 2,400 unijų veikėjų, nors 
pastaruoju metu daugumą su
imtų lenkų jau išleido. Kalėji
muose dar tebelaikomi (MO su
imtų Solidarumo unijos veikė
jų, bet naujų areštų dabartiniu 
metu neskelbia. Gen. Jaruzels
kis atsisakė* išleisti iš kalėjimo 
I^šek Valensą, kuris atsisakė 
kalbėti su Jaruzelskiu. “Jis tu 
rėa nusileisti ii atsiprašyti, jeigu

iš Lenkijos darbininkų unijos, 
komunistų partijos narių skai
čius sumažėjęs.

Sovietų Sąjunga buvo pasiun
tusi kelias delegacijas į Varšuvą, 
kad padėtų atstatyti komunistų j 
vardą, bet nieko iš tų kciioriių! 
neišėjo. Tos delegacijos atva
žiuodavo, pastovėdavo viešbu
čiuose ir išvažiuodavo.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas pir
madienio naktį pasiūlė Kongre
sui pakelti valstybės mokesčius 
dar 98.3 bil. dolerių. Preziden
tas visą dėmesį kreipė į dabar 
mokamus labai aukštus nuošiin- 
čius už valstybės padarytas di
deles skolas. Dabartiniu metu 
paskolos labai pabrango. Vals
tybė galėjo pasiskolinti pinigų 
už du metinius nuošimčius, o 
dabar jai tenka mokėti 18 meti
nių nuošimčių, šiomis dienomis 
nuošimčiai sumažėjo iki 12 ir 
14 nuošimčių, bet ir tai yra la
bai aukšta' kaina.

Šis prezidento pasiūlymas su
kėlė nepasitenkinimą kebų įta
kingų respublikonų tarpe. Jie 
tvirtina, kad kraštui nieko ne
atsitiks, jeigu valstybė pasisko
lins -dar daugiau pinigų. Jie 
tvirtina, kad prez. Reaganas be 
reikalo, gąsdiną krašto gyvento- , 
jus. Ve|k visos valstybės sąyos 
pinigus remia /Amerikos deie- 
riais.

Iš kur prezidentas galėtų 
gauti/tokias dideles bilijonines 
sumas? Finansų ’departamentas 
sako/ kad valstybė galės sutau
pyti daug pinigų, apkarpydama 
dabar mokamas bereikalingas 
sumas. Prezidentas jau apkarpė 
dideles sumas, bet jis yra pasi
ryžęs dąr^ smarkiau jas apkar
pyti. Jis, mano> kad galėtų su-j 
taupyti zapie 49% dabartinių: 
skolų ir ’mokamų už jas nuo 
šiničių.

Visą dabartinė mokesčių sis
tema turi labai didelius plyšius. 
Valdžia apkrauna įvairias įstai
gas /mokesčiais, bet kai reikia 
tuos pinigus gauti, tai jes pro 
tuos plyšius prasmunka. Sutvar
kius pinigams rinkti sistemą, 
valdžia galėtų surinkti 32 nuoš. 
skoloms mokėti reikalingų pi- j 
nigų: ' I

Iki šio meto viskas eitų labai 
gerai, bet reikalas prixalo būti turj ne Įjį žaliavų, bet i 
griežčiau kontroliuojamas. Pre- 1 - •- 
zidenlas rengiasi įvest? didesnę 
kontrolę ir surinkti 32% reika 
lingu sumų.

Finansų departamentas Ame
rikos biznio įstaigoms pakelių

Pats Jaruzelskis rusams pa
sakydavo, kad lenkai tuo tarpu 
dar nepasiruošę Vesti pasitari
mus su rusais apie komunistų 
partijos eilių atstatymą. Lenkai 
prisimena, ką rusai yra padarę 
lenkams. Jis primindavo Katy-I 
ną apie Smolenską, kur buvo’ 
išžudyta Lenkijos inteligentija. 
Sovietų delegacijos važiuodavo 
namo, visai su lenkais nepasi
kalbėjusios.

— Bulgarijos ir Sovietų poli
cija dalyvavo pasikėsinime prieš 
popiežiaus gyvybę, — tvirtina 
NY Times korespondentas. V

— Bolivijos darbininkų uni
jos paskelbė 24 valandų streiką 
visame krašte. * į

— Prezidentas Reagavus turi, 
žinių, kad Indokinijoje dar yra 
nelaisvėje laikomų JAV karių.- - I

mokesčius 2%. Prezidentas aiš
kina, kad apkrovus b’znio įstai
gas didesniais valstybės mokes
čiais, mes pakenksime bizniui. 
Biznis negali pakelti didelių mo-. 
kesčių. Jeigu jis apkraunamas, 
tai uždaro duris. Tada nukenčia 
ne tiktai pramonė, bet be darbo 
lieka ir darbininkai.

Prezidentui baigus 20 minučių 
kalbą, nuomonių skirtumai bu
vo dideli. Atstovas Foley pa
reiškė, kad valstybės mokesčiy 
projektas gali būti naudingas 
visam kraštui.

Kiek vėliau prašneko Kongre-“ 
so komiteto nariai. Jie nepaten
kinti prezidento įsikišimu į įsta
tymų leidinio tvarką. Preziden
tas, nesusitaręs su Kongreso na
riais dėl mokesčių, kreipėsi į 
krašto gyventojus. Tuo tarpu 
visą laiką iniciatyvos mokes
čiams pakelti ėmėsi Kongreso 
finansų komitetas, ne'preziden
tas. Prezidentas dabar imasi ini- 

THatyvos,' kuri .priklauso komi
tetui. i

VANDENS ŠVIRKŠLIAIS 
VAIKO LENKUS

VARŠUVA, Lenkija.— Ne tik
tai penktadienį, bet ir pirmadie
nį Varšuvos policija vandens 
švirkšliais vaikė lenkus, susi
rinkusius paminėti sukaktį dar
bininkų sukilimo. Dai bininkai 

’ norėjo susirinkti aikštėje prie . 
paminklo nužudytiems, padėti 
ten gėles, bet lenkų policija to
kias demonstracijas vaikė. Pir
madienį lenkai protestavo, .su
žinoję, kad premjeras Jaruzels
kis Kryme tariasi su Brežnevu 
apie Lenkijos reikalus.

Rusai giriasi, kad jie padeda 
lenkams žaliavomis, anglimis, 

. bet tikrovė yra kitokia .nes pa- 
Įčioje Rusijoje trūksta įvairių 
žaliavų, pačių rusų dirbtuvės 
nebegali dirbti. Sovietų ūkis ne- 

ir rei
kalingų specialistų, toms žalia
voms apdirbti.

[3

Caspar Weinberger

Caspar Weinberger paten
kintas susitarimu su Peki
no vyriausybe. Jam atrodo, 

kad įtampa mažėsiantl

DOMINIKONŲ RESPUBLIKA 
JAU TURI PREZIDENTĄ

MIAMI, Fla. — Dominikonų 
respublika šešias savaites buvo 
be prezidento, kai nusižudė pre- 
z/dentas Antonio Guzman Fer. 
nandez. Liepos 3 dieną jis įžen
gė į prezid ntūros vonią, prisi
dėjo revolverį prie galvos ir nu
sišovė. Pirmadienį, rugpjūčio 
16 d., buvo prisaikdintas prezi
dento pareigoms Salv::<Lr Jorga 
Bknco.

Guzman Fernandez kraštui 
buvo pranešęs, kad jis nekvies 
valdžion nė vieno sukčiaus, va
gies, kombinatoriaus. Eeprezi-

! dentaudainas išaiškino, kad keli 
; ministerial vogė d deles sumas 
į ir dėjo j užsienio bankus. Jam 
j buvo gėda, kad jis tokius žmo* 
! nes kvietė valdžion.

I — Palestimeičai privalo ati
duoti laikomus izraelitus belais* 
vius. Izraelis pasižada paleisti 
suimtus palestiniečius. *
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V. PDTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsmy«) į

Krašto apsaMgosministrui.plk. 
Povilui Žadeikhii 1919 bį. rugsė
jo 15 dieną patvirtinus “Pagrin 
dinhis '• Lietuvės 'Sąjungos
Įstatus ’, už peįkįų idfiehų, tt.’y. 
191V hi- HTgsėJb iiiėn.’tS)'d.'Pftt“ 
vis sukvietė Lietuvos šaulių Są
jungos vaidybą persitvarkymui 
pagal patvirtintus įstatus ir to
limesnių organizacinių darbų 
nustatymui. Iš LA.S. valdybos 
buvo sudaryta L.Š.S. Centro val
dyba, paliekant tą patj pareigų 
p^.skiistymą (pirmininkas VI.
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keikęričtas, sėkretorius M. šal
čius ir nariai — T. Ivanauskas 
ir A7. "Stašinskas).

Nuo čia prasideda naujas Lie
tuvos Šauliu Sąjungos istorijos 
lapas, jžodžiu, atsišaukimais 
kelionėmis J ?provifidją organic 
zuojami ’liauji ‘būriai zir parti
zanai kviečiami jungtis į saulių 
organizaciją. Provincijos žwh 
nės, ypač kaimiečiai, karštai at-' 
siHepė; į 'šaulių Sąjungos kvieti- 
mą. Pagal užsilikusius duome
nis, kurie ^jra Ą febai taepikri, ta 
pačių 1919 m. gruodžio mėn) 
L.Š. S*ga jau turėjo 10 skyrių 
(tais laikais taip buvo vadinami 
apskričių šaulių vienetai —?

, rinktinės), 39:būriųs ir *805 šau
lius. Būrių ir narių 'skaičius 

r sparčiai augo.

'Šis visa Lietuvą, apimantis or
ganizacinis sąjungos periodas 
vyko neprikiš usomy bės kovų 
įkarštyje, kur iš. pradžių parti
zanai šauliai savo vietinių vadų 
o vėliau L;š. S-gos’ Centro val
dybos ^paskirų fronto -štabų va- - 

’dovaujami, kovojo visuose'fron- 
tuose, padėdami Lietuves Rėš- 
-publikos kariuomenei.

