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Dr. K. Bobelio laiškas Australijos 
ministeriui pirmininkui R. Hawke

Š.m. kovo 15 d. dr. K. Bobe- vyriausybę, kad ji bematant pa
lis Pabaltiečiu Pasaulinės San- leistu kun. Alfonsą Svarinską ’. 
talkos vardu pasiuntė sveikini
mą naujai išrinktam Australijos 
m nisteriui pirmininkui Robert 
Hawke, ir išreiškė viltį, kad > 
naujoji Australijos vyriausybė 
ii- toliau nepripažins Sovietų 
Sąjungos okupacijos Pabaltijo' 
valstybėse. Savo laiške dr. Bo
belis taipgi išreiškė padėką Aus
tralijos Senatui už 1.982 metų 
gruodžio 14 d. pravestą rezoliu
ciją Pabaltijo klausimu.

Dr. Bobelis 
padėkos laišką senatoriui Aus
tin Lewis už jo pastangas ir rū
pestį pristatant ir pravedant 
Australijos Senate aukščiau mi
nėtą rezoliuciją Pabaltijo kraš
tų reikalu. 

Ą: * *
EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJA SMERKIA 
SVARINSKO SUĖMIMĄ

1983 m. -vasario 11 d. dvide
šimt du Europos Parlamento 
nariai pasiūlė šią rezoliuciją:

“Europos ‘Parlamentas,
A — kadangi Įkalindami lie

tuvį kunigą Alfonsą Svarinską 
Sovietų valdžios organai įžūliai 
pažeidė žmogaus teises ir, ypač, 
religijos, laisvę, U ’ f

B A- kadangi jo apkaltinimas 
priešvalstybine' veikla yra nepa
grįstas, nes kun. Svarinskas 
veikė Krikščion;škojo Komite-- 
to Krikščionių-Katalikų Teisėms 
Ginti-ribose SSRS-oje,'

G — atsižvelgdamas Į Euro
pos Bendruomenės ypatingą aU 
sakomybę represuotų Pabaltijo 
tautų atžvilgiu, ;

1. Pasmerkia kun. Svarinsko 
Įkalinimą;

2. savo Pirmininkui paveda
šią rezoliuciją pristatyti (Euro- Į 
pos Bendruomenės) Tarybai ir Libano. Sirijai tvarkos palai- 
Komisijai, kad Europos institu- kymas Libane brangiai kainavo, 
ei jos galėtų šį atvejį vieningai' -------------------- z
pasmerkti; — Penktadienį aukso uncija

3. kreipiasi į Sovietų Sąjungos kainavo $139.

Nesėkmingai į Suomiją mėgi- 
i nusio pabėgti Jono Pakucko 
teismą Vilniuje, 1982 m. gegu
žės-birželio mėn., aprašo USSR 
News Brief (Briuselis, 1983.11. 
28). Drauge su juo buvo teisia
mi jo brolis Petras ir žmona 
Nądiežda.

Tardymo metu Pakuckas taip ’ 
’"imu

- pabėgti J. šakaliui (V. šakaliui j 
— Red.), kurio švarkas buvo 
rastas pas Pakucką kratos me-Į 
tu; tačiau šis kaltinimas nebuvo' 
įrodytas.

Pakucko brolis ir jo žmona 
teismo metu išreiškė savo at
gailą ir kaltino Pakucką pabėgi
mo suorganizavimu. Pakuckas ; 
atsisakė advokato paslaugų ir 
neprašė pasigailėjimo. Jis buvo 
nuteistas 12 metų griežto reži
mo lageriuose. Nežinoma, kaip 

.buvo nubausti kiti du kaltina
mieji.

-Savu laiku Pakucką buvo už
verbavusi KGB

LIBANO DELEGACIJA ĮTIKINĖJA - 
ASADĄ ATŠAUKTI KARIUS

IZRAELIS PATVIRTINO SUSITARIMĄ KARIAMS ATŠAUKTI 
TUO TARPU LIBANAS VAKAR ATIDĖJO PASIRAŠYMĄ

DAMASKAS. — Sirijos radi- 
; jas penktadienį paskelbė, kad 
Sirija atmetė Izraelio ir Libano 
susitarimą, pagal kurį iš Liba- 

j no būtų atšauktos visos užsie- 
• nio ginkluotos pajėgos.

Dabartiniu metu Damaske 
i yra gausi Libano delegacija, 
Į kuri stengėsi įtikinti Sirijos pre- 
! zidentą H. Asadą. užsienio mi- 
į nisterį ir kitus atsakingus vy

SIRIJOS KARIAI IŠVYKS IŠ LIBANO, JUN7P.™HKA°/’S,JA APžIuReS IRAKĄ

NEW YORK, N.Y. — Jungti- 
j nių Tautų gen. sekretorius Ja-

- TVIRTINA C. WEINBERGER
PARYŽIUJE SEKRETORIUS IŠSIKALBĖJO SU SAUDI 

ARABIJOS GYNYBOS MINISTERIU
. ,WASHINGTON, D.C. — Ne
žiūrint į visas neigiamas žinias, 
ateinančias iš Sirijos sostinės, 

. iš Paryžiaus ketvirtadienį grįžęs 
bet ji$, jiems kraštu;^apsaugos sekretorius G

teikė .. 4<laidiii«ą infoč^iją.. Weniei^eris pareiškė savo isi- 
BiiileW>-m^^u;. ta^aUid kad Sirijos kariai ne-
T'1'wxji rlAJ-t ■ YM'l-d '■ -■■Viii Yowl oc. rTY'iiiv ! . . . v' vtrukus ismarsuos is Libano.

Savo įsitikinimą sekretorius 
, Įremia pokalbiu su Paryžiuje

~ Ątnbasadorius PIL Habib suįjktu Saudi Arabijos gynybos 
įtikinėja Libano ..yytiausjbės ministeriu, kunigaikščiu Sulto- 
■atstovus pradėti- pasitarimus, 
kįip bus, Jrai IzraęMp kariai bus 
atšaukti iš Libano r ir kai liba-, 
niečiai perims tų 'sričių kon-1 
trole.1

prisidėti prie ^t^usmės griėž 
tumo.-i.(Elta)

— Sirijos atstovai pasakė Li
bano komisijai, ko jie reikalau
ja, kad atšauktų savo karius iš

> nu. Jis tvirtino, kad Sirijos ka
riai pasitrauks iš Libano, nes 
Arabų Lyga Įsakys Sirijos ka
riams išmaršuoti 
Sekretorius patarė 
bet sekti įvykius. Jie veda 
taikos Artimuose Rytuose.

Weinbergeris pritaria 
sekr. Shultz mintims

iš Libano, 
nespėlioti, 

prie

l Sirijos kariais.
Rusų kariuomenės vadovyt 

davė Sirijai naujų ginklų, tačia 
patys rusai nebetiki, kad Sirijt 
kariai galėtų rimtai pasiprii 
šinti gerai“ organizuotoms Izra 
lio ginkluotoms pajėgoms. I 
raelis turi gerai organizuoti 
pasiryžusių karių kadrus. Izrai 
lio karininkai moka vartoti nai 
jausius ginklus ir pajėgia sudf 

savo aviacijos, tankų i 
pėstininkų veiklą, tuo tarpu £ 
rijos kariai iki šiol neparoc 
savo veiksmingumo.

Sirija rengiasi siųsti savo d. 
legaciją į Rijadą, kad galėtų i 
siaiškinti su Saudi Arabija na 
jai susidariusią padėtį, bet g 
limas daiktas, kad Saudi Ar 
bijos atstovai gali pasiskubir 
ir atvykti į Damaską. Asad 
nujaučia, kad karalius Fad 
gali jį paspausti atšaukti Sirij 
karius iš Libano.

Į riausybės narius, kad atšauktų rinti 
j Sirijos karius iš Libano terito
rijos. Sirijos vyriausybė rado 
reikalo paskelbti, kad ji nepri
taria Izraelio ir Libano planui 
atšaukti svetimas jėgas iš Li
bano. Tokio pasisakymo, atro
do, užtektų nutraukti pradėtus 
Sirijos ir Libano delegacijų pa-

■ si tarimus. Paskelbtas praneši
mas, kad Sirija neatšaukia savo

' karių iš Libano, bet vis vien 
* tęsia pasitarimus su atvykusiais 

Ivier Perez de Cuellar pareiškė,
i kad jis rengiasi sudaryti tarp- Libano vyriausybė, patyrusi, 
tautinę komisųą, kuri nuvyks Į kad Sirija neatšauks savo karių 
Iraną bei Iraką. Komisijos na- iš L;bano, tuojau paskelbė, kad

t

bių kariais.
Sekretorius Weinberger 

reiškė tą patį įsitikinimą. Ara-
pa-

liu Lvgavra nutarusi pripažinti: r’:ai Plieks Iraką ir apžiūrės. Libanas atidėjo susitarimo su 
Izraeli, o'dabar yra proga šia kaip žmonės ten gyvena. I žsie- Izraeli u .pasirašymą. Libanas 
nauja valstvbę pripažinti dabar- ni° valstybes pasiekia įvairiau^ ppri išsiaiškinti nąujai isusida- 
tinėse ribose, kai ji atšauks sa-jSI0S žinios, rodančios, kad žųio->1ąsią padėtį.-
vo karius iš Libano ! n’M gyvenimas kasdien sunkė-Ą; Izraelis anksčiau .nenorėjo a|-

______ Ija. Nuolatinis bombardavimas; šaukti savo karjų iš. Libano, vil- 
VAKAR SUSIRINKO NATA- j griauna namus, krautuves, įvai-Lkino pasitarimus,. siūlė pasira-

NIJOS KAIMELYJE
» • ■ . . - • . ,. , ., . •. , • : .lėktuvas,j nūs maisto centrus.- o zmonems^sytr taikos sutartį, bet yis delbęx 

.! dažnai tenka badauti.
BEIRUTAS. Libanas pa-. iš Irako, Jungtinių Tautų ko-zlartį dokumentą, Izraelio, par

siuntė geriausius savo diploma- niisija vyks į Iraną. -Tvirtina- ramentas jau patvirtino susita-j 
o dabar paaiškėjo, kad 

,Libano vyriausybė jo svarbaus

^ pirmas pasirašė šu Libanu su

Sekretorių George Shu)u | rijos kariu puolimai, 
grįžęs iš Artimųjų Rytų, pareiš
kė giliausią įsitikinimą, kad ne 
tik Izraelio kariai bus atšaukti

’’ iš Libano, bet iš ten išvyks ir
■ Sirijos daliniai, sudarantieji 40 
tūkst. karių.

Nežiūrint į šios dienos Sirijos 
vyriausybės pranešimą, kad sa
vo karių neatšauks iš Libano, 
sekretorius pataria nekreipti

■ dėmesio j Sirijos
! griežtus pareiškimus. Sirija ne
nori susirėmimų su k'lų valsty-

p rezidento

KALENDORĖLIS

BOSTONAS. Mass. — Medi
cinos tyrinėtojų .grupė pajėgė 
ištirti naują virusą, kurį pava-

Gegužės 11: Bonifacas, Milda, 
!Gintaras, Volungė, Sytis.

Gegužės 15: Jonas Salietis, 
i Gražutis, Nortautas, Daina, Per

lis, Kluse.

