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IZRAELIS GALI BŪTI PRIVERSTAS TRAUKTIS Iš 
GAZOS RUOŽO

Egipto prez. Mubarakas tuo reikalu tarėsi su Jordanijos 
karalių Huse jinu

riose dabartiniu metu jau įsikū. 
rė iš įvairiu valstybių suvažia
vę žydai.

Kol izraelitai neatiduos žydų 
apgyventų žemių, tai sekr- 
Shultz i Artimuosius Rvtus ne- 1 - ■ . ! 
važiuos. Gazos reikalą galima 
būtų išspręsti, -jeigu Gazos gy- ' 
ventojams būtų duota aute-nomi- j 
ia bet Gazos suvereninės teisės * J 
priklausytų Egiptui, nes savo 
laiku Gaza priklausė Egiptui.

.'JERUZALĖ, Izr. — Izraelio 
žinių agentūra paskelbė, kad ei
na: labai gyvi pasitarimai Gazos 
niežo reikalų. . ' •

Izraelitai skelbia, kad praeitą
: buvosavaitę prez. Mubarakas;

susitikęs su Jordanijos karalių 
Hušejlnu Atabos ueste. Jiedu 
aptarė kelis pasiūlymus Gazos 
problemai spręsti. Pats svarbiau 
šias, klausimas* yra pasiūlymas 
Hufarti paskelbti visą Gazą au- 
(onomine teritorija.
< Dabartiniu metu Gaza užimti 
s40^ketvirtainių mylių. Palesti
niečiai apgyvendinti 38% visos 

-Gazos teritorijoje, o likusi žemė 
pĮs&elbta valstybės teritorija ku 
riėĄ apgyvendinami izraelitai- 
Išviso Gazoje yra 325.000 pa
lestiniečių.

I Izraelio žibių agentūra ne
skelbia, kad Izraelio vyriausybė 
pasiuntė į Washingtona buvusį 
Izraelio karo ministerį. Jjs pra
šė sekr. Shultz imtis priemonių 
įvesti taiką Artimuose Rytuose. 
SEKRETORIUS SHULTZ AT-

SISAKĖ-VYKTI
Sekr. S^uįtaį^rįė^ė^karo mi'- 

nisterį,^^ eŽtAF^tsi sakė 
vykti Artimuosius j'įįyfuą. Jis 
patėškė, kad jąnŲshėrtr^ jokios 
prasmės Vykti’,' kol' nęnųtąrfė_.tai 
kosi.? reikalas.

•jjfąnoma. kad Shųltz- primetė 
IžiftįčSui, kad jie .turi laikytis Dą- 
vid'žtbvykloje prez. Carterio ir 
Izraelio premjero susitarimo ne- 
grobfi svetimų žemių. Izraelis 
atidavė Egiptui didelę dalį Egip
to laikytos teritorijos, bet Izrae
lis nenori atšaukti Gazos teri
torijoj įkurdintų žydų. Dabarti
nis premjeras pareiškė, kad Izra
elis atidavė Egiptui didelius že
mės sklypus, bet jis nesitrauks 
iŠ Gazos ir kitų karo metų užim
tų teritorijų. Jis nesitrauks iš 
Gazos neapgyventų sričių, ku-

ANGLIJOS KARALIENĖ TIK
RINO KUMEI.ES

LEXINGTON, Ky. — Angli
jos karalienėj nustūmusi Į šalį 
visus didelės valstybės reikalus, 
sėdo į sprausnąinį lėktuvą ir pen 
kiom dienom atskrido į Kentu
cky valstybę, kad galėtų pasižiū. 
rėti į arklių lenktynes.

Karalienė Elzbieta II, sulauku
si 60 metų vis dar labai mėgsta 
arklių lenktynes. Ji nepraleidžia 
nė- Vienų -. svarbesnių ar
klių lenktynių ir pati augina 
ir prižiūri geresnius arklius. Ka
ralienė išaiškino, kad Kentucky 
valstijoj kumelės atveda nepap-

Lietuvių Tautinių Kapinių administracijos namas. 
Sekmadienį, 11 vai- ryto ten pradės eiseną aplinkui Tau
tines kapines.

TEISĖJAS REGINALD HOLZER PER 20 METŲ 
PAĖMĖ PUSĘ MILIJONO

Holzer pavalytas iš teismo, atimta teisėjo pensija, 
turės kalėti mažiausiai 6 metus

CHICAGO. ILL. —Vakar geg. j bėjimo lakštai? — paklausė ad- 
zokatas.

— Kai buvo rašto aptartas po-
Į 21 d- federalinis teisėjas Prenti- 
j ce H. Marshall paskyrė Cook ap- 
. skrities teisėjui Reginald J. Hol- kalbis, tai teisėjas Holzer paėmė 
1 zer 18 metų kalėjime.. ;

Teisėjas Holzer tikėjosi būti 
j išteisintas arba laukė mažos bau— 
’ mės, nes jis nenusižengė pagrin- 
I diniam kyšiams imti įstatymui.

abiejų pasirašytą lapą, suplėšė jį 
į mažas dalelytes, nunešė Į išei
namąją ir paleido vandenį.

Prisiekusiems teisėjams ir liu
dininkų pareiškimus atidžiai se-

{Teismo pirmame suole sėdėjusios kušiam teisėjui Marshall buvo 
Į abi jo dukterys bei žmona, už- i aišku, kad teisėjas apgalvotai vis- 
į girdusies phiriuosius teisėjo Mar- I ką darė, iš anksto pasiruošęs, kad 
i shall žodžius, sustingo ir visą lai- i ncnurikalstų prieš pagridinį ky.- 
’’ ‘ ’ J j šininkavimo įstatymą, liepiant

kreipti dėmesio, ar buvo paimti 
duodami pinigai.

Pats tepėjas niekad su klien. 
tais nekalbėjo ir iš jų pinigų ne
ėmė. Tą darbą atliko advokatai. 
Su advokatais jis kalbėjo apie 
statomus namus ir reikalingą 
paskolą Dalį paskolintų pinigų 
atidavė, o kitus prižadėjo atiduo
ti.

Teisėjas Marshall pačioje pra-
; griežtai

i ką žliumbė nestisivaldydamos.
Kyšininkas Holzeris turės eiti 

! kalėjiman birželio paskutinę die
ną. Jeigu pavyzdingai laikysis 
kalėjime, i eigų kalėjime vadovy 
bė pastebės, kad jis gailisi už vei- 

{ kiančių įstatymu laužymą, tai 
pc 6 metu bausmei mažinti ko
misija galės sumažinti jam pa
skirtą bausmę, galės likusią dali 
visai panaikinti, bet be 6 metų 
kalėjimo jis neišeis.

Beto, teisėjas Marshall paskel-l džioje pasakė, kad jis 
! bė, kad visi advokatai, bankų pa- baus nusikaltėlį, nes jis iš anks

to suplanavo, apgalvojo ir šitokiu 
būdu ėmė pinigas. Jis galėjo pi
nigų daugiau paimti šiame teis
me paaiškėjo. Teisėjai pradėjo 
vardinti kiekvieną nusikaltimą 
ir čia pat .skyrė bausmę. Kada 
viskas buvo sudėta, tai teisėjas 
paskyrė 18 metų kalėjimo. Nė 

pinigų is’vienas teisėjas kyšininkas nepa
reik alave

SHULTZ IŠVARĖ DU NICARAGUOS DIPLOMATUS sunkvežimius ir nuvažiavo.
- J iŠ WASHINGTONO Matyti, kad Rassborcugh sa-j

I vininkai vis dėlto oajuto, kad sekj \ .
! 1 t- 1 reigunai ar irti žitionesaave tei-Ivcioje nėra paveikslu. Jie su- .s. _i'- ' • •• a - sėiuiHolzerkysius,buspatrauk-kele ant kojų visą Airija. I , „ , ri ti teisman ir nubausti už pastan-. 

? Policija ketvirtadienį rado iš-jgas papirkti $72.000 į metile al- 
i mestus 8 peveikslus. Jie gulėjo Į gįs gaunantį ; teisėją Holzer.

Iš Nicaraguos išvažiavo du Amerikos tarnautojai, 
. , apkaltinti, šnipinėjimu

c-u išvažiuoja dėl to, kad Nicara-;WASHINGTON, D. C. — Vais
kad ‘.naujai glrriusius tybės departamentas pake dviem guos vyriausybė ankaltino tokio . _ .. . ,
arkiitikUs’-v.ėikia Kentucky kai-. Niką raguos '‘atstovybės tarnauto- pat laipsnio tarnautojų šnipinė-' P<lP3entes žolėje. Ten buvo Go- i j eismui liūdinę -advokatai pri.-i- 
nu. oras .ir pašlaitėse auganti ne- jams Išvykti iŠ Washingtono'pen jimit. Į *’a* Ru-bęnas ir kiti, bet. pažinė,’ kad jiė kyšius L klientui
paprastai.’sodri žole.

Britu -karalienė tari kelias ku
meles Kęntųcky pašlaičių ark
lių fanuose. Ji atskrido apžiūrė
ti, kaip atrodo ir jaučiasi josios 
kumelės,' kurios pavasarį atves 
arkliukus. Specialistai jau iš‘ 
anksto nustato, ar kumelė atv 
kumeliuką ar kumelaitę.

SEN. DIXON TURI Si .09 
MILIJONUS

es

WASHINGTON, D. C. — Pir
madieni abu Illinois senatoriai 
paskelbė savo turtą.

Pasirodo, kad sen. Alan J.Di
xon su savo žmona turi $1 09 mi
lijono dolerių vertės. Jis turėjo 
Belleville miestelyje, kelionių 
agentūrą kartu su kitais savo 
bendradarbiais. Tapęs senato
rium, jis pardavė agentūroj tu
rėtą savo dalį.

Paskelbė savo
Paul Sime n su savo žmona 
nnette Pasirodo, kad jiedu turi 
liktai $111.076.

Visu senatorių užpildytos spe
cialios formos padėtos senate. 
Bet kuris krašto gyventojas turi 
teisę užriti į senatą ir pasižiūrė
ti kiek bet kuris senatorius turi 
turto, pavertus jį doleriais.

Senate parodoma, kiek kuri-;

KALEN’DORĖT.TS

turtą ir sen.
Jea-

! ktadieru.
I cfxr J-soc

Keturios Centro Amerikos vai s
Valstybės departamentas pa. j tybės yra.pasiryžusios. siekti tai- 

a’škino, kad ’ sandrnistų vyriau- 
svbė praeitą savaitę apkaltino , 
du Amerikos tarnautojus šnipi-! 
nėjimu.