'Apie šaulių Karines operacijas, 
‘nemažai rašėį prof. dr. -J/Matu-’ 
sas savo šaulių Sąjungos * Isio- 
rijoje, ^p.p. Tf>70. ^Šieš -knygos' 
antroji 
spaustuvės Australijoje; I960 
metais, yra visiems lengvai pri
einama. Todėl nerandu reikalo

niuko vieta, taip pat pirmiausia 
tekusi Pūtviui, ofcialiai' įvesta 
1920 m. rugsėjo mėn. 1 d.), bu- 

■ yo itin atsakingas i,r intensyvus. > 
Jau nuo 1919 m. rugsėjo .mėne- 

^-sio Sąjungos centre rūpinamasi 
šaulių štabo įsteigimu, verbuo
jami buvę karininkai, kaip’inl 
struktoriai, iš vyriausios kariuo
menės vadovybės prašoma- 1 pa- 
skirti aktyvių;KaiiniftkiĮ.M - ko- 
v^vietds ’skirianli'jW^t^
..iniai ir -pagžliaų pąa^lap-L^iį. aifiž^SsHis. _ _____
kričio mėn.; pradžioje;iš Kauno ^„iinuoti dar-
riūnčiamas generalinis įgalioti-■?’ '

' nis 'Rapolas Skipitis *įCovbs' ir 
; laida, išleista MHties '*švalgyvos'Štabui sudaryti? Prie- 

'šo teužimtose vietose žaibiškai .* 
'steigiami nauji šaulių būriai, 
i kovu vietas siunčiami skijaib-1

Tnaf bm*ū jncur dramac

Čia viską iš naujo*pakartoti. 
užteks trumputės apybraižos* 
kai kurktos dalykus paryfirixiaat 
arba pajjikiant bei pataisant ir 
kreįpiant ypatingą dėmesį į Vla
do Puirio vaidmenį ir įnašą.

Lietuvos šaulių Sąjungos cen
tro* platesnė akcija pirmą kartą 
pasireiškė kovoje sū bermonti
ninkais. Pats Pūtvis apie tai 
trumpai rašė: ” Kovoj e su vokie
čiais bermontininkais mūsų ka
riuomenei padeda žemaičiai ir 
šiauliečiai, jau kaip Lietuvos 
šaulių Sąjungos, nariai... Pa- 
Moję metų pabaigoje vokiečiai 
onvo priversti galutinai išeiti iš 
Kieta vos. Tėvynės istorijoj *Jsi- 
rašė dar vienas į^pamiržtiMs 
lapas. Maine aukso raidėniis^iriis 
įrašyta mūsų jaunos narsios ka-. 
rmomenės darbai, r Ir Lietuvos 
-sautfaais'tame iŠ ton jos lape taip 
pit bus pašvęsta S&ukso eilutė. 
Šita kova'ir draugų žygiai (pfr- 
mų pirmiausia Šiaulių •- mieste ir 
apylinkėse) turės būti aprašyta 

-sky rium”. (II, 111-112).
Lietuvos šaulių StĮjungos. par

tizaninės kovos su bermontinin
kais, padedant mūsų ‘kariuome
nei ir savaronkiskiau . veikiant 

-kairiajame sparne, prasidėjo 
1919m. rudenį.

Vlado Pūtvio darbas, kaip L- 

Take stack 4ivAnterjca

bOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

-> * - s * . ****■ A Į

DON*T CUT MM BETWEEN CARS 
THAT ARE allowing- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

IF VOU C*ME AT THE

T ČANE.

jaxni būriai partizanų būriams 
organizuoti.

"Lapkričio -mėn. 4 diena

'’vyriausiuoju /šaulių vadu” ir

kiečius bermontininkus. Šaulių

tui su kovojančiais šauliais pa
laikyti; Vladas Pūtvis nuvyksta 
net’ iki Tauragės. A' 1

. - (Bus daugiau)

gražiai Idcsrija ir daug prisidėto prie ekonominio klesteiįmo

GRINIŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ

Inž. Eduardas Grinius Inž. Ričardas Grinius

Kiekvienoje šeimoje būna sun- 
: kiai užmirštamų -momentų. Gali 
' jie būti liūdni, gali būti ir ma- 
: lonūs. Š. m. birželio mėn. 5 die
ną; Grinių šeimoje, Lemonte, 

; buvo atšvęsta malonus įvykis: 
J j u sūnūs dvynukai — Eduardas 

I i ir Ričardas baigė studijas, įsi
gydami inžinierių titulus. Tai 
neeilinė šventė, .nes tai buvo pa
siekta ne vien jaunuolių pasi
ryžimu ir darbu,, bet ir tėvelių 

sudarant sąlygas
t
i 'j ~
. pastangomis, sudarant sąlygas

. j vaikų studijoms. Tokiam neuž
mirštamam mementuo atžymėti

nl»n?h ir vclhu “Junior Colle
ge”, Jotiete. čia jie 1979 metais 
įsigijo ^Pre Engineering Elect- 

J ronies” laipsnius. Tolimesnėms 
' studijoms įstojo į Northern 11- 
llinois universitetą, De Kalb, Il
linois, kurį sėkmingai baigė šių 

1 metų pavasarį įsigydami “Ba
chelors of Science in Industry 

! and Technology” diplomus.
Studijuodami universitete ne- 

; vengdavo ir kitokio darbo, ku- 
i ris dažnai netiesioginiai turėda

vo ryšį su pasirinkta profesija, 
remontuodavo įvairius elektro
ninius įrengimus ir aparatus, o 
per atostogas stengdavosi padė
ti tėvui statybos darbuose.

vo ypač mėgiamas, čia lauko te* 
s n^sas buvo p:rmoje vietoje, nes 
I ši sporto rūč:s ypač tėvo, tole- 
: ruojama ir buvo pamėgta nuo

pat jaunystės. Šiai sporto šakai 
bujoti, savo namuose buvo p 
rengta teniso aikštė, kur jau
nuoliai, kartu su tėvu, prakti
kuodavosi. Todėl ir nenuostabu, 
kad lauko teniso sporte tiek tė
vo, tiek sūnų buvo pasiekta ga- * 
na tobulaus lygio ir jaunieji tosios kalbos, kuri visą laiką bu-

tuvo susirinkę Grinių bei jų sū
rų artimiausieji draugai ir kai
mynai. Prie gausaus vaišių sta
lo buvo pabendrauta, pasi
džiaugta ir padainuota.
Grynių sūnūs dvynukai —Edu

ardas ir’Ričardas studijavo De 
Kalb, Illinois miversįtete ele
ktronikos inžinierių mokslus, 
kuriuos 1982 metirpavasarį sėk
mingai baigė. Prieš pradedant 
studijas universitete, lankė Le- 
monte Lituanistinę mokyklą, o 
1977 metais baigė su pagyrimais 
? ukštąj ą mokyklą Lackporte,

ir tebėra toleruojama. Veng
dami priaugančiai šeiniai nei
giamų miesto įtakų, Lemonto 
Apylinkėje nusipirko gerokai 
apleistą ūkį, kuris šiandieną dė
ka jų pastangų savo grožiu ir’ 
pažanga toli pralenkia kaimy
nus, čia išaugo gražūs ir moder
niškas mūrinis namas,vaisinių ir 
dekoratyvinių medžių sodas ir 
čia labai dažnai savaitgaliais mie

i

Tai charakteringgas antgalvio 
pavadinimas, kur per eilę metų 
dr. J. Adomavičius teikia žmo
nijai sveikatos;patarimus ir at
sakinėja į įvairius sveikatos rei
kalus klausimus.

Malonu skaityt spaudoje kaip 
žmonės už šį didelį, neįkainoja
mos vertės darbą, dr. J. Ado
mavičiui yra dėkingi. Bet ne
malonu retkarčiais skaityti 
spaudoje ir girdėti kalbančius, 

i^ai išreiškia savo nipasitenkini-? 
mus: Geriantysis alk oho! ne
mėgsta dr. Adomavičiaus už tai, 
kad jis pataria iiėgerti, nes gė
rimas žaloja sveikatą. Pypk o-

I rfei, arba to^ie, kurie cigaretę 
! po cigaretės dumia, taip pat ty

čiojasi iš dr. Adomavičiaus Svei 
katos skyriaus. Čia dar kitas ty
čiojasi iš tų, kurie, skaito “Ke
lias i sveikatą”, ir bara dr. Ado- 
mavierų kad neatsakė į jo pa

Visiems tiems, kuriems dr. J. 
Adomavičiaus geri sveikatos pa 
tarimai nepatinka, galima pasa
kyti tiek. kad jis po kiekvieno

— Naujienos, Chicago, 8, I1L

Jaunieji inžinieriai lauko 
tenise taip pat aktyviai dirbo, 
būdami ir universitetu kur jų 
dėka buvo pasiekta tokio lygio, 
kad tarpvalstybinėse rugtynėse 
keletą metų is eilės užimdavo 
gana aukštą vietą.

Be lauko teniso, jaunieji .inži
nieriai yra gerai žinomi ii^ kito
se sporto šakose, kur vis daž
niausiai būna viršūnėse.

Tai tik keli stambesni faktai, 
sididžiavimo vertą jaunystę, jų 
brendimą ir jų laimėjimus. Čia, 
žinoma, tenka paminėti ir jų 

pastangas rūpintis savo vaikų šie 
sesne ateitimi. Tėvai atvykę į’ šį 
krat^, būdami visiškai Idar - jau
ni. čia sukūrė jie šeimynišką 
gyvenimą, čia gimė ir jų vaikai: 
dukrelė pianistė Kristina ir dvy 

:nukai sūnūs. Būdami vispusiš
kai gabūs, sugebėjo svetimame 

sto lietuviai randa sau jaukaus 
pavėsio ir čia savaitgaliais labai 
dažnai nuskamba jautri lietu
viška. sutartinė. Šioje jaukioje 
kaimo ir lietuviškoje atmosfero
je išaugo ir subrendo jų vakai, 
kuriems buvo įskiepyta tėvų 
gimtojo krašto meilė ir -kal-

Kaimynas.

sveikatą
savo rašinio pasiūlo pasiskaityti, 
pav., Michael Gordo, MD. Me
dical Guide For Seniors, Chilton 
Book Co. . ■ 1

Dr. Adomavičius naudoja sa
vo rašymui kaip medžiagų, ang
liškus žurnalus. Tai visi tie, ku
rie nnori skaityti ką dr. Adoma
vičius rašo, tai gali skaityti ame 
rfkoniškus medicinos žurnalus.

"L. Katkus

UN AU/lEXOb” KIEKVIENO 
, . DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR1 BIčiULZi

Wednesday, August 18 1982



Ivan Albright portretas

Aleksas Ambrose,

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

MARIJA NORE

ATEINA

gavo leidimą įvesti diakonų tar
nybą Amerikoje.