Į Gegužės 1G: Jonas Nep., Kan
tone. Bitė, Smidras, Gužūnė, 
Vitargis.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:02.
Orai vėsus, vėjuotas, lis.

eiarią uin

.Ramentas
tus Į Siriją, kad galėtų įtikinti •• nia, kad gyvenimo sąlygos ten .'rimą', .• 
prez. H. Asado vyriausybę at-j yra dar aršesnės. If
šaukti savo karius iš Libano, j Ištyrusį padėtį. Jungtinių Tau-/dokumento dar nepasirašė. 
Dabartiniu metu Sirijos kariai .tų komisija tada galės siūlyti/ Žinios iš Jeruzalės sako, kad 
veda kovas su druzais. Susirė- Į sąlygas karo veiksmams baig- SiYija nori panašaus susitarimo 
mimai eina šiaurės Beirute irįti, kad abiejų kraštų gyventojai su Libanu, kokį gavo Izraelis, 
priemiesčiuose. Izraeliui pasira-j galėtų aptvarkyti būtiniausius Libano delegacija atidžiai klau-1 
sius sutarimus, kiek aprimo Si- pragyvenimo reikalavimus. J ......................

Pavakare susirinko Libano ir 
Izraelio atstovai Natanijos kai
melyje, esančiame izrael’lų lai
komoje teritorijoje. Izraelio at-, las Ariel šaronas, buvęs Izrae-’ 
stovai pranešė, kad jų vyriau- lio krašto apsaugos niinisteris, 
sybė pasirašė visus sutartus rei-1 atskrido j New Yorką ir užėjo 
kalus, o parlamentas patvir-]pas Xew Yorko merą Kocli, kad 
tino.

MOTERIS PAGROBĖ 
KELEIVINĮ LĖKTUVĄ

MIAMI, Fla. — Pagyveni 
moteris ketvirtadienio vaka 
pagrobė keleivinį lėktuvą, sk: 
dusį iš Puerto Riko į Mian 
Fla.

Kada pakilo didžiulis U>C 
vežęs į Miami 2

žmones, moters išsitraukė pis 
tikini revolveri, atkišo i kapil 
na ir pareikalavo, kad pasuk 
į kairę ir nusileistų Havanoj 
Kapitonas paklausė, ko nori? 
pakartojo, kad nori išlipti H 
vanoję.

— Gerai, apsiramink, ten ta
I iškelsime.

i t ,
j SO Sirijos užsienio reikalų mi- j 
' nisterijos atstovų pageidavimų, j 

GENEROLAS ARIEL SARON j Iki šio meto Izraelis mažai te-i 
ATVYKO PASISKŲSTI j kreipė dėmesio j šiaurės Liba- ' 

NEW YORK, N.Y. - Genero- ne vykstančias tarpusavio ko-į 
t vas, kur krikščionys negali su
rasti bendros kalbos su maho- 

’ metonais. Izraelis, atrodo, ruo
šiasi galimai konfrontacijai su;

galėtų pasikalbėti apie dabarti
nę savo padėtį.

Aš esu bene vienintelis 
! buvęs krašto apsaugos ministe- 

, kuris dabart:niu metu gy
vena farmoje, važinėja trakto
rium ir dirba žemės ūkio dar-

Libano atstovai neturėjo nie
ko pranešti. Jie papasakojo, kadį 
stipri L'bano komisija pasiekė j1’.1 
Damaską. Ji stengiasi įtikinti! r,*2 
Sirijos prezidentą, kad atšauk
tų savo karius, o šis paskelbė, 
kad Sirijos kariai nebežvgiuosi us arm°je...

* I Miesto meras' buvo labai is Libano. I tenkintas priimti savo 
k į garsų svečią.

Visi pripažįsta, 
ronas yra gabus 
vadas, bet laikos

ofise

gen.

pa- 
to-

Kada lėktuvas nusileido die 
liame Kubos aerodrome, mo 
ris išėjo iš lėktuvo, paklausė, 
niekas nesusižeidė, ir nuėjo ; 
vo keliu. Kubos aerodromo [ 
licija apklausinėjo. kas atsitil 
apgailestavo dėl nemalonun 
keleivius paleido. Lėktuvas, t 
valandas pavėlavęs, nušilę. 
M ami aerodrome.

*4

udo su;
su savo šalininkais.

Solženicynas nusipirko didelę sodybą, 
siena ir niekas Amerikoj jam ne

kad 
kariuomenės 
metu j s ne
būti vienoje 

vietoje. Jis nuskrido į Honduras,

ša-

dino Aids. Juo daugiau jie apie|gali j|gesnį )aiką
*---- . tuo daugiau;, ■ . ..

j e d< jo į tolimesnį par(javė vietos vyriausybei ka-
šį virusą patyrė, tuo daugiau; 
energijos 
tyrinėjimą.

Jiems dingtelėjo mintis
ro metu atimtus iš palestinie- 

kad! čių gerus Sovietų šautuvus, o 
naujai išskirtas Aids gali turėti dabar pasiskundė merui Ko
ką nors bendro su leukemiją ; chui, kad neturi ką veikli ir kad 
sukeliančiais virusais. Iki šio} jokiam kitam darbui jis netin- 
meto leukemija buvo ir dar ka, neturi kantrybes.
ir šiandien yra nepagydoma li
ga. Leukemija susirgusiam 
žmogui nėra jokių vaistų. Da
bar atrodo, kad Aids rišasi su 
leukemija.

— Čikagos miesto taryba, 
pajėgusi susitarti su naujai 
rinktu meru, vėl

' teismą.

ne
iš- 1 

kreipėsi į
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VI melai

K tntsiįę kaip 70 laipsnių temp*- 
| ratūrą, t.y. žemesnę už žmogaus
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"Crain’s Chicago Business” skelbia 
ispūstus skaičius

SavaVaštis “Crain's Chicago 
Business” No. 12, kovo mėn. 21- 
21 t. 1983 paskelbė, kad biznio 
Įstaigų taksai šiais metais pakil
sią iki 30/<. Darbininkai sutin
ka priimti pašalpų sumažinimą 
IžL-• Dabar esą maksimum dar
bininko pašalpa $168, — su žmo_ 
n ■ 8201, gi darbininko su žmona 
ir išlaikomu vaiku — $224. Ši 
paskelbtą lentelė sumažismti 
nuo 1984 metų sausio mėn. 1 d. 
šitaip: $161, $184 ir $209. Pašal
pos būsiančios “užšaldytos” iki 
paigos 3-jų metų programos. To 
kius duomenis sutartinai paskel
bė Lester Bro.wn, Illinois vals
tijos. Chamber of Commerce va
dovas ir Robert Gigson, Illinois 
valstijos Ajj'L CIO vadovas, pa
brėždamas, kad gentinis spren
dimas esąs sunku praryti.

Kiek mums teko patirti, pasi
rodo, kad paskelbtos bedarbiams 
mokamų pašalpų normos gero
kai sufrizuotos dvigubai. Bū
tent, pavienio bedarbio savaiti
nė pašalpa Chicagoje yra $73, 
vedusios poros $83, o su išlaiko
mu vaiku $93. Kyla klausimas, 
kam skelbti tokius sufrizuotus 
duomenis? Br. Petitas

kūno temperatūrą. Tokią buto 
ar kambario temperatūra, pasi
rodo, neigiamai veikia į vyres
nio amžiaus žmones. Pirmiau 
šia, ta peržeiua temperatūra pa
juntama kojose, nes temperatū
ros skirtumas tarp palubės ir 
prie glindų svyruoja ligi 
(šilčiau prie lubų, kaip 
grindų).

Pensininkams pątartna 
gyti termometrą ir pagal jį re-' 
guliuoti savo kambario, kuria-’ 
me praleidžiama ilgiausią laiką, j 
temperatūrą. j

1(P 
prie

įsi-

PATARIMAS VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kambaryje, kuriame vyresnio 
amžiaus žmonės praleidžia il
gesnį laiką, temperatūra neturi 
būli žemesnė kaip 70 laipsniu. 
Prieš kurį laiką, kai namų ap
šildymo dujų kaina buvo pradė
jusi kilti, taupymo sumetimais 
buvo manoma, kad žiemos me
lu galima butuose laikyti ir že-

PRISIMINIMAI

& % »

' ——1

Kaip tinklą aš raizgau gražius prisiminimus, 
Kurie sugrįžta maloniais aidais...
O mano mielas broli,
Asai tavo ranką apkabinus,
Išsivedu tave jaunystės saulėtais takais...

Prisimenu, kiek tyro džiaugsmo buvo. 
Drugelius gaudant upės pakraščiais. 
Bitutės dūzgė marguose žiedeliuos, 
Išdidžios smilgos lenkėsi mums vakarais.

Pavasarį melsvas slyvas skynėm, 
žibuokles atmenu, — tavo akių spalvos.. 
Ar atmeni, kai žengdamas rudens alėjom 
Gailėjais lapų, pakąstų šalnos? ...

Tiek daug gražių dienų, margais prisiminimais.
Sparnuotos paukštės neša praeitin...
Šiandieną stovime gyvenimo krantinėj.
Ir bandom ateitį nežinomą atspėt...

Rambyno Dukra

GERIAUSIAS VAISTAS
NUO NERVINGUMO

Manchester. — “Jokie vaistai 
nepagelbės nuvargintiems biz
nieriams. profesionalams ir šiaip 
amatininkams, kuriuos kankiną 
nemiga, kurie atsižymi karštu 
temperamentu, daug geria ir ne
gali sugyventi su kaimynais” - 
pareiškė -dr. G. Highes medikų 
konferencijoje.

“Geriausias vaistas tokiems 
vyrams, tai atidžiai pasirinkta 
žmona”.

Apolonijai Barauskienei - 102 metai!

11

pi

p-

Apolonija Barauskienė

> ■

rytelių nepabudinta.
—<. miškai mylėta, tūlon

gięąmėn įdėta, mūsų tėvelių vi, 
sos tos giesmės mylėta.

— Kur seselės nuvažiuota, rū
telės barstyta, ugnelė kūrianta. 
Aplink tąją ugnelę jaunimėlio 
šokta.

— Nėr man močiutės kraite
liui krauti, nėr man tėvelio da
lelei skirti, nėr man seselių vai
nikui pinti, nėr man brolelių 
lauku lydėti.

— Man teko ir mergauti ir 
tinginys vyras gauti.

kąs.
Aą dabar suprantu, kodėl tu 

jąu atįikąį net penkiąs poves
tuvines kalkines.

fiyanfcūnas: Savo žmonai
užrašau 10,000 dolerių.

Advokatas: — O jeigu ji ant
im kartu ištekėtų?

Stankūnas: — Tokiam atve- 
juje tebūna 20,000 dol. Pusė jai, 
o kita pusė vargšui, kuris turės 
su ja gyventi.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

MECHANIŠKA MUZIKA
KENKSMINGA NERVAMS Į

Vakarų Vokietijos gydytojų j 
“seimelis”, posėdžiavęs Miun-^ 
chene, svarstė psichinės sveika- j §ja proga tenka tarti žodį apie 
tos reikalus, pirmoje eilėje ner-j išskirtiną žmogų, kuris apdova- 
vmių ligų plėtimosi priežastis. | noįas brangiausia dovana — il-

Štai kaikurių dalyvių pąreiš- į gesniu aųižiumi. Apoloniją Bu
kimai: raųskienė yra viena iš tokių.

Medicina sugeba nugalėti pa- £,abaį įr {abai retai girdime, kad 
vojingjąusiąs užkrečiamas ligas, 
;ačiaū rtezmo 'ką daryti su ner
vu ligom.w O

I

Išsiplėtimas garsiakalbių, ra-j 
dijo, televizijos ir kitokių me 
ehaniškų garso aparatų priside
da prie nervų pakrikdymo. At-

Naujienų kaimynystėje ponia 
Į Apolonija Barauskienė švenčia 
Į savo 102 metų sukaktį.