Nicaraguos politinis patarėjas
William Vigil ir pirmasis sekre- likai priimti jų pasiūlymus +ai- 

kai Centro Amerikoje, be jos ne 
, kad ji

kos Centro Amerikoje, bet jos \ 
nepajėgia susitarti su Nicaragua.
Pastaroji vra priešinga Contado. i 
ros pasiūlymams. Ce.ntadorcs 
valstybė* bando pasiūlyti Ame-

' nebuvo Jon Varmier “Laišką ra- ’ ėmė ir Įteikė teisėjui, 
šančios penios”, kuris spėciališ-’ Reginald Holzer 
tų vertinamas SlOmilijonų dole- klientu ticėmė, bėt 
r;ų. Vagy: 
ž.no. Brangiausio neišvertė i 
la. '

Brazilijos karo ministeris pra
nešė, kad 6 lakūnai įskridę į ža
lius nežinomus daiktus, lekian
čius 990myku greičiu. Preziden
tas Jose Sarney patarė karo mi- 
nisteriui nustatyti, kas tre žalios 
spalvos daiktai skriejo apie lėk
tuvus aliejaus laukuose, 60 my
lių Atstumoj nuo sostinė*

j torius spaudos pranešimams 
tvarkai Myriam Horcho buvo ( gali įtikinti Nicaraguos 
parinkti dėl to. kad jiedu turėjo nesiustų kanu į Salvadorą. Gva- 
tokius pačius laipsnius, kokius 1 temala nebetiki, kad Contadcros 
turėjo Necaraguos vyriausybės pasiūlymai atneš naudos.

' apkaltinti šnipinėjimu Amerikos ----------- - ---- —
nareigūnai. Praeitą penktadienį. AIRIAI PAVOGĖ BRANGIAU- 
šiem dviems Nicaraguos atsto
vybės tarnautojams buvo pra
nešta. kad jiedu šį penktadienį į 
privalo išvažiuoti.

Kovo 13 dieną Nicaraguos san 
dirvistu vyriausybės pareigūnas 
paskelbė, kad du amerikiečiai 
bandė papirkti Nicaraguos vi
daus reikalu minister]-o« narnai; 
toją. Pranešimas tvirtina. kad 
amerikiečiai naudojo cigare
tėms uždegti mašinėles ir pele
nams sunilti lėkšteles, galinčius 
fotogmfoti ir Įrašyti pasikalbė-l 
i:mą. Jiedu buvo suimti ir ap
klausinėjami. bet buvo paleisti-

Amerikos atstovybė paneigė 
kaltinimus, bet abu apkaltinti 
nareigūnai išvvko iš Nicaraguos. 
Netcisinrai apkaltintiems parei- 
m’manis nėra prasmės dirbti Ni
ca ra guoj.

Valstybės departamentas nie- 
Į kuo nekaltino Nicaraguos tar
nautoju. kuriems liepė išvažiuo
ti. Amerikiečiai pranešė, kad jie.

STA PAVEIKSLA

DUBLINAS. Airija. — Prieš 
310 metu Olandijoj gyveno ir pie . 
šė Jan Vermier. Jam teko ilgai 
dirbti, kol jis nupiešdavo pavei
kslą. bet kai ji pabaigdavo, tai bū 
davo gražu žiūrėti. Kiekvienas 
phiksnes pabrėžimai buvo savo 
vieta*, jis buvo reikalingas, jis 
ši tą reiškė-

Vermier nedaug paveikslų nu- * 
piešė, c po 300 metu ir tuos saulė 
lietus, blogas oras suėdė. Iki rū. ; 
su dienu teliko tiktai 35 Vermier 
kūrybos darbai Jie atidžiai sau- | 
goini muziejuose.

Atrodo, kad visu geriau šia s i
Vermier kūiinys buvo: “Ponia 
rašo laišką ir jos tarnaitė *. Kam ’ 
yra žinoma tu laiku istorija, tai , 
rali suprasti ir šio kūrinio svar- \ 1 . . 1bą. Tas kūrirv- atliko ilpa kelio
nę. Bet jis pateko j Airija. į ai- i 
rio Ritssbcurogh namus. Juo il
giau jis ten kabėjo, tuo jis darėsi 
brangesnis. J s kabojo ūkininko ' 
namu seklyčioje. P?< ji buvo m 
daugiau paveikslų, bet Vermier 
darbas kabojo svarbiausioje vie
toje. Į

Praeitą trečiadienį į ūkininko 
seklyčią įsiveržė vagys. Jie pa-

1 senatorius gavo dovanu ir iš ko.
Gegužės 24 dn. — Joana, Gina, Dauguma senatorių gauna dova-l

Vidmantas. nas revolverius ir kitokius šau-
Sairlė teka - 5:23, leidžiasi - ’ namus girklus. Son Dixon savo 

g,12 dalį kelionių agentūroje pardavė Į
savo broliui. Sen. Simon namai j rinko laikotarpį, kai nieko na-

| yra Makandoj Illinois. | mie nebuvo, viską susidėjo j duDebesuotas, bėt šiltesnis.

vo tokios didelės bausmės, kokią 
gavo teisėjas Reginald Holzer..s matyt paveikslus pa- .kad jie apsidraustų pas jo žnte- 

; iią Estelle,: kuri buvo susitarusi
• su Prudential insurance bendro- 
, ve.

Bet pats įdomiausias liudiji
mas buvo apdraudos agento Er. 
nešto Worsek. Liudydamas teis
me jis prasitarė, kad FBI agen- 

‘ tai susidomėjo šiomis apdraudo- 
Hiis. Užteko tik prasitarti FBI 
agentų susidomėjimą, teisėjas 
Holzer patarė agentui Worsek 
užeiti į jojo kambarį.

Agentui Worsek užėjus, Sei.-ė-į — Rytų Berlyne nušautas Li-
* ęas parode, kad jo kambaryje bijos teroristas. Manoma, kad jis 

j informavo apie Libijos teroristų
tinklą. . -

ba

— Iš Hiaros pranešama, kad van 
duo paliko L-e pastogės 90.000 
žmonių nunešdamas jų pastoges. 
Vanduo užliejo visa eilę salų.

kur 
įvyko

— Indijoj. Aniricanc, 
įrengta Aukso šventyklą, 
susišaudymas tarp Indijos ka
riuomenės ir sichų. Žuvo 11 žino 
niu. 7 sunkiai suželti.

— Jugoslavijoje suėmė 46 ai. 
miežius pasiiyžusius atskelti 
iii Jugoslavijos ir prijungti

prie Albanijos.

— Salamonų saloje siautė uc- 
lapmstai stiprus taifūnas, prigir
dės 71 žmcrni.

r-ali būti irengti klausvtuvai. to
dėl jis patarė nekalbėti, kad kal
ba nebūtu užresistrvot?.. Teisė
jas Hc'zer pastūmė Is.pa popie. 
itaus Worsekui, liepė atsakymus 
užrašyti. Užrašinėjo ir atsakinė
jo pats teisėjas.

— Norvegas Thor Hagerdal 
atvyko į Washingtona patirinėti 
erdvėlaivius, bet jis nesirengia 
-knieti į erdvę. Jis perplaukė se 
nais laikais Atlantą ir Pacifiką, 
bet nenori skrieti į Marsą.

— Demokratas Dan Rosten- 
kawski už praeitais metais pasa- 
kvtom kalbom uždirbo $131.509.

— Irano diplomata- tvirtina, 
kad ji- tik posimkravo ir priėjo 
prie dinų, bet ne-Jrengė pabėgti 
... Jis pabėgo, bet buvo sučiup
tas.

Kapų puošimo dieną Chicagoje bus 
Buckingham fontanas.

paleistas

KUMEI.ES


tarasDidieji žmonės, tokie žymūs i putiari. /Išminties” tradirija pra- 
neninink.ti kaip portretistas] dėjo nykti; seni ir jauni vyrai su j 
ohn Sargent, impresionistas j mažom išmintim 1 neturėjo! noi 
^aude Monet, Auguste Renio*. barzdų, nei ūsų.

, Joseph Pannell,, 20-to amžiaus antroje pusėje 
Godi, mūsų meno iš Augljos atvyko kudloti “bi- 

komiški mu- 
greitumu už- 

jaunimą ne tik 
ilgais plaukais, 
Barzdylų no-

me

- Vincent V
- patriarcras dail. prof Adomas I tinaK* (Beetless 

Varnas, prel Krupavičius, Vy- Į zikaotai ir žaibo 
donas, Kudirka net ir Lenardo i krėtė Amerkos

. da Vinci turėjo barzdas. Moskk, ] ilgom barzdom, 
rofesoiiai, medikai — bet ir lilėlėnu. .

— Kodėl būtent?
— Nes tu tikriausiai būti 

šgydęs mano pirmąjį vyrą.

Tai Ne Darbininkai

Amerikon iš Rusijos atvyko 
kažkokia delegacija. Po poros.. žmones

buvo barzdoti. Tiktai ūkininkas! m antika atgijo- Ne lik hipiai, dienu rusai paprašė. 
~ pasitenkino žemyn nulinkusiais bet ir rimtieji vyrai, profesoriai 
Ir ūsais. Barzda jam netiko. 
.. Ka tai reiškia?

— Ar mes negalėtumėm pama- Į 
tyti paprastus darbininkus? Pa- j 
rodykit mums, kaip jie atrodo.,

— Bet gi, gerbiamieji — buvo 
žino ir supranta, kad jie buvo I nudriskusius drabužius - prisitaL; atsakyta iš amerikiečių pusės — 

jūs gi darbininkus užtinkate kiek 
vienam žingsnyje... gatvėje..- jut 
pilna visame mieste. j

— Na, žinot mus neapgausit, j 
Visur mes matome gerai apsiren • 
gusius žmones, automobiliuose, į 
.nutukusius, sočius. Ar gi tai yna j 
darbilfinkai? Mus, rusus, neleng- | 
va apgauti.

bankininkai ir kiti pradėji au
ginti labiau elegantiškas barzdas

- Mene ir mokslo pasaulis tai" O hipiu Kxunas dar ir specialius į

< tie žmonės, kurių darbai ym į kė. ‘ 1 • : , ■■
įrašyti isterijos knygose, kaip j Naujosios romantikos proge-j 
senovės pranašai, kaip kultūros j. ui toriai ir savotišką’, etiką stigal“-' 
simboliai. Rabinams ir šventi-. yojo :—nekultūringumą, „apsi-j 

** kams barzda reiškė išminti, jėgą. f leidimą; lęngvabūdišką t palaidu 
patyrimą, pasitikėjimą savo ūkė i gyvenimą, autoriteto .nepripaži-

* jimu. • . , j himą, seksą, narkotjkus ,ir. pa-l
”, 19-to amžiaus pabaigoje birz- -galiaiųajeina prie* kriminalo, ge-,- 

’ dų ‘‘romantika” pasidarė nepo- rft-racijos.

RAUDONAS VORAS

Aš esu raudonas voras, 
Slinkinėju pagal tvoras, 
kryptį tokią tik imu, 
Zisur tinklą kabinu

Bėgu, plaukiu ir važiuoju, 
Tamisius kampus pritinkuoju.
Man ir sekas po galais, 
Tinklai kabo pašaliais.

Man gi tinka ir palėpis,
Aš ten sėdžiu pasislėpęs, 
kaip tik musė bir-bir-bir, 
Aš prišoku prie jos ir-

Ar tai musę, ar tai uodą,
Čiumpu aš visiems į kuodą, 
Mirties rolę vaidinu, 
Juos j tinklą kabinu.