Diakonas nėra kunigas, bet jis

V K? LAUKIS E1M1 mlytojoi Petronėlė# OrintaftM it* 
minimai Ir mlntyi apie wnenis ir vietas nėprff. Uetuvoje Ir p’j. 
maišiai# boUevikų oknpadjoa metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3.parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
. ir patarė mums toliau studijuoti.

privilegijas. Tikrai stebėtina, 
kad gautas Judo grašis lietuvio 
sąžinės negriaužia. Tai nieko 
nuostabaus, jei iš tokio asmens 
galima negeroveių tikėtis.

KRAŠTO EKONOMINIAI 
SUNKUMAI IR NEPRI

TEKLIAI

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,' meno Jr naokrifl 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, idėkūomėt nesenstą, Vineg 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V* Stenkoi, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir "Ę» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tj 
M. K. Čiurlionio, M. Meikio, V. Kašubo^ A. ROkftelės Ir A. Variui

tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V RA TYKINUS NOVEUS, H. Eoečenko kūryba, J. VaMSe

ANTANINA REPŠIENĖ ■

NEPAPRASTA ŠEIMOS ŠVENTĖ

• DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa tr ts* 
tintų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis, autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 puri., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprąly*
tas Juozo Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už SI i

1 LIETU V įsKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJataks 
{domiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienafli 
DeturiuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami

kių kokybė labai, bloga', nes rei
kia normą išpildyti, todėl- ir dir
bama stachanovietiškai, , nežiū
rint blogu pasėkų.

(Bus daugiau)

SERVEWTTH PRIDERI 
;THE NARONAL OJARD

įlietų tam tikras kunigo'pareigas: 
iškaityti evangėliiĮą, dalinti ko- 

bažnyčioje ir ją nunešti
• sunkiaP sergantiems a rba’ mirštan 
tiems ligoniams ir t.t.
.Diakonais gali būti ir vedę vy

rai našliai arbes yiengungiaią,bet 
ne jaunesni, kaip 35 metų am- 
žjąps. Diakono paruošimas trun-

Cosmos Parcels Express Corp. "7
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Tel 925-27IJ ... ’ ’ * . ’ ... . • • 1 . • ,

< V. E2LANTINAB '

Neorganizuota demonstracija

Kai susitelkia vienos minties 
ir tikslo siekiantis žmčnių bū
rys, tai intuityviu keliu parodo 
savo užmojus ir tą viešai išreiš
kia žodžiu arba veiksmais, i Ten
ka paminėti ir buvusį įvykį.-

Atvykusieji sutikti- atvažiavu
sius atsinešė glėbius gėlių ,ir 
įteikė ne vieną kitą puokštę, bet 
proporcingai padalinus daugiąu 
nei po’.5 puokštes. Tai .buvo 
meilės įrodymas ne tik savo ar
timam asmeniui, bet ir broliui 
lietuviui. Tuo pačiu įvyko ir ne
organizuota solidarumo demon
stracija, kai buvo gėlių puokš
čių, kurių sumaniai suderintos 
spalvos — geltona, žalia ir rau
dona — sudarė Lietuvos tauti
nes vėliavas. Aišku, okupantas 
įiesusfgaudė, o susigaudęs nie
ko negalėjo pešti, tik turėjo 
praryti' karčią piliulę. Taip ir 
siūbavo* lingavo susitikimo vię-

| SIUNTINIAI Į LIETUVA < Į 
L . MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ I

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL >25-2787

Popiežius Paulius. 6-sis reko
menduojamas Antrojo Vatikano 
suvažiavimo, 1967 m. leido įves
ti kataliku bažnyci 
tarnybą. 1968 m. Ai 
kupų konferencija

atliko jų vaikai: Bernard, Eli
zabeth Sabatine, ir Mary-Ellen. 
Butą. Pirmoji kalbėjo Antino

l Savo kalboje ji 
dėkojo Dievui, kuris suteikė 
/iems jėgų ir stiprybės, kad ga
lėjo jų norai išsipildyti. Ji pa
brėžė, kad tai buvo nelengvas 
darbas: visas penkias dienas 
dirbti įstaigoje ir dar du kar
tu savaitėje lankyti studijas. 
Taip pat ji pabrėžė, jog rems 
Antano darbus visa savo širdi
mi ir kiek tik jos jėgos leis. 
“Šiandien visi džiaugiamės šia 
nepaprasta šeimas šventė’Vbaigė 

Antano žmona Betty.
Dar kalbėjo: Rev. E. J. Knie- 

wel, klebonas F. Militello, Mike 
Amato of Commonwealth Edi
son Co. ilgametis Antano ben
dradarbio ir artimas draugas.Vi- 
si kalbėtojai sveikino Antaną ir 
jo žmona Betty, linkėdami sėk
mės darbuojantis Dievo ir arti
mo labui

Paskutinis žodį tarė pats dia
konas Antanas Butą. Pirmiausia 
jis dėkojo dvasiškiams, kįurię jį 
paskat’no siekti diakono šventi
mo, toliau dėkojo savo mylimai 
žmonai Betty, kuri laike 3 metų 
tęsė studijas;kartu su juo ir jį 
moraliai labai rėmė. Dėkingu
mo ženklan jis įteikė savo žmo
nai Bętty gyvų rožių puokš^ ir 
rankinį laikrodį. Taip tpat neuž
miršo ir savo vaikų, kurię su
rengė šiuos’ iškilmingus pietus, 
o taip pat ir dalyviams, kurie 
pagerbė jį bei jo *šeimą šia ne
paprasta proga.
.■Toliau ceremonijų pravedėjęs, 

sūnus .Mykolas, pakvietė visus 
vaišintis. O vaišės tikrai buvo 
aristokratiškos? Buvo vaišinama, 
amerikoniškai sakant, “smorgas 

, bord”. O ko ten nebuvo! Tikrai 
buvau nustebusi, kad valgykloj 
gali būti tiek daug rūšių mais
to. Pasivaišinę iki soties ir pasi
šnekučiavę ligi & vai. 30 min. 
vakaro, padėkoję šeimininkams, 
pradėjome skirstytis i namus. Iš 
lietuvių mačiau dalyvavo: kun. 
P. Jakulevičius ir jo-draugas 
kun., man rodos, sakė Andriulio 
nis. Jis abu iš Ohicagos. Mokė
si Mr. & Mrs. John Bražinskas, 
P. Urbelienė, G. Leskauskienė 
su dukra, FL Ulis^ < ’ r j

Dabar kelis žodžiai trumpai 
apie Antaną 'Butą. Antanas yra 
Kazimięros Arštikytės dr Jono 
Butų sūnus. Jis gįmė ir augo 
Meltose Parke. Baigęs‘gimnazi
ją, buvo-įstojęs { kunigų šeriu-: 
narrją, kurioje išbuvo 2 metus. 
Nežinau, dėl kurių “ ^priežasčių,

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71»t St, Chicago, H

■ BtriSIIWGAI HFILDGXI RECEPTAI • FANNIE KAT SAL
DUMYNAI • KOaOTIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuu •

Abu £O tėveliai jau yra Iške
liavę į Ten, iš kur niekas nebe- 
grjita. Antaną ir jo šeimą pažį
stu nuo 1949 m. Per visą šį lai
kotarpį nemačiau jo, niekados 
supykusio^ Visada su Šypsena 
kalba, juokiasi, nors ir jis turė
jo yisokių rūpesčiiį- nės buvo 
sunegalavusi jo mylimoji žmo
nelė. Dabar jaučiasi stipriai ir 
gerai atrodo. J j geliu tnfihpai 
apibūdinti taip:’labai religingas, 
sumanus, darbštus, sąžiningas, 
nepamainomas vyrąs žmonai ir 
geras vailęų tėvas. Taip pat di
dėlis patriotas. Jis ne tik sielo
jasi jo tikrosios tėvynės Ame
rikos reikalais, bet jam yra ar- 
timį XJcu tėvelių gimtinės — 
okupuotos Lietuvos vargaL O 
tam pilnai pritaria jo žmona 
Bettty. Jam yra artimi , visų 
žmonių rūpesčiai, Žmoųių rūpės 
čiaih t y. jo rūpesčiai ir jis sku
ba kuo galima kam padėti. Jei
gu pasaulyje būtų nors ?25%i: to
kių žmonių kaip Antanas Butą, 
tai visur viešpatautų taika ir ra
mybė. , > ’

Dar norėčiau paminėti porą 
charakteringesnių įvykių: kvie
timo į iškilmingus pietus pal?ai 
goję įrašyta: “No gifts,.please!” 

(Nukelta | šeštą puslapį)

autorius, . \ 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). \

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SI.

(Tęsinys)
A’.v'rri rašant, tenka pasaky

ti, kad “Gintarui” jau veikiant 
rėkia didesnio remonto, nes 
langai, durys kliba ir reikia da
žų, o sienoms naujo tinko. Štai, 
kad ir fasado frentires įėjimo 
durys užsidaro su dideliu trenks
mu, o užrakto spyna sutvirtin
ta paprasta medine lenta, maž
daug 15x15 centimetrų dydžio. 
Kaip ten gebūtų, Ik t phmą kar
ti psmačiųsiam įspū H sudaro 
tlogą, ypatingai, taip vadina
mam reprezentaciniam vicMiu- 
č.’ui, visais atžvilgiais nėra nau
dinga. Tenka paminėti, kad pri
valomas ar didinamas restora
nas ir, vietinių žmonių teigimu, 
jau kelinti melai, kai stovi pra
dėtas darbas ir gu& lauke staty
binė medžiaga, žodžių,, tas vis
kas rodo, kad n^ra tikro šeimi
ninko. : - ••

An tarno iš jos išstojo. Dar pasi
mokęs, vėliau dirbo Common
wealth Edison Co. užpirkimo 
skyriaus vedėju Chicagpje. šią 
žiemą išėjo j pensiją. Jo žmona 
jura airių kilmės, bet labai nuo
širdi, draugiška ir veikli, ypatin
gai labdaros organizacijose. Jie 
išaugino ir išmokslino 4 vaikus: 
du supus Mykolą ir Bardard ir 
dvi dukteris: Elizabeth — Saba
tine ir Mary^Ellen — Butą. Jį 
pažinau gana gerai, nes jo tėvai 
mario šeimę atsiėmė į šią svetin
gą Ameriką. Antanas yra žino
mas, kaip income tax pildyto-

Neveltui kursuoja anekdotas: 
viskas mūsų — tik nieko netu
rime, visko turime — tilk nieko 
nėra. Žinoma, juokinga, bet tas 
juokas išplaukia per ašaras, ku
riomis žmogus apverkia savo 
sunkią gyvenimo dalią. Lietu
voje dabar mažai kas kalba bei 
įdomaujasi politiniais įvykiais 
ar net mokslo bei kultūros at-* 
siekimais. Daugiausia galvoja
ma apie re:kalingų gyvenimui 
daiktų įgijimą, žinoma, maistas 
stovi pirmoje vietoje.