žmogus prašoka 100 metų am
žiaus, Prof. dail. Adomas Var- 

į nas mirė sulaukęs 100 metų ir 
6 mėnesių.

ę.| Visuomenės veikėjoj Katąri- 
' nes Katkevičienės vyras mirė 

taip pat prašokęs šimtą metų ir 
sirado triukšmo ir barškėjimo savo gyvenimą nesirgo, iš- 
imperiaEzmas, o tas agresorius Į 
lucla mus iš visų pusių. į 

Ypatingai kankina mus klau- Į
symas i
visok'ais spiegimais. Mūsų klau
sa yra bejėgė apsiginti, nes au- 
"vs pačios neužsidaro, kaip pav. 
akys.

Žodžiu, triukšmas sudaro 
na didėiaasių pavoju mūsų 
hinei sveikatai.

1 skyrus v:eną kartę 
i slogą.

Ponia Barauskienė, 
mechaniškos muzikos su į kalauskienė, kiek 

įstojo Į Zarasiškių klubą, kai

vie- 
psi-

i

gimė

— turėjęs

buvusi Sa- 
prisimenu,

prieš 18 metus klubas 
a.a. Juozo ir Uršulės Žukauskų 
namuose, prie 22-ros ir Halsted 
St. Kai Žukauskai persikėlė į 
Palos Heights, tai buvo klubie- 
čių Mecca. Žukauskų dvare 
svečių netrūkdavo. Atvažiuoda
vo ir ponia Barauskienė su po
nais Allis - Ališauskais , (rodos, 
jos giminės) pasisvečiuoti.

Tai buvo kone prieš 50 metų, 
bet Apolonija Barauskienė ir 
dabar nepraleidžia progos at
vykti į Zarasiškių klubo paren
gimus. Visada linksmai nusitei
kusi, padainuoja. Ji yra Zara
siškių klubo garbės narė.

Poniai Barauskienei linkiu il
giausių melų, einant antrąjį 
Šmitą, stiprios sveikatos ir sėk
mės. M. Šileikis

KL. Gydytojas patalpino ma
ne į ligoninę. Esu pensininkas, 
ir Madicare kortele naudosiuosi 
pirmą kartą. Žinau, kąd Mądį-. 
care padės man ligoninės s-tas 
apmokėti nuo mana atsiradimo 
pirmos dienos ligoninėj. Pasa
kykite, kada ta Madicare pagal
ba baigsis?

ĄTS. Tiesioginė Madicare pa
rama baigsis ta diena, kada jūs 
paliksite ligoninę. Jei būdami 
namuose jūs būsite reikalingas, 
sakysime, ; specialios gailestingos 
seselės patarnavimų (skilled 
nursing} arba, kad ir maisto pri
statymo, tai tos rūšies pagalba 
baigsis lygiai po 60 dienų, nuo 
jūsų iš ligoninės išėjimo valan
dos.

TIKRAI BLOGI LAIKAI
Petras Jurgaitis nueina pas 

savo kaimyną, kuriam jis buvo 
paskolinęs pinigų. Pamatęs, kad 
kaimynas valgo keptą žąsį, Jur
gaitis ima išmetinėti:

— Atrodo, jog tamstai neblo
gai sekasi. O kada gi atiduosi

dar esu be

l

gyvenimo nepaskaidrina mote- 
rškas švelnumas.

AR MOTERYS SUGEBA 
IŠLAIKYTI PASLAPTĮ?

ligų. Todėl nieko nuostabaus, 
jei ramunėlė buvo pagarsėjus 
kaipo gydanti žolelė.

Tyrinėjimai, kurie buvo atlik-1 
t i pradžioje praeito šimtmečio,! 
patvirtino anų laikų pažiūras Į Į

Klausimo tyrinėtojai, bandę ramunėlę. Tačiau, buvo ir yra

* * *
KL. Aš esu girdėjęs, kad ne

darbingas žmogus (disabled), 
norįs gauti, iš Social Security 
padalinio SSI pašalpą, turi lauk^ 
ti ne mažįįų kaip tris mėnesius 
po jo anketos užpildymo tai pa
talpai gauti. Aš pradedu bijoti, 
kad per tuos, tris mėnesius visus 
savo turimus pinigus išleisiu ir 
reikės pradėti badauti. Norė
čiau žinoti, ar ta procedūra ne
būtų galima sutrumpinti?
ATS. Kol viskas patikrinama 
apie anketos (claim) užpildyto
jo partietį, užtrunka ne mažiau 
trijų mėnesių. Norėdami gauti 
tikslesnių šiuo reikalu žinių, 
kreipkitės į jūsų gyvenamos vie
tovės

— Deja, bet vis 
skatiko.

— Ką čia niekus 
yra be skaliko, tas nevalgo to
kių žąsų.1

— O ką gi kito galėjau dary
ti, kai nebeturėjau kuom lesinti 
to paukštuko?* * *

TURI BŪTI ATLYGINTA
— Kiek dabar esu skolingas 

už danties ištraukimą?
— 40 dol.
— Bet vakar tamsta sakei, jog 

kainuos tik 10 dol.?
— Taip, bet jūs savo riksmu 

išvijote iš laukiamo kambario 
tris, kitus pacientus.

NEBUS TĘN RĄMLBĖS.
— Girdėjau tavo žmona pasi-

šneki? Kas

.— Jo$^nelabai,'-®e|p^®ro.
— Kaip tai Dievo??' ''f
— Aš nežinau, kaip $is ’viena 

me danguje u ja išsiteks...

• Priežastis jūsų apkurtimo 
yra alkoholis.
gerti degtinę ir atgausi klausą, 

į Po kiek laiko jiedu susitinka 
gatvėje. Gydytojas, priėjęs ar
čiau prie buvusio savo paciento 
suriko jam į ausį:

— Na, o kaip dabar jautiesi?
— Jūs, ponas gydytojau, ne- 

turėtumėt taip šaukti, nes aš 
jau gerai girdžiu.

Dar vienas susitikimas, šį sy
kį gydytojas paklausė apie jo 
sveikatą normaliu balsu, bet jo 
klausimas pasiliko be atsakymo. 
Aišku buvo, jog pacientas jo ne
nugirdo.

Gydytojas suriko jam į ausį:
— Ąr tamsta vėl negirdi? Tur 

būt išnaujo pradėjoi gerti?
— Taip, aš vėl geriu. Ir pa

sakysiu -jums kodėl. Kol negė- 
riąu, tai girdėdavau ką man ki
ti sakydavo. Vienok įsitikinau, 
jog tas, ką kili man sakydavo, 
{nesuteikė man tiek smagumo 
kaip degtinė.

Paliauk tamsta

Social Security ofisą.

PALIKIMO IŠDAVOS

■HM

VIENATVĖ LABIAU SLEGIA Į
MOTERIS NEGU VYRUS ' nustatyti, ar moteris sugeba iš- taip vadinamų ortodoksinių gy. 

| laikyti jai patikėtą paslaptį, de- dytojų, kurie nepripažįsta ramu- 
ja. priėjo neigiamos nuomonės.

Pastebėta, kąd net kūdikystės 
metu mergaitės pradeda, papras
tai, šnekėti daug anksčiau, negu 
berniukai.

Augdamos, mergaitės irgi yra 
linkusios daug dalykų apkalbę, 
ti, neatsisakydamos reikšti savo 
nuomone apie kitus asmenis ir 
greit pasidalinti įspūdžiais bei iš
gyvenimais.

Moterims, atrodo, yra įg;m- j 
ta paslaptimis ir naujienomis su 
kitais žmonėmis tučtuojau pa-| 
sidalinti ar apie įvykius pasakoti. I

Bet. nors paprastai moterys 
paslapčių neišlaiko, positaikc ne 
mažai laimingų išimčių, kai mo
teriškos giminės atstovės puikiai- 
sugeba laikyti sekretus ir pa-j 
slapčių neatskleidžia.

Neužmirškime, kad ir garsio- j 
sios pa-aulio šnipės buvo daž- Į 
niausiai tik s lpnos moterys, ku
rios išgaudavo svarbias pa.'lap-1 
tis ir jas mokėdavo išlaikyti.

Nuo vienišumo labiausiai ken j 
čia moterys. Jos jausminiai už j 
'■vrus yra jautresnės ir jaučiasi 
reikalingos globos, draugišku
mo bei bendravimo.

Moters prigimtis verčia ieško
ji žmogaus, kuriam galėtu at- 
kleisti vidinę šilimą, parodyti 

artumą, suteikti meilės.
Vyrai paprastai būna didesni 

'avimeil'ai. jie lengviau įsistip- 
ina gyvenime ir nėra pratę nuo 

vienatvės nusiminti.
Nors ir vyrų giminei dažnai 

darosi nuobodu ir liūdna, kai jų

nėlei medikaiės vertės ir ne
kreipia į jas ypatingo dėmesio.

Homeopatai gydytojai gi lai
kosi priešingo nusistatymo ;r 
ramunėlę ypatingai vertina kai
po vaistą, ir iki šiai dienai ją 
vartoja.

GRAŽESNI LIETUVIŲ
LIAUDIES POSAKIAI

Ų SMOKEY

v

S

AR RAMUNĖLĖS TURI 
GYDYMO YPATYBIŲ?

Mūsų protėviai per ilgus ši m t. 
mečius turėjo progos patirti ra
munėlių reikšmę kūrikių ir su
augusiu gvdvme nuo tam tikrų

Lietuvių liaudies literatūroje 
yra daugybė gražių palyginimų, 
vaizdingų išsireiškimų, kuriuos 
įniks nuo laiko verta prisiminti. 
Štai keletas jų:

— Žiūriu, žiūriu, ir išvydau 
savo dukrelę besėdėnčią, šilkų 
skarelę berišančią, mažą sūneli 
besupančią, aukso knygelę be
skabančią.

— Nelaukiu svečių žimančių. 
nei kanklužiu skambančiu, lau
kiu brolelio parjojančio, iš di
džio karelio parjojančio.

— Tėvo diržas nesujuosiamas 
močios skrynia nepakeliama, 
brolio žirgas nenuturimas.

—Prisėdo prie mano šalelės, 
nekenčiamas bernelis.

— Kodavo rytą ir vakarėli ir

— Dar mokykloje geografija 
buvo mano mėgiamiausias daly-

* * *
• Greičiau parkris tas, kuris 

bėga, negu tas., kuiis išiengvo 
eina.

OPUSSMY Dnmif&

Read label and CoDow 
directions.
C Ex Lav Inc.. T9SJ

• v iiškodavo mečios dukrelę, lepiai 
auginta, ilga; migdinta, lig puš

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAXtonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm ovęnught. Gently Dependably. Jry U tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder’’

▼



A. TAMULYXAS

Fizinių ir dvasinių galių paskirtis
šj kartą noriu, nors trumpai, 

priminti fizinių ir dvasinių ga
lių reikšmę žmogui. Žmogus yra 
fizinių įr dvasinių galių jungi
nys, t.y. psichofizinė bū lybė — 
dvasios ir kūpo junginys. Kur 
prasideda ’žmoguje fizinės ir 
kur dvasinės galius — neįmano
ma atskirti. Todėl ir mūsų auk
lėjimo tikslas — harmoningai į 
ugdyti fizines ir dvasiųes galias, 
š ų galių ugdymo priemonė< — 
fiziniai ir dvasiniai pratimai. 
F žiniai pratimai:’ mankšta, 
sportas, įvairūs sportiniai žaidi
mai ir kt. tarnauja daugiau i dvasinės galios, 
žmogaus fizinių jėgų ugdymui, I 
o kartu’ turi įtakos ir dvasinių Į 
galių tobulinimui, jų ugdymu’, 
čia tenka priminti, kad vien fi
ziniais praųmjais (mankšta, 
sportu), siekdami darnaus fizi
nių ir dvasinių galių -išvystymo, 
negalime pasitenkinti. .Tenka 
pastebėti, kad. paprastai- gyve
nime sutinkame daugiau žmo
nių su 'skirtingų fizinių ar dva
sinių galių išvystymu, negu jų 
lisrinohja.

