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PATARIA LENKAMS KLAUSYTI POPIEŽIAU!
BRITANIJA PATVIRTINA NEPRIPA 

ŽĮSTANTI PABALTIJO ĮJUNGIMO
Balandžio 13 d. D. Britanijos 

užsienio reikalų ministerija at
sakė į dr. K. Bobelio Pabaltie- 
čių Pasaulinės Santalkos vardu 
Europos Bendruomenės užsie
nio reikalų ministeriams pasiųs
tą raštą apie Pabaltijo kraštų 
padėtį. Atsakyme rašoma, kad 
britų politika nepasikeitė — 
Pabaltijo valstybių įjungimas į 
Sovietų Sąjungą pripažįstamas 
de fax:to, bet ne de jure.

* * ♦
PABALTIJO KLAUSIMAS 
ŠVEDIJOS PARLAMENTE
Balandžio 18 d. Švedijos par

lamente išsamiai pasisakyta Pa
baltijo klausimu. Užsienio rei
kalų ministeris Lennart Bod- 
strpem atsakė į Nuosaikiųjų 
(konservatorių) partijos atsto
vės Margarethos aff Ugglas jam 
Įteiktus klausimus.

Pareiškęs, kad “rimta padė
tis” Pabaltijo respublikose pas
taruoju mętu dar pablogėjo, jis 
pabrėžė, jog reikia pasmerkti 
“pilietinių teisių aktyvistų” per
sekiojimą Pabaltijo respubliko
se ir reikalauti pilnos laisvės 
komentuoti apie Helsinkio su
tarties laikymąsi. Bostroem pa
minėjo, kad'' Švedijos. < .užsienio 
reikalų vičeminlsteris, 'ląfeyda- 
masis Maskvoje sausio menesį, 
iškėlė- kai kuriuos su Pabaltinu 
susijusius atvejus. ■ >

Į ątstovės. aff Ugglas pakl&iį- 
simą:artšvedija yra pasiruošusį 
iškelti' pabadti-ečių'- teisių pažei-. 
dūlėjimus Jungt Tautų Žmo
gaus Teisių komitete, Bod- 
stroem atsakė teigiamai, bet 
pridūrė, kad-Švedija tame komi
tete ,įėrą šĮębėtoja. Jis pareiškė, 
kad Švedija nori glaudesnių ry
šių su Pabaltijo respublikomis, 
ypač prekybos ir kultūros sri
tyse. Užsienio reikalų ministeris 
taip pat pripažino, kad Pabalti
jyje vedama rusinimo politika.

Debatų metu, Margaretha aff 
Ugglas reikalavo užbaigti “ne
jaukią tylą” Pabaltijo atžvilgiu. 
Jai pritarė ir Vidurio (liberalų) 
partijos atstovai. Kadangi de
batų dalyviai beveik išimtinai 
kalbėjo apie padėtį Latvijoje ir 
Estijoje, reikėtų sustiprinti lie
tuviškos infomacijos tiekimą 
Švedijos vyriausybei, parlamen
tui ir spaudai.

♦ # *

BALTŲ LAISVĖS DIENA
r ■ - ■ i ■ ■ .

Š.m. birželio 13 d. preziden
tas Reagaiias 'pasirašė prokla
maciją, paskelbdamas birželio 
14-ąją Baltų Laisvės Diena — 
kaip simbolį solidarumo tarp į 
JAV-ių ir pavergtųjų Pabaltijo 
tautų, ta proga pasakydamas 
kalba. “

Pasirašymo iškilmėse dalyva
vo sekantys Senato nariai: 
senatorius Strom Thurmond 
(R., N.C.)_, sjenatorius Don Rie- 
gle (R., Mięh.j., Atstovų Rūmų 
nariai: Ben Gilman (R., N.Y.), 
John Kasich (R., Ohio), Steny 
Hoyer (D,‘, Md.) ir William S. 
Broomfield (R-, Mich.). /

Į šias iškilmes buvo pakvies
ta keli šimtai pąbaltiečių: lietu
vių, latvių ir ėstų. Jų tarpe — 
VLIKo, ĄLTo, PLB ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės bei Baltų 
Lygos atstovai. -

Ta proga, pabaltiečiai buvo 
plačiau supažindinti su JAV-ių 
tarptautinės politikos pagrin
dais, švietimu Tr j.os-rūpesčiais 
Pietų Amerikoje. Po pranešimų 
buvo iškelta, daug klausimų ir 
pareikšta kritiškų pastabų.

Pakviestieji svečiai, iškilmių 
metu, b.pyci. pavaišinti ir turėjo 
progo^^^gsė.ti „ pagiĮ^ines. 
Baltų^f^^į^es. (^ '

IŽRAĖLJO DINARAI 
JA ■.

TEL A:VfVĄS-r— Izraelio dak
taru streikas sukėlė didele sįi- 
rutę visoše į ligomnese.: Mena
chem Beginąs, praeitą savaitę 
įsakė daktarams rfųttaukti strei-

KOMUNISTINĖJ KINIJOJ 
DAUG NUSIKALTĖLIŲ

PEKINAS, Kinija. —Liu Fuži, 
Kin jos policijos vadas, ketvir
tadienį paskelbė, kad visame 
krašte nusikaltimų skaičius vis 
dėlto dar yra didelis.

Paskutiniais 3 metais Fuži 
organizavo kovą prieš nusikala
mus visoje Kinijoje. Jis įrodi
nėjo klausytojams, kad komu
nistinėj santvarkoj nusikaltėlių 
neturėtų būti, nėra pagrindo 
nusikaltimams. 1981 metais vi
soje K rujoje buvo padaryti 
880,281 nusikaltimas, o 1982 m.: 
nusikaltimų skaičius Kinijoj pa
siekė 748,476. Truputį mažiau, 
bet Fuži skaito; kad nusikalti
mų Kinijoj yra labai daug.

Fužio paguoda yra ta, kad 
Amerikoje nusikaltimų skaičius 
yra daug didesnis.

—. Sirija atšauks savo gink
luotas ^pajėgas iš Libijos, jeigu 
JAV ‘ -garantuos nepriklauso- 
mvl>e. ■-.

KALENDORĖLIS

Birželio 25: Vilhelmas, Mant- 
minas, Arvilas, Daba, Baniutė.

Birželio 26: Jonas ir Povilas, 
Viltautė, Jaunis. Dirva, Ger
manas.

Birželio 27: Vladislovas, Ge
diminas, Kūdrė, Raudvilis, 
Nendrė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.

Oras šiltas.

Mtą, visai su jais nesi tardamas. . 
.Šis premjero žingsnis dar labiau 
įžeidė gydytojus. Jie nekreipė i 
dėmesio į vyriausybes nutari
mą. Valdžiai- nepradėjus su gy- 
dytoją^^aįŲs, daktarai paskel-1 
. beJ ^^^l^iką. sčiau jie-

sunkius ligonius,1
^^^'paiardayo- slaugėms,' kas dary- 

-XtŲ £bet kai;-jtė paskelbė bado 
streiką, tai ligoniu badaujantie
ji gydytojai visai- neaptąrnauja..

Įz raėly jė. yra*. 7,000 • b a d au- 
jančių gyidytojų. .Vyriausybė tu
rės- pradėti pasitarimus su gydy- 
,tojais.Jx .
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Vakar žemė drebėjo pietų Japonijoj ir Taivano Siau
rės Jūroj. Sukeltos didelės bangos pakenkė 

Taivano pakraščių gyventojams.

_ George Bush
Viceprezidentas George Bush išskrido į Londoną, 
kaM^pasitartų su Margaret Thatcher dėl santykių • .- 
su Lenkija; iš Londono Bush skris j V. Vokietiją.

VYRIAUSYBĖS NARIAI IŠVAŽINĖJ 
- PO VISĄ PASAULĮ

— JEIGU LENKAI NORI VAKARŲ PARAMOS, TAI 
TURI VYKDYTI POPIEŽIAUS PATARIMUS

jeigu jis panorės 
kandidatuoti.

Viceprezidentas George 1 
išskrido į Londoną, kur jis 
aptarti bendrą politiką Eur 
je, o vėliau važiuos į Va 
Vok:etiją tartis su dabar 
kancleriu ir pažymės svarbi 
kaktį nuo pirmųjų vokieči 
vykimo j Ameriką.

Sekretorius George Shull 
skrido į Filipinus, kur galu 
aptars visą eilę reikalų su p 
dentu Ferdinand Marcos ii 
ruoš naują susitarimą Ai 
kos militarinėms bazėms.

Taip reikalai susidėjo, 
visi trys atsakingieji pareis 
išskrido iš Andrew aerodi 
beveik tuo pačiu laiku, 15 
nučių laikotarpyje.

Prez. Reaganas pirmas s 
Washingtoną. Jis kreips 
t:ngą dėmesį į Lenkijos ivy 
Lenkų komunistų partijos 
tinis biuras yra linkęs pr 
popiežiaus pasiūlymams, 
antraip, Lenkijoj gamyba i 
gerės. Pats Jaruzelskis tyl 
nesmerkė popiežiaus. Yra 
grindo manyti, kad Lenkijo 
nerolai nenorės kovoti prie 
čius lenkus.

KROKUVA, Lenkija. -- Ket
virtadienis buvo nėpaprastąi 
sunki diena popiežiui Jonui 
Pauliui II Krokuvoje, nes jam 
teko nutraukti pokalbius su 

į šimtais žmonių, norėjusiais su 
i juo pasimatyti, bet jis nepajėgė 
pasimatymo nutraukti. Dauge-

■ lis, su kuriais buvo planavęs pa-
■ sikalbėti, turėjo būti patenkinti 
Į rankų paspaudimu, o daug kam 
i ir rankos paspausti negalėjo, 
• nes buvo vedamas iš vienos vie- 
j tos Į kitą.

Reikalai taip susidėjo, kad jis 
I būtų turėjęs išskristi, nepasi- 
matęs su Lešek Valensa, Soli- 

j darumo unijos steigėju ir orga- 
I nizatorium. Bet jis to negalėjęs 
padaryti.

i
Susitiko mažame Zakopanės 

miestelyje I
Popiežius Krokuvoje su visais 

■atsisveikino helikopteryje, kuris 
iš miesto turėjo jį nuvežti į 
aerodromą. Bet vietoj aerodro
mo, helikopteris nusuko į ne
toli esantį Zakopanės miestelį, 
kur jo laukė Lešek Valensa su 
žmona Danuta ir 4 vaikais.

Apie ką popiežius kalbėjo su 
Valensa, tuo tarpu nepaskelbtas 
nė vienas žodis. Nepasakyta, ar 
popiežius kalbėjo tiktai su vienu 
Valensa, ar pasitarime dalyvavo 
ir Danuta. Nieko nuostabaus, 
jeigu popiežius būtų skyrium 

' pasikalbėjęs su Valensa, o Da
nuta butų buvusi su vyresniais 
vaikais. Nieko suostabaus nebū
tų buvę, jeigu popiežius su Va
lensa nieko būtų nekalbėjęs, 

į Juodu reikalus žinojo ir kalbėti 
' nereikėjo.
I

Lenku vyriausybė davė
' lėktuvus

CHICAGO, Ill. — Prezidentas rimas, 
Ronald Reaganas ketvirtadienį Į kartą 
atskrido į Ohicagą - ir pasakė 
Lenkų Susivienijimui Amerikoj 
labai svarbią kalbą.