Pirmas voras — aš maršalas, 
Manęs neima nei galas.
Mano krome daug tinklų, 
Aš iškaisiu daug tautų.

Koncerto Įspūdis

Mažas berniukas pirmą kar-; 
-- tą gyvenime yra patekęs į kc-n- ; 
, certą. kuriame, orkestrui prita- 
,. riant, dainuoja garsi dainininkė.

Dirigentas moja lazdele., dai
nininkė traukia operos ariją. Vai 
kas kreipiasi -i motiną:

— Mamyt,- kodėl tas ponas 
grąsina tai popiai lazdelę?

— Tsss, tylėk1 Jž»i~. visai- ne- 
__ grąsina- ' ■ .' N .'

— Tai kodėl ji taip rėkia,? - 
X" ’ * * *
X Jis Tai Numatė <-

— Jonaiti — kreipiasi mo-. 
kytojas į mokini — rytoją - aš t 
klausinėsių, pasisteng- geraMpa%i< 
ruošti- ..7 <

— Atsiprašau, pone mokyto-, 
jau, rytoj į mokyklą aš/neatBbiu/ 
nes būsiu labai susirgęs. .

* * » •
• I

Netinkamas Pabarimas

■j?

ŽŽ^įa^^žž^-

dar.

z į . •

— Neatsisakyk tamsta sušelp-į 
ti vargšą, kuris kenčia baisų al
kį- •’

—Bet kodėl žmogau, neieš
kai darbo? \

— Bandžiau aš ir dirbti, bet 
nuo darbo dar labiau valgyti 
norisi. .

* * *

Toks Pat Jausmas
Vienoje dirbtuvėje, "bosas” par 

sakoj a Antanui:
— Niekam nesakyk,1 kiek tu- 

“uždirbi i savaitę. Tas y ra tavo

— Tiesą tamsta sakai, man ir
gi sarmata prisipažinti, kad tiek 
mažai uždirbu pas jūsl..

*

— Kuo tapo Algirdas, kai nr- 
rė jo tėvas?

— Jis tapo našlaičiu; pone mo dalyvaująu-t, patą klebonas 
tkytūj^ųj-^ r.*’/', - ę,*; ■< ■ ai-va^amsykyatįHHisJš religijos da

lykų; jis..iššaukia hia 
ir ja klausiat-’ '

--- Pasakyk,, vaikeli, kas tai 
yra vedybos? >• ,

Mergaitė pamirksi akutėmis, 
po to -užsimerkia, ir vienu alsavi 
ifiu išdrožia:

Vy- ' I
— Tai yra tokia bausmės vieta 

arba toks .stovis, kada išganymo 
teisės riepraradusios sielos, prieš 
patenkant i dangų, atgailauja už 
savo menkas nuodėmes...
- — Bet, mano vrikeli, tu gi 
kalbi apie skaistyklą — nutrau
kia mergaitę klebonas.

— Kunige klebone — besi
juokdamas nutraukia jį vysku
pas, — gal mergaitė, ištikrųju, 
pasakė teisybę Mudu gi niekad ; 
nebuvome vede ir apie tuos da- ! 
lykus, atvirai pasakius, nedaug 
lesuprantame. i

■ SURADO mokantį ' ■ ■
. Pas kunigą Kneippa,. yisaroet 
pasaulyje pagarsėjusį, savo gydy
mo būdais, kartą ; užsakų atėjo 
jauna porelė. Mergina pasižymė
jo tobulu -katekizmo žinojimu, 
bet jaunuolis nieko nežinojo ir 
ničnieko nemokėjo.. Klebonas: 
Knerptas liepė akiems ateiti už 
mėnesio. Per tą laiką sužiedoti- 
nis tūrėjo susipažinti su. .tikybos • 
dėsniais.' ‘ 1 '

Labai nustebo kuo. Kbėipp’as, 
kai po; kelių dienų mergina su 
j a un u .vyru vėl pasibeldė į kle 
bonijos duris. Aš gi pasakiau,- 
kad ateitumet po mėnesio... — • 
tarė kĮebcnas- . .. .
•— Labai atsjprašau,, kunige — 

mandagiai pertraukė mergina — 
bet tai ne'tas Suradau kita, ku
ris katekizmą puikiai moka 

jnan nereikės tiek ilgai laukti.

mergaitę j

— Tėvai, ar girdėjai didžiau
sią naujieną?

— Aš visuomet klausau Vil
niaus radiją, bet vakar kalbėjo 
Gorbačiovas, tai nesupratau, — 
atsakė Tėvas

— Aš kalbu apie naujieną Chi 
cagoje, — paaiškino Maikis.

— Lietuviams didžiausios Nau 
jtenos ateina iš pavergtos Lie
tuvos, o čia, Chicagoje, tai dide
lių naujienų gali sakyti, kaip ir 
nėra.

— Vakar kardinolas uždarė 
bingo, tai visa Chicaga apie tai 
šneka.

— Bingo lietuviams ne naujie
na, nes nė vienoje lietuvių kata
likų bažnyčioje nelošia. Tai bin- 
go ne naujiena.

— Bažnyčioje gal ir nelošia, 
bet lošia Dariaus - Girėno salėje.

— Ten lošia bedieviai, ne 
katalikai, bet lietuviams katali
kams kardinolo uždraudimas nie 
ko nereiškia, jų neliečia. Lietu
viai katalikai tokiais dalykais ne
užsiima.

— Pats kardinolas pasakė, 
kad keli geri jo draugai, kad 
kerta bingo, tai kerta, gražu žiū
rėti.

— Kardinolas nėra priešingas 
bingui. jis tiktai nenori, kad bin 
gc loštų bažnyčiose.

— Jeigu jo draugai gali lošti 
ir savo draugų jis nesudraudžia, 
tai kuriam galui jam reikėjo už
drausti bingo?O

— Sunku suprasti, bet, matyti, 
pinigų reikalas, — samprotauja 
Maikis. Kas bingo lošia, tai tas? 
ir pinigus nusineša, o kai lošia 
Dariaus - Girėno salėje, tai dalį 
pinigų gauna Dariaus - Girėno 
administratorius. Jis 4.000 užmo
kėjo už naują stogą. Jeigu ne 
būtų bingo, tai jam būtų daug 
. ūpėsčių.

Uždraudus lošti bažnyčiose, 
tai katalikai eis į Dariaus - Gi
rėno sale ir loš tenai. Kardino- 
las nėra priešingas, kad jie loštų, j 
o dabar kai neloš, tai bus dar: 
aršiau. Kai bingo lošiant bažn'y- ’ > 
čiose šis tas ten nutrupėdavo, o 
dabar kai tų trupinių nebus, tai 
lietuviams teks juos sumesti.

Čia tai didelė naujiena, — šuk- 
telėjo Tėvas. — Jeigu reikės pi- > 
nigus duoti, tai visiems liėt’t-'<‘ 
viains svarbi, žinia, nes iš niekto .- 
svetimieji pinigų nehpaudžia, tai * 
lietuviai turi atidaryti savo pini
gines ir krėsti. Juo daugiau jie iš 
krės, tai tas bus jiems lengviau 
atsidaryti šv. Petro vartus. Jie 
privalo duoti pinigus bažnyčioms 
taisyti, jie privalo duoti pinigų 
mašinoms, o dabar jie privalo 
duoti bingo pabaigai. Būtų ga -! 
Įėję pinigais apkrauti tuos, kurie 
lošė. Lietuviai nelošė, bet juos

I vis vien apkraus. Prisikraukite 
piniginę centų, kad galėtumėte

' gerokai pabarstyti kai turėsite 
atidalyti. — pasakė Tėvas.

Aš šeimėja praturtėjau, 
Daug vorelių priperėjau.
Kas tik žengdamas koją kels, 
Visur tinklan įsivels. .4A*

Kas ką daro, kas^ką šneka, e' 1 .< .
-i V

< Tie voreliai slapta seka- ,v*'* • ? ’

Kas iškrypStet ,iš vagos,.
Tas jau dingsta be žinios. v A '-C ž

J

Jie pasaulėj galia turi,
-

Ardo, griauna ir vėl kuria. 
Mums gyventi gera bus. 
Aptinkluosirri mes visus.

-/ r 
’ r M '
? ■' i.

; Kremliaus rublių daugiau s .. .
, . * >’• t

Padirbėti juos prispirsiu- \ a

z;./. Storus tinklus liepsiu pint,
• * ' . Ir aut Amerikos kabint-. »■

Ar tai laimė, ar nelaimė,
Mane ima baisi baimė-
Tinklas trūksta pukš-pukš-pukš 
Mūsų biznis turbūt smuks.

Buvau žmogus, dabar voras, 
Nusidėjęs, riebus, storas, 
Į Korėją įkritau.
Tai bent šposą iškirtam

Bet ten pūstis nebeduoda. 
Gausiu srėbti putrą juodą. 
Neb’duod Dėdė lašinių, 
Iš jau menksiu po velnių.

Perkūnas .......

ir

• Mokslininkas Amperas kar
tą grižo per lietu namo: pagul -

• ciė lietsargi Į lovą, o pats atsis■ Tfalybos Vaiko Akimis

Vienoje mokykloje, vyskupui tojo Į kampą išdžiūti.

• Mūsų kalbininkai taiso ir lo
po lietuvišką šneka, bet vieno 
didelio nciikshuon jie visai ne
pastebėjo. O jį reikėtų prašalin
ti.

Pavyzdžiui, žodis “sijonas' 
yra vyiiškcs ginunės, o “kel
nės" — mot< riškos giminės. Tu- 
lė'.ų būti Kaip tik atvirkščiai.

Todėl mano supratimu, arba 
kalbir.inkai turi Datai>vti ta 
klaidą arba vyrai tegul imasi 
savo gimties sijonų, o motery- 
— kelnių. Tada bus šioks toks 
sensas.

• Piisiininus apie kalbas, ver 
ta pažymėti, jog pM’as-arb ang- 
l ėk.-ii vadinasi '‘spring” kas reiš
kia “pašok, neti”.

1st ikro ria pa s mus tik vienu 
pašokimu t dūriam iš žiemos j

c Vyro mes atsipi'ašome, jei 
upic jį buveine pratarę netei
sybę, o moters tenka atsipraši
nėti net ir tada, kai apie ją pa
sakėme teisybę.

• Jau yra išrasta mašina, kur: 
I palengi’ins ir pagreitins aps-ive-
dimą.

Hollywood. Cal. viena firma' 
paleido į apyvartą automatą, į 
kurį įmetus kvoterį. pasirodo 
paveikslai merginų ir našlių no
rinčių apsivesti. Viengungis vy 
ras gali drąsiai parašyti vienai 
r visoms laiškus ir pasiūlyti ve- 

, dybas.

Gal būt tai neblogas išmislas. 
Ką greičiau atliksi, tas jau gal- 
cos nebesuks.

• Sakoma, jog moteris greitai 
i atleidžia vyrui visokius prasi
kaltimus. bet visa beda, kad pa-

j # *

i skian ji ruiclat apie tą atleidi- 
j mą prisimena.