Daug kas sprendė klausimą,1 
kurios! galios fizinės ar .dvasi
nės,. yra žmogui svarbesnės? 
Bet, deja, tikslaus atsakymo 
niekas, nedėtė. Tai priklauso 
nuo žmogaus išsilavinimo, įgim
tų polinkių, dirbamo darbo ir 
kitų aplinkybių. Yra žmonių, 
kurie linkę garbinti fizinę bru
talią jėgą, kiti priešingai.— ver
tina dvasines vertybes. Tarp šių 
dviefų ; skirtingų • pažiūru yra 
trečioji, kaip sakoma, “aukso 
vidurys”: Tižinių ir dvasinių ga
lių harmonija. Be abejo, žmo
gaus ■ pilnutiniam išvystymui 
yra lygiai svarbios fizinės 'ir 
dvasinės galios.

Visiems5 yra aiškų, kad vien 
brutalios: fizinės jėgos garbini
mas -^nėrą auklėj imas. Bet ne
pamirškime, kad ir vien dvasi
nių galių ingdym as> nėra pilnas 
žmogaus auklėjimas, o panašus 
į pastatytą ant silpnų pagrindų 
ir. be stogo namą. Juk fizinės 
galios yrą saugotojos dvasinių 
galių- jų pasireiškimo. Be fizi
nių. gaižų, -/ nėra ir dvasinių 
galįs veikimo.. -;

. Dar,.' yiėmi įdomus klausi
mas: .:ar dvasinės galios. atsiski-. 
ria’nųpffižiĮp^l'. ■

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

galių veikimo. Abi šios galios 
yra mūsų kūne ir yra mūsų gy
venimo variklis. Jų atskirti ne
galima, nes žmogus yra psicho
fizinė būtybė, ir jo fizinės bei 
psichofizinės galios neišskiria
mos.

žmogus gimdamas atsineša 
kartu jau fizinių ir dvasinių 
galių pradus. Nustojus veikti 
žmogaus fizinėms ir dvasinėms 
galioms, įvyksta mirtis. Kūnas, 
ta mūsų medžiaginė dalis, kuris 
užima erdvėje vietą, palieka
mas žemėje trūnyti, o fizinės ir 

kurios buvo 
mūsų kūne, bet neužėmė vietos 
ir buvo nematomos — nemato
mai ir išnyksta iš žmogaus 
kūno.

Žmogaus prigimties pakeisti 
neįmanoma, bet ją patobulinti, 
pagražinti, pašalinti kai kurias 
neigiamas mūsų fizines ar dva
sines ypatybes yra įmanoma 
rūpestingu darbu į mūsų orga
nizmo vystymą per psichikos 
formavimą. Psichikos pakitimai 
(mūsų vidaus funkcijų pakiti
mai) įneša tam tikrų pakitimų 
į visą mūsų organizmą ir jo 
išorę.

čia dar tenka priminti apie Magdalena B. Stankūnienė 
psichikos santykį su žmogaus _____________________
išore.

Vidinė psichinė būsena atsi-j duoda. Pirmiausia reikia 
-liepia ir į žmogaus išorę. Bloga'tas priežastis, kurios drumsčia 
nuotaika, paniuręs veidas, su- mūsų ramybę, 
raukta kakta — prie šios būse- mažinti. Reikia viską gerai per-

tenkinti tuo, ką gyvenimas 
rasti

ir šalinti,

gyyęnimo į sąlyga; fizinių ir 
dvasinių , galių veikimas — jų 
sąvėikiT-Nustojus veikli fizi
nėms galioms, nėra nė dvasinių

nos prisiderina ir išoriniai žmo
gaus judesiai: eina lyg miego
damas, dirba Ivg .nežinodamas 
ką, netenka aktyvumo, galva ir j vertybes, kurios jūsų gyveni- 
akių žvilgsniai nukreipti že-Įman atneš skaidrią nuotaiką ir 
myn.'Nervuotų žmonių judesiai I pasitenkinimą, 
nelygūs, šiurkštūs. Pyktis pa-i 
keičia judesius — pagreitina, { 
daro juos nenatūraliais. Kitas] 
supykęs pradeda-bėginėti, ran- 
kopiis skeryčioti-; veido išraiš
ka, kalba, balsas pakinta.

Taigi, tarp žmogaus psichi
kos — vidinės būsenos ir jo iš
orės vra tam tikra veikla — 
reakcija. Tik pakeisk blogą nuo
taiką giedria, optimistine — 
tuoj veide pasirodys šypsena, 
ramumas, judesiai pagyvės — 
atgaus natūralumą.

Kaip formuoti gerą nuotaiką, 
kaip įgyti gerą būdą (charakte
rį), kaip rasti gyvenimu pasi
tenkinimą? Tai įdomūs klausi
mai, bet ne taip lengvai įvyk
domi. Viena yra aišku — reikia 
šalinti blogą nuotaiką, tobulinti 
būdą, -charakterį: išmokti pasi-

galvoti, save Įtaigoti — nusi
gręžti nuo savo gyvenimo slo
gučių ir vietoj jų susirasti kitas

Kas yra dvasiniai pratimai?

Tai savitaiga, saviseka, savi
analizė, autogeninis treniravi
masis, savęs pažinimas, > 
kėlimas, skatinimas siekti tai, 
kas gražu, save skatinti tobu
lėti. Dvasiniais pratimais gali
me keisti mūsų charakterį, tem
peramentą mums pageidauja
ma teigiama kryptimi. Mūsų 
psichikos pakitimai įneša ir į 

į mūsų organizmą teigiamų pa
kitimų.

Vaizduotė siekti tikslo

Tai vidinis veikimas į mūsų 
organizmą vidaus pagalba. Tarp 
žmogaus vaizduotės ir raumenų 
yra tam tikra sąveika, vadina- 

, ma ideomotorine reakcija (idea 
— graikų žodis, reiškia mintį,

NEBRANGIOS, BET \TRHNGOS KNYGOS
t LTTĘRĄTORA, lietuvių literatūros, meno !r moks! 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vin* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Stankol 
7. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau® Ir 1 
Meilaus strripeniai bei atudijos, Iliustruotos nuotraukomis b 
M. K Čiurlionio. M. šOeikio, V. Kašube*. A. Rūkitelės ir A. Vara*

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
Hnltj lokių pirmūnės Jnorės Vaičiūnienės atsiminimai apie drim 
Šventes bd^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!} 
bei ufiknliriaii. Studija yra 151 pusi., kainuoja

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai)
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauM 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
rstflrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf; 
parduodama tik ui SI • ,

> LlKrtlVKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauik 
įdomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės l 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienai! 
Beturint Leidinys niustruoti* nuotraukom!*, pabaigoje duodami

MAMILTONO 
PENSININKAI

Hamiltono lietuviai pensinin
kai balandžio 28 dieną išvažia
vome i kaimyninį Torontą. Pir-I 
mo sustojimo t.kslas — apžiūrė
ti C;-a Lama, didžiulius ’ūmus, • 
pilį su 98 erdviais ii ištaigingais 
A. iuOaiiaiS. su dicele biblioteka, 
kur pilnos lentynos knygų. Vi
sur matėsi aristokratiškas gy
venimas, v sur dičeli patogumai, 
apie kuriuos tek ų daug ko pa-

motus (lot.) judesys), t.y. rau
menų, aud'nių ir kitų organų 
įtaigojimas — judinimas vaiz
duotės pagalba. Toks ideomoto- 
rinis vyksmas ir yra žmogaus 
instinktas. Instinkto veiksnias 
sudėtingas — apima visą žmo
gaus organizmą. Tai yra pri
gimtas palinkimas, sugebėjimas 
vienodai elgtis tam tikrose są
lygose. Instinktas žmogui — 
gamtinė dovana. Instinkto dėka
gyviai atlieka gana sudėtingus . 
veiksnius. Daug ką ir žmogus 
atlieka instinkto pagalba, kur 

savęs | nespėjama apgalvoti reikiamų 
judesiai, ar veiksmai atliekami 
instinktyviai. j

Pabaigai: yra nuomonių, kad 
žmogaus fizinės galios pasilieka 
(žmogui mirus) sustingusiame 
kūne, o dvasia su paskutiniu 
atsidūsėjimu atsiskiria iš savo 
buveinės — kūno ir kažkur iš
keliauja. Tai, žinoma, leistina 
kiekvienam laisva valia savo 
gyvenimą pratęsti amžinybėn ir 
save nuraminti, kad žmogaus 
tik kūnas mirtingas, o siela 
amžina.

Nieko daugiau šiuo klausimu 
nerašau, nes, kai numirsite, 
anot liaudies posakio: “ant sa-
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

Kino ekrane teko matyti labai 
didingus ir ištaigingus gyveni
mus. O štai dabar pamatėme 
tikrovėje, kaip atrodo pastatai 
iš v daus, kur vyksta liuksusinis 
gyvenimas.

Po to pasukore i Toronto Lie
tuvių namus, kurie esą taip pat 
gerai įruošti. Namų šeimininkė 
pavaišino skaniais pietumis ir 
pute-ančių alučiu.

Pasivaišinę, geroje nuotaiko
je grįžome į namučius. Auto
buse vyko linksmi pokalbiai, be
sidalinant matytais įspūdžiais.

Š. m. gegužės mėn. 7 dieną 
pensininkai suruošė pavasarinį 
‘‘klumpių padaužymo” pobūvį, 
kuris labai gražiai pavyko. De
ja, tenka pastebėti, kad gana 
daug pensininkų neatsilankė to. | 
dėl, kad įėjimas buvo apmoka
mas.

Programą išpildė Toronto Lie
tuvių namų dainos vienetas, va
dovaujamas D. Deksnytės Powl, 
ir Hamiltono pensitninkų cho
ras, vadovaujamas p. Juozapavi
čiaus.

Torontičkės, aukšto lygio ’dai
nininkės, net du kart išėjo dai
nuoti, gražiomis uniformomis 
pasipuošusios. Buvo padainuo
ta daug gražių negirdėtų daine
lių. Visas choras vertas pagy
rimo. Ir Hamiltono pensinin
kai — dainuotojai gerai sudai
navo, nežiūrint jau geroko jų

< amžiaus.
; Ir taip tas “klumpių suneši-. 
1 mas” nukeliavo į praeitį. Viskas 

praėjo tvarkingai.
K. Jurgelys

Putnus nuopelnus Sov. Sąjun
gai, ji straipsnį baigia labai trum 
pai: “Mirė V. Putna 1937 m.”.

Dar prieš keletą metų sovietų 
spaudoje buvo sakoma, ka>d V. 
Putna. tragiškai žuvo, o 1968 me
tais išleistoje Mažojoje lietuviš
koje taryminėje enciklopedijoje 
pasakyta: ‘‘Žuvo neteisėtai re
presuotas asmenybės kulto są
lygomis”, Kodėl dabar slepia
mos mirties aplinkybės?