— Jeigu lenkų vyriausybė 
nori gauti Vakarų valstybių eko
nominę paramą, tai privalo vyk
dyti popiežiaus Jono Pauliaus II

■ Įvairiuose I^enkijos miestuose 
iškeltas mintis, — pasakė prezi
dentas Reaganas kongresan su-

; važiavusiems lenkams, 
j šie prezidento žodžiai tiek 
paveikė suvažiavusius lenkų at
stovus, kad plojimams nebuvo

■ galo. Prezidento kalba tuojau 
, buvo išversta ir radijo bango- 
' mis perduota popiežių išlydėju- 
' siems lenkams.

Yra pagrindo manyti, kad 
prezidento patarimas paveiks ne 
tiktai Lenkijos gyventojus, bet 
ir valdžios atstovus. Gen. Jaru
zelskis bandė rodyti savo ragus, 

'- persekiojo Lešek Valensą,’ bet 
kai popiežius aiškiau prašneko 
apie reikalą leisti Solidarumo 
unijoms oficialiai veikti, tai 

; atsiliepdavo tiktai komunistų 
kontroliuojami laikraščiai, ku-j

Irių nedrįsdavo pardavinėti čen- 
. • stachavoj, Danrige ir Krokuvoj.

į Visame krašte policija nebedrį
so pasipriešinti žmonėms, va
žiuojantiems • Į čenstachayą, 
Vroclavą, . Krokuvą ir kitus 
miestus..

sa-

LEsEK VALENSA BUVO PASKUTINIS 
KURĮ ATSISVEIKINO POPIEŽIUS
PASIKALBĖJIMAS SU SOLIDARUMO VADU VYKO 

NEDIDELIAME ZAKOPANĖS MIESTELYJE

lėktuvus. Lenku vyriausybė
moningai galėjo vilkinti Valen
sos ir popiežiaus pashnatymą. 
Bet kai Įsitikino, kad gali būti 
per vėlu, tai darė karo lėktuvą, j Prez. Reaganas pajuto lenkų 
kad nuvežtų Valensą Į Krokuvą, nuotakas ir pasižadėjo keisti 
Yra pagrindo manyti, kad karo savo politiką dabartinės Lenki- 
lėktuve Valensą ir jo žmoną nu- jos atžvilgiu, 
vežė ne tik Į Krokuvą, bet ir Į vykdys 
Zakopanę.

Popiesius turi savo lėktuvą, 
kuriuo jis atskrido į Varšuvą, ir 
yra pasiruošęs iš Krokuvos 
aerodromo išskristi Į Romą. 
Lenkų karinė vadovybė davė 
popiežiui helikopterį, kuris nu
vežė jį į Krokuvą ir Zakopanę. 
Po 1 ’/L* valandos, popiežius 
buvo nulėkdintas iš Zakopanės i 
į Krokuvos aerodromą. Jis tuo
jau sėdo į savo lėktuvą ir vakare 
laimingai pasiekė Romą.

PASIONARIA JAU PRA
RADO ENERGIJĄ i

MADRIDAS, Ispanija. — Do
lores Ibaruri, komunistų tarpe 
žinoma Pasionarios vardu, dėl 
to, kad josios kalbos, labai jau
dinančios, paliesdavusios klau
sytojų širdis, sulaukusi 91 me
tų, jau nepajėgia kalbų sakyti 
ir koimurstų neverbuoja.

Ibaruri visai pražilusi ir su
senusi, bet karts nuo karto ji už- ’ 
suka į komunistų partijos cent
rą ir posėdį. Ji buvo Sovietų Są-1 
jungoj karo melu. Kitus ispa
nus rusai varė frontan, bet ją 
laikė centre ir gerai maitino.

Mirus diktatoriui Franco, Iba
ruri grįžo į Ispaniją ir gyvena j 
Madride. Niekas jos neliečia 
netardo. Rusijos komunizmą 
pažįsta ir jo neliegiria, bet 
sakosi esanti komunistė.

jei vyriausybė 
popiežiaus patarimus 

į rasti bendrą kalbą ir siekti tai
kos pačioj Lenkijoj.

Prez. Reaganas neturėjo laiko 
pasitarti su vyriausybės nariais, 
bet jis, žinodamas sekretoriaus 
George Shultz pažiūras, pasiūlė 
lenkams ekonominę paramą, 
kuri dabar yra labiau reikalin
ga, negu iki šio meto.

Kelv:rtad:enio ryte pats pre
zidentas išskrido prezidento 
lėktuvu į C.hicagą, Kur jis no- 

į rėjo pasitarti su Amerikos Len- 
į kų Susivienijimo atstovais, ypač 
su pirmininku Mazewskiu. Pre 
z dentas žino, kad lenkai turi 
įvairias organizacijas, bet Susi
vienijimas yra pats galingiau
sias ir stipriausias. Jam reika
lingas šios organ zacijos prita-

ir 
ji 
ji

Turkijos prezidentas Kenan 
Evren uždraudė Didžiosios 
Turkų Partijos steigėjams 

dalyvauti rinkimuose.

SVARSTO POPIEŽIAU
SUKELTAS NUOTAIKA

VARŠUVA, Lenkija.— F 
to trečiadienio vakare sost 
buvo susirinkęs lenkų kom 
tų partijos politinis biuras 
sieins aišku, kad popiežiau 
zitas ir jo pasakytos kalbo 
veikė visą Lenkiją. Pol 
biuras tas nuotaikas apsv 
ir nesutarė, kaip prieš ja: 
aguoti.

Viena dalis patarė tomis 
talkomis pasinaudoti ir ha: 
baigti krašte esančią įta 
Tuo tarpu buvo ir tokių 
biuro narių, kurie patarė 
kovą prieš Solidarumo u 
ir prieš bandymą jas algai 
Polilin’s biuras nepadarė 
sprendimo, nes nebuvo vi 
gos nuomonės, šitas klaus 
bus svarstomas kitame posė

POLICIJA SUČIUPO
20 ČEKŲ DISIDENTŲ

PRAGA. — čekoslova 
policija trečialienį suėmė 2 
sidentų, kurie buvo pasirai 
disidentų protestą, veikai; 
mi pagrindinių žmogaus t 
lai. Įvyko prieš kelis m 
Dalis tu dis dentu užsiuvn C 4, \ *

ta dalis išbėgiojo i užsieni 
likusieji 20 susirinko P; 
priemiestyje ir pre pagrin 
žmogaus teisiu, dar pridė 
taikos reikalavimą.

Prisirinko apie 20 už? 
žurnalistu ir 50 policininki 
apsupo visus disidentus ir 
nalislus. Suimti visi disid

Sirijos prezidentui I 
Asadas nenori sus tikti su 
Arafatu.

Lenkų vyriausybė davė po
piežiui ir Valensai reikalingus

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $106.

— Amerikos karo jėgos 
doja Eg-.pto aerodromus.



J. Biliūno “Joniuko” charakteristika ; 
ir problemos

Nagrinėja VI kl. mokiniai: Ri. | ti, bet pasiilgęs namų, viską pa
miršo. Galvojo, kad tėvelis gal 
jau bus grįžęs. I

ma Polikaitytė, Taiyda Rudai- 
tyiė, Danutė PenČylaitė ir And
rius Kirklys:

Joniukas buvo gudrus ir link- į 
smas vaikas. Jis mėgo žaisti ir 
dainuoti. Kai jis augo, daug pro-, 
blemu jam atsitiko, kurios gal-, 
būt paveikė jo charakterį. Pir
miausia, kai jis buvo šešerių’ 
metų, tėvelis iš namų išėjo. Joj t 
niukas nesuprato viso įvykio ir į 
nežinoj’o, kodėl tėvelis išeina, 
bet žinojo, kad kažkas yra blo- 
gai. Antras dalykas jo gyveni-

Jis 
nul

Jonas Biliūnas buvo realistas 
rašytojas. Jis vaizdavo tikrą sa
vo gyvenamojo laiko aplinką ir 
žmones, kurie daug kentėjo. 
Į skurdų kaimiečių gyvenimą 
jis įpynė n savo jausmus, nes 
pats buvo labai nelaimingas gy
venime. Jis gyveno vargingai, 
sunkiai sirgo ir jaunas mirė. Bi
liūnas labai užjautė nelaimingu^ 
žmones ir net gyvulėlius, 
ypač vaizdžiai piešė liūdną, 
skriaustų vaikų gyvenimą.

Apysakoje “Joniukas” Biliū
nas rašė apie gabų šešerių metų 
našlaitį berniuką. Joniukas gy
veno plūstoje'kaimo trobelėje, 
dideliame skurde; Nors vaiko 
motulė buvo mirusi, Joniukui 
pradėioje nebuvo blogi, nes tė
velis jį labai mylėjo.

Vieną dieną tėvelis kažkur 
iškeliavo, ir našlaičio gyvenimas 
pasikeitė. Pamotė juo visiškai 
nesirūpino. Vaikas pasidarė ty
lus ir užsidaręs. Per dienas jis 
vienas už krosnies sėdėjo ir dir
bo iš pagaliukų kryželius, kaip 
tėvelis buvo išmokęs.

Sunku buvo vienai moteriškei 
s.u dviem vaikučiais: nebuvo duo 
nos, nei pinigų.' Motina nutarė 
Joniuką leisti ganyti, tai nors 
Valgyti. nereikės jam duoti. Jo
niukas buvo dar mažytis ir la
bai bijojo išeiti iš namų. Verk
damas. jis. išėjo su nepažįstamu 
žmogumi.

Naujoje vietoję Joniukui se
kėsi neblogai ir valgyti gauda
vo daug geriau, kaip namie. Be
ganydamas žąseles susipažino su 
vaikais ir išmoko dainuoti:

. Ak .vija, pinavija, .
' Jau pražydo,**kaip lelija!
Jis; taip-įsidainavo bevažinė

damas su kaimo vyrais, kad už
miršo savo žąsiukus. Vieną kar
tą jis nerado dviejų žąsiukų. Jis 
labai išsigando. Šeimininkė ne 
tik jį barė, bet smarkiai mušė ir 
mušė.- Joniukas labai verkė ir 
pusę nakties negalėjo užmigti, 
vis galvodamas: -’Kokie žmonės 
negeri, kad'būtų tėvelis, jis ne
leistų manęs taip muštj’t 
išginęs žąselės, jis paĮflatę-;tb- 
lumoje savo miestelį ir, pamir
šęs viską, nuėjo namų link. Varg 
šas Jonelis! Jis nepagalvojo, 
kad žąselės be piemens gali ding

tvarkoje, nes esąs didelis biuro
kratizmas ir 1.1. Viena proble- -■ 
ma, tai kad B. Mulroney nėra - 
buvęs parlamento nariu. Kaip - 
jam seks’s parlamento nariu, - 
ninku pasakyti. Savo politinį ' 
sugebėjimą jis įjalės parodyti,— 
kai bus išrinktas j parlamentą. -

Kad konservatorių partijoje'* 
buvo nesutarimų esant J. Clar-j 
<ui partijos* vadu, buvo aišku, 
vaip minėjau, jau 1982 m. sau- 
io nūn, pradžioje The St. Cath- 

arines Standard pranašavo Joe 
člarko pralaimėjimą. Per pir
mus balsavimus J. Clarkas gavo 
1,||9Ų B, Muroney — 879 ir J. 
Crosbie — 639 balsus. Kiti penki 
kandidatai gavo po labai mažai 
balsų, todėl jie neturėjo jokios 
reikšmės.