Mįslės

Vienas laukia dieros, antras 
laukia nakties, trečias sako: man 
vis tiek (Durys, langas, liva).

Bėga liūtas, krinta putos; nei 
Įtėdų. nei nagų, o sustojęs rėkia:

i aūūū! t
(Garlaivį)

■
Visi jodo riekas nepašerta.1

(Kėdė)
Sen.a< ant orpgvp- 

k e rūko.
pavasarį. (Kaminas)

L .. .......................
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SAVIJĮ MYLĖJO. PRIEŠAI JO NEAPKENTĖ

Suvalkijos Rųdųitiuuj vasario jo kasti griovius. Po darbo au- 
.’0 palaidotas tragiškai žuvęs ku- kodavo Šv. mišias, vesdavo reko- į 
nigas Juozas Zdebskis. Lietuvos 
žemė priglaudė amžinam poilsiui 
Laurų sūnų, kurio visas gyveni
mas buvo nepaliaujama kova už 
didžiuosius Bažnyčios ir tautos 
idū- lus. “Jo visas gyvenimas — 
tai kovos už krikščionybės idealą 
ir geni darbų pynė” — jau prieš 
dešimtmetį liudijo ‘‘LKB Kroni
ka’
susijęs. Kai 1971 m. jis buvo ka
linamas Pravieniškėse. Lietuves' vietos paskyrė kaip tik 
vaikai, pagerbdami savo dvasios ■ Zdebskio bylai.
tėvo auką; su pranašiška nuojau
ta dainavo.;

i “J's istorijoj mūsų šviesiausiu 
vardu pasiliks įrašytas garbin
gai”. f ’ J;

Prie šviežiai supilto' kapo, 
skaudaus praradimo slegiami, šian 
dien tai jaučia ir žino ne tik vai
kai, nors apie jo nueitą gyveni
mo kelią nedaug žinių. Pogrin
džio kariai savo biografijos netu
ri. Tik atsitiktinės jų nesėkmės 
iškyla į viešumą, bet savo laimė
jimų ir žygdarbių paslaptį jie nu
sineša su savimi į kapą. Ir dėl to 
yra isterijoje reikšmingi. Velio
nis Juozas Zdebskis gimė 1929 
m. gegužės 10 Naujienos kaime, 
Marijampolės apskrityje. Jis pri
klausė tai. “šešiolikmečių” poka
rio kartai, gimusiai vaikystėje 
patekusiai į okupacijos ir karo 
nelaimių sūkurį, kuriame jis ank, 
tį užsigrūdino. Daugybė šios kar
tos jaunuc-lių, kaip neišsiskleidę 
pumpurai, žuvo laisvės kovose. 
Jltbžas tuo metu apsisprendė sa- 
vbiky/ę.nimą pašvęsti kunigystei- 
Gana jaunas, ves Įpusėjęs 24-sius 
metus, jis.priėmė šventimus. Jis

lekcijas katakombų būdu. Tada 
valdžiai pasirodė patogiau juos 
sugrąžinti į parapijas.

Kunigo Zdebskio antrasis nu
teisimas už vaikų mokymą plačiai 
nuskambėjo ne tik visoje Lietu
voje, bet ir pasaulyje, nes atsira
do, ne be jo veiklaus prisidėji
mo, galingas slaptosios spaudos 

su kuria jis buvo glaudžiai ' garsiakalbis — LKB Kronika. ‘ 
os pirmasis numeri-; daugiausia 

kun.

t fli

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

• nebešvęstume, pasmerktume už
marščiai vieną gražiausių *raūsų 
istorijos laikotarpių.

Vokietija- LB v.Jdybos vice
pirmininkas vyr. mokyt. Vjncas 

Į Bartusevičius kalbėgo vokiškai. 
Jis pasveikino garbingtiosiusl’sve- 
čius — vysk. Deksnį, kitus dva- 
siškiu«, aukštuosius vokiečių pa
reigūnus, Lietuvos savanorį kū
rėją pulk. Įeit. Viktorą Sutkų ir 
išvardijo raštu- atsiųstus sveiki- 

i nimus; tarp ju buvo mūsų kaimy 
. nu estu bei latviu bendruomeniu 
| *■ * į ' ~
: vadovai ir jų dvasiškiai- Nepa
miršo mūsų šventės ir pemykš-

1 tis paskaitininkas dr; Otto von 
J Habsburg. ! 1 : '

Anot Bartusevičiaus, kur lie. 
į tuviai begyventų — Huettepfel- 
) de, Stuttgarte, Muenchene, Haiti 
J burge, Bonnoje, Paryžiuje, Ro-
• moję ar Londone, Washingtone, 
i Čikagoje, New Yorke, Los An
geles ar Toronte, . Ųąnberroje, 
Sidnyj, Sao Paulo, Karake ar Bo

j gotoj — jie visi tą dieną susi
renka, kad parodytų savo prik
lausomumą lįettivių tautai ir

ropoję pasikeitimo, kad reikalai! 
ja savo tautoms laisvės h apsis
prendimo tei-ės, be pagrindo ap
šaukiami taikaus sugyvenimo 
priešais ir karo kurstytojais. 
Taika negali būti pasiekta bet 
kokia kaina. Tai būtų kapų taika. 
Pagrkidinė taikos sąlyga yra 
laisvė.

(BuCdaugiau) •

JALTOS AUKOS

Balandžio 30 d. “The London 
Standard” dienraštyje John Gri
ggs rašė apie 40.000 kazokų ir 
30.000 jugoslavų partizanų, kovo
jusių prieš Titą, kuriuos britų 
armijos vadovybė Pietų Austri- 

< joje perdavė Raudonajai armi
jai ir Tito komunistiniams parti- 
Žanams. Tai reiškė tų žmonių atiį 
davimą mirčiai. Tą jų grąžinimą 
galima palyginti karo nusikalti
mui, ypač dėl to, kad ne visi ka
zokai tuo metu buvo sovietų pi
liečiai. Apie 2.000 jų buvo gyve, 
nę kituose kraštuose, pasitraukę 
iš Rusijos po revoliucijos, turė
jo kitų kraštų pilietybes.

Savo 1978 metais parašytoje 
knygoje “Vičtimės of Yalta” Ni» 
kilai Tolstoy kaltina ministrą 

i Haroldą MacMillaną už dviejų 
milijonų sovietų piliečių grąži- 

. nimą i Sovietų Rusiją. 1945 m. 
gegužės 13 d. H. ^acMillanas da
vė fsakynlą atiduoti kązbkns. ir 
j’ugoslavus Klagenfurte- ’ Tas 
sprendįmas buvo patvirtintas ge
nerolo Robertsono, administraci
jos vyriausio karininko britų 
karo lauko maršola Aleksandro 
štabe.

Iš mažyčių nuotrupų kronike- ; 
je galima spręsti apie šio didžio 
kovotojo dvasią ir darbus. Kai 
1971 Fepcs 16 j Prienų bažnyčią 
Įsiveržė saugumo remiami vie-‘ 
tos valdžios pareigūnai, kad nu- * 
trauktų vaikų mekymą tikėjimo ; 
tiesų, kunigas Zdebskis jiems pa- | 
sakė: “Kur susikerta Dievo ir ; 
Bažnyčios įsakymai su valstybės,' 
Dievo labiau reikia klausyti'”. 
Tą patį jis pakartoje ir teisme: ; 
“Dievo reikia klausyti labiau, ne : 
gu žmonių". i ils pricš gc,.:aus,,,s ir „eriau-iu'

Kunigo drąsa kvėpė tikmciuo- t..vcs k _ juo;
sius. Susirinkusią minią prie teis -1 ., ;l,|lniki|,;i pjškai”.
mo rūmų Kaune, Ozesaenes gat (,M4 j,.^ . mH . .
vėje, milicininkai jėga išvaikė,; * . . iJ ’ . ; ko oavo?tu gervbių, nors Kraty-,bet tai buvo pirmas ryskus pa-,. - • ®" - . .. i. x . J. S to ai paeina tik rascmasias masi- sioriešmimas. kun tuojau uzre- .T - - J ! neles ir rankrascius.gistravo Kronika.

Po metų iš Pravieniškių paleis, 
tą kunigą Zdebski Haudis iškil
mingai sutiko, o saugumas jo ne
paleido iš akių. Kliudomas eiti' Zdebski mes pažįstam kaip ki’- 
kunigo pareigas savo vyskupijo- ’ nų, drąsų, didelės dvasios ir au- 
je, jis dirbo Kauno miesto taksi kos kunigą”, liudijo savo para- 
parko sargu. Po te paskirtas : šais 76 Lazdijų rj. jaunimo atsto- 
Kučiūnų klebonu. ' vai 1983 kovo 20 d. Kunigo ne-

1974 Pelenų dieną Vilniuje tari bėra. Ji$ paliko sunkiai užpildo-
' mą spragą. Kryžius, kurį jis my- 

“generolu”, vadovaujančiu auti. Įėjo ir kantriai iki galo nešė, i , 
tarybinei veiklai. 1975 sausio 14 puošia jĮo kapą, iš kurio sklinda -'en‘-es P a
kelyje tarp Metelių ir Seirijų jie ! jc prieš- penkerius metus pasa- 
sulamdė jo mašiną, bet kunigas kyti testamento žodžiai: “Kol kry 
išliko gwas. Pasikėsinimui nepa- Į žiai bus statomi, nors juos ir „ . .

I griautų, tauta bus gyva”. Bus | £v^stl V'” kur ]1 bUV° Paskelb"

nėrinių ligų dispanseri, bet tikiu . 
tieji jį išvogė ir slaptai gydė. Po 

‘grindis pranešė: “Ši isterija dar 
: vienas naujas saugumiečių išpuo 1

Persekiojimai kunigo Zdebs
kio nepalaužė- Liaudis ji mylėjo, 
rašė protestus. “Kunigą Juozą

vasario is dienos minėjimai Vokietijoje

norėjo būtį ir buvo Valančiaus ( dydami saugumiečiai jj vadino 
dvasios kunigas. Kiekvienoje pa- j 
rapijoje, į kurią jis atvykdavo, 
tuojau sukrusdavo gyvenimas. 
Žmonės kunigą Zdebski dėl to 
mylėjo, o engėjų valdžia jo ne
kentė. 1964 metais jis buvo pir
ma karta baudžiamas už vaikų 
mokymą. Įsitikinęs, kad valdžia 
pasikėsino galutinai uždusinti 
Bažnyčią, jis ryžosi su . veikles
niais savo kartos kunigais išeiti 
i atvirą kovą. Taip prasidėjo 
iki .šiol besireiškiantis .protesto 
ir kovos už teises sąjūdis. Už rei 
kalavimą nevaržyti kunigų semi
narijos kunigas Zdebskis drauge 
su kiek jaunesniu kunigu Sigitu 
Tamkevičium 196& m. neteko tei
sių eiti kunigą pareigas ir turė-

vykus, kibūs metais jis buvo su
laikytas pakeliui į Vilnių. Abso. 
liutus'abstinentas buvo agitato
rių apšauktas girtuokliu.