Gimė jis 1893 m. balandžio 12 
d. Mackoniu kaimo ūkininko šei- 
mo'e, Molėtų valsę.Utenos ap
skrities. Vaikystėje išvyko Į Ry
gą, kur mokėsi amatų mokyklo
je ir dalyvavo socialistų veiklo
je. Už tai buvo suimtas. 1915 m. 
buvo mobilizuotas į kariuome
nę ir pateko į praporščikų mo
kyklą. Kilus revoliucijai, jis bu
vo kariuomenėje ir 1917 m. įsto
jo į komunistų partiją. Jo va
dovaujamas batalionas perėjo Į 
bolševikų pusę. Jis buvo pa
skirtas vienu iš Raudonosios ar
mijos “organizatorių”. Vėliau V. 
Putna paskiriamas divizijos ko
misaru ir išsiunčiamas į Rytų

I frontą.
Už nepaprastus žygdarbius ko

vose su priešais V. Putna apdo
vanojamas net trimis Raudono
sios vėlavos ordinais — aukščiau
siu to meto kariniu apdovanoji- 

| mu. Pasibaigus pilietiniam kay 
rui, V. Putna baigė karo akade-£ 
mijos aukštuosius vadų kursus 
ir dirbo vadovaujantį darbą 
Raudonojoje armijoje.

1925 m. Sovietų ginkluotųjų 
pajėgų komisaras S. Kamenevas 
rašė: “Raudonojoje armijoje V. 
Putna yra vienas' įžymiausių ka
ro vadų”. - -

1927—1936 m. V. Putna — ka
ro attache Japonijoje, Suomijo-

REVOLIUCIJOS IŠUGDYTAS
Tokiu pavadinimu Tiesa ba

landžio 12 d. išspausdino L. Ka- 
Jasauskienės centrinio valst. 
archyvo vedėjos straipsnį, kuris 
prasideda šiais codžiais:

“šiandien sukanka 90 metų 
kai gimė Pilietinio karo didvy
ris, karo mokslo teoretikas Vy
tautas Putna”.

Aprašiusi div. gen. Vytauto

vo kailio išbandysite ir bus vis
kas aišku”.

ž MARIJA NOREIKTENĖ =
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vitovardžio pavadlnima'%*r Jų vertiniai J vokiečių kalba. Laba 
naudingoje 535 pp*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapia. Kaina W

> EAUM*S L1MM, rašytojo* Petronėlės Orintritės ttr
mfnknal tr mlntyi apie unneiii! ir rietas neprfL Lietuvoje Ir pb 
m a iriais bolševikų okupacijo* metais. Knygs turi 2S4 puslapiui 
■ -t taluuc’l tik 13. . 1 I

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprai 
lai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje*; tik » 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po? 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teiaes 
Knyga yra didelio fMmato, 265 pualapia- kainuoja *6.

V lATTKNl? NOVTLtS. M KWer.kr k’.—h*. T. v,’,’- 
---- ‘4-e**. BfW pri. fceypefe rr» V m~ č. F-

Ijrygm ptntmrt 51TW So. ĮL, Ch!c*e«
E IMM pattl. frttUd laierį jnBBtTraFMac

jJliHLinU

9

• FAJTNEK MAY BAA- 
DUMYNAI • KOSMKTIXOS RKTKMENY8

Atdara šiokiadieniais nu* 
vai ryto iki 16 vaL vakare.

WxxSlealall nuo f vai

je, Vokietijoje ir D. Biitanijojei 
Jis buvo kelių knygų autorius/ 
Bet jis staiga atšaukiamas iš Lon 
dono ir suimamas.

Tuo laiku Maskvoje vyko “iš
davikų” teismai, kuriuose žiau
riausiu būdu buvo ištraukiami 
kaltinamųjų “prisipažinimai”/: 
prie nepadarytų nuskaltimų. 
1937 m. birželio 3-10 dienomis-; 
buvo teisiami sovietų aukštieji- 
karininkai, su maršalu M. N. Tu- 
chalevskiu priešakyje, kaltina- 
šnipinėjimu ir valstybės išdavi
mu. Toje byloje div. gen. Vy
tautas Putna, kartų.su marš. Tu- 
shalevskiu ir kitais aukštais ka
rininkais, buvo nuteisti sušau
dyti. Nuosprendis buvo įvykdy
tas 1937 m. birželio 11 dieną.

Dabar Molėtuose pastatytas 
jam paminklas, bet niekam ne
valia žinoti kokiu būdu “revor 
liucijos išugdytas didvyris” mi
rė.

« Moteris ne visada yra lai-; 
minga su tuo, kurį myli, tačiau, 
visada yra nelaiminga su tuo, ku
rio nfemyli — pareiškė vienas*

MEET THE CHALLENGE! :

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir^ turtingiausia,, lietuvių, fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tiios
, \ darbus, dirba.. \ . ' . . z 7 <

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
/■ apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrąuda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigią-terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą bemoka-tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: 
1 '*•

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

Tel. (212) 563-2210

SLA

. T f.

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT] IX ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

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 kum Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Krina K35. Kieti viršeliai. Paštaa KL
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Kun. Prunskis, naciai, žydai 
ir lietuviai

Šių metų gegužės 11 dieną Draugas atspausdino 
kun. dr. Juozo Prunskio, Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vedėjo, įžanginį “Partizanai, naciai, žydai ir 
JAV teismo klaida”. i

Šiame įžanginiame kun. Prunskis iškėlė daug įdomios 
medžiagos, kurią jis turėjo paskelbti ALTo redaguoja
mame,: bįųlętenyje, pavadintame “ĄLTp informacija”. 
Jeigu^kūiL Prunskis pūtiko dirbti ALTui'J irlėasti jo biu
letenį, tai jis turėjo tai informaciją paskelbti tuo metu, 
kai paskelbė ALTo informacijos biuletenyje žinią apie 
ALTo, VLIKo ir dr. Antano Butkaus vadovaujamos Bend-1

kojos į Lietuvą neįkėlė. ' <
Apie Lietuvoje veikusius nacius, nacių medžiotojams 

reikėjo tartis su KGB atstovais, valdančiais visas tris 
Pabaltijo tautas. Jie neįžengė į Lietuvą, bet jiems pavyko 
gauti iš kagėbistų informacijos apie Lietuvoje veikusius 
žydų žudikus. Rusų paruošta kaltinamoji medžiaga pa
geidaujamų rezultatų Amerikos teismuose nedavė. Kalti-: 
namieji klastą atidengė ir niekais nuėjo visi kagėbistų 
pasiruošimai.

Chicagoje gyvenęs Hans Lipschis, pats parodęs imig
racijos pareigūnams, kad kaltinimai buvo rusų klastoti, I 
atsisakė toliau aiškintis. Jis dar turėjo visą savaitę pasi- į 
tarti su advokatais ir paruošti atsakymus, bet jis nutarė 
nesiaiškinti. Jis nuskrido į Vokietiją ir prisistatė proku- J 
ratūrai, vedančiai bylas prieš žydų sargus ir jų žudikus.; 
Prokuroras labai atidžiai patikrino nusikaltusių žmo
gaus teisėms nacių sąrašus ir pasakė, kad prieš Lipschį 
nėra jokios bylos, kad jis yra laisvas žmogus ir gali Vo
kietijoje laisvai gyventi.

Kun. Prunskis moka rašyti, kaip lietuviai sako, ir 
nedarašyti. Pamini įvykį, bet svarbiausio dalyko nepa
sako. Jis taip parašo, tarytum tai būtų buvęs tiktai gan
das, o ne tikras įvykis. Jis pamini vieną kitą žiaurų da
lyką, bet nepasako, kada tas žiaurumas vyko, o dar ar
šiau, kai nepasako — kur. Savo rašinyje jis šitaip rašo:

“Viename Maskvos laikrašty paskelbtame pasi
kalbėjime KGB pareigūnai gyrėsi, kad jie paruošę ir 
sudarę pradžią apie 140 tokių bylų. Minėtoji Specia
lių investigacijų įstaiga glaudžiai bendradarbiauja 
su dabarties tokiais pat žudikais, kaip buvo naciai 
— su okupantais komunistais, kurie tebenaikina 
žmones vergų lageriuose, dusina net dujomis Afga
nistano gyventojus ir dar, ginklais bei savo agentais 
remdami maištininkus Centro Amerikoje, turi nu-į 
kreipę akis į Meksiką, iš kur Amerika gauna dalį savo 
gyvybinio skystojo kuro, .

• (Draugas, 1983 m. gegužės 11 d.)
Jeigu jau įžanginiame rašo, kad “KGB pareigūnei 

gyrėsi”, kad jie paruošę 140 bylų, padarę jų pradžią ir 
pasiuntę Amerikon, tai jau reikėjo parašyti ne “viename 
Maskvos laikrašty”, kaip jis Drauge parašė, bet nurodyti

STASIO RAŠTIKIO UŽRAŠŲ IV TOMAS 
“LIETUVOS LIKIMO KELIAIS”

Didelės knygos trumpa apžavlga

GEN. STASYS RAŠTIKIS

(Tęsinys)

iškovoję vokiečiai. Gen. Rasti-
T

ruomenės sutarimą bendromis jėgomis ruoštis kovoti j t° maskvinio laikraščio vardą, jo numerį ir puslapį
prieš apibolševikintą Specialių investigacijų Įstaigą, prieš 
kelis metus sudarytą Teisingumo departamente.

Girdėjome, kad vienas Austrijos žydas buvo sudaręs 
labai plačią naciu kartoteką apie Vokietijos nacius, din
gusius po karo. Vieni persikrikštijo kitais vardais ir iki 
šio meto slapstėsi ir slapstosi Vokietijoje. Naciai išžudė 
daug žydų, bet Vokietijoje dar buvo likęs didokas jų skai
čius, kūne padėjo Vokietijos vyriausybei surasti tikruo
sius žydų žudikus, juos suimti, suruošti jiems viešus teis
mus. iškelti neteisėtus jų darbus ir nubausti pagal Vo
kieti io j veikusius įstatymus.

Kiti naciai pasiekė Ispaniją, Portugaliją, Argentiną, 
Braziliją, Boliviją, Čilę ir kitus kraštus. Tuose kraštuose 
tebegyveno didelis žydų skaičius. Jie padėjo surasti įvai
riais vardais besislapstančius nacius. Vieną pavyko pa
čiupti ir net Izraeliu nuvežti, kitas nuvežtas į Prancūziją 
ir laukia prancūzų teismo, o kiti buvo priversti dar kartą 
keisti savo vardus ir pavardes.

Jeigu Amerikos Lietuvių Taryba būtų pasiuntusi 
JAV prokuratūrai fotostatinę to laikraščio puslapio ko
piją, davusi to KGB atstovo pareiškimą, o jo žodžius būtų 
tiksliai išvertusi angliškai, tai būtų svarbus dokumentas, 
į kurį Amerikos vyriausias prokuroras būtų turėjęs at
kreipti dėmesį. Tokią fotostatinę kopiją būtų galima pa
siųsti ir pačiam prezidentui. Jeigu prokuroras būtų gavęs: 
tokią kopiją iš prezidentūros, tai jis, aišku, bylos Pal- 
čiauskui būtų nekėlęs. Tokį dokumentą reikėjo pasiųsti 
ir pačiam Paleiauskui. Būtų gera, kad jis būtų pasiekęs 
ir tuos federalinius teisėjus, kurie palčiauskams kelia 
tokias bylas.

Kun. Prunskis, paėmęs svarbų pareigūno pareiškimą 
iš “vieno Maskvos laikraščio”, nepasakęs to laikraščio 
vardo, žinią sugadino. Jis paleido naują gandą, bet atsa
kingų pareigūnų rimtai neįspėjo.