Per antrą balsavimą J. Clar- 
kas gavo 1,085, B. Mulroney —■
I, 021, o .1. Crosbie — 781 balsą. 
Konferencijos reporteriai prade-, 
jo klausinėti J. Crosbię ir net 
siūlyti atsisakyti nuo trečio baP 
savimo. Bet J. Crosbie reporte
riui pareiškė, kad nuo trečio bal
savimo neatsisakysiąs, nes Jce 
Clark balsavimų nelaimės, o de
legatai galės pasirinkti jį (at- 
siet, J. Crosbie) arba B. Mulro
ney konservatorių lyderiu. Kai 
reporteris paklausė J. Crosbie, 
ką tokiu pareiškimu jis norįs 
pasakyti, tai J. Crosbie pasiūlė 
paklausti J. Clark ir, pasisukęs, 
nuėjo. Iš to viso susidarė vaiz
das, kad J. Clarkas tikrai pra
laimės rinkimus.

Trečio balsavimo rezultatai 
buvo tokie: J. Clarkas gavo 

• 1,058į B. Mulroney — 1,036 ir
J. Crosbie —r 858 balsus.

Ketvirtam balsavimui liko tik

iš koiiiervatorių partijos,-norj 
Winnipege jo vadovybei prieš 
tai pritarė 66.9'< atstovų. Jo 
motyvas buvo: "Pasitraukti sa
vanoriškai iš konservatorių par
tijos vadų, paskelbiant kitai 
konservatorių konferencijai da
lą, kviesdamas kandidatuoti ir 
kitiems partijos nariams”. Tekiu 
būdu atsistatydinęs iš konser
vatorių partijos vadų, nebedaly * 
vavo nė parlamento posėdžiuose 
kaip opozicijos vadas. Jis tada 
skyrė daug 
propaganda 
Kanada ir C 
kviesdamas 
JŽ jį 
tikėjosi

Ukmergės aukštesnioji mokykla

me buvo, kai motulė jį atidavė, 
nepažįstamam žmogui. Nors Jo-j 
niukas žinojo, kad tai nebuvo 
jo tikroji mama, 
čia buvo jo namai 
va, o dabar viską

Tačiau naujoje 
buvo gerai. Jam 
lauke ir dirbti darbus, ir jis bu
vo linksmas. Jisd>uvo tikrai dar 
mažas, tai gerai visko nesupra-j 
to. Kartą, kai jam nusibodo ga-; 
nyti žąsis, nuėjo pasivažinėti su į 
kaimo bernais. Taip jis prarado j 
du žąsiukus ir buvo labai smar
kiai nubaustas. Čia matyti vai
kiškas Joniuko pasielgimas. Jis 
negalėjo atsispirti _ savo _ vaikiš
kam norui pasivažinėti ir visai 
.pamiršo savo pareigas. Net kai, 
jį mušė, jis nesijautė to vertasd 
.tik galvojo, kad per smarkiai jį- 
baudžia.

Visi minėtieji įvykiai galėjo 
paveikti tolimesnį Joniuko cha
rakterį. Jis galėjo nustoti pasi
tiksimo suaugusiais. Tėvelis, 
kurį labai mylėjo, jį paliko. “Dė- 
dė”~ir ‘ .................... ‘

: dė, motulė jį atstūmė ir jo ne-i
norėjo. Tačiau visi šie įvykiai jįs mėgo muziką ir jam 
galėjo jam*padėti būti geresniu pati^o dainuoti. Taip pat jis ga- 
žmogumi. Jis gal atsimins, kaip* būti liaudies menininkas, 
blogai jam buvo vaikystėje ir) nes jam patikdavo dirbti kryže-

bet vis tiek 
ir viskas sa- į 

.iš jo atėmė. | 
vietoje jam Į 

patiko ....būti

Antroji problema buvo ta, kad 
niekas- su Joniuku nepakalbėjc, 
kaip syi tikru žmogumi. Niekas 
jam nepasakė, kas yra teisinga, 
kas ne. Tikriausiai jis neskyrė, 
kas bloi^a, ir kas gera. Aš ma
nau, kad> Joniukas nenorėjo būti 
blogas ir daryti klaidas, gany
damas žąsiukus. Jis savo parei
gu nesuprato. Be tėvų, kurie 
gerai ir teisingai jį mokytų, jis 
pats dar nebuvo supratęs teisin
go pasielgimo.

Kadangi Joniukas pavaizduo
tas labai protingu vaiku, jeigu 
kas nors paskirtų laiko jo lavi
nimui ir mokymui; aš manau, 

. kad jis galėtų būti geru žmogu- 
“tetulė” ji žiauriai bau-j pvz._ Joniukas galėtų būti 

muzikantu — mes žinome, kad 
jis labai mėgo muziką ir jam

KANADOS NAUJIENOS

pasižadės, kai užaugs, būti švel
nesniu savo vaikams, su visais 
elgtis daug geriau.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad visi suaugusieji apysakoje, 
atrodo, manė, kad mažasis Jo
niukas yra žioplas ir su juo el
gėsi, kaip su daiktu, o ne su 
žmogumi. Teisinga, 
kerių ar šešerių metų vaikas dar 
daug ko nežino, bet jis nėra koks 
akmuo be proto , ir jausmų.

Pirmoji Joniuko problema 
.buvo'ta,kad jis niekuomet nepa
žinojo savo motinos, bet tik pa
motę, kuri jo neprižiūrėjo ir 
skriaudė. Be tėvo niekas jo ne
mylėjo.

liūs iš medžio. Taigi to vaiko 
likimis priklausys nuo suaugu
siu.

u laiko rinkimine, 
važinėdamas pi 

■.akydamask-a Ibas, 
delegatus balsuoti 

Clsirką. Joe Clarkas
per antrus rinkimus 

vėl laimėti konservatorių vado 
kėdę ir tokiu būdu nutildyti sa
vo kritikus. Joe Clarkas, pat:, 
pasitraukęs iš konservatorių 
partijos vado pareigų, padarė 
didelę klaidk. Toks jo neapgal
votas žingsnis atnešė pačiam 
pralaimėjimą. Per antrąjį kon
servatorių partijos narių atsto
vu suvažiavima š.m. birželio 11 
diena Otavoje susilaukė tik 

atstovų pritarimo, ir rin- 
j konservatorių partijos 
laimėjo Brian Mulroney,

NAUJAS KONSERVATORIŲ PARTIJOS VADAS 
lamento rinkimus, bet neturė
damas parlamente daugumos, 
tesugebėjo išbūti valdžioje tik 
devynis mėnesius.

Sekančiuose rinkimuose val
džion vėl grįžo liberalai su P. E. 
Trudeau praiešakyje, laimėda
mi parlamente daugumą. Kon
servatorių partija, su vadu Joe 
Clarku pralaimėjusi rinkimus 
prieš liberalus, ėmė abejoti apie 
Joe Clarko tinkamumą vado
vauti konservatorių partijai. 
Taip pat, konservatorių partija, 
būdama nevieninga viduje, ne
turi tokio kandidato, kuris būtų 
visiems priimtinas ir daugumos 
'emiamas. • ’ <

Jau 1982 m. sausio 11 d. The 
St. Catharines Standard dien
raščio reporteris Peter Cpnradi 
rašė: “So long Joe, and Ėglio 
Who?” P. Conradi, rašydamas 
apie ateinančius kon$,^^atari^; 
partijos vado rinkimus, pastebi, 
kad Joe Clark nėra minimas 
partijos vado kandidatu. Bet 
korespondencijoje pamini, kad 
į konservatorių partiją yra siū
lomi šie kandidatai: Brian Mul
roney, David Crombie, John 
Crosbie ir Michael Wilson.

Man perskaičius šią korespon
denciją, paaiškėjo, kad konser
vatorių partijoje vyksta nesuta
rimai, ir tą korespondenciją 
saugojau, kol įvyks konservato
rių partijos konferencija parti
jos vadui išrinkti. Joe. Clark irgi 
jautė, kad neturi daugumos pri
tarimo, ir dar susilaukia kriti
kos. Joe Clarkas pats, pasitraukė

Š.m. birželio 10-11 dienomis į. 
Otavą iš visos Kanados suvažia
vo apie trys tūkstančiai konser- 
vator’ų delegatų, kurie išsirinko 
partijos vadą. Prieš tai septyne
rius metus konservatorių parti
jai vadovavo Joe Clark. 1976 
metais Joe Clark, laimėjęs kon
servatorių partijos vado postą, 
įtikinėjo, kad jam pasiseks su
stiprinti konservatorių partijos 

' gretas, įtraukiant į ją ir jaunus , 
} balsuotojus, nes ir jis pats esąs 

jaunas. Tačiau, buvęs populia
rus konservatorių partijos šulas 
ir kartu buvęs Kanados minis
ter i s pirmininkas John Diefen- 
baker anais metais nerėmė Joe 
Clarko kandidatūros į konservą-1 
torių partijos vadus, tokiu būdu 
ir konservą torių partijoje buvo 
nepasitenkinimų,; Jaunu vadu. 
Nors konservotorių partija su' 
■Joe Clarku 1979 m. laimėjo par- ’

kimus 
vadus 
iš Kvebeko provincijos. Konser
vatorių partija tikisi laimėti 
daugiau atstovų iš Kvebeko pro
vincijos, ir 1985 m. mananti .lai
mėti geresniais rezultatais par- 
lanmento rinkimus.

B. Mulroney taip pat yra jau
nas, vos 44 metų airių kilmės 
advokatas. Be to, yra Iron Ore 
Co. of Canada prezidentas ir ga
bus administratorius. Birželio 
14 d. 10:30 vai. vak: dalyvavo 
televizijoje ir atsakinėjo į repor
terio klausimus. Pasisakė, kad 
Kanadoje administracija yra ne (Nukelta į 5 psl.)

Skaitant šią apysaką, kyla 
klausimas, kas atsitiks su Jo
niuku. Apysakos pabaigoje au
torius paliko vaiką baisiame 
skausme, ' gailiai verkiantį ant 

kad pen-j ežios. Biliūnas nepasakojo, kaip 
jis augo, koks jo gyvenimas bu
vo. Nenuostabu, kad Joniukas 
galėjo užaugti piktu ir žiauriu 
žmogumi, kaip pvz., Motiejus 
Valančiaus Pranelis,, nes Visą 
gyvenimą buvo skriaudžiamas. 
Tačiau Joniukas buvo jautraus, 
švelnaus charakterio. Pajutęs 
žmonių neteisybę, gal jis užaugs 
geru žmogumi, kuris supras ne-
j nim ininnniiiiiniiiiiiiiinni[iniiiiiiinniiiiinini įiniininiiiniiii iiiiiiiiini 11 i i n 11111

laimingus ir juos užjaus.
Biliūno tikslas nebuvo rašyti 

apie tolimesnį Joniuko gyveni
mą. P.yšytojas savo apysakoje 
norėjo parodyti, kad vaikai tu
ri protą ir jausmus. Joniukas 
mokėjo jausti džiaugsmą, skaus
mą ir liūdesį. Jis taip pat ga
lėjo mylėti ir būti laimingas. 
Berniukas troško meilės, ypač 
tos brangios tėvų meilės, užuo
jautos ir supratimo, nes jis buvo 
žmogus.

(A. S.)

SUSIVIENIJIMAS 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 tuos
- ; • darbus dirba.
4 ^SLA — išmokėjo daugiau kaip.. AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

• apdraudų savo nariams.. č y ? ■'
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
» Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač- naudinga jaunimui, siekiančiam 
.aukštojo mokslo ir-jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
< • $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA "

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

O LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moks! GIFT PARCELS TO LITHUANIA
I8M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neeenitą, Vine. 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. RCkitelės ir A. Viny 
kūrybos poveikslais. 365 pu*L knyga kainuoja tik ?3.

'• DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tn 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie daln\ 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis'autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

'• VlENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Jucio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa, 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf? 
parduodama tik už n

> L1K1U vISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalaųifc 
įdomiai partfyta ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys Iliustruotai nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vitovardžlų pavadinlma'^ir Jų vertiniai | vokiečių kalbą- Ea5a| 
naudingoje 335 pu*t knygoje yra Rytprūsių temėlapia. Kaina Wl

= PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. =

= 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2787 |

= Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. E

E Maistas iš Europos sandėlių. =
Ė MARIJA NOREIKIENĖ f

jiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiitiiiiiii  n miiiiiii iiiiiii'iiiijiiiiiiiiiniHiiinūiini?

<♦> <♦> <♦>
| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |

Cosmos Parcels Express Corp.
£ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ę

2a01 W. 69th St, Chisago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737
| v. VALANT IN AS < , |
0 $

C

Irti LIUDAS MIKŠYS, 
'• 50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

> M LAUKIS L1M*, ralytojoa Petronėlė* Orintaitėa *« 
mtoAnal Ir minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijo* metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13

JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprti 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik a> 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus tei*« 
Knyga y> didelio formato, 265 puslapią, kainuoja BA,

» lATnUN®? NOVTLtS, M. Fxw^nko kfiryb*, J. VaiaiSh 
y«rttma*. 10t p«L knyifoje yra 40 aąmojngų norelių. Kaina F!

Knygos piMnamni N*uJI«ic»«, 1TW Sc. 51, Oleag*
r IMM ['takas! pOU. fridM] natuthac VhMami

I JAY DRUGS VAISTINE |

■ 2759 W. 71st St, Chicago, Ill. §
H • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- H

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS g

Atdara šiokiadieniais nuo §
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. =

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. Į
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206 1

an

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 mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Mln* 125. Kieti vlrieliri. P*itu IX
t

7 ‘

K A U JI E N D S
1739 S. Halsted St, CKicago, EC
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rarųs. Toliau seka ntetųtiįngi£ji 
juodžiai, bemoksliai pigtiępiąi, 
smulkūs ūkininkai,' pramonės 
darbininkai ir dirbantieji atyira- 

lauke.

Pagalba pensininkams
Teikiąrųo^ iąfynnaęijos bej 

paaiškinimai apie pagalbą 65 
. j metų amžiaus ir vyrę^ąię am- 

I žiaus asmenims. Užpildamos for- 
! mos (pareiškimai): '‘Circuit 
Į Breaker”, “Medicare” ir visokiųSęiiicrų nesusigaudymas apdraudose

Viena 82 metų moteris, per-į garantuoja, kad nebus pavieniui sveikatos draudimo organizaci- 
skaičitisi skelbimą Amerikos atsimetimų nei pakėlimų (tai} jų, “Homestead Exemption” — 
spaudoje, kur Medicare apdiau- 
ųos papildymui buvo siūloma, 
prieinama kaina su užtikrinimu, 
kad sutartis nebus nutraukiama 
•dėl amžiaus, nei mokestis nebus 
bet kada pakeltas dėl amžiaus, 
nutarė tą apdraudą įsigyti. Iš 
pradžių apdrauda kainavo 35.0P 
dol. trims mėnesiams, bet vėliau 
buvo pareikalauta 20.00 dot dau
giau. Negalėdama suprasti kaip 
tas įvyko, moteris priminė ap
draudimo agentūrai, kad buvo 
žadėta kitaip. Agentūra nurodė 
smulkioms raidėms surašytą pa
ragrafą sutartyje, kur pažodžiui

vui nivviMiiį nvi įprcurtv* A Ui \ Veli j J -- --------

yra pavienių). Dabar, kilus ne-j vandens vamzdžių mokesčio pa- 
aiškumams, agentūra pabrėžė, naikipimas ir kitokios įvairios 
kad niekur nęatsižądėta teisės formos, išskyrus “Income Tax”, 
pakelti mokestį ištisoms gru-

' pėms. 1Pasitaikius panašioms proble
moms prašoma rašyti Sun- 
Timęs, Action Timę, ^01 If Wa
bash, Chicago 606yl. Paduoki-! e i.te tikslias informacijas: jūsų pa-1 
vardę, adresą ir telefono nume-

. rį. įdėkite du sau adresuotus 
vokus su pašto ženklais. Jie tik
rai padės jums, kiek bus galima.

V. V. Markūnas, t 
tel. "927-4357

* * *

• Į^ąžęįaug . apie 85. nuošim-; 
čius žmonių yra dęšinrąnkiai.

• Washingtup, D. C., yrą pir- į 
masis miestas, kuris buvo pla- Į 
nuotas kaip valstybės sostinę.

„ v, . . v .1
• Paukščiai savo ištverme ir; 

stiprumų bei atsparumu yrą 75%
stipn^nį už bęt kurį žmogų.

• Prieš 4,000 metų Indija pra- ; 
dėjo bananus naudoti maistui ir! 
juos kuijjvuoti.

Grąžįaį paminėjome Marijos Smilgienės 
mirties sukaktį . ,. <. ^„.,4. į e Vejai 231 mylių per valau-

atnašavo jėzuitų! dą greitumu, praūžė Mt. Wash-;
ingtdn, New Hampshire, baląn-1 
džio mėn. 12 d. 1934 mętai$. j

• Pirmoji Kalėdų eglutė pą-1
puošta ęlektrįn.ėmįs lęmpųtimjš, į 
buvo"Ędiyard H. Johųsoo na:-| 
muo§§ įįejy į8§2 me£^. j

venąučip Į£a- ’ 
lifoęęįjųje. į|J5''mųtaiį jis yra; 
išsiuntei|

• Didžiausias vanhens kriti- į 
mas JAV yra Ribbon Falls, Y$>-1 

, semite, Kalifonjija. Kritimas, 
yra iš 1430 pėdų aukščio.

• Gorila pramiega net 70% 
viso savo gyvenimo laikotarpio.

• ą Amerikoje yra 1,872 dien
raščiai. Jie skaitytojų turi 50 mi_

Staiga rąusti vęl pradės, 
Jeigu lūpos lyg gėlėlės 
Nįjūeiomis sudrejoęs 
Ir be vilties mįiminęs 
Jis nuleis žemyu akis 
fr “ęudiev” man pasakys, —

Oi, tada aš prie pratinęs 
Jį priglausiu taip tvirtai, 
Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai. 
Ir širdyje, ir mintyse;
Kad žiedeliai tie iš šieno, 
Anksti rytą sulig diena, 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirnęlin dėl jo vieno, 
Dėl męįlužio sunešti...

Bet... jęi jis nenusimintų
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžių tiesią mintį, — 
Oi, tada, nuraminti 
Nieks manęs neb’jstengtų, 
Nįęįaą tada nesužinotai, 
Kam tos gėlės iš lankos 
Čia tarp šięnų samanotų, 
Lyg lankoj dąilįaį marguotų, 
Niekas, mekąs, niekados...

Kazys Binkis
''***'! > — - -

Marija Smilgįenė per anksti 
tapusi našle, ir jai vienai teko 
rūpintis keturiomis dukterimis 
ir vienu sūnumi auklėjimu ir 
išmokslinimu. Ji sunkiai ‘dirb
dama fizinį darbą dviejose dar
bovietėse, jų tarpe ir “(Naujie
nų” patalpose, kur pasižymėjo 
stropumu, o ypač gražiu sugy- šulus (iš Pittsburgho atyyku- 
venimu su redaktoriais ir tęch-, sius), kasininkę Eleną Dudė 
nišku personalu. Ją visi dirban
tieji pamilo, nes ji kievienam 
bendradarbiui mokėjo rasti ką 
nors gražaus pasakyti ir visada 
kiekvienam mokėdavo maloniai 
nusišypsoti. Tačiau per anksti 
Dievulis Mariją pašaukė į amži
nąjį poilsį.

Gegužės mėn. 15 d. buvo at
laikytos šv. Mišios šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje už Ma
rijos Smilgienės sielą. Kai ku
rie pamaldų dalyviai apgailes
tavo, kad šv. Mišios buvo lai
komos anglų kalba, bet ne ve
lionės gimtąja kalba.

Gegužės mėn. 22 d. šv. Kry
žiaus par. bažnyčioje, vargonais 
gražiai grojant muz. Mačiuliui, 
ir įspūdingai giedant sol. Pau
linai Mačiulienei, šv. Mišias lie-

tuvių kalba ;
provinciolas tėvas Saulaitis, ku 
ris pasakė (dėmesio vertą pa-| 
mokslą. Maldininkų tarpe teko) 
pastebėti buv. liet. par. komite
to narę O. Kunsmanienę, dr. V. 
Taurą, šaulį Karaziją, k-to pirm. 
Pr. Šulą, 'dr. Lfeoną ir Dalią M:-O

nienę, E. Šiaudinienę ir daugelį 
kitų (kurių neteko išaiškinti pa. 
vąrdžių). ’

Po pamaldų prie bažnyčios ’su-1 
stoję dalyviai dalinasi įspūdžiais 
iy gražiai įvertino tėvo Saulaičio 
pamokantį pamokslą.

Dalyvė Magi.

Daugelio šio. krašto žmo-
niy sveikata gerame stovy.I

Washington D. C. UPI agentū
ra praneša, kad daugelis ameri- i. Ii jonų su viršum.
kiečių jaučiasi, jog jų sveikatos1 ' ■ •* cųianj-i., ..u. ’ j j 10,000. Mėnesinių 6,400.stovis yra geras — saxo valdžios} ’■ y
surinkti duomenys. Tačiau, ne- • Augalai suteikia žmonėms!, 
mažai žrponių sako, kad jie jau- 85 nuoš. maisto, ir visus gėrimus: I 
čiasi vidutiniškai — nei blogai arbatą, kavą, vyną, alų ir deg- 
nei gerai. Prie šios kategorijos, tinę. Taipgi ir 65 nuoš. drabu- 
priklauso seni, minimi sentjo- žiu.

i j 
Savaitraščiu Amerikoje yra i.-L'. f. . * k.*

Aš surinksiu alei vieną 
Visus pievų žiedelius 
Iš nųpiauto rytą šieno, 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėm išdabinsiu.;'

0 kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos, 
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirnęlin pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros.

Q cįėl to, kad sužinočiau, 
Ar jis myli kiek mane, 
Kai paklaus manęs, dėl ko čia 
Tie žodeliai balzgani, 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip šile, 
Nesakysiu, kad dėl jo jie.

Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš toli... 
Ir žiūrėsiu tylumoje 
Į jo veidą, į akis, 
Kol man jos tik pasakys, 
Ką jis mąsto, ką dūmoja 
Apie tą, kuris atjoja...

Jeigu veidas, greit nubalęs,

i 
i A

PAGAL KLIMĄTA IR 
KįjįlMO SPALVA

Kaip veikia šviesa į žmogų?

Kūnų spalva turi įtakos visam 
. žmogaus orgardzxnui. Brunetai, 
tamsūs žmonės greičiau priima 
šilumą į savo kūną ir greičiau 
atvėsta. Brunętai išęikydja ir. 

. daugiau energijos, negu blondi
nai (šviesūs žmonės)?

Tas pats dėsnjs ir fizikoje 1— 
jeigu paįįįtumcį. 2 gabalus ge
ležies, kurių vienas’nujdą^tas 
juodai, kitas — baltai, įkaitytu- 
mėt abu gabalu ir laikytumėt 
vienodoj, temperatūroj, tai juo
das atvės greičiau, negu balta- 
sis

Pietuose, kur saulė kaitina 
stipriau, kur yra daug ultravio- 
lėtinių spindulių, kūno oda yra. 