Svečiuojantis pas artimuosius- 
atvirai pasisako, kad mėsos ne
valgė, o kitus produktus taupė i 
bent mėnesį ar daugiau. Tad žiū ’ 
rint į padegtą stalą . ir ašaros ’ 
pasirodo akyse, kai paskutinių! 
kąsniu tave vaišina. Ar tai pa-J 
trkės bendradarbiautojas - tilti-j 
ninkas? O, jei jis žino ir matė, Į 
tai tyli lyg žuvis vandenyje. Tai J 
būtų detantės pažeidimas.

Tiesa, dabar leidžiama turėti i 
vienai šeimai gyventi namą tik 
todėl, kad reikia parodyti už
sieniui “lygybė”, nes. partiniai 
magnatai turi gražiausius na-, 
mus, vilas ir kitokias nuosavy
bes. Gi eilinis darbo žmogus nie
ko neturi, laimingas gaudamas 
kooperatyvinį butą nusipirkti; 
bet už jį mokės keletą dešim
čių metų. Pasistatyti namelį ga-- 
li tik tas, kuris sugeba kombi
nuoti, atseit, būti juodosios rin- 
kos^biznieriumi”. Tad vykstant 
tokiam neracionaliam gyveni
mui, neigiamai tas atsiliepia į 
viso krašto ūkinę struktūrą, pra 
dedant nuo duonos ir baigiant I 
reikalingomis' buities gyvenimo* 
prekėmis.

x Lietuvoje maisto užtektų per 
akis, jei nereikėtų didžiajam bro 
liui atiduoti net 75% visų paga
mintų gėrybių, žinantieji teigia, 
kad yien tik .Marijampolės ap
skritis, pagal’dabartinį taupesnį 
maisto suvartojimą,galėtų išmai
tinti visą Lietuvą.; Sunku būtų 
ir patikėti, bet pridėkime dar 
vieną apskritį, o kitų apskričių 
gėrybes atiduodama Sov. S-gai 
už mažą mokestį, jei iš viso kiek 
mokama, tai gaunama natūra pa 
prasčiausiomis prekėmis.. Pavyz
džiui, anglys turėdamos daug ak

ka apie 3 m. •;»jg
1982 nu balandžio trėn. 18? d. 

2 vai. po pietų švento Vardo Ka 
tedroje, Chicagoję vyskupas Ne ^Qna 
viii W. Haynes įšventino 25 nau
jus diakonus.

Chicagos arkivyskupijos dia
konų šeima piaturtėjo !r dabar 
turi 450 žmonių. Tai yra pats di
džiausias skaičius Amerikoje.
Įšventintųjų diakonų tarpe yra 

ir Melrose Pa ko kolto jos gy
ventojas, čia gimęs ir augęs lie
tuvis Antanas Butą.

Ant ar as Butą su žmona Bet- 
4y, labai gerai apsvarstę ir išna
grinėję šį svaibų reikalą (kitaip 
sakant, Antano noAą tapti dia
konų ir tarnauti Dievui ir arti
mui) 1979 m. balandžio 23 d. 
pradėjo studijuoti.

Paskaitos vykdavo du kartu 
sakaitėj. Vienos paskaitos būda
vo. būsimiems diakonams ir tuo 
pačiu melu paskaitos jų žmo
noms. Užsiregistravo 38, o baigė 
tik 25. Tai buvo nelengvas da
lykas Butams, bet Antanas iš-! 
tvėrė ir savo studijas ir pasiau
kojimą balandžio 18 d, apvaini-. 
kava, įgydamas diakono šventi
nimą. -i.1v

Tą pačią dieną Antanas su šei
ma 6 vai. vakaro surengė iškil
mingus pietus Nielsons restora
ne, esančiame prie North ir Har
lem gatvių kampo. Pietuose da
lyvavo virš 150 kviestinių sve- 

. čių. Svečius sutiko Antano abi 
dukterys. Kiekvienam svečiui 
buvo paruošta kortelė su pavari 
de ir stalo numeriu. Man ir M,: 
Paugienei teko talas Nr. 1, t. y. 
giminių. Nuo 6 vai. iki 7 vai. bu 
vo cocktail. Galėjai gauti visko, 

'ko tik norėjai. Septintą valandą 
prasidėjo ceremonijos, kurias 
pravedė jų vyriausias sūnus My
kolas (Mike). Garbės svečių sta
lą sudarė: Rey. E. J. Kniewel, 
Šv.-Širdies parapijos klebonas F. 
Militello, Antanas ir Betty Bu- 
tai, Rev. Murphy ir Rev. A. A. 
Frieman. \ . 1

: Ceremonijos, buvo pradėtos
■ dviem giesmėmis: “How Great
■ Thou Art”, ir “Aleliuja”, kurias

•mis.; autODUsas, Kuris veze 
atvykusiais į viešbutį, virto tik
ra geliu oranžerija. Panašiai 
buvo ir įišvykstant iš Vilniaus 
į: Amerikoj.
ir tariam uosius “reporterius”, 
kurie tik iš tolo stebėjo, nedrįs
dami arčiau' prieiti ir užmegzti 
bet kokius pokalbius, žodžiu.jei 
nelendi prie'jų ir nerodai šyps
nį, tai tavęs? nekalbina. Užkalbi
na tik tuos, ; kurie patys lenda 
jiems į akis, o paskui sako, — 
buvau išprovokuotas kalbėti, ži
noma, gali būti ir išimčių, bet 
be ugnies dūmų nėra. Aišku,kas 
važiuoja per Vilnį (Tėviškės 
draugiją), tai Jie pagal įsakymą menų, beveik nedega. Atsiuntė 
turi viską juodinti, kas lietuviui 
brangu ir girti okupantą, 
privalo atsilyginti

ir baigta, kur nori — ten dėk. 
nes Panašiai yra ir su kitokiomis 

suteiktas prekėmis. Bendrai paėmus, pre-

U1IWi
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Reaganas įtikino demokratus, ' 
suskaldė respublikonus ;

Prezidentas Ronald Reaganas yra geras kalbėtojas, 
apdairus politikas ir gabus artistas. Antradienio naktį 
jis pasakė vieną svarbiausių savo kalbų. Ta kalba turėtų 
būti pagrindas visai jo ekonominei politikai. Visi džiau
giasi, kad dolerio vertė šiek tiek pakilo ir nesiblaško, 
kaip blaškėsi anksčiau. Bet didelė krašto gyventojų dau
guma taip pat jaučia to pakitimo pasekmes. Dirbančių 
skaičius sumažėjo, taupymo bendrovėse turėtos santau
pos išgaravo, o mažesnės bendrovės bankrutuoja viena 
po kitos. ' ji'.'--

- Visą praeitą savaitę-prezidentas Reaganas tarėsi su 
respublikonais ir demokratais.' Jis buvo tikras, kad res
publikonai jo vedamai ekonominei politikai pritars. Sa
vaitės pabaigoje jis buvo sukvietęs į David stovyklą res-' 
publikonų ir demokratų itakingesnius veikėjus Senate ir 
Atstovų Rūmuose. Tame pasitarime stipriausią susikir
timą jis turėjo su respublikonų veikėjais. Jis turėjo jiems 
priminti, kad jis yra respublikonų politikos vadas, o ne. 
jie. Tai labai silpnas argumentas. Tai reiškė, kad jis res-- 
publikonų neįtikino.

Tuo tarpu demokratai, pasiryžę kovoti prieš prezi
dentą respublikoną, sušvelnėjo. Jie nuėjo buvusio demo
krato, tapusio respublikonu atstovo Hyde keliu. Jie pri
pažino, kad reikia imtis priemonių krašto ūkio reikalams 
sutvarkyti.

Bet prezidento Reagano logika parodė savo stipru
mą Lyn Nofziger atveju. Pastarasis buvo gyvas ir išra
dingas prezidento patarėjas. Praeitų metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje "Nofzigerio patarimai visai nepatiko 
prezidentui. Nofzigeris nurodė, kad prezidentas klysta, 
bet prezidentas jo patarimo nepaklausė.

Nofzigeris ne tik išėjo iš Baltųjų Rūmų, bet prisi
jungė prie respublikonų finansininkų grupės, kuri prie
šinosi prezidento daromiems žygiams. Prezidentas pasi
kvietė Nofzigerj ir Įrodė šios politinės grupės pozicijos 
silpnumą. Ne prezidento patarėjas Įtikino prezidentą, 
bet prezidentas Įtikino NofzigerĮ, kad jis ir visa respubli
konų finansininkų grupė klysta.

Prezidentas įtikino Nofzigerį. Specialistai, pažįstan- 
tieji prezidentą, mato, kad Kongresui pasakyta kalba 
Nofzigerio paruošta. Prezidento Reagano politinę proble
mą jis padarė visų krašto gyventojų problema. Preziden
tas nurodė, kas naudinga Amerikos ūkiui ir valstybei. 
Jis kvietė Kongreso atstovus padėti jam, prezidentui, 
o jeigu atstovams ir senatoriams klausimas dar nebūtų 
aiškus, tai krašto gyventojų dauguma šiuo reikalu turė
tų pasisakyti.

Prezidentas Reaganas paprašė Kongresą, kad pakel
tų valstybės mokesčius 98.3 bil. dolerių. Prezidentas pats 
pasakė, kad šitas klausimas jam labai nemalonus. Visi 
žino, kad jis pats kalbėjo apie valstybės mokesčių maži
nimą, o dabar pats siūlo pakelti mokesčius ne milijonais, 
bet bilijonais. Ne dešimčia bilijonų, bet bemaž visu šimtu 
bilijonų dolerių.