1978 lapkričio 22 drauge su ku
nigais Svarinskų ir Tamkevi
čium jis surengė spaudos konfe
renciją užsienio koresponden
tams Maskvoje ir pranešė, kad 
Lietuvoje steigiamas Tikinčiųjų , 
teisėms: ginti katalikų komitetas. 1 

■ 1980 spalio pradžioje su trečio | 
laipsnio apdegimo žaizdomis jis • g
buvo saugumiečių guldomas į ve

IMI m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vir^ 
Kršvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stscnk^ 

' I. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1
UefLau* straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* Ir A. y«ra« 
tarybos, poveikshtf*. 365 pusk knyga kainuoja tik |I,

r > DAINŲ SVENTCS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
Enif šokftj pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabai 
šventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi akai tyri ir nedainuoja.? 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliuml Ir auriuKtais duomenim1 
bri užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprat, 
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *&ub* 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to la{betarpio buitie* HH 
rafflrinė atudija, »ns k irstyta skirsneliais. Ta 2W puslapių knyr

jJtomlai ptrašyt* ttudijs tpie Rytprūsius, remianti* Pakalnė# • 
Libguto* apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvieno 
Beturint Leidinys Iliustruot** nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių p*v*dinlin*J»fr jų vertini*! | vokiečių kilb*. Laba' 
lauAngoje £35 puri. knygoje yra RytgriJstų Urrnėtapl*. Kalas B*

■» M LAUKAS LIKS, rašytojos Petronėlė* Orintritėa ata 
mtahnal Ir minty* apie tamenia Ir rietas nsprik. Lietuvoje Ir pfr 
maišiais bolševikų bkupadjo* metai*. Knyga turi 234 pualapi» 
bet kainuoja tik S3. , C. ’ *<'■

1 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nertrpts# 
tu tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B< 
sxrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą It po? 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogau* tel** 
Kiyga yt dideMo formato, 265 puslapių, kainuoja |<.

V SATTKTNĮeS NOTĖTĄ M. foečenko ktryba. >. V*UG»- 
r«rifanafi. pat knygoje yr* I? aųmoJJno nevalių. Jj*!na ??

Itayfse ų*x**mo< xI*«JI*«ob<, IY?9 B«. BL, EWc«*
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gyvas joje ir kunigo Juozo 
Zdebskio gyvenimo ir aukos pri
siminimas.

E.Liet.

— Šiaurės Illinois de Kalb uni
versiteto prezidentu išrinktas 
John E. La Tourette.

Centrinį Vasario 16 minėjimą trispalvės. Per ilgesnį laiką gali j skelbtų ryžtą kovoti, už jos ne- 
Vokietijos LB valdyb? 
ir šiemet Huettenfelde 
15. Pilnutėlaitėje H-ettenfcldo 
šv. Jėzaus Širdies bažnytėlėje, 
išpuoštoje šviežiomis gėlėmis ir 
lietuvišku švč. Marijos paveiks
lu. aukejo vysk. dr. .Antanas L. 
Dcksnvs su tėv. Alf. Bcrnarto- 
niu, kun. Br. Liubinu ir kun. 
E. Putrimu. Įneštos trys vėliavos 
su palydomis — Lietuvos, skau. A J 2

tų ir ateitininkų.
Pamoksle vysk. Dcksnys sakėsi 

ką tik atskridęs iš Floridos, kur 
prieš savaitę Lietuves nepriklau
somybės 68-sias metines atšven
tė su JAV-bių lietuviais. Jie pra
šė perduoti sveikinimus Vokie. 
tijos lietuviams šios brangios

surengė pasisekti iš knygų net Lietuvos priklausomybės atstatymą. Tik 
vasario vardą ištrinti, bet niekados ne.' Lietuvoje Vasario 16 uždrausta,' 

pajėgs išrauti iš lietuvių širdžių Bet ir ten ji švenčiama, nors ne
laisvės troškimo. Vyskupas kvie- . viešai. . ' •

tč į Šv. mišių maldas įpinti ir Į Turtingų pramoninių kraštų 
karštą maldą už tėvynę,-ir už žmonės patenkinti esama, padėti-

** ------ • . « r. -.

karštą maldą už tėvynę,-ir už žmonės patenkinti esama, padėti- 
tuos, kurie yra mirę dėl jos lais- j nu, stengiasi ją išlaikyti ir negal
vos. A j voja apie kitą pasaulio pūsę, gy -

Tuo pat metu Huettenfeldo | venančią nelaisvėje ir nuolati- 
evangelikų bažnytėlėje pamaldas j nėję baimėje. Tie,-kurie prisi
laikė kun. Fr. Skėrys gausiai su-, mena ir kalba apie trėmimus, 
surinkusiems tautiečiams. Jie taip | o'arbo stovyklas,' kalėjimuose ir 
pat meldėsi už Lietuvą ir jos 
laisvę. Kun. Skėrio pamokslas tai, kąd.nori pasinaudoti pagrin- 
buvo perpintas gražiomis minti- etinėmis žmogaus teisėmis,- kurie

darbo stovyklose kankinamus už

Džiaugiamės galėdami Vasario 
16 švęsti laisvame krašte, bet 

i kartu ir liūdime, kad negalime y o

ta prieš 68 metus. Lietuvos gy
ventojams dabar, ji uždrausta.

Okupantas' stengiasi neprik
lausomos Lietuvos laikotarpi iš
braukti iš mūsų tautos istorijos. 
Ir dalinai jam tai jau yra pavykę- 
Pasaulinėse enciklopedijose ran
dame šimto su viršum valstybių 
vėliavas, bet neužtinkame savo

mis apie laisvės 
brangia kaina.

Iš bažnytėlių
Buergerhaus’a, kur laukė Lietu- 

I vos ir Vokietijos vėliavomis iš- 
, puošta erdvi salė su didele sce
na ir 506 kėdžių, kuriii vės paka
ko. Prie įėjimo į salę kiekvie
nam buvo segami gražūs tautiniu 
spalvų su vyčiu plastikiniai žen- Į 
klai ir įteikiama smulki progra
ma lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Sugroti Vokietijos ir Lietuvos 
himnai. Vietos dienraštis Lam- 
pertheimer Zeitung vėliau pik
tokai pastebėjo, kad grojant Lie- j 
tuvos himną, lietuviai garsiai 
giedojo, gi vokiečiu himnas pra
skambėjo vokiečiams tylint.

Trumpu žodžiu minėjiiną ati
darė Vokietijos LB valdybos pir
mininkas dipl. inž Juozas Sabas 
Pastebėjo, kad jau keletas, metų 
toje pačioje salėje gausiai susi
renkame švęsti Vasario 16-tos 
panašia, programa. Gal kai kam 
atrodo per vienoda, o gal iš vi
so nereikėtų j’os minėti? Lietu
voje ji bent viešai neminima, nes

visi skubėjo Į

į^ųs'Yr;\į>uijvąis viešfei <£drabs- ManoiĮa, kad Pacifike že 
už tai, kad. išpažįsta Dievą lijės.drebėjimų metu jūres dug- 

’ir'jaukia dabartinės padėties EuShas hul<r?f& kėlias pėdas.

IM
yra .seniausia.' didžiausią ir turtingiausia, lietuvių fraternaltaė 

. organizacija, lietuviąms ištikimai tarnaujanti- jau; per 97 metus.
.. . 1 ’ t ‘ 1 * . .V'*

SLA — atlieka kultūrinius įdarius, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
•j ■ darbus, dirba? *.

SLA ~ išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
• apdraudų savo nariams. ••

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško peiso, 
nariams patarnauja tik' savišalpos pagrindu.' 
Eekyienas lietuyls ir lietuviu 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 e1 vaikus apdraudžia pigia, terminuota apdrauda: ui 

. . •- $1,000.apdraudos sumą.temoka -tik $300 .metams.
■ SLA kuopų yra visose lietuviu kolonijose. 

Kreipkitės; į savo -apylinkė* kną^ų yi 
. jie Jum$ pazeibė* j S

.

...
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Atdara šiokiadieniais nuo
n

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vai,Tel. 476-2206

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

SCFESTINGAJ IŠPILDO MI RECEPTAI e FANNIE MAY SAL
DUI* YNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS

e relief.

Bayer. The wonder drug that works wonders

60 metų studijavęs, kaipNAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŪKANŲ
H tom** >10.00

2.

IS

30.7 W. 30th St, New York, N.Y.' lDOOl 
' TeL (212) 563-2210

■M«žr .

arthritis pain Tylenol can t touch.
Tylenol works on minor arthritis pain, 

but does nothing tor inflammation 
Taker, regularly. Bayer works c 
and inflammation giving fast.

Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.____
H dalis, 229 psl.—____

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL.—

4. Janinos Nlrfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___

|6.00
£6.00

£5.00

15.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstod St., Chicago. DI. 60606 slqs-

kur. bet kuris kalba buvo parašyt* apie Lietuvą, lietuviu* 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. S. 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimo?

ir patarė mums toliau studijuoti- 4

falsa IM. rtrWIai, Fait** gi.

N*ujl*no*, Chicago, 8, DI. titnrdiy, May 24. 1986
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fy labai lengva didesniais ar mažesniais kyliai® pakreipi 
ii jstatymą truputį kita kryptimi, negu jis yra parašys 
tas ir turėtų būti laikomas... Europos įstatymai pėfėih- 
ti senosios Romos įstatymų pagrindais, o Amerikos įs
tatymai paremti britų įstatymų sistema, kurios svar
biausias pagrindas yra paprotys.

Amerikoj kiekviena valstija turi savo Įstatyrrtus, bet 
yra įstatymų, kuriuos priima kongresas ir kurie yra tai
komi visam kraštui. Amerikoje yra kiekvienos valsti
jos įstatymai teimams tvarkyti, bet Įstatymus leidžia i#

As of I,
Sw&scripften Rate*:

Ir cijįc $45-00 per year. $24-00 per 
£12.00 per 3 naoniha. In

•ther countries $48-00 2>er yecr. meunĮ — 
pusei ZDMQ

$45.00
$24.00

Nuo iibsio pirmo* dleooc 
Di«hriš£ic **fawe:

tžučagojė Ir prieis-2SČišo«K

pusei metų ______
trim g
vipnpm menesiui _ 

jav vietose:

— $45.06
— $2400
— $15.06
— $6.06

aetuoj __ $48.00
— - nn

it .4 . Jūešdtt*. Nanjiam Bendro

ji 30608. Tekt 421-8100.

Orderiu kartu aū utaakyniu.

*

savivaldybės. Valstijos įstatymai skriasi nuo savivaldy
bės priimtų ir taikomų įstatymų. Bet Amerikoje yra fe- 
deraliniai teismai, kurie prisilaiko federalinių įstatymų. 
Federaliniai teisėjai, paprastai nesikiša į valstijų ir sa
vivaldybių teismus, bet jeigu kuris teisėjas pasuka iš 
vėžių, tai prokuratūra paprašo teisėją pasiaiškinti- Pa- 
sisaiškinti prokuratūrai, ne teisėjui, bet prisiekusiems 
teisėjams.