Tačiau kun. Prunskis tame pačiame įžanginiame pa
darė dar didesnį liapsusą. Jis parašė, kad miręs Aloyzas

Nacių meškeriotojas ir medžiotojas norėjo pasiekti 
ir rusų pavergtą Lietuvą, bet jis nepajėgė. Lietuva. Lat
vija ir Estija buvo atskirtos ne viena, bet keliomis “ge
ležinėmis uždangomis”, kad nei švedai prie lietuvių ne-

Baronas tuo klausimu, kuris ir kun. Prunskiui rūpi, buvo 
surinkęs daug įdomios medžiagos. Ta medžiaga, po Drau
go vietos žinių redaktoriaus Barono mirties, buvo su
rinkta į vieną pluoštą ir atiduota nerimtiems, mokyklas

galėjo prieiti. Jie priėjo prie Sovietų Sąjungos uostų, bet lankantiems vaikėzams, kuriems pasigarsėjimas riša lai-

kis 26 p.: “Kovose sų bolševi
kais kariu su lietuviais dalyvavo 
tik 18 ir 19 Saksų pulkų keturi 
batalionai”.

Pakartoja ilgą rašinį iš “Karo 
Archyvo” III t., leisto 1926 m. 
Kauneį rašyto 1924 m. Aišku, to 
žurnalo beveik negalima niekur 
gauti. Tenai nurodyta kur bol
ševikas šautuvo kulka sužeidė 
tuolaikinį karininką Raštikį — 

j puolant Daugpili 1919.VIIL23 d./ 
tarp ližės ir Medumo ežerų. Sa
vo suždfdėjąi rusą su barzda, 
ma.ė, bet nespėjo iššauti, rusas 
paspėjo. Netrukus antrą kartą 
ten pat sužeistas, rodos sprogsta
ma kulka. Tragiška, kad lietu
viai kariai, aplinkui buvę, su
žeisto Raštikio nepaėmė, o pa
liko kraujuose gulėti. Tuoj at
ėję rusai nutraukė mundurą, 
kelnes, batus. Vėliau tai išgel-. 
bėjo, nes jis sakėsi tesąs puška-' 
rininkis, o karininkus bolševi

kai vietoje nušaudavo.
Beveik pe dviejų metų iš bai

sios komunistų nelaisvės paleis
tas, sugrįžus į Kauną iškilmin
gai sutiktas, pagerbtas.

Psl. 267—281 skaitome apie lie
tuvių-lenkų santykius, Lenkijos 
karo attache Lietuvai pik. Leon 
Mickiewicz. Iš to asmens esu 
gavęs laiškų, jo pasisakymas pa
skelbtas mano anglų k. knygu
tėje 200,000,000 and Lithuania, 
II laida 1976 m.; gen. R. rase 
apie Lenkijos kariuomenės in
ternavimą Lietuvoje.

Dabar lenkai retkarčiais para
šo dėkingumo žodžių, prisime
nant jų pasidavusios kariuome
nės globą Antrojo Pasaulinio 
karo metu Lietuvoje. Generolas 
tatai pamini be komentarų.

Siabteikime. Apverskime vei
kėjus, sakyk'rne, Lietuva okupa
vusi trečdalį Lenkijos su jų sos
tine Varšuva. Koks didelis prie
šas puola ir sumala Lietuvos ka
riuomenę, likučiai pabėga į Len
kiją, prašosi prieglobsčio, lenkai 
padeda. Ar po to lietuviai pa
dėkotų? — Aišku, kad taip, ir 
dar kaip. O kas toliau? Kaip su 
okupuotomis žemėmis, jų grą
žinimu teisėtiems šeimininkams?

s 
sneiū grąžinimą nerašo mūsų 
generolas?

ką labiau rūpėjo, negu Amerikos lietuvių vedamas darbas ^5^ ^^viskų Vilnijos 
savo krašto laisvei. A. Baronas, kol buvo gyvas, prelatą 
Krupavičių į Naujienas nuvedė, bet tos medžiagos nei jis,,'
nei jo palikimo tvarkytojai nepaskelbė, nes jiems visai kiti 
dalykai rūpėjo. \ ,

1 Bet- dabar ateina ALTo informacijos vedėjo ir Drau
go redaktoriaus rašinio pati silpniausioji vieta. Artėda-, 
mas prie savo rašinio pabaigos, kun. Prunskis šitaip rašo: 

“A. a. dr. D. Jasaitis rinko medžiagą lietūviskam 
leidiniui apie žydų likimą Lietuvoje. Susidarė pora 

; dėžių,; P^paudūjant tą. medžiagą; dar; gal ir -kąi ku- 
•- ■ riuos duomenis iš periodikos; o gal net ir kaikūriposi 

duomenis, paskelbtus 1967 m. Vilniuje išleKtbje-Bi; 
Binkienės knygoje “Ir .be ginklo kariai0, galėtų susi
daryti svarus leidinys, parodąs, kad mūsų tautos ne
galima kaltinti žydų žudymu. Priešingai, lietuviai: 
yra parodę daug heroiškumo žydus gelbstint, o jei' 
buvo atsiradęs koks vienas kitas kriminalistas-, tai. 
jis, o ne visa tauta už tai atsakinga.”
Visame savo Įžanginiame kun. Prunskis kalba, kaip 

okupantas klastoja visus Lietuvos praeitį liečiančius do
kumentus, kaip jie pasigiria, kad jie net 140 bylų suklas-: 
tojo ir pasiuntė Amerikos prekuratūrai, kaip guli kelios 
dėžės dr. Jasaičio surinktų dokumentų apie lietuvių san
tykius su žydais komunistų ir nacių okupcaįjų metais, 
o čia kun. Prunskis pataria pasinaudoti S. Binkienės pa- i 
rašyta ir Vilniuje 1967 m. išleista “Ir be ginklo kariai” ] 
knyga. Kazys Binkis buvo poetas ir rašytojas, bet kad jo-Į 
žmona būtų rašiusį tai neteko girdėti. Yra pagrindo ma-: 
nyti, kad tą knygą parašė plunksną valdyti mokantieji: 
KGB agentai. Argi Binkienė, gyvendama Vilniuje, galėjo ■
protestuoti, kad jos vardu okupanto rašomos ir leidžia
mos knygos. ’

Ar nevertėjo pradaryti dėžes ir pasižiūrėti, kas nuo 
okupanto pabėgusių lietuvių surašyta, negu naudoti oku
panto paruostą propagandą?

lietuviams, L: etų vai už anuos 
mūsų geraširdiškumus? Lenkai 

jie tik jokių žemių mums ne- 
^rąžino, bet tebelaiko okupavu
sį dideles lietuvių kilmės žmo
nių apgyventas sritis, beveik ne
leidžia lietuviško veikimo, ne
duoda lietuvių kunigų, lietuyįų 
klierikų ųęprįima į lepkiskas 

:%emihcH-ijas/hetgi neduoda lie- 
tūvių kalba pamaldų Seinų ka
tedroje. kodėl ių .sričių negrą
žina .Lietuvai, nors ir sovietų 
okupuota.

Lenkija buvo pasižadėjusi Lie' 
tuval gražinti 12 valsčių su 

12Q,QQd gyventojų
Psl. 416—411 įdomios ištrau

kos iš pik. V. Šliogerio pasikal
bėjimo su M. Yču, pastarajam 
sugrįžus iš slaptos misijos Len- 
kijdje 1^35 m. Paimta iš “Tė
viškės Žiburių” 1S74.IX.12 d. 
Lenkija norėjo užsitikrinti Lie
tuvos neutralumą galimo karo 
su Vokietija atveju, turėti kelių 
šimtų km. pasienį su Lietuva 

•saugų. Todėl Lenkija sutikusi 
Lietuvai gražiuoju sugrąžintil2 
valsčių Punsko-Seinu ir Šven
čionių apylinkėse, iš viso apie 
120,000 gyventojų.

Panašiai rašęs lenkų veikėjas 
K. Okulicz. (Psl. 424).

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUt

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Na, tegul Dievas tau už bebrą atlygina.
— Sudiev I
Netrukus Jagienka liko viena. Jodama namų 

link per krūmus, ji atsigręždavo pažiūrėti Zbyš- 
kos ir, kai pagaliau jis išnyko už medžių, ji už
dengė akis viena ranka, lyg gindamosi nuo saulės 
spindulių. Bet netrukus iš po jos rankos pradėjo 
riedėti didelės ašaros ir kristi kaip žirniai ant 
balno ir ant arklio karčių.

XV
Po pasikalbėjimo su Zbyška Jagienka nesi

rodė Bogdaniece tris dienas, tačiau ketvirtą dieną 
pasirodė su žinia, kad abatas atvyko į Zgoželicus. 
Macka šitą žinią sutiko susijaudinęs. Nors jis ir 
turėjo iš ko sumokėti už įkaitą ir net apskaičiavo, 
kad ir jam pakankamai atliks naujiems darbinin
kams įkurdinti, bandai įsigyti ir kitiems ūkio rei
kalams, tačiau daug kas priklausė ir nuo geros 
turtingojo giminaičio valios, kuris galėjo, pavyz
džiui, atsiimti jo įkurdintus darbininkus ar juos 
pab'kti, i tokiu būdu padidinti ar sumažinti 
dvaro vertę.

Todėl Macka smulkiai išklausinėjo Jagienką 
.'()>(' au<ūą. koks jis atvyko; linksmas ar paniurus. 
Ka apie juo.- ki lbėy n Kada atvyks i Bogdaniecą. 
Ji atsakinėjo rūpestingai ir stengėsi Macka pa- 
, ' ir rit*

Pasakojo, kad abatas atvyko sveikas ir links
mas su daugybe palydovų, kurių tarpe, be gink- 

į luotų tarnų, buvo ir keletas kunigų ir dainininkų, 
kad dainuoja su Zychu ir mielai klausosi ne tik 
šventų giesmių, bet ir dainų. Taip pat pastebėjo, 
kad su dideliu dėmesiu teiravosi apie Macka, o 

jZycho pasakojimą apie Zbyškos nutikimus Kro
kuvoje išklausė susidomėjęs.

— Patys geriau žinote, kas jums lieka daryti, 
— pasakė mergina, — bet aš manau, kad labai pri
tiktų, jog Zbyška dabar tuojau vyktų senojo gi
minaičio pasveikinti, nelaukdamas, kol jis pirmas 
Bogdaniece pasirodys.

Mackai šitas patarimas labai patiko, ir jis 
liepė pašaukti Zbyška, sakydamas:

• — Gražiai apsirenk ir vyksi abatui po kojų
pulti ir jam garbę atiduoti, kad ir tu jam pa
tiktum.

Paskui kreipėsi į Jagienką:
— Nesistebėčiau, jei būtum paika, nes mer

gina esi, bet kad ir protą turi — tas mane stebina. 
Pasakyk man, kaip turiu abatą pavaišinti ir kuo 
jį patenkinti, kai čia atvyks.

— Dėl valgio pats pasakys, ką mėgsta. O val
gyli jis gerai valgo, kad tik daug garstyčių būtų.

Tai girdėdamas Macka susigriebė už galvos:
— Iš kur aš jam gausiu garstyčių?
— Atvežiau, — atsakė Jagienka.
— Dieve duok, kad tokios merginos pakelėje 

augtų! — patenkintas sušuko Macka. — Ir akims 
miela, ir šeimininkė, ir gudri, ir žmonėms palanki.

Et, kad būčiau jaunas, tuoj tave vesčiau!
— Atgabenau taip pat ir lošiamuosius kau

liukus, ir puoduką, ir medžiagos, nes jis pavalgęs 
mėgsta palošti.

— Ir anksčiau taip darydavo, o lošdamas bai
siai pyksta.