— Man pasakoja, kad Šis įstatymo projektas yra 
nepopuliarus. Taip gali būti. Tai kodėl aš jį siūlau? Aš. jį 
siūlau, nes šis įstatymas reikalingas Amerikai. Aš pri
tariu jam, nes jis teisingas. Aš siūlau jį priimti, nes šis 
projektas, kartu su padarytais įvairiais vyriausybės iš-, 
laidų apkarpymais, sumažins valstybės mokamus procen
tus ir daugelį amerikiečių vėl grąžins į darbą.

Savo kalboje prezidentas nurodė, kad valstybė turi 
daug skolų, bet prezidentas palietė -tiktai skolų nuo
šimčius. Pirmadienio naktį prezidento Reagano kalba 
sukėlė didžiausią kritiką Kongrese. Atstovų Rūmuose 
respublikonai turi mažumą, bet 192 respublikonai pasi-’ 
sakė prieš prezidento pasiūlymą pakelti valstybės mokes
čius beveik šimtu bilijonų. Kongreso atstovai galvoja 
praktiškai: jeigu jau šiandien krašto gyventojai nepa-. 
tenkinti nedarbu ir visokiais pajamų apkarpymais, tai 
toks didelis mokesčių apkrovimas krašto gyventojams 
dar labiau pakenks respublikonams.

Tuo tarpu .Atstovų Rūmų demokratai, visą reikalą 
apsvarstę, beveik pritaria prezidentui Reaganui. Jie pri
pažįsta, kąd vien tiktai nuošimčiais : valstybė išmoką 
bilijonus. Jeigu valstybės Skolos dar labiau bus padidin
tos, tai už skolas mokami nuošimčiai dar labiau padidės." 
Kiti respublikonai pripažįsta, kad prezidentas šiuo ąt>4 
žvilgiu teisus. T . . T, < -

Demokratus ragina pritarti prez. Reaganui ir kitais; 
sumetimais, būtent: jeigu daba'r krašto gyventojai ne
patenkinti ekonomine būkle, tai nepasitenkinimas bus; 
dar didesnis ne tik prez. Reaganu, bet ir respublikonais. 
Artėjančių rinkimų metu gali būti suduotas mirtinas 
smūgis respublikonams.

Tuo tarpu azartiškai. žaisti mėgstantieji, respubliko
nai balsuos su demokratais. Jeigu prezidentui pavyktų 
apmokėti didoką dalį skolų, nereikėtų mokėti tokių di
delių nuošimčių, tai vistiek respublikonams būtų didelis 
laimėjimas. Rinkimų metu tai būtų didelis kreditas res
publikonams.

Prezidentas pasakė visam kraštui, kas reikėtų daryti? 
98.3 bil. dolerių tektų paskirstyti trims metams. Ar Kon
gresas norės tokio žygio imtis, tai priklausys nuo paties 
Kongreso. Jeigu gyventojai pritartų, tai Atstovų Rūmų 
nariai ir senatoriai keistų savo nuomonę. Iki galutinio 
sprendimo, visi klausimą aptars ir galės pakeisti dabar
tinę nuomonę. Prezidentas Reaganas, klausydamas naujo 
patarėjo, savo kalba visą kraštą Įtraukė Į diskusijas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

ui

JUOZAS PHONSKL'S

kardus, ištroškusius mūsų ne
balto kraujo: Tcryžeivhi kėsina
si mus krikštyti, bet nė vienos 
bažnyčios mūsų žemėje nepa
statė, nė vieno kunigo neįdėjo. 
Tiktai garbingi mūsų kunigaikš
čiai Vytautas šu Jogaila tūlus 
mūsų tarps apkrikštijo. Susimil
kite ant mūsų, mes meldžiame 
krikšto. Eet atminkite, jog mes 
čmonės esame, ne gyvuliai, ku
riuos pardavinėja ir dovanoja; 
mes esame taip pat Dievo su- 
tvėrhnai, sutverti į jo paveikslą 
ir laisvi kaip Dievo vaikai; mes 
norime laisvę išlaikyti ir laisvai 
gyventi. Todėl šaukiamės pas 
šventąjį tėvą... mes širdingai 
'norime bMi apkrikšiyti, tik ne 
krauju...”

Tuo tarpu kryžiuočių mistras 
Konradas su stipria kariuomene 
siautė po Lietuvą. Dievo padėji
mu, kaip sako tų laikų raštai... 

I Vytautas vėl buvo sutrukdy
tas prasidėjusio karo su masko
liais, ir Dubysos saloje atnauji- 

■ no su kryžiuočiais sutartis, ne 
! tik vėl atiduodamas jiems Že- 
• inaičius, bet ir pažadėdamas jų 
! nebešelpti, kuriuos kryžiuočiai 
vėl žudė, žemaičiai vėl išpulda- 
mi iš girių, ‘kuriose tada bega
lėjo gyvi išlikti, vėl savo nau
juosius valdovus, kryžiuočius, 
vienus išskandino, kitus išvai
kę, vėl į balas ir girias išsislaps
tė. Naujasis kryžiuočiu komisa
ras žemaičiams Elfenbach, ne
galėdamas kaltininkų sugauti, 
liepė visiems įtariamiems žem- 
lionirhs galvas nukapoti, ir dau-

me nei kalbame. Mūsų ^.tėvūnus įėjimo rūsių prievaizda buvo 
pavergę, surištus’fe.jnąžėnsikryžuipčių iš
varė; dūlus, su ^ičromTs įyvtis f atfdjritas žerfiaitis gerkrikštytas; 
ūgnyjš sudfegino,-. ^adangi^btfe ' *
nenorėjo jiems savo vaikų a|L/ 
duoti; mūsų seseris ir jaunutė-’ 
les dukteris varu mums išveržė.
tie, kurie kryžių ant krūtinės“ 
dėvėjo. Jas, su skaudulingu gai

lesčiu sakome, jie išžargino; tas 
nutiko mūsų akivaizdoje ir mes 
tai galime paliudyti.

Kaipgi visų gerbiamiausiai 
mūsų krašto vyras pavarde Kir- 
kutis turėjo grakščią dukterį, 
kurią jam kraugeriai iš jos bro
lio atėmė. Tokį mergaitės išnie-- 

'kinimą broliai negalėjo nuken-J 
tėti, kurie, regėdomi kryžeivius; 
žarginarit savo seserį, kalavijais 
juos nuverpė. Labai garbingą ir 

' ;garsų žemlionį Visiginą, sugavę" 
su žmona ir "kūdikiais, nuvedė į 
Parūsnį ir tenai visus užmušė. 

| Kito žemlionio Smulkiuose su- 
Į degino namus ir tada gyvento- 

Mūsų nelaimė iš pamažu pra-’ jus nugalavo, vos pats beišsprū- 
sidėjo, ilgaisiui įsigalėjo. Visus do iš giltinės. Bet antrą žemlio- 
javus, bartis bei aulus vienuo- nį iš Sungailiu nukirtę, jo kūdi- 
liai mums atėmė; dabar mūsų kius išvedė į vergus, 
laisvas kupras nakties darbafj Klausykitės, krikščionių vieš- 
nulenkė; išžudė mūsų vyrus (ei-, pačiai. Mes nieko nelaukiame, 
gočius) ir žmones, neišgalimo-1 kaip tik kruvinos giltinės, ir ta
nūs baudžiavomis atėmė mums da jūs jsiaėsite (į makštis) jūsų

KODŽL MŪSŲ ŠIANDIEN BELIKO TRYS MILIJONAI? 

(Tęsinys)

žvejybą ir medžioklę, užgynė 
prckiauli su svetimais kraštais.

Visų sopulingiausia mums yra, 
kad jie kasmet mūsų vaikus 
ima užstatais; nuožmiai iš mū
sų griebia mūsų pačias, verčia 
mus skirtis su jomis; dar dviem 
šimtais mūsų kądikių kaip už
statu nesitenkina.

'Mes maldaujame jūsų, klau
sykite, klausykite, kurie teisy-
bę mylite. Mes daugiau verkia-1 gybę, ■ sugaudęs, apkalė. Bet ka-

ėįjas; iš. mažens Įįryžuiočių iš- V-' j r* f w- w.. \

’ T. - Juozas'Prdnskus '

Kaip jie drįsta broliais vadin
tis? Kaip jie gali krikštyti? Kas 

*nori kitą mazgoti, turi-pats būti 
tyras: Tiesa, parusnėnai (prū
sai) yra perkrikštyti, 'bet riieko 
nežino apie - savo tikybą, kaip 
kad jie tebebūtų visai nekrikš-, 
tyti. Vienuoliai kryžiuočiai pul
dami svetimus kraštus, parus- 
nėnus visuomet siunčia priešaky 
nekaltų žmonių kraujo lieti, šie 
jų klauso, degina bažnyčias (tur 
būt, nekatalikų. — J.P.), siau
bia smarkiau nei turkai, ir juo 
jie baisiau terioja ir sarioja, juo, : 
labiau kryžeiviai giriasi. Todėl ° 
mes nuo krikšto ligi šiol saugo
jomės, nenorėdami likti kaip ■ 
parusnėnai.

p^eidp?iir jie. nuėję užmušė patį 
ElfenbaehąĮ.

Tai buvo naujo sukilimo gan
das, ir visi kas buvo likę gv-vi. 
griebėsi iš naujo ginklo, kokj 
bepačiupo. Daukantas rašo:

Kas aprašys tą namų meilę ir 
tą stropumą, kokį tą rūsčią die 
ną žemaičiai rodė^ trokšdami 
po senovei dar laisvi gyventi; 
kaip gi. visi po kits “kito griebėsi 
ginkluotis; laimingas buvo, kas 
dar tūrėjo kur nors paslėptą 
ginklą; neturintys, b r a n g i a i 
brangesniai už jį mokėjo; į vie
ną karo žirgą du tris valakus 
žemės davė, jei tik kame bega
lėjo gauti. Ir taip į vieną va
landą visi žemaičiai bruzdėjo 
ginkluoti. Tuojau naujas pilis 
Pridberg ir Tabišąi, kurias kry
žiuočiai vėl buvo pastatę Padu
bysyje, su žeme sulygino; vie
nus kryžiuočius nugalabijo, ki
tus išvijo, ir vienu akimirksniu 
tarėsi laisvi besą.

(Bus daugiau)

PIRKITE JA TAUPYMO ftONUS

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Ir kai Witlamo vyriausybė buvo pašalinta iš 
valdžios 1975 m. gruodžio mėn., vienas iš pirmųjų 
naujosios vyriausybės Australijoj aktų buvo pa
naikintas tas ankstyvesnis pripažinimo aktas.