Lietuvių teisininkai turėtų sekti Chicagos savival
dybių teisėjams iškeltas bylas ir prisiekusiųjų teisėjų 
sprendimus. Ypatingai Įdomi byla iškelta Cook apskrities 
58 metų teisėjui Reginai Holzeriui. Jis buvo apdairus, 
apsukrus ir gudrus teisėjas. Jis važinėjo po visą Illinois 
valstiją ir skaitė paskaitas advokatams ir teisėjams. Jb 
paskaitos buvo spausdinamos dienraščio ir teisės žurna
luose. Skaitytojai buvo patenkinti ir vyresnieji teisinin
kai buvo patenkinti, kad atsiranda gabių žinomų jaunes
niųjų teisininkų tarpe.

Teisėjas Holzer buvo paskirtas Į trafiko, krimina-'
AMERIKIEČIAI ATSIKRATO KYŠININKŲ lirų, nuosavybių ir kitus teismus, kuriuose jis prisilaikė 

įstatymų ir jautėsi kaip namie- Teisiniai dėsniai jaan bū-

šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sode

a
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Amerikon atplaukę ir Jsikūrę Vakarų Europos pro
tingesnieji žmonės šugalvĮ^'įsteigti,-valstybę, kurioje 
neįsistiprintų Viėriūš giriiiilšs,, Medų p^rbčių, vieno ti
kėjimo žmones. Prieš, du šimtus mėtį jie paruošė tokią 
konstituciją, kuri leistų gyventojams padaryti pakaitas 
ne vien kongrese, bet valstijos^'J teismūosė^ polici
joje, savivaldybėse^ ir Jtitose: viaipmėninib gyveni- 
mo srityse. "k Tt? Y 1

Aiškėja, kadAūtetiįtėš konstitucija. iki šio metė 
yra pati geriausioji. Sovietų valdžia giriasi, kad jų kon
stitucija yra pažangesnė už amerikoniškąją, bet įpfak 
tižiam gyvenime komunistai primetė rusams ir fits' 
pavergtiems žmonėms komunistų partijos diktatūrą 
Savo laike jie kalbėjo apie proletariato diktatūrą, be 
Rusijoje nėra jokios proletariato diktatūros, 6 tik komt 
nistų pairi jos centro komitetą valdanti grupė. Kas ’ pę 
jėgia valdyti Politinį biurą Rusijoje, tai valdo ne vi ė 
Maskvą, Rusiją, bet visas komunistų pavergta 
valstybes.

Visų Amerikos visuomeninio gyvenimo sričių mes 
neapimsime viename rašinyje, bei šiandien panagrinėši 
me Amerikos teisių sritį; kuri labai Švarbi. Mes šiandien 
savo akimis galime pamatyti, kaip amerikiečiai atsikra 
to kyšininkų savb feišUių sistemoje. . -

Mes žinome, kad Lietuvoje buvo patys geriausi te 
smai. Geri todėl, kad jie būva teisingai . suorganizuot

vo aiškūs jo, instrukcijos prokuratūrai ir ttisėjams taip 
pat buvo suprantamos.

Teisėjas Holzer turėjo spręsti kelias kyšininkavimo’ 
bylas. Jis susipažino su Įstatymais ir vykusiai tuos Įsta
tymus taikė teismuose. Besigilindamas Į kyšiniko įstaty
mą jis pastebėjo, kad Įstatymas kreipia labai didėlį dė
mesį Į pinigų perdavimą kyšio metu. Jam buvo aišku,-, 
jog būta plyšio. Jo pareiga būtų buvusi pasiūlyti yiėną 
ar du sakinius tuos plyšius užkimšti. Geriau pagalvojus^ 
jis būtų tiems plyšiams vienu ar dviem žodžiais už-' 
kimšes. .’ 'v*

Begalvojant apie Į statymo plyšius, jį pradėjo kipšii 
ninkus gundyti, ar neverta būtų pasinaudoti tuo įstaty
mo plyšiu. Jeigu Įsatymas nedraudžia- tai reiškia, kad 
teisėta ir legalu. įsatymas draudžia imti kyšius pinigais, 
tai nebus nusikalimas, jei paimsi mė pini^iš.. < Kip- 

šininkas jį Įveikė.. Jau prieš 20 metų jis pfadėjo imti ky- 
šitis patarnavimais, paskolomis. Jis matė, kaip aplinkui 
jį dauguma ėmė kyšius pinigais, reiškia nelegaliai,, tai 
jis bandė juos imti paskolomis, kiekvieną sumą užrašy
damas. Jis nujautė, kad kas nors netvarkojė,- bet jis ži
nojo, kad teismas negali ji sustabdyti nes įstatymo ply
šys jam leido.

Teisjėas Holzer būtų ir toliau buvęs garbingas 
Chicagos teisėjas, jeigu nebūtų atsiradęs teisininkas lie
tuvis Antanas Valukas. Valukui nedygsta, kaip grybai

JAV Valstybės ’Departamento 
pasekrėtorius John C. White- 
hėdd 1985 lapkričio mėn. 12 d. 
pasibašė išdavimo paieškojimą 
Jėiltti Dėrhjenjukui dėl žmogžu- 
dfrštėš,'- atl&toš Izraelio juris- 
Sikcijojė, j Ižraeli. Šis išdavimo

paieškojimas rėmėsi Clevelando 
teisėjo sprendimu, jog Demjan- 
jiikas tokį nusikaitimą padarė. 
Tas išdavimas buvo atliktas 1986 
m. vasario mėn. 27 d. ,

Tačiau Treblinkos konęėtrači-į 
jos stovyklos budelis, kurfuo lai-

kad teisėjams buvo įdiegtas įsitikinimas prisilaikyti v: 
kiančių įstatymų, o jeigu kurios nors srities įstatyme 
neliečia, tai patariama teisėjams prisilaikyti teisėtume 
bei teisingumo. Lietuvos teismams pagrindus padėjo pa 
dorus teisininkai — Petras Lėoiias, Mykolas Roemern 
Vladas Stanka ir kt Kitos tautos neturėjo tokių ge’ 
teisininkų, todėl pas juos ir teisėtumas bei teisingumas 
nebuvo toks pavyzdingas.

po lietaus. Teisėsima 
įdiegiamas per k.-rtas. 
dirbantis šiauriniame

< - - •• iPries pirmąjį rin
kas. Jiis buvo hem ksl 
jo tėvas norėjo išmokj 
bingas dalykas, jeigu

• eagoje Kazys Valu ui'-

is ir teisingumas jauniems vyrams 
Antano Valuko tėvas yra teisėjas, 
Chicagos priemiestyje.

ą Ch . ..g1 n atąžiavo Kazys Valu- 
is. be. i > labai gerai atsiminė, kad 
fti ji ku-tgu. Tai būtų buvęs gar- 
šeini' ri būtų buvęs kunigas. Chi- 
apsi; ’’’'ėjo. lead kraštą valdo ne

Amerikos įstatymams ir teismams pagrindus padėjo kunigai, bet tei f turtingas ir pažan-
praktiški ir patyrę žmonės- Jie žinojo, kad teismų sri- gus, kai galutini tardavo teisininkai- Jis pats jau

teisininku tapti negalėjo, bet jis savo sūnų leido į moks
lus,, kad būtų teisėjas. Besimokančiam vaikui, jis įdiegė 
mintįj kad turi būti geras teisėjas. 0 kai atsirado anū
kas, tai Kazys įtikinėjo sūnų, kad anūkas būtų teisėjas, 
geras teisėjas.

Federalinei valdžiai prireikus gero prokuroro,, ji 
nieko kito nerado, kaip Antaną Valaką; Jis matė kaip 
Chicaga paskendo kyšiuose. Kyšius ėmė net teisėjai. Jtj 
tarpe -ir Holzeris. Jis buvo apdairus, bet ėmė kyšius. Jis 
įsivaizdavo, kad tuos kyšius ėmė apdairiai, jauni pro
kurorai — Pearl ir Solotorowsky, ir teisėjas Prentice 
Marshall- — prisiekusiems teisėjams nurodė įstatymo 
plyšį, pro kurį apdairus Holzeris norėjo pralįsti, su mi
lijonu dolerių. Teisėjas Marshall nurodė, kad be plyšio . 
įstatymuose turi būti stipri teisėjo sąžinės atspara. Juo 
didesnę sumą jam pakišo, tai garsiau jis turi pasaky- 
ti-Ne!

Teisėjas Holzer girdėjo ir ši sąžinės balsą. Ne vie
ną kartą jis panaudojo kitiems teisininkams, kad tei
sėjas turi mokėti pasakyti—Ne! Bet kai kipšas jam pa
tarė plyšio neužkimšti, tai Holzeris paklausė kipšo, o ne 
savo sąžinės balso. Jis turės tupėti kalėjime ir raminti 
žliumbančias savo dukteris ir žmona.

Amerikos teismai turi priemones kyšininkams su-* 
valdyti. Mums visiems smagu, kad lietuvis teisininkas 
parodė visam pasauliui, kaip reikia nuo tiesaus kelio 
nukrypusius teisėjus suvaldyti.

komas Joiiaš Demjanjukas, žuvo 
kalinių sukilime 1943 metais ir 
visa tai buvo paliudyta vieninte
lių 40 išsigelbėjusių kalinių jau 
1966 Siėiaiš, kas ir buvo paskelb
ta iJoritiesė knygose, parašytose 
pačių žydų. Clevelando teisėjas 
patikėjo šukiąstotais naujais ru
sų ir izraelitų- parodymais ir ra- 
tlo Dejarijūką kaltu.