— Pyksta ir dabar; ne kartą trenkia puodu
ku į žemę ir šoka laukan per duris. Bet paskui 
juokdamasis grįžta ir pats pirmas pradeda iš savo 
pykčio juoktis. Jūs gi pažįstate jį... Tik jam rei
kia neprieštarauti — geresnio žmogaus tada pa
saulyje nerasi. . s

— Kas jam čia prieštaraus, nes jis Ir protin
gesnis už kitus!

Taip jie tarp savęs kalbėjosi, kol Zbyška ren
gėsi seklyčioje. Pagaliau išėjo toks gražus, kad 
Jagienka net apstulbo, kaip ir aną kartą, kada pir
mą sykį pamatė jį su balta striuke ZgožeHcuose. 
Bet šitą kartą ją suspaudė gilus liūdesys, kad jo 
grožis ne jai priklauso, nes jis kitą myŠ.

Macka džiaugėsi, nes manė, kad abatui Zbyš
ka patiksiąs ir dėl to nebūsią sunkumų su juo 
tartis. Jį šita mintis taip pagavo, kad nutarė 
vykti kartu.

— Liepk patepti ratus, — tarė ZbyŠkai, — 
jei iš Krokuvos su geležimi krūtinėje sugebėjau 
pasiekti Bogdaniecą, tai juo labiau dabar galiu 
be geležies į Zgoželicus.

— 0 jei pakeliui nualpsite? — paklausė Ja
gienka.

— Et. nieko man neatsitiks, nes jaučiu jėgą 

grįžtant. 0 jeigu ir nualpčiau truputį, tai abatas 
žinos, kad pas jį skubėjau, ir dėl to bus nuolai
desnis.

— Man jūsų sveikata labiau rūpi, kaip jo nuo
laidumas, — atsakė Zbyška.

Tačiau Macka užsispyrė ir nenusileido. Ke
liaujant truputį dejavo, bet nepaliovė Zbyškos 
mokyti, kaip turi elgtis Zgoželicuose. Ypač grau
deno būti paklusniu ir nuolankiu galingajam aba- 
turi, kuris niekada nepakėlė ir mažiausio prieš
taravimo.

Atvykę į Zgoželicus, atrado Zychą ir abatą 
prietrobyje besigėrinčius Dievo pasaulio grožiu ir 

; begirkšnojančius vyną. Už jų pagal sieną ant suo
lo sėdėjo šeši pasiuntimai, du dainininkai ir vie
nas piligrimas, kurį buvo lengva atpažinti iš krei
vos lazdos, krepšio prie šono ir išsiuvinėto ap
siausto. Kiti atrodė panašūs į kunigus, nes jų gal
vos viršuje buvo nuskustos, bet vilkėjo pasaulie
tiškais rūbais, buvo persijuosę jaučio odos dir
žais, o prie šonų kabojo kardai.

Pamatęs atvažiuojantį Macką, Zychas sku
biai pašoko, o abatas, saugodamas dvasininko oru
mą, liko sėdėti vietoje ir pradėjo kažką pasakoti 
kunigams, kurių dar keletas išsiveržė per pravi
ras trobos duris. Zbyška ir Zychas, parankėse lai
kydami nusilpusį Macką, įvedė jį į prietrobi.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. Chicago—bat. Monday. May 1446, 1983



Funeral Home and Cremation Service

EUDEIKISTeL; 562^2727 arba 562-272§

Romo Kalantos kapas pavergtos Lietuvos kapinėse.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 W«*t 103rd Street 
tarimu

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na
rui susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 21 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vajšės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.TEL. 233-8553 
Service 855-4506, P*s* 06058

DR* PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchester Community klinikų 
Medicine* direktorių*

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomit

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

tokiu adresu;
N»ajie**oe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

OPTOMETRIST AS

2618 W. 71«t St T*L 737-5149

Tikrina akia. Pritaiko * kinin* 

ir “contact lenaei”,

Dr. LEONAS SE1BUT18 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

OtiM telefonas: 776-2888,

EL O K1D A

Prostatos, inkstų ir 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337J.S

Tel. (813) 321-420H

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrae* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽĖRIMAS* Tek 925~MH

Apdrausta* perkrauctyaaa 
ii Įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tsi. 876-1882 arte 37M996

menką naudą “šėrininkams”
SOPHIE BARČUS
RADUQ 6EIMOS VALANDOS

KNOW YOUR HEART

Ved*|a — Aldona Daukut 
T*lef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60829

Sybia X Lowe* tr member of the National Home Fathione 
Wogita, b Floor Fashion Specialist* GAF Corporation.

Ths ’Great Room’ latest Trend In Interiors (

Šeštadieniai* ir »ekmali*ni*li 
nuo 8:30 iki 9:38 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1498 AM 

tranaliuojam** k* mū*v atvdŲ** 
Marquette Park*.

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDtlONYTl

PFO0TMWC

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadienio 8:30 r*L vakaro.

Vlaoa Laido* ii WCEV stoti**.

St Petersburg, FIk, 12:30 vai. p p 
Ii WTIS stotie*. U10 AM banga.

2646 W. Tirt Street

Ckkago, niinota 60629 
Tetet 778-5374

SUSIRINKIMŲ

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

* t

SOLŽENICYNAS KALTINA 
FILOSOFĄ RUSSELL

LONDONAS, Anglija. — Ne
tikintis Aleksandras Solženicy
nas, gavęs $175,000 už gilaus 
tikėjimo įžiūrėjimą rusuose, 
pradėjo kritikuoti labai popu
liarų Anglijos matematiką ir fi
losofą Bertrand Russell.

Solženicynas .tvirtina, kad 
prof. Russell, kalbėdamas apie 
Sovietų valdžios primetamą bai
sų išnaudojimą ir prievartos 
sistemą, pasakė, kad geriau pa
raudonuoti, negu mirti.

Solženicynas paraudonavo So
vietų kariuomenėje ir kalėji
me, kad tiktai nemirtų. Ameri
koje įtikinėja žmones, kad ru
sai, skelbdami didžiojo inkvizi
toriaus idėjas, turi dideles idė
jas, o pats atvažiavo į saugiau
sią kraštą skelbti tų didžiųjų 
Idėjų, nenorinčių kovai prieš 
komunistines idėjas.

— Paryžiuje, šalia operos, 
Grand Cafe kavinėje kilo gais
ras, kai ten buvo 300 žmonių. 
Didokas skaičius buvo reikalin
gas pagalbos.

• Diplomatas: — Tai žmogus, 
kuriam daug sumokama už tai, 
kad jis ilgai pagalvotų nieko ne
pasakydamas. Taip sykį yra pa
reiškęs buvęs prez. Eisenhower, zacijų nariai irgi p.

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
In the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-<tory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch* 
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping wUh the posVw baby 
boom.

Now as we enteg the 
energy-conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
•“the great room” whicn in- 
^orooratea bring* dieting and

&

PRISIMINTAS LIETUVIŲ NAMŲ

“ŠĖRININKAI” — NE PATRIOTAI; NESIVADO
VAUKIME DIDŽIŲJŲ KLAIDOMIS

Naujienų 85 nr. paskelbtas 
Valerijos Baltušienės laiškas, ku
rio pradžioje ji gailisi slapuko 
Brolio Šaulio, parašiusio Naujie
nų 41 nr. korespondenciją iš 
Los Angeles šaulių veiklos, bet 
vos už 6 sakinių jau neapkenčią: 
“būdama p. Stančiko ir bend- 
ruomeninkų vietoje, aš B. š. 
duočiau į garbės teismą už ne
pagrįstą šmeižtą (ar tai dar ga
li būti ir pagrįstas šmeižtas? S.)”. 
Tiksai staigus nuotaikos pasikei
timas bei įspūdžio, išdidinimas 
— šizofrenijos pažymys.

Atidžiai perskaičiau minėtą 
korespondenciją (Nauj. 41 nr.),
bet iš jos turinio nematyti, kad atskubėdamas tiesiai į bolševikų 
Brolis Šaulys butuką nors smek, jam paruoštą kilpą. Todėl ga- 
žęs ar įžeidęs: jis tik nurodė vei
kėjų klaidas ir jų pasekmes, 
kaip trumpų protokolų pavyzdį.’ 
Jeigu klaidų nurodymą V. B. J 
skaito šmeižtu, tai ji ir savo} 
mokytojus galėjo apšaukti šmei-Į 
žikais (turbūt jau tokia jos pri
gimties yda). Toliau V. B. ra
šo: ...“brolis Stančikas pageida-į 
vo, kad susirinkimų protokolai | 
būtų trumpi (ko visų organi-| 

geidauja. —

food preparation activitlei m* 
to one huge space.

The spacious “great roomw 
shown here features an eclec* 
tic group of contemporary 
furnish The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 

the living and dining 
through the use of the 

elegant (Tick-pattern 
covering. It * GAF’«

pattern hi

areas 
sacM 
Door 
handsome sheet vinyl tn tbs 
“Newburgh Brick” 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main* 
tenance. The QuIe^Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9' and 12' widths 
at your nearest home improve 
ment center or building supJ^T 
dealer.

irv. b.); svarstyta — nutarta 
baigta...” Iš kur V. B. žino, kad 
visų org-jų nariai lygiai taip 
galvoja, kaip Stančikas ir ji? Juk 
tokiam Stančiko pasiūlymui nė 
vienas to susirinkimo dalyvis 
nepritarė. Tai ką jau bekalbė
ti apie org-jų visus narius! Di
desnio absurdo jau ir neberei
kia. Bet -dar toliau — dar gra
žiau V.; B. ^įŠjcu . ' l : ■ 5 ■ .

“Jeigu taip (Stančikas. — K.) 
pageidavo, tai labai protingai pa
darė”. Pagal tokį V. B. sampro- 
tį Aug. Voldemaras dar “pro
tingiau” padarė, greituoju trau
kinių iš Paryžiaus savanoriškai

įima būti išmintingu, bet nepro
tingu ; gabiu, bet nesumaniu; 
drąsiu, bet neatsargiu, etc.

Dar dėl laikraštinės kalbos 
kultūros. Kartais broliai šau
liai šaudo ir laikraščiuose, bet 
— t k kultūrinėmis kulkomis. 
Gi V. B. laikydama spaudą 
švenla, Laišką Naujienoms su
tirštino: Pilypu iš kanapių, pa
mazgom, šmeižtais, nusičiaudėji- 
mu ir nusikosėjimu — tai visai 
bereikalingi brandos atestato 
priedai, kurie mūsų spaudos 

. šventesne nepadarys, o minėtij 
žodžių pavartotoje tik pati sau 
pakenkė.

į V. B. patinka ir (jau nesamų) 
Lietuvių Namų valdyba, kuri, 
kainoms pradėjus kilti, pasisku
bino juos parduoti, kas atnešė

o 

HELP IKMjtf HEART FUND

HELP YOUR HEART

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 1

Tel. — 523-3572 J
_____ *

visuomenei (lietuviškumui) — 
tik nuostolis, nes-nėra Namų! 
Čia tiktų palyginimas, kaip po
piežius Šventųjų išmėtymu ka
talikų tikėjimo irgi nesustipri
no, jeigu LB vadai savo vaikus 
vis dar siuntinėja į Kipšiuko (t. 
y. Kapsuko) universitetą. Viena
me Los Angeles priemiestyje 
gyvena net pats “Abraomas”, pa
aukojęs tam u-tui savo sūnų.