I deginama saulės spinitdulių ir 
| grūdinama visą laiką. Odoje yra 
r tam tikras odps pigmentas — 

dažas, dėl kurio oda ir pasidąro 
. tamsi.

to liaukos, gėrmag daug van
dens iFpo tą prakaitavimas sau
goja žmogų nuo perkaitimo. Pri
mityvūs žmonės kaitrose lys- 
davo į pavėsi ir ten praleisdavo 
karščiausias valandas.

n i vr

[ OR BIS ) invites you to

plus ... Austria, Poland, 
Czechoslavakia, Hungary, 
Belgium, U.S.S.R., Rumania

Šiaurėj kraštuose, kur saulės 
daug mažiau, kur daugiau yra 
debesuota, tas odos grūdinimas 
yra žymiai silpnesnis. Dažo m.e- 

-džiagos silpnėja ir pagaliau iš
nyksta.

Tuo būdų šiltuose kraštuose 
žmonės yra tamsios spalvos, o 
šaltuose — šviesios spalvos.

In 1983 Lithuania extends, the warmest 
welcome and will greet you with aH 
its traditional hospitality. We have 
created a unique selection of tours 
as well as a‘wide range of FIT ser
vices. Our 1983 tours are extremely 
affordable —

Ask for our special tours to 
California, Hawaii and Mexico.

ORBIS
POLISH NATIONAL TOURIST OFFICE
500 FIFTH AVE., NY, NY 10110 '

ko |ir gyvuliai: tropikų, ’šiltų 
kraštų gyvuliai turi; tamsius bai
liukus, o šiaurės kraštuose — 
baltus.

Blondinai, atsiradę Pietų kraš
tuose, sunkiai gali prisitaikinti 
ir turi praeiti daug laiko, kelios 
kartos, kol pagaliau jie pripran- 

' ta prie tų klimatinių sąlygų.
Neabęjotinai atrodytų, kad 

šiaurės kraštuose gyveną eski
mo turėtų būti blondinai. Bet 
jų rasė, manoma, neseniai ten 
gyveną ir atrodo dar dabar esan
čios kartos nąriąi prisitaikė, iš 
kitos ppsęs gal, taį yra kaip ūk 
pritaikymas saulės spinduliams, 
kurių jie gauna iš saulės ir iš 
atspindžių Ouo balto sniego ir 
ledb ilgomis yąsa$ps dienomis.

NEBIJO

— Kaimynę, ar girdėjai nau
jieną?

— Kokią?
— Nugi, sako už metu būsiąs 

pasaulio galas.
' — Dėl manęs gali sau būti, 
nes aš po savaitės išvažiuoju į 
Californiją.

' * * *

NE VISKAS GALVOJĘ
’ ’ • *" *- ‘ A ta

Į teismą atėjo advokatas, ne
šąs glėbį knygų. Teisėjas, pa
žvelgęs į jį, sako:

—'Aš maniau, kad tamsta tu-
• ri įsidėjęs į galvą visus įstaty- 
' muš...

— Taip yra, nes šios knygos 
yra dėl jūsų.

' duoda.

*
. Mojislįniųkų yrą įrodyta, kad

thę costs start 
as little as
So, please do not

1596
For information 
or brochure* 
contact your Travel Agent

hesitate to call us:
(212) 391-0844
(212) 730-1978

Please rush yp.ar catalogues to:
Name _____________________
Street _______ _ _______  '

bloųdiąai yra aukštesnio inte
lektualo žmonės. Žinoma, ir

gąbumų talentų. Manoma, kad 
klasiniai graikai įj romėnų va
dai buvę atkeliavę Įš šiaurės, at
seit, buvę blondiąąi.

įl' brunetai duoda dį^ielio proto ir

* * *
KOMPLIMENTAS

Gatvė^ary visos vietos užim
tos. Viena moteris balsiai ta
ria kitai:

“Aš norėčiau, kad tas gražiai 
atrodantis vyras užleistų man 
savo sėdynę”.

Kaip bematant atsistojo pen- 
vyfai.

* t *
GERAS ADVOKATAS

— Kodėl toks nusiminęs?
iš teismo.

ki

State

and ... second to none For all 
Eastern Europe.

pį brunęįaj yra.' daug atsparesni, 
gyją daug greičiau, nė-

J gu pas blpnd^ąs.
* Aukščiausia oęo temperatūrą 

kuri skaitoma sveika Europię? 
čiui yra 82 laipsniai, blondinams 
— 73 laipsn., brunetams — 90 
ir negrams — 100 laipsnių Fęhr.

Visuomet į ynogęi. yrį leng
viau apsisauJOtCiflfto šalčio, įiet 
nuo karščio — sudaro sunkumų. 
Dirbtinas šaltis nebuvo žinoma 
primityviems žmonėms. Prakai-'

$
Š

A

A 
✓

2 — Naujienos. Chicago, I

— Kaimyno šuo sukandžiojo 
mane

— Tai tur būt šunies savinin
kių likosi nubaustas?

— Įfą! Priešingą pųsg turėjo 
M” ^.s Up^ė, jog 

aš bandžiau įkasti šuių.

— Nieko nuostabaus, kad tau 
dantis skauda. Tu tiek daug sal
dainių suvalgai, — tarė motina 
dukteriai. %

— Tas, mama, ne nuo saldai
nių! Aš saldainius kand” i ais 
dantimis, o man skausta ti’ vie
ną!

Sat-MonAay, June 23-27, 1983
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Jautė, kad tą darbą jis sėkmingai atliksląs. Jis jautė, kad ; 
tam darbui jis tinka. Ir visi kiti jautė, kad astronautas 
Young tam darbui tiksiąs. Tas darbas jam atrodė įgim
tas. Jis tos atsakomybės nebijojo, nes jautė ir buiJP įsi
tikinęs, kad jis tas pareigas tvarkingai atliks. lygiai 
taip dr. Sally Ride jautė, kad jai uždėtas pareigas jj pa
vyzdingai atliks. Dar ji nenusileido. Josios misija dar ne
baigta. Dar gali septintojai misijai atsitikti nelaimė, bet 
visi jau žino, kad dr. Ride savo žinias šioje misijoje drą
siai pritaikė, erdvės 181 mylių orbitoje besisukantį 3,200 
svarų erdvėlaivį ji specialiu lanksčiu kriukiu sukabino 
ir įtraukė į erdvėlaivį. Tai naujas ir didelis dalykas, kurį 
šimtai tūkstančių matė, kai dr. Sally Ride drąsiai ir pa
vyzdingai atliko. Sekė ją ne tik Amerika ir Vakarų Eu
ropa, bet sekė ir Sovietų Sąjungos specialiai paskirti 
kosmonautai, kuriems įsakyta atidžiai sekti, ką ameri
kiečiai daro. Ar sekė buvę Sovietų kosmonautai; ar sekė 
nauji KGB organizacijos nariai penkių amerikiečių 
veiksmus erdvėje, tuo tarpu negalima pasakyti. Sovietų 
Sąjungoje šie dalykai yra didelė paslaptis. Tai yra vate-' 
tybinė paslaptis. Jeigu stebėtojai ką nors savo artimie- ■ 
siems pasakytų, tai būtų nubausti, kaip buvo nubaustas : 
Andrei Sacharovas už pajėgumą skaityti iš Amerikos I 
pavogtus planus.

Jeigu daktarę Ride būtų pasveikinęs Jurijus Andro- • 
povas, kuris tapo “išrinktas” aukščiausios Sovietų Są
jungos tarybos pirmininko pareigoms, arba jeigu būtų ;

Ruse sveikino, kad pažemintų 
daktarę Sally Ride

Astronautui Robert L. Crippen, laivyno, kapitonui, 
šios “Challenger” misijos komandieriui; buvo aišku, kad 
astronautė dr. Sally K. Ride apie erdvės reikalus ir astro
fiziką žinojo daugiau, negu bet kuris astronautas. Kapi
tonas Crippen mokėjo valdyti erdvėlaivį, bet ąpie astro
fiziką jis mažai tenusimanė. , ’ • . . ' _ /

Astronautas Crippen savo dalį gerai žinojo, greitai 
orientavosi, bet jis žinojo, ko1 jis nežinojo, :ir taip pat ži
nojo, ką dr. Ride žinojo.? Jis praleido Houston astronautų 
mokykloj 9 mėnesius kartu su dr. Sally Ride ir žinojo, 
kad ji daugiau žinojo apie astrofiziką, negu daugelis 
astronautų. Astrofizika jai buvo įgimtas dalykas. Ji 
mokėjo skraidyti. Ji bet kada galėjo įlipti i nedidelį kelei^ 
vinį lėktuvą, pakilti, kelią surasti, nusileisti. Ji padan
gėse labai lengvai orientavosi. Kada kpt. Crippen lipo 
į Challenger, tai jis pasiėmė dr. Ride, nes žinojo, kad ji 
turės atlikti sudėtingiausius šios misijos veiksmus.

Komandierius turi teisę pasirinkti ką jis nori to
kiai kelionei. Jis paėmė už. rankos dr. Ride ne todėl, 
kad ji buvo moteris, ar kad jam būtų patikusi, bet to
dėl, kad ji daugiau žinojo, negu jis, šioje erdvės misijoje. 
Jis daugiau žinojo, negu bet kuris kitas šioje “Challen
gerio” misijoje.

Savo drąsa, savijauta erdvėje, apskaičiavimais ir pa
jėgumu spręsti svarbius klausimus greitai judančioje 
erdvėje, dr. Ride daugiau nusivokė, negu bet kuris kitas 
Amerikos astronautas. Iš prigimties atrodė, kad ji, 32 
metų astronautė ir astrofizikė, buvo gimusi šiam dar
bui, kaip buvo prigimtas astronautas Young, kuris erd
vėlaivyje skriejo aplink Mėnulį ir laukė dviejų astronau
tų, vaikščiojančių Mėnulio paviršiuje. Visi žinojo, kad 
skrieti Mėnulio orbitoje, laukti dviejų astronautų, pa
kilusių nuo Mėnulio, juos pagauti ir įtraukti Į skriejanti
erdvėlaivį, yra labai pavojingas, bet svarbus darbas, moterys erdvėje nieko nepadarė, jeigu neskaityti Tereš- 
Astronautas Young pats pasisiūlė šiam darbui, nes jis kovos laukinės baimės.

pasveikinęs Sovietų gynybos ministeris maršalas Usti
nov, tai dar būtų suprantama, nes jiedu pajėgė pasiekti! 
Sovietų Sąjungos komunistų valdžios laiptų, aukščiausią 1 
tarpsnį. Bet kada Sovietų Sąjunga įpareigojo Valentiną 
Tereškovą pasveikinti drąsiausią Amerikos astronautę, 
tai jau tikras Įžeidimas. Kai Valentina Tereškovą So
vietų naujos valdžios pareigūnų buvo paskirta pasvei
kinti pasveikinti daktarę Ride, tai buvo, tikras pasity
čiojimas iš’dr. Ride.