Dar Be to, tdš pats teisėjas su
rado jog Nuėrėnbergo teismas 
teisė asmenis, rih^kalt'feiuš prieš 
žmbiiiją, todėl dabar Izraelis tu- 
ii teisę tą patį daryti. Tuo ne
rimtu teisėjo nutarimu ir remiasi 
Valstybės Departamentas, ” nors 
pripažįsta, kad Amerika neturi 
iokibs jurisdikcijos teisti Dem- 
jahjuką. y: -A*1*® . į

Aš padariau priekaištą Valsty
bės Depaftamehtiii, kad Nueren- 
bėrgo tėisiiiaš Visdėlto buvo tarp 
tauiihiš tėišifiaš ir kad jei Ame
rika neturi jurisdikcijos teisti 
vienašališkai kafo nusikaltėlio, 
tai pagal ki^ią logiką Valstybės 
Departaiilėritas surado jog Izrae
lis. .itin -įiatreičiėjęs tarptautinę 
tėišę tėisti iitisikaltėliųs prieš 
žfhoniją. Be to, 1942-1943 metais 
Lzraelic valstybės neegzistavo. 
Aš pranešiau Valstybės Depar
tamentui, kad jie nelegaliai iš
davė Joną Demjanjuką Izraeliui 
ir manau, kad jų vienintelis 
tikslas buvo politiškai pataikau
ti Izraelio valstybei. Aš daviau 
Jahn C. V-’hitehead 2 savaitė at
sakyti Į mano priekaištus. Jis 
neatsakė, todėl dabar aš skelbiu 
j pandoje Valstybės Departa- 

1 mento nelegalų sauvaliavimą

Saulius Šimoltūnas
i ■c

HĖNiU PERRUCHOf

gOgėNO GTvWiMAs
Vertė Vytautas kaiiriėckaš

MIRUSIŲJŲ DVAŠiA BŪDI 

(1848 — 1885)
IV

Vis dėlto Gogenas šiek tiek tap >. Jis nutapė
čiiibžinėjimo Frederiksbcr.c 
po pats save palėpėje, s J pi 
116 langelio, — žmona .įĮ 
iihinkO rykais, nes. mat. . 
ji duoda joje prancūzų kali 
tamės Gogeną protą;piai> 
mo atbalsiai, — ji šnekos-

• > paike sceną. Nuta- 
tai apšviestoje nedide
lio nu t rėmė su j o'* dai
li reikalinga svetainė;

s pamokas. 0 iš sve- 
pasiekia Mėtos juioka- 
su >av<> mokiniais; ele

gantiškais jaunais vyrišk ai bu.hnais diploma

— didis riiėiiimrikaš yra didžiausio nuovokumo 
reiškėjas. Jam ateina subtiliausi jausmai, subti-
liliausi ir dėl to kuo mažiausia teįžiūrimi proto 
interpretavimais.” Rytojaus dailė sieks ne tiek 
perteikti daiktų išorę, kięk Įpavidalinti. “kuo 
paprasčiausiai” — dailininką persekioja iti jaus- 
fną ar idėją, duoti plastinius jo vidinio pasaulio 
ekvivalentus.” • .

is E T A 
(Tęsinys)

žais, — juoksmo, be abejo, truputį pabrėžto; žiau
roko juoksmo, Įžeidžiančio Gogeną. O Meta, my
limoji moterie, motiniška ir gLbuian’i moterie iš
jšivaizduotinio pasaulio 
genas susisielojęs tapo. 

“Aš nebeturiu nė 
iki kaklo; taigi guod/in 
atgulęs į lovą, jis mą t 

bet tas dfkūtas tėikilaująs dideio miršęs “Dilis ir b vė ’’ 
’ 'dus ir danus, jis vėl i.-

Norvegijoje dalykai klojasi irgi ne ką sklan
džiau.. Hermanas Taulovaš ~ kodėl jis tat hito 
Gogeno slėpė? — negalįs atvirai verstis ku- 
ruo nors kitu verstu, kaip tik šaltis jis susitaręs 
su vienu draugu ;kad Šis užšiimftį nėpūvanciomis 
drobėmis, 
nuošimčio.

tn- gu d rys t ės* Go

, įntarmėjęs Į bėdaš 
įlodamas." Vakarė, 
čia pats save. Ul-
i tus,, užmiršęs Ga- 
a į savo giliuosius

Kai Gogenas nusiplūkęs par&bia Į savo bu
tą Gamei Kongevej Nr. 10B, su^itemda prieg
lobstį, anot jo; “dailininko namuose*.

“Mane čia dar labiau nei kada nors pirma 
Immuoja daile; nei pinigines kančios,, nei biznio 
į a P’’ros nejstengia nuo .jos — pri-
ipožįst.'i ii šnfehekerhii sausio 14 d.
laiške Dažnai pardavinėjimai Danijoje, biau-

jis t A robii kiwlrf jų nti-
riipAi 'klL

vadenis. Po sunkiai-, pi 
kais juda linijos, plazda 
kiek mėnesių gauna smi 
gyveja intelekto veikla, 
kas pirmausią Įvyksta d 
po paveikslus imprest* i 
mis valandėlėmis, kai n 
dailės formą-

“Man. — rašo jis š 
pranašingame riS", v

1

verstais akių vo- 
. Jo jausmai jau 
mugio. del to pa
irote žmogui visa 
Jis ir toliau ta
rną n i e ra. bef* to
lumas Įsisvajoja

’augeliu atvilgių 
. menesio laiške.

“įsistebėkite į neaprėpiamą gamtos tvari n i- 
j< if patiiafysitė, kad yfa lyg ir tam tikri dės
niai, pagal kuriuos galima nors ir skirtingais, 
bet panašiai veikiančiais paveikslais sukelti vi
stas žmogaus jausmus— Esama taurių linijų, 
klaidinančių linijų ir t. t- Tiesė sudaro begaly
bės įspūdį, ktėivė — tvarinijos ribotumo. Spal
vos, nors ir ne tokios įvairiopos, kaip linijos, dėl 
škvo g&liost akims daf daugiau ką pasako. Yra 
taurūs Mf viligarūs, ramios, guodžiatv ios harmo
nijos atba tokios, kufoš jaudina savo drą- 

. . .
Šioji estetika, kuriai čia Gogene deda pa 

grindus ir kuria vėlau maitinsis ištisos dailinin
kų kartos,, yra impresionizmo, to realizmo lęši 
nio neigimas-

(Vis dėlto į Delaknia (Rene Iliuigas tatai 
teingai priminė) galima čia žiūrėti kaip į Goge 
no prtaftokėją. JiŠ yra reiškęs gana artimas jam 
pažiūras. Kai kurias jų parėmė Bodleras, “žmo
gaus sieloje.—nurodė Delakrua._  va tam tik

rų Įgimtų jausmų, kurių niekad nepatenkins 
tikrovės dalykai, ir tiems būtent jausmams ta
pytojo ar poeto vaizduotė sugeba duoti pavida
lą ir gyvybę.... Tam tikrą Įspūdį kelia vienoks 
ar kitoks spalvų, šviesos ir šešėlių išdėstymas.... 
Tatai būtų galima pavadinti paveikslo muzika. 
Šis jaudinimas nukreiptas į intymiausiąją sie
los dali •” Gogenas, vėliau nusirašęs keletą tų 
sakinių, sakė: “Su malonumu galvoju, kas bū
tų, jei Delakrua būtų atsiradęs pasauly 30 me-

1 tų vėliau ir kovą, kurią ryžausi pradėti aš, būtų 
pradėjęs jis, padedamas savo sėkmės ir ypač sa
vo genialumo. Koks Renesansas būtų šian
dien !).

Kokio jaudnančio atradimo čia esama! Ne- 
1 beturėdamas beveik jokio kontakto su Pary
žiaus dailės aplinka, plėtodamas ,avo mirtis 
visiškoje vienatvėje tarp slegiančios paniekos. 
Gogenas tarpais suabejoja, ar tik neina iš pro
to. “Bet kuo daugiau mąstau, tuo labiau Įsitiki
nu, kad neklysto-,”

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
CIZĄr-r^Ti r'ip^to/\ę-n -'KIĄIJ,HFNOC'
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IM S. Manheim Rd, W«tchwt«r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DE. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

*. Westchester Community klinilc— 

Medidnoe direktorius

® “Lietuvos Aidai

i

KAZĖ BRAZDŽIONYTe 
sProgramos vedėta

JSVILIAU8

<

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

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

i
r. a _ . _ _ - - -------  . . — —-

kcui leuuAgumo m* •, 
j uaaneuKAs 0^*1 gL^dšna vy. „ 
Į jj oikj amžiaus imigrantus, Įtar-, 
. Outni juos naciŲ bendradar

biais. Pagal dideli nacių medžio' 
; loją Simon \\ icsanfdial, viskas 
[ Lenkijoj, dauginusią Au- 
i sen\vitz siuvyklojlaks natu- 

lalzuotų JAV piKečių medžipji- 
iiias turi bull susvėUMlytas.” I

ILLINOIS VALSTIJOJE 
legalizuota NAUJA 

1 r.131 amen rę FORMA 1

TeL: 562-2727 arba 562-2728

t TEL 233-4553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE: AKIŲ U GOS

#21 West 103rd Street
> \ValMdos pagal susitarimą

J>ČALG. KAVALIŪNAS
Vidauš ir kraujo ligos. Nechirur- 

venų išsiplėtimo hemo- 
gydymas.

^ :5540 S. PULASKI RD. 

r Chicago, I1L 60629
įfcV. Tek: 585-2802

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Dabar Illinois vai&t^joje pra-Į 
<u.ju veikti nauja le^tadiiento-1 
metų luinia, vaomnia LIVING 

\v ilL, tuo atveju, kai tesra- 
memo darytojas serga nepagy- 
uonLi liga 
tas.

arba sunkiai sužeiss-

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
SS

Tikslus Atsakymas

— Vladeli — kreipėsi mokyto
ja į mokir.j — kaip tu manai, ar 
gali žmogus pėsčias apeiti apie 
visą mūsų žemu? Pavyzdžiui, ar 
tavo tėvelis galėtų tai padaryti,

— Ne, panele mokytoja, mano 
tėvelis jokiu būclu negali tai pa
daryti.

— Bet kodėl gi ne. Kokia yra 
priežastis?

— Nes mano tėvelis prieš tris 
dienas sulaužė abi kojas. Jis da
bar guli ligoninėje ir negali vai
kščioti.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS AULAS

KiBu^imvs ‘r medžiagą aiysti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 6063?

VI metai Gegužės 24, 1986, Nr. 6 (339).

Will” formos pa_ 
i_ declaration) tūli; 

sulaukusių liudininkų1 
tačiau tie liūdinin- 
būti kraujo giminės

*

Funeral Home and Cremation Service
Charfeg Stasukaitia 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
„J

4

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

į

i4
X s
Į

skjeluunas 
bud 2-jų 
pasirašyta, 
kai neturi
(not related by blood) arija, 
sutuoktiniai, turį teisę į paliki
mo dalį. 

Tokios formos testatoriai 
turi pasikalbėti su gydytojais, 
su 3?imaa ar savo advokatu. Ū 

‘^Living Will” formų sami’ 
•teresuoti asmenys gali gauti. iš- 

".iBtanto vykydytoyas. kinų aš jra! saV0 advokatų - teisininkų, le
siau į savo- testamentą, mirtų ! 
anksčiau- manęs ? i

atwgju. jums reik- 
i niują test.. vvKūy- 

,' f į *
-k 5 •

■ Pasakykite, kas skiria- 
<nias tęs'tanisntii auminisdrato- 
riiim?- ' U. J-nė

• " • J

4

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERM11 AGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

JUS KLAUSIATE, .. MES ATSAKUAIE 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dl l IVNED KOPLYČIOS

galima.'l a-^au. Markams
įliejo neskirti, bac testamente^

zastys. . je .eilėįei^n^lęį^iĮiašlys.
‘contact lenses”.

>

4
"i

dės* atlyginimas. Pt. Š.

igislatorių arba apskrities yah 
dininko (county olgrc). P.Fab.

Qfho telefonas: /76-2SW, 
farcendios telef.: 443-5545

AMTXOWZ. OSTEOPATHIC MEDIC/HE WEE# 
TO BE OBSERVED JUNk 1-7, 19 BO BECAUSE,.,

2657 W. 6?th STYLET 
Chicago, IL IM.9 

Tel 925-/4C0

I

I

ILL.
iilUuZO

ty 
wju.