Aplamai “šėrininkai” — nei 
idealistai, nei patriotai; ir jeigu 
tų benamių “šėrininkų” atstovus 
Tautiniai Namai būtų priėmę į 
savo valdybą lygiatei.rijiisnar- 
riai's, tai šiąįnididn gąF-jaųx.įę; šių 
Namų neturėtume. Tai kur* ta
da prisiglaustų tmūlų kįlnųsis 
jaunimas, bankelis, gastronomi
ja ir kt.? Bet Tautinių Namų vai 
dyka sumani ir atsargi, kaip ir 
dabartinė Šaulių kuopos valdy
ba.

Dar dėl V. B. paniekoje laikan
čio slapuko. Slapukas — spau
dos privilegija! Jeigu spauda 
šios (privilegijos neturėtų, tai 
visuomenė daug ko nesužinotų 
apie niekšybes ir teisybę. Kiti 
įvairių gyvenimo apraiškų veiks
niai šios privilegijos neturi, to
dėl štai kaip kartais atsitinka: 
1940.VI.15 Teisingumo minis
tras Ant. Tamošaitis įsakė polici
jai suimti Vid. Reik, ministrą 
gen. Ekučą ir Valst. Saug. dep-to 
dir. Povilaitį. Jeigu šieji tada 
būtų galėję pasiversti salpukais, 
‘ai gal jie dar ir šiandien gyven
tų tarp mūsų, bet prie Vokieti
jos sienos jie buvo savos poli
cijos sulaikyti ir išduoti bolše
vikams. kurie juos nukankino. 
Už šią paslaugą okupantams to
kio pat “atlyginimo” iš jų susi
laukė ir bv. min. Tamošaitis. 
(Žiūr. Jono Karvelio Prekybi
ninko Keliu, 195-96 u.).

Atrodo, kad ryškesnio niekšy- i 
bės pavyzdžio jau ir nebegali 3 
būti.

Beje, korespondentas turi tei
sę rašinį užbaigti jo paties pasi
pirktu palyginimu, pavyzdžiu : 
ar kitokia išvada, o taip pat — 
ir pasirašyti slapyvardžiu (ypač 
šiai> barakudų laikais).

Baigdamas minėto Laiško Nau
jienoms (85 nr.) turintio ana
lizę, jo autorei Valerijai Baltu

tienei, pasiėmusiai gynėjos ro
lę neapginamo dalyko, reiškiu 
ūžta mautą užuojautą, o Broliui 
Šauliui — linkiu nepadėti kuo- 
pos korespon dento plunksnos, 
bet ir toliau garbingai stovėti 
objektyvaus teisingumo sargy
boje. Stebėtojas >

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t 2533 W. 71st Street
f 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69 th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

h

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Aplinkos apsaugos agentūroje 
darbuojasi daug lietuvių

maloniai kviečiame* dalyvauti. ;
i Bus vaišės. V; IJyba i

Neseniai pravestuose kongre
siniuose EPĄ (Aplinkos Apsau
gos Agentūros) apklausinėjimui) 
se Valdo A damkaus, vidur-vaka- 
rinių valstijų EPĄ galvos, liūdi
mas, matytas visoje Amerikoje 
ant televizijos, buvo labai pozi
tyviai priimtas ir jis susilaukė 
komplimentų iš senatorių ir kon 
gresmonų. Lietuviai, supranta
ma, didžiavosi, kad vienas jų yra 
taip aukštai iškilęs ir pavyzdin
gai savo pareigas eina.

įdomu, kad Adamkaus valdo
moj organizacijoje yra ir dau
giau lietuvių. Jo, pavyzdžiui, 
specialus asistentas yra Kęstutis 
Ambutas. Agentūros svarbiau
sias rašytojas ir literatūros re
daktorius yra R. John Rapšys. 
Kiti lietuvių kilmės asmens ten: 
Bernie Tarulis, ad mini st race i jos 
tvarkymo sekcijos vedėjas; Bi
rutė Bulota, grafikos skyriaus 
galva; Jonas Dikinis, gamtinin
kas, kuris rūpinasi pavojingų 
chemikalų saugiu pašalinimu; 
Vacys J. Šaulys, aplinkos page
rinimo programų štabo viršinin
kas (jis rūpinasi Didžiųjų Eže
rų švara); Anthcny J. Kizlaus- 
kas, gamtos mokslininkas, kuris 
darbuojasi su Šauliu; Charles 
Siaustas, chemijos inžinierius; 
Sylvester Bernotas, aplinkos in
žinierius; ir Jon A. Abraytis, 
komputerių specialistas.

Iš šių asmenų lietuvių visuo
menei gal geriau žinomas Rap
šys. Savo laiku jis buvo publi
cistu kelių Chicagos lietuvių 
meno užsimojimų. Jis yra gi-
męs Kaune. Iš Lietuvos jį tėvai America Savings (buv. Chica- I 
išvežė mažą, kai komunistai pa-go Sayings) bendrovės patalpo- j

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

Į American Travel Service Bureau 
>727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-1787
1 • Nemoknaaa patanuvlmas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruise*), viešbučių u automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda- 
ee kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus taštuz; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir takiam? infor. 
QUO]** visais kelionių reikalai*

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik -eim rezervuoti riet** 
9 aakito — prieš 45-60 dienų.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

n?-

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

>8.00

W.00

tėvas,verre Lietuvą. Rupšio 
miręs prieš 11 metų, buvo pulk. 
Juozas Rapšys, Lietuvos Karo 
Aviacijos Generalinio štabo vir
šininkai. Gen. Antanas Gustai-

1 tis, Lietuvos aviacijos tėvas, yra 
jaunojo Rapšio krikšto tėvas. 
Gen. Gustaitį komunistai iš Lie
tuvos išvežė į Sibirą ir ten jį 

nugalabijo. J. Sandys

liAI.l'o St. Petersburgo sky
rius kviečia visuatinį metinį na
rių susirinkimą gegužės mėn. 
24 dieną 2 vai. popiet L. klube.

Prašomi visi kuo guusiaus ai 
dalyvauti. Bus valdybos ir revi-į 
zijos komisijos pranešimai,! 
naujos valdybos ir revizijos ko- 
nfsijos rinkimai. i

Valdyba !

—J. Andriaus sudarytą Lietu- ! 
■ os žeinėlapj >r išleistą Deveniu j 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti' 
siunčiant užsakymus šiuo adre-! 
-u: Davcnių Kultūrinis L____ ,.
9.0. Box 10782, St. Petersburg, Į 
L L 33733. Kaina $6 H- 65c per 
au.itimo išlaidoms padengti.

'— SLA 134-tos Moterų kuo-j 
pos susirinkimas įvyks šeštadie-! 
nį, gegužės 14 d., 12 vai., Great

Aleksas Ambrose,

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, vifuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimua.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų jvykius, Jablonskio ir Totoraičio j annas dienas Ir 
•usirūpinimą

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

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galim* taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peniuntimo išlaidom*.

Suvalkiečių draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos narių susirinkimas 
įvyko balau* !žio 22 dieną Vyčių 
saleje. Pirmininkas Leonas Va- 
sifavas, atidaręs susirinkimą, ’ 
pasve:k no visus gausiai susirin
kusius narius.

Nutarimų raštininkei perskai
čius praeito susirinkimo nutari
mus, viskas buvo priimta be pa
taisų.

Motinos dienos proga, valdy
ba pasveikino visus narius ir’ 
palinkė’o jiems tą motinos die- : 
na iškilmingai atšvęsti.

šiais motais sueina 45 ti me- ! 
tai kaip Suvalkiečių Draugijai 
įsisteigė, tad š. m. rugsėjo 17 
dieną bus suruoštas jubiliejinis 
banketas Vyčių salėje. Bilietai 
Į banketą bus tuoj pradėti pla
tinti.

Sekantis nariu susirinkimas 
L

įvyks gegužės 27 dieną.
Eugenija Strungys, koresp.

Korektūros pataisa
Š. m. gegužės mėn. 7-9 d. Nau

jienose, spausdinant straipsni 
j‘ Nuotaikingas susirinkimas”, bu 

vo netiksliai atspausdinta pirmo-' 
i ji eilutė — Amerikos Lietuvių? 
I Reff. Ben..., Ta eilutė turėjo: 

būti—Amerikos Lietuvių Reorg. 
Ben....

Tenka pastebėti, kad rašan
tieji apie Amerikos Lietuvių! 
Reorganizuotą Bendruomenę, la
bai dažnai žodį Reorganiduota — 
sutrumpina į R., Ref., Reg., arba

Romo Kalantos mirties 11-tas 
i metines ruošia R. Liet. B-nės 
Marquette Parko apylinkės val
dyba gegužės 15 dieną. 10 va
landą ryto pakelsime vėliavas ir 
dalyvausime pamaldose.

Po pamaldų, 11 vai. 45 min., 
parapijos salėje įvyks minėji
mas. Solistė A. Giedraitienė at-< 
liks meninę dalį; akomp. p.

i Giedraitis. Jaunoji Viktorija

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Į Regist. Manau, kad būtų labai 
j gerai, jei tas sutrumpintas žo- 
I dis būtų rašomas tiesiog R. arba 
j Reorg., tik ne Reg., kaip kad mi- 
j nimame straipsnyje buvo pažy

mėta.

AUTOBUSAI KAPINIŲ 
LANKYTOJAMS

Nuo š. m gegužės mėn. pra
džios Chicago j e kiekvieną sek
madienį ir Memorial Day — pir-

1

Skambinti YA 7-9107

RIAL 1STAT1 FOB BALS

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

itaMt — P*rd*vIrtHd 
1BAL ESTATI FOR SALI

KAM MOKĖT! NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

FSSIE

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb.. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Tk f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

■  ——»
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu 

Dirbu ir užmiesčiuose, Srdt, 
garantuotai ir tąžininųaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Ava.
TaL 927-3559

Pranskevičiūtė skaitys paskaitą 
apie okupuotos Lietuvos jauni
mo nuotaikas po Kalantos mir
ties. |

Visus lietuvius kviečiame gau
siai dalyvauti vėliavos pakėlimą 
ir vėliau parapijos salėje — mi
nėjime.

Pagerbkime Romo Kalantos! 
prisiminimą. Valdyba J 

I

madienį (gegužės 30 d.) auto
busais bus galima lankyti MT. 
Olivert, St. Casimir (Šv. Kazi
miero), Holy Sepulchre ir Re- 

___ r__ surection kapines. Autobusai iš 
Korektorius j sankryžio Western and lllth Str.

kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry
to ir kursuos ligi 4 vai. popiet. 
Iš šios vietos autobusai išeis kas 
30 minučių.

e Ruduo viską suneša, c žie
mą — išnešioja.

I

F2.00
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TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W; 63rd St.

Tel: 436-7878

ra
MISCELLANEOUS 

Įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Nuomos
RENTING IN GENERAL

! IŠNUOMOJAMI vyrui 2 kambariai ir 
virtuvė su baldais, beismonte, Mar
quette Parke.

Skambinti 436-1732

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

LIUCIJA
Miko Šileikio apsakymu knyg* 

‘‘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. U. 60629.

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
jadėtl teisininko Prano ŠULO 
»aruoštat — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleists knyga su legališkomif 
ormomū

Knyga su formomis gauna, 
n* Naujienų administracijoje,

D Ė M E S I/O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr brangenybė 
Pardavimu ir Taisymas 

2646 West FHh StTMt 
Tel. REpubllc 7-1941

»■ 1 " 1 ■ - —- —

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 50632. Te!. YA 7-5980

Notarx Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 5. Ma pl • wood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

60642, - 424-M54 v

rntVi W. u

$ta(e Farm fire Casual/ Con,p?n<r

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Ještad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West «3rd Street

Chicago, HL 60629

advokatų draugija
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedrie Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PATS SRAFUK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DEENRAATI “NAUJIENOS**