Tokio įvykio dar niekad neįvyko. Tai yra be- 
precedentinis Įvykis pasaulio istorijoj, kad vals
tybinis pripažinimo aktas būtų atšauktas naujos 
vyriausybės. Bet ką jie (Australija) padarė, Nau
joji Zelandija to nesiryžo padaryti. Ir nauja kon
servatyvi Maldoono vyriausybė nepasekė austra
lų pavyzdžiu.

Dabar, tarptautinės teisės požiūriu, mes te
turime tik vieną šalį, kuri pripažįsta de jure Bal
tijos valstybių inkorporaciją į Sovietų Sąjungą, 
tai yra Naujoji Zelandija. Bet tai nereiškia ir ne
padaro galiojančiu to’nepripažinimo pakto viena 
valstybė, kaip viena kregždė nedaro oro ir neat
neša pavasario.

Vienas iš susirinkusiųjų Įsiterpė su klausimai:
- 0 Švedija? ' ' ■ ' '
— š"ed:niekai’ nepripažino de jure, nieka- 

'a; tik dc fakto. Nesvarbu, bet svarbu, kad pa- 
’-rdirėc d’džiAs os valstybės — anglosaksai 

(anglai ir amerikiečiai), prancūzai nieko nepasi
sakė tuo klausimu; nepripažino ir vokiečiai. Pa- 
gridinės Europos valstybės tą aktą nelaiko galio- ■ 
jančiu ir tuo pačiu priima Į savo sąstatą kaip I 
nepriklausomus suvereninius vienetus ir Baltijos 
valstybes.

Ačiū, tai ir viskas, ką aš norėjau šiandieni 
pasakyti. ' Į

Paskaita tęsėsi 1:15 vai. Ji buvo Įdomi ir susi-1 
rinkusieji ją išklausė šu dideliu susidomėjimu. -4

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Čia aš perduosiu tik kelis pačius būdingiau-i 

sius ir reikšmingiausius klausimus ir atsakymus.
A. Regis paklausė: |
— Kas būtų atsitikę, jei Lietuvos vyriausybė 

būtų paklusus nacių Vokietijos pasiūlymui ir pri-i 
ėmus jų siūlomą pagalbą ir Lietuvos kariuomenė 
būtų Įžygiavusi Į Vilnių ir jo apylinkes. Į kuriasi 
mes reiškėme ir tebereiškfame savo pretenzijas, ir; 
būtų užėmusi. Tuo atveju, Lietuva būtų ?pa$ida-f 
riusi Vokietijos karo partneriu, kaip Rumunijai 
ir Vengrija, ir Lietuvos kariuomenės daliniams 
kartu su vokiečių kariuomene būtų reikėję žy
giuoti į rytus prieš Sovietus. To Lietuvai nepa
darius, prie vėlesnių aplinkybių mes praradome 
kuone milijoną savo gyventojų. Ar tada būtų bu
vęs didesnis gyventojų nuostolis, jei būtume su
tikę su vokiečių pasiūlymu? Karui pasibaigus,j 
gal Sovietams nebūtų buvę patogu Lietuvą inkor
poruoti Į Sovietų Sąjungą ir gal tada Lietuvai 

kaip Lenkijai ir kitoms valstybėms būtų buvęs 
suteiktas satelito statusas?

Dr. A. Štromas atsako:
— Gerai, aš pasakysiu, aš tikrai galvojau apie 

tuos klausimus. Reikalas yra toks: tas slaptas 
prūtdkolas, kuris buvo pasirašytas 1939 m. rug- 
įpiūčio 23 d., ne tik nustatė tą Vokietijos ir So
vietų Sąjungos zoną šiauriniu Lietuvos pasieniu, 
bet taip pat abidvi šalys — Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga — pripažinb Vilnių Lietuvai. Abi šalys 
visai aiškiai pasisakė tame slaptame protokole, 
kad Vilnius ir jo apylinkinės teritorijos’turi pri
klausyti Lietuvai. Ir buvo keistai suformuluota: 
'‘Lietuvos interesai Vilniaus krašte yra 'pripažįs
tami abiejų susitariančių šalių”.

"Kaip tik remiantis tuo, kaip jūs sakote, ka
dangi Lietuva turėtų priklausyti Vokietijai, Vo-1 
kieti jos Įtakos zonai, tai jie ir ragino mus iš karto 
eiti <į Vilnių. ‘Dabar, kodėl Lietuvos vyriausybė 
šito nepadarė? O nepadarė vien del paprastos 
į>riežaštiesr0ėrto,‘kad rusų kariuomenė jau sto
vėjo ‘tėh 'pat ‘ir ’btivo pasakyta, kad ji ten turi 
įžygiuoti.

Ir kol mes ruošėmės, jie jau ten Įėjo. Kol mes 
svarstėme, kol ką darėme, rugsėjo 1 d. prasidėjo 
karas ir iš karto, už savaitės pradėjo ęi|i kariuo
menės iš abiejų pusių.-Tai galų, gale* netarė, -jau 
buvo duoti žępklai, kad vistik Vilnius atiteks 
mums su Lenkijos galu, kad nereikia provokuoti 
nesantaikos su rusais. Tokia buvo motyvacija, 
kodėl ncpaklusom vokiečių patarimui.

Dabar, dėl bendros padėties, ar ji būtų pasi
keitusi, galvoju, kad nebūtų. Nebūtų todėl, kad 
vokiečiai labai lengvai užleido. Jau rugsėjo 28 d. 
Lietuva buvo užleista Sovietams Molotovo ir Rib- 
bentropo susitarimu, jie vistiek eitų pirmyn ir 
mes negalėtume pakeisti savo pozicijos. Jeigu vo
kiečiai būtų laikęsi tuo, ką jūs sakote, na, Lietuva 
pilnai jų zonoje (vokiečių).'Tai tada greičiausia 
Lietuva butų skirtingoje padėtyje nuo Latvijos ir 
Estijos. Ir būtų dabar kaip Lenkija, ir Vengrija, 
ir Rumunija satelito pozicijoje.

:Regis: — Tokiu atveju būtų kiti sanykiai iš 
srvyštę ir vokiečiai nebūtų užlėidę.

Dr. Štromas: — Bet vokiečiai patys užleido. 
Regis: — Kadangi Lietuva atsisakė.
Dr. Štromas: — Aš manau, kad ne dėl to. 

Aš manau, kad grynai jų pačių ’kombinacijų su
metimais. Jie norėjo daugiau gauti Lenkijos teri
torijos ir pagalvojo, kad jiems apsimoka tą ^biz
nį” padaryti — atiduoti Lietuvą ir daugiau gauti 
Lenkijos teritorijos. Irmanau, kad nuo to, kaip 
Lietuvos vyriausybe besielgtų, 'niekas daug ne
pasikeistų, nes, matot, iš vienos pusės taip Lie
tuvai buvo galima pasakyti: “Užimkite Vilnių, 
nes faktiškai Lietuva buvo įjungta į Vokietijos 
zoną”. Taip. Vokietijos vyriausybė ir sakė: ‘*Mes 
pfipažfnome Vikrių^ Vilnių jūs gausite, tai eikite 
ir: paimkite”. ■

k ‘ t {Bus daugiau)
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖSAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGU?
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

y aNDOSc 3 8 darbo dienosdi

TMu M2-X7X7 *rk« 562-273*

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susiUrimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Jst SL T«L 737-5149 

Tikriną Akis. Pritaiko akinim 

ir “contact lenses\

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
~ 2656 WEST 63rd STREET 
~ Valandoc antnd. 1—6 poęieL

KALBOS KAMPELIS
Tilpti ar išspausdinti?

Žmogaus gyvenimas keičiasi—; 
keičiasi ir kalba. Kalba yra tol 
gyva, kol ja kalba. Visų mūsų 
pareiga — rūpintis kalba, kad ji 
būtų tobula, reikia ją ugdyti, to
bulinti. Tik taisyklinga kalba 
mes galime aiškiai suprantam s i 
išreikšti savo mintis. Kalbos to
bulumas rodo tautos kultūrin
gumą, nes kalba yra aukščiau
sioji dvasinės kultūros apraiška.

Kiekvienas žodis turi tam 
tikrą reikšmę ir vos mes tą žodį 
ištartą išgirstame — supranta
me jo reikšmę, ar ji būtų daik
tinė, ar kitokia. Bet kartais tas 
pats žodis gali turėti kelias reikš
mes, o reikšmė gali būti išreikš
ta keliais žodžiais. Rašant, rei
kia visada parinkti tinkamiau
sius žodžius norimai minčiai iš
reikšti. Bet rašydami dažnai pa
vartojame žodžius, kurie savo 
reikšme tik aptemdo — daro 
neaiškią mūsų reiškiamą mintį.

Čia kaip tik daugiau kreipsiu 
dėmesio į praktišką kalinis var
tojimą.

Dažnai mūsų spaudoje varto
jami žodžiai, kurie savo reikš
me netinka vienai ar kitai są
vokai išreikšti Pvz., mūsų kas
dieninėj spaudoj rašydami la
bai pamėgo vartoti žodį tilpti,
vietoj žodžio išspausdinti: laik- žuvusius japonus karius

paltyje Htpo straipsnis, buvo pa* 
talpinta žinute, buvo patalpinta 
nuotrauka ir 11.

^žedis tilpti yra geras, lietuviš
kas, bet tik atveju ne vie- 
tej pavartotas, žodžio tilpti 
reikšmė (tilpti, telpa, talpa, tal
pumas) : šitame inde telpa pen- 

titrai vandens. J vežimą krau
sime tiek rugių, kiek tfk tilps. I 
šiais metais javai gerai užderė
jo (užaugo), kad į kluonų ne
telpa. čia visur reiškiamas tal
pumas. Bei kada rašome laftt- 
ršštyje tilpo straipsnis, buvo pa
talpinta žinutė, ar nuotrauka, I 
žarome kfaidą — duodame žo- 
dliui typti k.to žodzio išspa'us- 
Imti reikšmę.

Taigi, 'daugiau netalp’nkime1 
laikraštyje straipsnių, žinučių, 
pranėšimų, ‘fotografijų, o juoa 
išspausdinkime: laikraštyje bu
vo išspausdintas straipsnis, ži
nutė, pranešimas. (Kalbant apie 1 
fotografiją, galbūt geriau tiktų 
buvo fdėta i laikraštį).