Sovietų Sąjungoje Valentina Tereškovą buvo pa
rinkta ne todėl, kad. ji būtų turėjusi, žinių apie erdvę, 
arba erdvės klausimas jai būtų. Įgimtas, arba ji būtų? 
parodžiusi didelio noro erdvę studijuoti. Ji buvo parink
ta todėl, kad mokėjo lėktuvą valdyti. Buvo vilties, kad. ji 
bent nerodys panikos erdvėje. Bet kai Sovietų erdvėlai
viui teko leistis žemyn, ir Sovietų erdvėlaivis pradėjp- 
daužyti medžių viršūnes, Valentiną apėmė panika. Ji 
pradėjo daužytis, ją apėmė panika, ji. pajuto, ąrtėjąnčią 
mirtį, užmiršo visas komunistines doktrinas ir pradėjo 
šaukti Dievo pagalbos gelbėti ją. nuo mirties-. Visa tai 
buvo Įrašoma į. magnetines juosteles. Apie josios paniką, 
ir nesusivaldymą žinojo ne tik komunistai,, su ja skrieję, 
bet ir juostelės besiklausiusieji. Jeigu Tereškovą nebūtų 
buvusi priraišiota, kai jų erdvėlaivis daužėsi,, tai. ji būtų- 
galėjusi pakenkti kitiems dviems kosmonautams. Apie 
Tereškovą, pačioje Rusijoje niekas nieko negirdėjo, o čia 
dabar sveikinimą atsiuntė nevykusios ir bailios kosmo- 
nautės vardu. Visa telegrama šitaip skamba:.

“Prašau priimti mano sveikinimą, pirmą kartą 
pakilusi Į erdvę kaip erdvėlaivio “Challenger” Įgu
los narė.

Man labai malonu priminti, kad tamsta esi tre
čioji šios planetos moteris, ši kaitą iš Amerikos,, 
pakilusi į išorinę erdvę”.
Tereškovą “Tass” agentūrai pridėjo, kad pirmoji ji- 

pakilusi prieš 20 metų ir buvusi erdvėje 8 dienas. Antroji; j gauti erdvėje besisukančius satelitus, kurie, gerokai ap- 
moteris, pakilusi Į erdvę, buvo Svetlana Savicką ja. Šio

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
(Tęsinysp

Po dr. Butkaus pranešimo se- 
Škė ilgokos draugiškos -diskusi
jos. Buvo daug pasisakymų ir 
pasiūlymų. Tiek iš'pastabų, tiek 
iš svečio atsakymų jautėsi noras 
,dalykus išsiaiškinti ir juos spręs- 
'tį; teigiama prasme. T. Blinstru. 
. bas pastebėjo, kąd tai buvęs gra- 
. žus' svečia pranešimas, deja,

.dos suvažiavime- skambą kiek 
kitaip. Ką reikią tokie pareiš- 

.kimai^ kad LĘ būsiant veržli po
litikoj. Politinė veikla Ošianti

.bar vadinama. Visuomeninių rei
kalų komisija duplikuojanti po
litinių veiksnių darbą. Dr. But

ukus atsakė, kad spaudoje buvę 
^ne jp, bet korespondento-žodžiai. 
jVLIKas ir ALTas vadovauja: po- 
,litinei- veįklai. Mes neturime 
.tiek jėgų, kad vieni kitus dupli-

* kuotume

Užklausus, kodėl jam (dr. 
Butkui) pageidaujant ir VLI-

• Kur, kaip tarpininkui, sukvietus

abiejų LB pirmininkus pasitari
mui, dr. Butkus staiga pakeitęs 
nuomonę ir atšaukęs savo su
tikimą dalyvauti tokiam, pasita
rime? P. Butkus atsake, kad pa- 

;K į sitarimai turėjo būti privataus 
i pobūdžio. Iškilus viešumon — 

atsisakyta. Antra priežastis — 
jo ; paties sudaryta LB valdyba f 
nepritarus besąlyginiam pasitark 

■ rimui. ; ' !! ’ 9
M. Valiukėnas sutiko, kad. yra 

i netikslu ieškoti kaltininkų, bet 
liūs, kad galėtum prieiti te-sini 
gų išvadų. Juk kiekviena insti
tucija buvo sukurta iš. anksto 
numatytam tikslui ir darbui. 
Nukrypimas nuo pagrindinio 
kelio ir esąs visų nelaimių prie
žastimi. Dr. Butkus atsakė, kad 
PLB jis .neatstovaująs. ‘‘Jūs, 
kaip politinis vienetas vadovau
ki t,. mes padėsim”.

P. Jurkūnas dr. Butkaus pra
nešime rado spi-agų. Pareiški
mas, kad teismu nieko neatsiek
si, esąs gražus ir teisingas, bet 
ar tai nesąs ėjimas iš užpakalio, 
nes teismas ir dabar tebevyks-

misijos tikslas atrodo yra ver
žimasis į kitų dirbamas sritis.

Fr. Povilaitis atkreipė dėmesį, 
kad Reorganizuota LB turinti ra
cijos skelbiama ir tikėdama, kad 
ji atstovauja tai tikrąjai LB idė
jai ištikimai. Lietuvių Čartai, LB

sizadėj imams ir Įsipareigoji- 
; mams. Dr. Butkui be abejo yra 
žinoma, kad skilimas įvyko ig- 
noj^<^aiMpaę'ioži*Š ^nimtą sta
tutą, Skilimą dar labiau drama
tizuoja PLB' vald. pirmininko 

. dalyvavimas . tame susirinkime, 
_;fei skilo Marquette Parko LB, 
d JAV LB. pirm... dalyvavo su
sirinkime, kuris suskaldė Cicero 
apylinkės. LB. Jie .tą skilimą ga
lėjo sulaikyti, vadovaudamiesi 
statutu. Tokiu būdu LB turėtų 
jausti’ atsakomybę, už savo dar- 

,bus, nutraukti teismus, ir. sėsti 
prie vieno stalo pasitarimams be 
jokių tam padiktuotų sąlygų.

. Dr. Butkus manas, kad' didžiau- 
šia kliūtis — LB vardo pasisa- 

-vinimas.- Jis duotų, dvi vietas 
• dabartinėj JAV LB valdyboj, jei 
šie atsižadėtu LB vardo?

Į Kun. dr. A. Trakis sveikino 
naujtą dvasią trykštančią iš nau-

Tuo tarpu dr. Ride, pakilusi į erdvę, vadovavo ke- 
įturaų įgulos narių darbui naujoje srityje. Pats svarbiau- 
isiaą ji-penkis kartus paleido 3,200 svarų satelitą ir pen- 
Įkis kartus jį įtraukė Į “Challengerio” vidų. Ji paleido 
*į erdvę Kanadbs ir Indonezijos satelitus, kurie atnešė 
Amerikai 20 milijonų dolerių. Ji nustatė būdą, kaip šu

gedę, negali būti Amerikai naudingi, ir ji laimingai nusi- 
■feidb Edwards aerodrome, kai Capp Canaveral takas 
buvo apsemtas smarkaus lietaus vandeniu.

tą. Visuomeninių reikalų ko- j0 pirmininko. Kvietė ją toliau 
— T neužgesinti? K. Oželis kvietė

sėstis prie bendro stalo pasitari
mams ir tęsti pakilusią nuotai
ką. V. Šoliunas skatino nutrauk
ti teismą ir grąžinti tikėjimą, 
kad lietuvis su lietuviu visada 
gali susitarti. St. Žadeikis siū
lė bet kokią asmenišką paslaugą, 
kuri padėtų susitarimams. A. 
Regis pakaltino “spaudos pec- 
kelius”, kurie klausimus netei
singai ir tendencingai pristato.

(LKDS)

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIŲ 
NEGEROVĖS

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į St. Šal
kauskio dar Šveicarijoje. Ženevoje, 19J9 m. pasi
rodžiusį veikaliuką “Siir les Confina de deux Mon
des”, kuriame siūloma lietuviams pasisavinti 
Rytų-Vakarų kultūras. Mat, Šalkauskio manymu, 
lietuviai jos neturi. Ir šitoks teigimas nebuvo ati
taisytas ir vėliau, kai Šalkauskis Jąu buvo Lietu
vos universiteto profesūros katedron Įsėdęs ir 
mokė Lietuvos jaunimą. Kai jo mokiniai ir pažįs
tamieji jį tuo klausimu užkalbindavo, tai jis jiems 
nieko neatsakydavo ir neaiškindavo, bet tik šyp
sojosi. Atrodo, kad prof. Šalkauskis visą laiką 
laikėsi savo paskelbtos tezės neklaidingumo, nes 
ji kitaip išdėstytoje formoje nuolat kartojasi Si
mo Sužiedėlio redaguotoje prof. St. Šalkauskio 
knygoje “Ateitininkų ideologija”.

Artimiausias prof. Šalkauskio šeimos drau
gas prof. dr. J. Eretas labai švelniai, bet visgi 
neigiamai atsiliepia apie Šalkauskio kultūrų pasi- 
-avinimo reikalą:

“Pažinęs lytus ir patekęs į vakarus, jaunas 
fns kėlė klausimą: kuo budingi kultūros 

.’z\ .gir. du Rytų ir Vakaru poliai, ir kaip 
jie vienas si< kitu santykiauja? Iš to lietuviui 
savaimingai pi. ūke dar klausimas: kokią vietą

■ p dviejų j'lių užima Lietuviai ir jų kul

turą? Tokių ir panašių svarstymų išdava yra 
knyga “Sur les Confins de deux Mondes” — 
“Ant dviejų pasaulių ribos”.

į Bus daugiau)

1ENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Paskui dar apsiblaususiu žvilgsniu apsidairė ap
linkui ir pamatė rudą tauro lavoną, kuris iš arti 
atrodė dvigubai didesnis, rankas laužančią Danu
tę prie Zbyškos ir patį Zbyšką. gulintį ant kailių,

— Tai šitas riteris mane išgelbėjo? — pa
klausė. — Ar dar gyvas?

— Sunkiai sulamdytas, — atsakė vienas vo
kiškai kalbančių dvariškių.

— Ne su juo dabar kausiuosi, bet tik už jį!.
— pasakė lotaringietis. "

Šituo metu prie jo prisiartino kunigaikštis, 
iki šiol stovėjęs prie Zbyškos, ir pradėjo jį girti, 
kad jis drąsiu savo veiksmu apsaugojo nuo bai
saus pavojaus kunigaikštienę ir kitas moteris, o 
gal net ir gyvybę jų išgelbėjo. Už tai, be riteriškų,, 
dovanų, apsupsianti jį ir garbė, “šiais sumintš“ 
tėjusiais laikais, — kalbėjo. — kas kartą vis ma
žiau tikrų riterių keliauja pasaulyje, todėl būsite 
mano svečias kuo ilgiau, o gal ir visai Mozūrijoje 

I panorėsite likti, kur galite būti tikras mano glo-

ba, o žmonių pagarbą savo gerais veiksmais įsi
gysite”:

Ištroškusi garbės de Lorchės širdis tirpo nuo 
tokių žodžių, nes pagalvojo, kad tokią riterio gar
bę ir tokių pagyrimo žodžių jis susilaukė tolimose 
Lenkijos žemėse, apie kurias vakarų riteriai tik 
keisčiausias kalbas tekalbėjo. Iš džiaugsmo jis 
beveik nejautė nė skausmo. Suprato, kad riterį, 
kurte Burbonų ar BUrgundų pilyse galės pasi- 
girti išgelbėjęs medžioklėje Mozūrijos kunigaikš
tienės gyvybę, apsupa gaibė, kaip saulė Šitokių 
minčių Įtakoje jis tuojąų pat norėjo eiti pas kuni
gaikštienę ir ant kelių atsiklaupęs prisiekti jai 
ištikimai tarnauti,, bet ir kunigaikštienė, ir Da- 
-nutė dabar buvo užsiėmusios Zbyška. Vėl valau 
dėlei Zbyska atsigavo, bet tik. nusišypsojo Danu- 
.tei, pakėlė rankų prie, šaltu prakaitu apsinejusios 
kaktos ir vėl apalpo. Pktyrę medžiotojai, maty 