Dar šis tas iš kalbos

Sutikęs žmpgiL ar rašydamas 
laiška, klausia: “Kaip gyveni? 
Kaip einasi? Pirmas klausimas 
— Kaip gyveni yra aiškus, bet 
blogiau su antruoju: Kaip tau 
einasi? Užklaustasis dažnai net 
ir nežino, ką į tokį klausimą at
sakyti. Pasitaiko ir tokių atsa
kymų: “Pirmiau dar geriau ėjo
si, o dabar jau pablogėjo, kai 
einu, turiu ir lazdele pasirams
čiuoti, pasigelbėti.

Taigi, nesusikalbėjo: paklau
sė j as negavo atsakymo į savo 
klausimą, o paklaustasis atsakė 
taip, kaip jis tą klausimą supra
to. Taigi, galbūt geriau neklaus
ti: Kaip tau einasi?, o paklausti: 
Kaip tau sekasi?
-.. > Tamulynas

— Japonijos premjeras Ženk o 
Suzuki pagerbė visus karo metu

Funeral Home and Cremation Service

UDEIKI*

M. Šileikis Potvynio Madona

1
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ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINES chicagos LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) 
Seimo iškilmėse dalyvavo 37 
draugijos ir’8 orkestrai. Eiseno-j "7^." 
je buvo keturi išpuošti 4-rių i£
arklių vežimai: mergaičių — 
Birutės, Apšvietus Moterų Drau
gijos, Lietuvių Jaunimo Ratelio 
ir Liet. Pardavėjų D-jos. Pavie-Į 
nių buvo apie 20 vežimų ir apie 
70 karietų. 'Žmonių prisirinko 
tiek daug, kad visi negalėjo su
tilpti didžiojoj Armory svetai
nėj. Paradui vadovavo M. Da
mijonaitis, iškilmių rengimo 
pirmininkas; SLA delegatų bu
vo 127.

Chicagos gyventojų statisti
koje, kuri buvo paskelbta vietos

spaudoje, pažymėta, jog per 
,7| penkerius metus (1905-1910) iš 

lietuvių tėvų gimė 9,052 kū-

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

MODEKNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

į
-?

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Chicagoje veikianti Simano^ 
■Daukanto Draugija išleido savo: 
knygų katalogą, iš kurio maty-i 
ti ,kad tuo metu knygyne buVor 
36-1 knygos. Jos buvo duodamos 
nariams parsinešti. Vėliau kny
gynas buvo papildytas 92 kny-. 
gomis. Jis likvidavosi bene 1951 
metais. Jį nupirko Nemuno kny
gynas.

Ciceroje liepos 11 d. įsikūrė 
Tėvynės Mylėtojų D-jos 118-tbjiL 
kuopa. Pirmąją valdybą suda
rė: J. Mikolainis — pirm., J.

' Areška — vicepirm., I. Gudavi
čius — sekr., F. A. Golumbickas 
— ižd. Kuopa turėjo savo kny
gynėlį ir nedidelį chorą, kuris 
vėliau susijungė su Liet. Socia-

! lislų S-gos 137-tos kuopos choru, 
i 7,17 d. buvo surengtas 500 me- 
j tų sukakties paminėjimas kovų | 

ties Žalgiriu. Rengimo komite- f 
tą sudarė: kun. M. Kriaučiūnas, j

į J. Ilgaudas, J. M. Tananevičia, 1 
! kun. K. Ambrozaitis, S. Marcin- I 
l Bj kevičius ir B. K. Balutis. Komi- • g 

tetą rėmė lietuviškos organiza- g 
ei jos pinigais ir gausiai daly- Į 

vaudamos pačiame minėjime. įg
Chicago j e įsikūrė Moksleivių | 

Šelpimo Ratelis. Tikslas buvo f 
šelpti moksleivius. Ratelio na-f f 

j riai buvo vien, socialistai. Mo
kėjo po $3 nario mokesčio į me
tus. Buvo apie 20 narių. Gyva
vo apie 3 metus. Pirmutiniai or- ’ 
ganizatoriai ir nariai buvo: Pj 

! Galskis, P. Kaitis, Remeikis, J. 
Mickevičius, J. Katilius, A. Pa
niška,. V. Pačkauskas, M. Duns 
dulienė, E. Višniauskiūtė Degu
tienė ir kiti.

Kompozitorius M. Petrauskas 
I Chicagoje įkūrė pirTna Ameri
kos Lietuvių Muzikos Konser
vatoriją.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

-

I

PERKRAUSTYMA1

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
S

■

IBUTKUS - VASAITIS
r<: OLympic UMI

TeL: LAfayetU I-M71

AMSULAMSC 
PATARMAVIMAf

!
-

L*#d»twvių

Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAI , 

VISOSE MUŠTO 

DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Leidimai — Pilna ipdrauds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T.L 925-8063

2424 WEST'Syth 8TRE8T 4 R£fabb« 7*1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hili*, HL >7,4-4411

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RašdcBcilM teleL; 448-5543

TEDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208.

i

— JAV neduos jokios para-' 
mos Somali jai, jei prezidentas. 
S. Barre nepraveš rinkimų ir< 

Į neįtrauks gyventojų ♦į/ krašto į 
valdymą.

A. A, Viktoro Karoso atminimui

♦

PETRAS BIELIŪNAS

Iš viso $315.00
LUU
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Apdrausta* perkr austyma* 
ii Įvairiu etsturnv 

ANTANAS VILIMAS 
Teh 374-1882 arba 37M9H

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. iš stoties 
SVLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
hnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
nas ir Valentina Minkai Biznio 
veikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų .krautuve, 502/E. 
Broadway, Šou Boofovų Mas*. 02127. 
Telefonas 248-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi- 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie

tuvišku uovsnų.

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui

A. A. JULIUI ZALATORIUI
Amžinybėn iškeliavus, 

jo dukrą Leontiną Zalatoriūtę-Dargienę, žentą dr. Vytautą 
Dargi ir visą jų šeimą šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENE

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštė* automobiliams pastatyti

į
t

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650

vietoj gėlių, Naujienų paramai aukojo sekantieji asmenys:
Kazys Povilaitis ..... „........................      $50.00
Antanas Kuras ............. .............
Dr. Vytautas ?Dargis..................
Antanina Repšienė ....................
Justinas Žirgėlis............ ............
Antanina Liorentaitė ...............
Aldona ir Vincas Kačinskai......
Marija ir Justinas Palubinskai
Viktoras Kožica ____________
Joana Mikalauskienė ___ _ __
Osvaldas Tilius ..... ..................
N. ir A. Tamulynai__________
Eleonora ir Antanas Pleškiai ....
Angelė* Katilienė ______
J. ir J. Sekevierai....... ........-__

30.00
25.00

J. ir E. Jašiūnai

Juozas'Baužius ....
Antanas Balčiūnas 
D. B.

. 20.00

. 15.00

. 10.00 
'10.00

. 10.00

. 10.00

. 10.00

. 10.00
.'10.00
.10.00
. 10-00
. 10,00
. 10.00
. io.bo
/10.00 
. 10.00
. 10.00’

KNOW YOUR HEART

W48 So.‘CALIFORNIA AVE.



Eagle Lake, Wis. (Aliejus)M. ŠILEIKIS

Antanina Repšienė

Amerikos marinu dalinv
JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI

LIUCIJA'doleriu

arba rašant tokiu adresu

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

KOVOS DĖL LIETUVOS
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

F2.00
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KATYNO KAPINYNAS
NETOLI SMOLENSKO

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

LAKE GENEVA AREA - 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY *

PATS SKAnTK m DAR KP 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS**

Namai, žemi — PardiirtwMt 
UJU. ISTATl POt 1AX«

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

OUT OF ' TOWN 
—. kitur

- ArTVERAS ;
Laikrodžiai Ir brsngenyMa

-C • .•> > ■ ? '1

Pardavimas ir: Taisymas '
W4 West f«th Straof Į
T»L REpubUc 7-IM1

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Siuntiniai: į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Avenw» 

Chicago, IIL 6002. Td. YA 7-59K

F. Ztpalii, Afeni
W. 9$th M 

Iver>. Fw4ų I1L 
60642, - 424-M54

— Union Pier, Mich., Lietuviu 
Draugija š.m. rugsėjo mėn. 11 d. 
4 va’l. po pietų Mich. laiku Com
munity. Hali salėje ruošia meti
nį narių susirinkimą. Po susi-

Astrological
Tarot Card Readings

Iki šio meto Sovietų valdžia 
dar nepaskelbė, kodėl Sovieių 
saugumiečiai sušaudė apie 14 
tūkst. lenkų belaisvių. Andropo
vas galėtų tai padaryti.

visai jo šeimai, pasiėmusiam to
kias kilnias ir atsakingas parei

REAL ESTATE —
Nuosavybės

Miko šileildo apsakymu knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYL ATTIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iii 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, 111. 60629 

Tel.: 778-8000

Kamal. tvnė — Pardavimai
UAL E STATI FOR SAL*

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39.500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. ‘ $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. '/. , 
Hot Springs Village. - -A

Skambinti tel. 436-7878

NEPAPRASTA ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

UalUe kreiptu tr ttedtl j SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Tart, M. Y. 10CC1 

W W. S*U » 
Tat dll)

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

“ • NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TESTA5IENTA1
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
sVELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tikti! $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensiniu 

kims. Kreiptis:
A. LAURA ITJi

4645 So. ASHLAND AVI. /
.t-TeL 523-8775 & - /

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekūm^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grelft 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ar*. 
Tai. 927-3559

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nud 9 vai. r. iki 12 vaL (L 
Ir pagal susitarimą.

' TeL 776-5162 
2649 West 63td Street '

Chicago, Dl. 60629

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Tek 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
■4 - -

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

— Izraelitai reikalauja, kad 
palestiniečiai pasakytų, kur yra 
9 Izraelio kareivių palaikai.

102 pūsi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
’literatūros draugija."""'

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

’ asmeniui. Pinigus prašoma su- 
• mokėti iki rugsėjo mėn. 6 d. pas 
valdybos narius. Nesumokėję iš 
anksto, ,vakarienės negaus. Po 
vakarienės bus'šokiai. Visi ną- 

f riai su svečiais kviečiami daly
vauti. Valdyba

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

- ? Tel. 523-3685 (Pr.)

Kiekvienas sūdytos inedįs ap
suptas cemento žiedu. Ten pa
likta laisva žemė, kad galėtų 
pasiekti žiede augančius ine-j 
džius, krūmus ir gėles. Sausros 
metu sodybos savininkai palais
to kiekviena žiede galva kelian
tį medį ir gėle. Tai didelis dar
bas. BetT Zabukai darbo nebijo. 
Jiedu žino, kad Amerikoje dar
bas yra visokio gerbūvio pagVin-S 
das. Nei vienam, nei antram ne
reikėjo sakyti, kad jie turi už
miršti, kuo nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo. Jie žilio, kad 
Amerikoje visi dirba, čia suva
žiuoja sostų netekę karaliai Jr 
džiaugiasi, kad gali rasti darbo. 
Zabukams nereikėjo darbo' La
koti; Jie sunkiai .dirbo Lietu
voje, jie e ėmėsi darbo ar Ame
rikoje^

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH * K CARS 

“U WILL LIKE US”

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo atximinimns.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
lusirūpininų______ _____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _________ _ ___

Minkštais viršeliais, tik_________ ___

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G*Hms taip pat užaskyti paštu, atsiuntn* fekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI penriuntiino išlaidoms.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO.U
yn seniausia, didžfAush tr turtingiausia lietuvių rraternalini ar- 

Iinhacija, lietuviams ištikuoii tarnaujamu jau per 92 metu*.-

SLA — atlieka kultūrlnfua darbut, gelbsti tr kitiems.

2 bedroom raised ranch. 3 car 
attached garage., Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story baęn 
style building — storage or pos
sible rental unit. Priced to sell 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897 
or (414) 248-8660

. Notary Public 4 <
INCOME TAX SERVICE *

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450-
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

— Charles S. B’einoras iškrito; 
iš 97-ojo John Hancock namo 
aukšto. Jis gyveno Marquette; 
Parke. **Mažai tetrūko, kad būtu 
užkritęs ant žmonių, buvusių 
pietinėje pusėje. Jis rankose 
turėjo kirvį.

na. P’ylos taip sudėliotos, kad 
nereikalingas vanduo’ nubėga į 
gatvę- ir Haiiką, o reikalingas 
vanduo palais jo visus vahipe- 
džitis, grynus, palmes ir kitus 
sodybos medžips.*

| 4030 Archer - VI 7-1515

(Atkelta iš trečio puslapio)-
i -L ■ >£ Aš ir M. P. ,žinodamos jo pa- 

triotiškumą, įteikėme Lietuvos

vs daugiau)
‘ % t-, Reporteris

ZABUKŲ
(Tęsinys)

Aiškia dieną iš Žaliukų sody
bas pakraščio gali įžiūrėti l)ol- 
phino kurortą. O jeigu Dolphino 
neįžiūrėsi, tai iš tolo matysi ki
toje įlankos pusėje esantį Hil- 
tono viešbutį. Nuo jo reikia 
mokėti atskaičiuoti kelis namus 
ir žinosi, kur SLA posėdžiavo.

Kalbėjome apie Zabukų sody
bos pakraščius, bet nė žodžio 
nepratarėm apie namus. Namų 
nėra, bet yra vienas milžiniškas 
namas, vienaaukštis. Jis užima 
didžiausią^žeipės dalį. Kambarių
— daugybė, bet stogas vienas, 
žemas.
j Name yra priemenė, svcč:ų 
kambarys, valgomasis, virtuvėj 
keli miegamieji, garažas, sande-. 
|iukai, dirbtuvėlė ir įvairiausios 
šėpos ir šepelės.

Matyt, kad Zabukai tikrai iš 
nepriklausomos Lietuvos išva
žiavo nuogi ir tušti, bet kai at
važiavo, tai atsivežė .visus ver
tingesnius paveikslus, stiklus, 
drožinius, o daugiausia atsivežę 
albumų. Iš Vokietijos stovyklų 
jie turi įdomiausių šeimos albu
mų. Juos atsivežė ir iš Chįcagos, 
kai vaikai augo, o jiedu išsi
juosę dirbo. Chicagojė Zabukai 
nemokėjo žodžio angnliškai, bet 
kiekvienoj vietoj, kur judviem 
teko dirbti, tai rado mokytojų, 
kurie noriai jiems aiškino ang
liškų žodžių prasmę.
. — Kiekviena diena išmok po 
vieną žodį, tai tuojau ir kalbėsi 
Angliškai, — aiškino jiems darb
daviai. Jie turėjo kantrybės aiš
kinti, nes matė, kad Zabukai ne
bijo darbo/
- — Aš išmoksiu ne vieną, bet 

.kasdien išmoksiu dešimtį žo
džių, — atsakė Zabukienė.

Ir ji mokėsL Ji buvo pačiame- 
stiprume. Sveika. Darbo nebijo
jo ir žinojo, kad turės angliškai 
išmokti, nes Lietuvos jau nėra, 
ji pavergta. Zabukienė tiek ang
liškai buvo pramokusi, kad bū
simam prez. Reaganui, tada ve
dusiam rinkiminę kampaniją* jėgia -nosies į saulę iškišti. Kada- 
Marquette Parke, užėjusiam į palyja, tai' lietus plytas! nuplauk

“Ramunę*’, vienintelė pasakė, 
ko lietuviai labiausiai norėjo. 
Letuviški politikai, vienas ki
tam pavydėdami, tarp savęs pe
šėsi, norėdam būti priešakyje, 
o Ona, tuo metu dar Konkule-

i vičienė, kai gubernatorius J. 
fhempson paklausė, ko ji no
rėtų prezidento prašyti, tai aiš
kia ir suprantama anglų kalba 
ji atsakė:

— Penas Prezidenle, mes pa
dėsime Jus išrinkti, bet kai Jūs 
būsite Baltuose Rūmuose, tai pa
dėkite mums atgauti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Ne tik R. R^agan, bet ir gub. 
Thompsonas stebėjosi, kad res
torano savininkė taip aiškiai 
.būtų išdėsčiusi savo pageidavi
mus. Ne tik savo, bet ir visu 
lietuvių. Naujienos josios žo
džius įdėjo pirmame dienraščio 
puslapyje. Josios žodžiai, tapę 
obalsiu, nuaidėjo per visa Ame
riką. Apie būsimą prezidentą ir 
gubernatorių sukinėjosi dešim
tys politikų, brt nė vienam ne
atėjo į galvą rasti nuntis ir žo
džius, atitinkančius didelės lie
tuvių daugumos mintis. Onai Zaė 
bukienei niekas minties nepaki- 
šo ir nepasakė, :ką ji turi pasa
kyti. Ji turi aglvojančią galvą. 
Pasakė, kas buvo širdyje.

Užsimcjom kalbėti apie Žabų- Pautienytės 
kų sodybą, o nukrypome prie ’ gėlių, Naujienų 
tų, kurie toje sodyboje gyvena, aUkojo’ 20/dolerių 
ją švarią, šviesią, žydinčią, vai
šingą ir patrauklią padarė. Kol 
Zabukų nebuvo, tai sodyba buvo 
gerokai apleista, krūmais ir žo
lėmis apaugusi.

Floridoj žolės, lapai ir įvai- e .
rūs krūmokšniai auga sparčiai . ^^imo 6 vai. bus metinė va-1 
negu grybai po lietaus. Tuo taf-J karienė..Vakarienės kaįna1 dpl.Į 
pu visa Zabukų sodyba meturi 
nė vienos piktžolės,- nė vieno 
durnaropės lapo, nė vienos dil
gėlės. .. Visoje sodyboje piktžo
lių nėra, nes visa sodyba išklota 
pusantros pėdos ketvirtainėmis 
plytomis. Jos taip uždengia visą 
žeme, kad jokia piktžolė nepa-

Chrysler New Yorker

Katyno pamiškė yra netoli 
Smolensko, kur 1943 metais vo
kiečiai kariai rado lavonų lieka
nas, krūmais apaugusias. Per
šautieji dėvėjo lenkų karių uni
formas. Tai buvo rusų nelaisvėn* 
paimtų lenkų karių ir inteligen
tu lavonai.

| KURIAM GALUI MOKĖTI
Į, DAUGIAU?
S' PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
i ’ AUTOSfOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO S300 IKI SI,000

Vytį, lėkštės pavidale ir dr. J. 
Pajaui’io knygą: “Soviet Geno
cide in Lithuania”.

Vėliau iš jo žmonos girdėjau: 
‘*Aš ir vaikai perskaitysime tą 
knygą pirmieji, nes Antanas ne
turi tiek daug Jaiko”. Iš to su
pratau, kad mūsų dovana pa
rinkta tikrai vertinga ir pa

rtekusi i tikrai reikalingas rąn- 
I; kas. *

Justinas Žirgelis a.a. Joanos į; Kitas įvykis* Sėdint prie gi- 
atminimiri, vietoj j;minių stalo, programos pravedė- 

paramai pa-. jas Antano vyriausias sūnus My 
kolas, nors trumpai buvo lankęs 
Melrose Parko lituanistinę mo
kyklą prieš daugiau negu 20 me 

;tų, padeklamavo išmoktą eeilė- 
raštį. Čia tas mane labai pradžių 
gino ir nustebino.

Dar vienatūriu pasakyti, kad 
Antanas nėra vienturtis sūnus; 

;Jis turi brolį Joną ir seserį 
Oną.

Šiuo trumpu straipsniu nega
lima aprašyti visas Antano Bū
tos ir jo šeimos geras ypatybes 
(o blogų ypatybių- jis tikrai ne
turi.).

Baigdama iš visos širdies svei
kinu naująjį diakoną Antaną 
Būta ir linkiu dar ilgai, ilgai dar 
buotis Kristaus vynuogyne ir 
artimo meilės srityje.

Tegul Gerasis Dievulis sutei
kia stiprybės ir jėgų Ajitanui. ir artėja prie vakarų Beiruto.

— išmokėto daugiai kaip AŠTUONIS MHJJONDS 
tpdraadu savo narfarns

8LA — tpdrauiffi* ptgiaosiom’g kainom!* sla neležko 
..tik. Myiialpos. .pasiimtai.__

Ki e krienas lietuvis ir Beturiu dreuga* 
Suzirienijime apsidrausti Iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiroMitį 
aukštojo mokslo ir tu gyvenimo pradžiai.

XLA — Talkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa rūmą temoka tik $8.00 metama,

ELA — kuopu vyra lietuviu kolonijose. Kreipkitės
J savo apylinkės SLA kuopu Teigėjui Jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA iajišytL

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