.darni jo sugniaužtas rankas ir praviras lūpas, 
’tarp savęs kalbėjosi, kad jis nepavysiąs, tačiau 
[vietiniai žmonės, kurių ne vienas ant savo kūno 
*turėjo Tokio letenų pėdsakus, gaivino viltį tvirtin
dami, kad tauro ragas turėjo riterio šonkauliais 
^paslįsti. ir tuo būdu gal. tik du šonkaulius tesu- 
tanžė, o nugarkaulis tūrėtų būti nepaliestas, nes 
kitaip jaunasis riteris būtų negalėjęs nei valan
dėlei pakilta. Jie taip pat‘rodė, kad toje vietoje, 
kur krito Zbyška, buvo lyg sniego pusnis, kuri 

i jį te išgelbėjo, nes žvėris, spausdamas jį tarpu
ragių, negalėjo jam sulaužyti krūtinės ar nugar
kaulio.

i Nelaimei, kunigaikštienės gydytojo kunigo 
Į Vyšonieko medžioklėje nebuvo, nors ir mielai jose 
dalyvaudavo, nes tuo metu buvo užsiėmęs kalėdi
nių paplotėlių kepimu dvare. Patyręs apie tai, 
čekas šoko jo pakviesti, bet tuo tarpu vietiniai 
gyventojai nuenšė Zbyšką Į kunigaikščio dvarą. 
Danutė norėjo eiti šalia jo pėsčia, bet kunigaikš
tienė nesutiko, nes kelias buvo tolimas ir miške 
buvo gilu sniego, o, be to, reikėjo ir skubėti. Hugo 
de Dan veidas padėjo merginai užsėsti arklį ir 
"jodamas prie jos tuojau pat už žmonių, nešančių 
Zbyšką, tarė prislopintu balsu lenkiškai, kad nie- 
;kas kitas negalėtų jo girdėti:

— Ščytne turiu stebuklingo gydomojo tepalo, 
kurį gavau iš vieno atsiskyrėlio ir kurį galėčiau 
per tris dienas atgabenti.

— Dievas tegu jums atlygina, — atsakė 
Danutė.

— Dievas pažymi kiekvieną gailestingą dal 
bą, bet ar galiu tikėtis ir iš jūsų užmokesčio ?

— Kuo galiu jums atsilyignti?
Kryžiuotis prisišliejo arčiau su ai Kliu, mato

mai norėdamas ką nors atsakyti, btt delse ir tik 
po valandėlės atsakė:

— Ordine greta brolių yra ir seserų. Viena jų 
I atgabens gydomąjį tepalą ir tada pasakysiu dėl 
j užmokesčio. •

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

EUDEIKISTel: 562-2727 arba 562-2728

I

i 
9 I 
i i j

TEL. 233-8553 
fervk* 855-4504, 04053

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchaster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Minheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

Stanley Balzekas Sr. su savo vaikais, anūkais ir tarnautojais savo biznio 
įstaigoje Archer Avenue prie Kalifornijos sankryžos. Jis minėjo savo 

90 metų sukaktį. Sėdi trečias iš eilės.

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai. -Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresu;
JNaujieuos, 1739 S. Halsteo 5L, Chicago, IL 60608 ii į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

5907 West 103ni Strwf $ » --a.
Vllandot pagal .mgitrHraą

OPTOMETRIST  AS

EALBA LIETUVIŠKAI

2413 W. 71«t St T»L 737-5149 

Tikrim akis. Pritaiko akiniu* 
ir “contact lenaei".

Dr. LEONAS SE1BU11S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

VsLsnaus: antna. 1—4 popiet.

OtiM tciefaaas: 774-2338,
RMiteadlM t*M.: 448-5545

Prostatos, inkšti] ir šlapume

o02o CENTRAL AVE.
SL Petersburg, Fla. 33zlf 

lei. (8132 321-420$ jie
1981 metais Sovietų vai

ki. VANCE FUNERAL HOMEM 'C .

f

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

M*rqu*ttt P*rte. Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

Išminčių knygose yra užra-
Kas kitiems spąstus gud-

• Tinginys du kart ‘dirba, 
šykštus du kart moka.

’!• — Aldona Daufcut 
T«W4 773-1543

Kudien duo pirmadienio tfci peak 
' ^Udienio 8:30 r*L vikaro

ViM* Laido* ii WCEV stotie*,

Leidimai — Pilna apdraus^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
' ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8042

Apdraustas parkrsustymat 
ii Įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 374-1832 arte 3744994

VII 
(A. S.)

ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71*t Street

Chicago, Illinois 6062t 
TelaL 778-6374

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
- ” *•••»*•* » . »■ < t

Seštądieuiais ir seknuli*ni*l* 
nuo 8:30iki vai ryta 
Stotie* W0PA- 1499 AM

syta: ‘ 
riai statyti moka, pats į juos ne
tyčia Įšoka”.

PERKRAUSTYMAI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, IIL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

poli- j gavusį.
Jis buvo stipriai remiamas

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

V'

3
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7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL WS29

Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDilONYTt

— Kas pataisys man stakleles, 
Kas aptvers darželį?
Karan veža paskutinį 
Jauniausią brolelį.

Vaikšto sesuo po darželį, 
Vainik’s ant galvelės.
Krinta byra ašarėlės 
Ant žalios rūtelės.

— Kas padės man užauginti 
Mažą kūdikėlį?
Karan veža mano vyrą 
Kūdikio tėvelį.

Vaikšto liūdna moterėlė,
Sūnus ant rankelių.
Krinta byra ašarėlės 
Ant mažo vaikelio.
— Kas padės man baigti karą?
Grįžt į tą namelį,
Kur lauk manęs motinėlė, 
Našlaitė seselė.

Vaikšto liūdnas kareivėlis
Po svečių šalelę,
Krinta byra ašarėlės

.Ant šviesaus kardelio.
— Sesei darželį aptverčiau, 
Stakleles pataisyčiau;
Moterėlei, vargdienėlei

f Sūnelį auginčiau.
Barbora Gurskienė

ARAS
Galingas paukštis skrido 
Virš Lietuvos laukų.
Stiprus galingas aras:
Karalius jis visų!
Pakilo jis virš pievų 
Ir skrido virš miškų, 
Jis pažvelgė i jūras, 
Ir dairės virš laukų.
Bet aras nusileido
Ant protėvių kapų
Ir atminė, kaip žuvo 
Toli nuo savo namų.

Linu Šliažaitė.

— Už prieš 3 metus nukanki
nimą mirtinai vieno kairiojo 
sparno politinio kalinio, Turki
joje 8 metus kalėjimo gavo ke
turi policininkai ir vienas ] 

[cijos viršininkas.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-” £M£PT WHiN Hit 
DPMNG. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572 STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 

LACKAWICZ

GtT £V£H ON THI 
_________________________ ’

HELP TO PROTECT YOU 
WAN AUTO ACCiDtNTf 

•ACCORDINC TO TP.t 
iNSTiTUTi FOR SAFtS 

iMurKhN MuiuAL 
LIABILITY INSURANCE COV'ANX TUEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS 
PARTS OF THE C 
THE DANGER 0 
THROWN OUT OF THE CAR 
AND INCREASE SURVIVAL

Iš KANADOS
(Atkelta iš trečio puslapio) 

du kandidatai — J. Clark ir B. 
Mulroney. Joe Clark jau nujau
tė, kad pralaimės, todėl jo veide 
dingo net ir šypsena.

B. Mulroney ir jo žmona ge
roje nuotaikoje vaikščiojo po 
salę ir kalbino lęlegatus,-kol tę
sėsi balsų skaičiavimas. Priėjęs 
prie J. Clarko, pasisveikino, o 
jų žmonos net ir pasibučiavo. 
Trumpai pasikalbėję išsiskyrė 
ir laukė balsų suskaičiavimo 
rezultatų.

Pagaliau balsai buvo suskai
tyti, ir gavosi tokie daviniai: J. 
Clark gavo 1,325, o B. Mulro
ney — 1,584 balsus. Tada Mul
roney paspaudė pralaimėjusiam 
Clark ranką. Vėliau vyko ofi
ciali dalis: vieno atsisveikinimo 
kalba, o kito (laimėjusio rinki
mus) — prisistatymo kalba.

Naujas konservatorių partijos 
vadas B. Mulroney yra geras 
kalbėtojas. Jis, nors ir turėjo 
pasirašęs kalbos tekstą, bet juo 
nesinaudojo, o kalbėjo tik dau
giau paliesdamas buvusius kan
didatus į konservatorių partijos 
vadus, juos kviesdamas bendra
darbiauti ir sustiprinti konser
vatorių partiją. Nepagailėjo pa
gyrimų ir septynerjus metus 
buvusiam konservatorių parti
jos vadui J. Clarkui.

Paskutiniu laiku per televizi
jos programą teko matyti ir J. 
Crosbie, po rinkimų jau atsi-

THE OPD5 ARS 
ASA1HST THE3 

arm
WHO TRIES Tu
HWHWA4 

vakarų Kanados delegatų, todėl 
savo kalboje pareiškė, kad su J. 
Clark neradęs bendros kalbos. 
Jis manąs, kad ir su B. Mulro
ney jis turės panašių problemų. 
Reiškia, konservatorių partija 
turi nesutarimų viduje.

Ar B. Mulroney pavyks su
mažinti vidinius partijos nesu
tarimus, parodys ateitis. Mulro-. 
ney populiarumas priklausys,1 
kaip jis sugebės pasirodyti 1985 
metais per parlamento rinkimus.

J. Šarapnickas

DIDELIS LIETUVIŲ 
UŽTARĖJAS

Europųs parlamento narys 
Otto von Habsburg ir toliau taip 
rūpestingai’, judina Lietuvos, 
Latvijos, Estijos laisvės klausi
mą. Jisai, drauge su kitais, re
zoliucijos priėmimo dieną Euro
pos parlamente kalbėjusiais, 
raštu kreipėsi į Europos užsienio 
reikalų ministerių tarybos pir
mininko pareigas einantį Vokie
tijos uzs. reik, ministerį Gen- 
scherį, reįkalaudami tolimesnės 
akcijos pagal Europos parla
mente priimtą rezoliuciją; taip
gi užklausė, kas jau iki šiol pa
daryta. |

Savo laiškę ĄLTo informaci
jos yędėjui kun. J. Prunskiui j džia padidino karo išlaidas 4%
Cyįo von Habsburg rašo: “Bū
kime užtikrinti, kad mes ištesė
sime. Aš dar galiu pridėti, kad 
nuostabus visaųję pasaulyje pa
rodomas pabaltiecių tremtinių 
patriotizmas yra mums visiems 
didelis paskatas”.

ALTo informacija

'"■SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

BALKANŲ BEATOMINĖ 
ZONA

s

i
A

1 FD.LE.
j (312) 226-1344
;______ ______________

Chicago, IL 60608
24 Hour Service 1

GAIDAS “ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

■■■
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Bulgarijos vyriausybė sutiko 
su Graikijos premjero Papand
reou pasiūlymu sušaukti Balka
nų valstybių “viršūnių” konfe
renciją, kurioje būtų apsvarsty
tas beatominės zonos steigimas. 
Albanija atmetė pasiūlymą.

Graikija dar laukia atsakymų 
iš Turkijos, Rumunijos ir Jugo-t 
slavijos. (E. L.)

i

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDIHONED KOPLYČIOS

g
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— Birminghamo, D. Britani
joje, krautuvėje buvo suimtos 
Sovietų sportininkės, kurios pa
sivogė kojinių ir kosmetikos 
reikmenų. Policija jų nenubau-i 
dė, o tik perspėjo. *

i
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
— 24 metų A. Patersonui ! 

Papworth (D. Britanijoje) ligo-: 
ninėje padaryta antroji širdies 
persodinimo operacija. Pirmąją 
naują širdį jis buvo gavęs prieš 
tris metus.

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

Telef. 476-2345
i ------------------------ — į

— Čado prezidentas yra pasi
ryžęs ginti dabartines valstybės 
sienas.

— Jeigu bus užpultas Čadas, 
tai Egiptas veršis į Libiją.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Jį

1
I 
i

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO
59 METV SUKAKTIS

JAV K. Lietuvių Bendruome
nės vadovybė kviečia visus gau
siai dalyvauti didžiajama l)a- 
liaus-Girėno 50 melų žuvimo 
proga rengiamame parade, ku
ris įvyks š.m. liepos mėn. 1 d. 
1 vai. po pietų.

Moterys ir mergaitės maloniai 
prašomos vilkėti tautiniais dra
bužiais. P. Jono Paukščio pra
nešimu, R. LB nes nariai ren

ŠAULIŲ VYT. DIDŽ. RINKTI
NĖ SURENGĖ JONINIŲ 

PARENGIMĄ
1983 m. birželio 17 d. 6 vai. 

vak. šauliu salėje buvo sureng- 
tas Joninių balius.

Stalai padengti, papuošti gy
vomis gėlėmis, scenoje stalai 
apkrauti vertingais fantais.

Dalyviai rikiavosi j eilę prie 
loterijos. Ilgiausia eilė prie bi
lietų pirkimo. 7 vai. vak. fantai

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
-či ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 238-J787
> Nemokains piUniAvlnias užsakant lėktuvų, traukiniu, laivą kMia 

nlą (eruisei), vleibučią ir automobilių nuomarimo rezervbeitas; Parduoda 
aie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLastuk 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
znacijaA visais Kelionių reL?Jdaii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rezervuoU rietei 
B anksto — priei 45-60 dienų. Skambinti YA 7-9107

v

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

HELLO TO YT0U LOVELY LADY:

i
• ?

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

am. a .modern Robin Hood, ..and..because, of ..this. 
looking for an understanding and lovely 35-60 year

Dear lady, if you really $

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją-.. -...... .. 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

KAINA — §17. (Persiuntimui pridėti 51)' 
Siąsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

I am 
woman to marry and love forever, 
would like to find an understanding and sympathetic hus- : 
band, please write to me — perhaps you and I could enjoy 
life together. :

I am Lithuanian, tall, non-smoker and in mv prime * 
years. I am and Aero research and development engineer, ; 
watchmaker and jeweler-diamond dealer. Also have myv^ 
very own large twin engine aiqilane. a 40 ft. cabin-cruiser ? 
and a heart full of love, too.

Only serious answer with foto and stamped envelope, ; 
please. \

Write: Naujienos, Box 269, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 3

kasi tarp 12 ir 12:30 vai. 69-tos 
(Lithuanian Plaza Ct.) ir Arte
sian gatvių susikirtime.

Dar karią vadovybė kreipiasi 
j visus narius, kviesdama kuo 
gausiau dalyvauti.

Pagerbkime mūsų didvyrius, 
išgarsinusius Lituvos vardą.

Dėl informacijų prašome 
skambinti: 131-1615 ir 434-3713.

RLB Centro Valdyba

perėjo j dalyvių rankas. Stam
besni fantai išle:sti vėliau.

J. Mackonis gražiu įvadiniu 
žodžiu pradėjo minėjimą ir pa
minėjo Lietuvoje Joninių tradi
cijas. Sveik:no šaulių S-gos pir
mininką K. Milkovaitį, Jones ir 
■Jonus. Sugiedojome jų garbei 
‘’Ilgiausių metų”.

Jonai ir Jonės buvo sukvies
tos prie scenos ir ponios prisegė 
po raudoną gėlę.

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

Loterijos metu vaišinomės 
saitais patiekalais su priedais.

Po oficialiosios dalies, jaunos 
mergaitės išnešiojo karštą mais
tą, kavutę ir ponėkas. Į

Po šaunių vaišių pras'dėjo sy
kiai. G.ojo Šaulių S gos ke‘urių 
asmenų orkestras, vadovauja
mas L. Krolio. Alkšte.ė perpil
dyta šokėjų. |

Protarpiais mėgėjai, susimetę 
užtraukdavo dainą, pritariant 
armonikai.

Bilieto kaina — $10. Supran
tama, ir barą teko aplankyti...

Salė perpildyta. Dėkingi va
dovybei už puikų Joninių mi
nėjimą ir šaunias vaišes. •

Ap’e 12 vai. publika truputį 
praretėjo. Kiti šoko ligi vėlu
mos. Programos nebuvo.

K. P.

CHICAGOS BIBLIOTEKA 
TURI LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
Mount Greenwood, Chicagos 

Bibliotekos šaka, 10961 S. Ked
zie, užsakė kolekciją lietuviškų 
knygų. |

Jeigu pasirodys, kad mūsų ,
aptarnavimo rajone, kuris yra si°g terorizuoja nekaltus 
tarp 99 ir 115 gatvių bei Cicero Lnes- 
ir Western Ave., ;
kurie norėtų naudotis mūsų pa- f 
tarnavimu, tos knygos bus pa-1 
keičiamos kas 6 mėnesiai. Tuo s 
būdu vietiniai gyventojai, kurie 
retai lanko vidurmiestį, galės j 
naudotis pagrindiniu svetimų [ 
kalbų rinkiniu, kuris yra Chica-Į

.« *—* V lUlldj Z, \ Illld LlolU jn V oil”

gos miesto Kultūros Centre prie persodinimo ekspertų, prof.
Michigan ir Randolph gatvių.

Bibliotekos kortelei gauti 
reikia būti Chicagos gyventoju įSavo naujas sirdis, mirė penkių,
ir turėti 2 dokumentus su ak
tualiu adresu. Bibliotekoje kal
bama lietuviškai. 1

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4G12 S. Paulina St
(Town of Lako)

nės informacijos prašau skam- versiteto studentų re kalavo 
binti: 239-2895. D. S. laisvės visame krašte. Policija

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
E3 HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p , V

■'UTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu , '

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

ItanM, Namai, Žami — I
UAL I STATI FOB SALI I UAL 1ST ATI FOR SALS

BUVĘ POLITINIAI KALINIAI 
ŠAUKIASI TEISYBĖS

Tokiu šūkiu, buvusių politi
nių kalinių valdyba rengia bir
želio mėn. 27 d. (pirmadienį) 
7:30 vai. simpoz’jumą Jaunimo
Centro kavinėje, kur bus dau
giausia dėmesio kreipiama į 
Amerikos teisinus, kurie, nau
dodami mokesčių mokėtojų pi
nigus, traukdami į teismą, tie- 

žmo-

buvęyra lietuvių, Į Trumpai kalbės septyni 
itis miisn na- j kaliniai.

Susirinkimą praves iš 
! York’b atvažiavusi Rasa 
I gaitienė. . ; .•

Politisių Kalinių valdyba

New
Raz-

— Vienas žymiausiu JAV šir- 

dr. N. Shun way sako, kad pusė 
pacientų, kurie nuo 1968 metų

metų laikotarpyje, todėl širdies 
persodinimo operacijos turi būti 

Dėl tolinies- • vykdomos, kai nėra kitos išei-

— Afganistano valdžia palei- 
,do prancūzų daktarą, 29 metų 
P. Augoyard. Jis buvo už šnipi- | 

i nėjimą nuteistas 8 m. kalėjimo.
P. Augoyard dirbo prancūzų gy- 

; dytojų grupėje, kuri teikė pa- 
. galbą sužeistiesiems kare parti

zanams ir krašto gyvesojanis.

— Apie šimtas Pragos uni-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, Yiauottienėji veikėjo ir rašytojo ateiminimua.

Dr. A. Gum — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
susirūpinimu __ ____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik______________

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

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntei čekj arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI peniuntimo išJaidoma,

98.00

I guminėmis lazdomis apdaužė 
kelis studentus.

—- Graikų kariuomenėje tar
naujančios moterys valstybei 
dvigubai brangiau kainuoja, ne- 

• gu vyra’. — tvirtina gynybos 
ministeris Dristojanis.

— Onos vasaros vaiku darže
lis Marquette Parke, prie ligo
ninės. Veda labai patyrusios mo
kytojos Ada Pačkaitienė ir Ma
rija Plačienė. Vaikai priimami 
nuo 3 iki 12 metų, nuo 10-tos 
iki 2-tros vai. po pietų. (V.)

— Lietuviu Kariu Veteranu 
Sąjungos “Ramovė” Chicago 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyksta š.m. birželio mėn. 26 d. Į 
12 vai. Jaunimo Centre. Susirin
kimo metu kalbės adv. P. Žum- 
bakis. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime.

P.L.Dienų progą atvykę iš.ki-<
tu skvriu ramovėnai vra mielai OAK LAWN — Family Type, 3 flat, 
pageidaujami ir prašomi apsi
lankyti susirinkime.

o, . -tr u l 1 brick flexicor. < Skyriaus Valdyba Į throughout. 15 j

— Lietuvių Dieną, birželio 
25-ąją, 2646 W. Lithuanian 
Plaza Court (69-toje gatvėje) 
R. LB-nės Marquette Parko apy
linkė turės savo stalą. Visi lie
tuviai kviečiami mus aplankyti.

Valdyba

i

l

i

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

1 BACEVIČIUS — BELL REALTB
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-i

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma- ; 
žas Įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

APARTMENT BUILDING 
FOR SALE

4 bedrooms. 3 baths each apartment
5 car garage. Contractor built — 

! 1 of a kind. Superb construction,. 
I brick flexicor, oak trim, and plaster:

years old. Finest area.
Income S32.000 per year.

(404) 252-9313

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FARMA - VASARVIETE - PAR
KAS Michigane visai arti Michi
gan ežero, 37 akrai su. trobesia'S 
ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo Lithuanian Plazą 
Chicagoje. Geras inveslmentaš 
statybos kontraktoriui. Reikia 
matyti ir įvertinti. 'Skambinti 
vakarais (616) 227-3496.

KAIP SUDAROMI 
. TESTAMENTAI

Tno reikalu Jums gali darųi 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, '“Sūduvos' 
išleista knyga su legališkornis 
formomi*: >

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų 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. EL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekSsg.
Dirbu ir užmiesčiuose, Sr^f, 

garantuotai ir sąžinilngaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Are. 
Tat. 927-3559

i i ~

D Ė M E S I/O
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui iutom«kllia
Liability apdraudimas pančiota- 

kams. Kreiptis: ;
A. LAURAITIS

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 < <

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1 717

Laikrodžiai Ir bringenybdi
Pardavimu ir Taisymas 
2646 Wait f9th Sfrwf 
TaL REpubHc 7-1941

I — ~ ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplawood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F. polis, Agent 
320871 W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai i
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

93.00

92.06

ADVOKATŲ draugua 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

WO6 S. Kedzia Ava, 
Chicago, III. 60629

Tekt 778-8000

6 Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, June 25-27, 1983

PIRKITE JAV TAUPYMO SONUS