KL. Is keikiu 
mas tustatnento

mus <o neskyrimo prie-į

Sąskaidos and- a: 
iki $100.0:0.

asmenų skiria-, 
vykdytojas? k

DR.TRANK PLECKAS
. OPTOMETR1STAJ 

į. : KALBA LIETUVIŠKA] 
'£11'8 W. 71st St; TeL 737-5149 
■jT'-'^Skrina akis. Pritaiko

ją i a. pynio ii 
rc.kai s v. »

pan dyt i ? a 
i o c*u n b j 

; ,r atc.tjj

ĮįbjL C. K. BOBELIS
X r 4 ^Prostatos, inkstų ir šlapumo 
b •? v takų chirurgų a.

• Kas daug gauna o mažai -O )
duoda, priklauso Skrv.džio gimi
nei.

■ INKSTŲ, PŪSLiS IR 
Į?-.PROSTATOS CHIRURGIJA

*656 West 63rd Street 
.Valandos: antrai 1—i popiet,

f

i

VANCE RjaERAL HOME

I

••-■•xxi-Avy.

i

SOPHIE BARČUS

Vedėja — AI don i Diuku«

■ JSs -

I

«
?

I

I

•7159 So. Maplewood Ave.
- Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

s i t

ApdraujtM p«rkr*uwym*i 
t ■ Iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
■? TeL 376-1882 ar 376-5991

5

-ii

MOVING 
L»ldim*l — Pilu* *pdraud« 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chara* 

ir VISA korteles.
. R. iERČNAS. Tai. 925-8043

5 — XanJImc^i Chicago, 8. PI. Sritimi ,y. Mav 24. 198f

i > RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
‘j

« glėiudieniais ir sekmadieniais
i ėtt» 8:30 iki 0:30 vaL ryto.
jStoties W0PA - 1490 AM
,L lęafuliuoįimos iš mūšy studijos

• Marquette Perko.

Aii’ gali sutuoktinis neužiašy- 
a .aminai ir varnams sayo tes- 
umeiite nieko nepalikti, -rašant 
tob'tžldilcal t<4 • J QDa,S .

A18. laip} gali. Tačiau zmų- 
na a vazkcu gan reikalauti sa
vo ua<4as, biueat, vieną treč- 
aai. paliiMto tuito^ jei liko vai- 
ku ir vieną y2, jei neliko yai-į
TV Ui.

Kelios Blaivios Mintys ' 
Apie Girtavimo Įprotį

Moterų tarpe girtavimas pasi
laiko daug rečiau, negu tarp vy
rų. Ir alkoholikų moterų skaičitls- 
yra mažesnis. Smarkiai geriančio: 
žmogaus gyvenimas,-,visada yra 
trumpesnis, negu tų,; kurie nuo

silpnus-! taurelės perdažno kilnojimo mo_;

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE Et i NERAL HOME

♦ * • Į

Ai- aš galiu savo testai 
vykdytoją (executiri) • 
tokį asmenį, kuris 'gy-

. .i_ia ikitu-je valstijoje? . CezJ

A13. Taip, 'jūs galite, tačiau 
pasofrtauis 'cestamęortio vykdj'to- 

tjres injšti užstatą' (bond),' 
ju 'lestamento ' patvirtnjinias' 
(probate) bus 
..ojąus teisme.

' ik sėkąhūš-' ;tefctaHū(.n<e isyaT- 
. dintas ' bėnęficiairas.
į - ■ ‘ i. 7 / * »

•KL., Pašakykitė,. ikaip yra ap- 
mokanias testaunento vykdyto
jas, kuris ' testamente murody-

r iorida

St. Petersburg, Fla, 33710
L‘; TeL (813) 321-4200

PIRKRAUSTYMAI
1 «•

X

-1
Sį MnibAxn 
% INGS ap aruai
H namu paskalų 
Rmū>ų apv in!’ 
pgJum^ už nv.ms 
fe siti kėj imą. Mes 

ti Jums i.auGiR

8929 SO. HARLEM A''E
Bridgeview. IL 60455 

Tcf 593-94C0

mmištratarūs?. . Ęy M. P-kis 
?' 1 . \’V ę.’r " - J > c ' • •

. -\ĄTS.Tj3stamėnto vykdyto
ji arba administrator ui iš pa- 
Hkhno yra mokamas altlygini- 

Rože &oS’'ni?lS* Pagal įvairių JAV valsti- 
statutą- nustatyta mokėti 

galite pasirinkti teisi- į’ net iki 10 procentų turto ver- 
.Kiaių — aoL ikatit, žmoną, sa- - i 
vo vyrą arba vaiką, kaip testą-' '• 
mente antiinfką (co-executor);?' 

su) su jūsų a vokalu. Tkstamen-^1 
>n (Įrašyliras test, pakaitalasf ”" 
(alt, mate executor), kuris et-'/,, 
tų pareigas, jeigu •mirty jūsų 
paskirtasis lestame-nto vykdy-

Nervingi žmonės greičiau ir 
dažniau tampa degtinės vergai, 
žmogus, kurio mintyse nėra di
delių rūpesčių, sugeba surasti 
kitokius gyvenimo '/malonumus 
ir alkoholis jo negali parblokšti 
taip, kad be jo įtakos jau nebū
tų Įmanomas dienų leidimas.

Ir, nelaimei, net h> pagydytas.' 
alkoholikas nėra visiškai apsatt-. 
gotas nuo degtinei is naujo ves 
gavimo.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU 1'KV1 OBELIAMS PASTATYTI -

1

MIDLAND

AM9 LO*N A--.^ciAT«ON

CHięAC-O. IL <0632 K 
PHONE 351 4470

I 0
FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

IWoM

— Tu sakai, kad sunkiai gy
veni nes sergi. Nf.musrmirik. 
Žiūrėk narnai dar nebaigti nio~ 
Lėti, automobilis neišmokėtas, o 
už telgviziją taip pat -dar yra. 

—•Gyvenąs Melrose Parko M. skolos....

1 1424 South 50th Avenue
? Cicero, ill. 60650 

Tec: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

.. Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

„ ■ Aikštės automobiliams pastatyti

i |
i

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D-Cl'-S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'5.

NlPULATlVt
THERAPY PROVIDES
PATI E MTS WITH
ANADDE’D DIMEN
SION OF TREAT-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid; .v,- v 14 Direktoriai

2424 West 6'Ji h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
l’el. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

t

;< MT HfAPT DiSEXSl

S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICmt, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST TKf 
DISEASE OR INJURY

VO PERCENT OF 
ALL D.a'S ENGAGE 
M PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH CVER 50 PER
CENT located in

1440 South 50th Avenue 
,'' Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



KAPL’ PUOŠIMO DIENA — “MEMORIAL DA V

Sekmadienį, eitą, 1986 m.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE JVYKS 
ĮSPŪDINGOS APEIGOS

. MTATB FOR SALI I RIAL BSTATI FOR 8ALB 
ę žeme — Ferdeviaml 4 w NmmH, Žemė —• Ferteelmsf f

SKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS DXHEMS TERMINAMS 
MAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAUL 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preddeatu

*212 W. Cermak Road Chicago. BL T»L 847-774] '

! per lietų, snieeą. prie
i šaltį. Prie jų kojos prisega svar- 

• bią žinią, o jie nekreipdami dė
mesio j kalnus, upes ir jūrą, nu-

I neša žinią, kam ji yra skirta.
j Karveii’is reikia mokyti, kaip 
skristi ir svarbią žinią nešti- V:-

• Iškilnias prasidės lygiai 11 vai. ryto šia tvarka: nuo ■ 
steigėjų paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoš-' 
tos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Za- to ir šiandien turi didelę karve- 
lubos vadovaujamas dūdų orkestras. v j l.-dę ir moko juos nešti svarbias

i žinias. Karveliai jo nebijo. Jis
• Amerikos legionierių Dariaus -Girėno Postas Nr. ' juos paglosto, pamaitina, su jais

271, ir Don Varnas Postas Nr.986, taip pat ir jų Moterų pašneka, išmokytus karvelius jis 
Auxiliary vienetai, dalyvaus eisenoj ir pagerbs už laisvę Į pardavinėja. į
žuvusius karius,

• Kun. Kostas Burbųlys sukalbės tai dienai pritai
kytą invokaciją.

• Giesmių programą atliks operos solistas Algirdas 
Brazis ir Petro Zalubos dūdų orkestras.

• Lietuvių Tautinių Kapinių 75 metų sukakties pro
ga, pagrindinę kalbą pasakys lietuvių ir amerikiečių vi
suomenei žinomas veikėjas inž. Valdas Adamkus.

• Iškilmėse dalyvauti pakviestas Lietuvos Gen. Kon
sulas Vaclovas Kleiza, taip pat šauliai ir kitos organi
zacijos.

• DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ ’ 
Lygiai 9 valandą ryto nuo Ridikas Funeral Home—33rd 
Place ir Halsted St. išeis au tonusas 1 Valle v Transit 
School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie Dariaus- 
Girėno .Hali — 4416 S. Western Ave. ir prie. Marquette 
Hall —4 Western Ave, Autobusas. atgalrf-Chieagą 
nuo karinių vartų išeis 2:00 vai. po pietų. Kaina i abi 
puses $3.00-— Būkite laiku nurodytose vietose .

Višus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose 
apeigosfe. * 5 A

Vito Aleksander kalba lietu
viškai. Jis yra sena? Naujienų 

Lkaitytojas. Jam nepatinka, kad 
[Naujienos pradėjo rečiau iėeiti, 
kai pritruko rinkėjų ir negalėjo 
kurį laiką hikraščio laiku išleis
ti. Vito buvo pi įpratęs kasdien 
laikraštį gauti. Jis norėjo patir- 

! ti žinias apie lietuvių gyvenimą. ; 
I — Aš manau, kad ateinantiems 
i metams Naujienų jau neužsisa- 
kvsiu.

Iš kairės stovi Tony Petraitis, Margie ir Vito Alek
sander. Jie stov Floridoj, prie Vito ir Margie namų, ku
riuose-jiedu augina karvelius, nešiojančius žinias.

U Nuotrauka Emma Petraitis

tė, R. Jo va s, A. Keleris, A. Bab- 
kauskas.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias 
kapines, apžiūrėti puikius paminklus, prisiminti savo 
artimuosius

Kapinių' pareigūnai suteiks jums pageidaujamų in
formacijų.

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY

Lietuvių Tautinės Kapinės
8201 So. Kean Avenue. Justice. Illinois 60458 

Phone: 458 0638

Vito fe Marge Aleksander gy
vena Floridoje, Pinellas Parke, 
4801 83 rd. Terrace N —.33565, 
Tet (813) 545-2717- . '■ ' ’

Vito Aleksander yra Emmos 
Petraitienės, gyv. Willow Sprin
gs,'Ill. pusbrolis. Emmos motina 
ir Vito tėvas buvo broliai.

Vito ir Marge gyvena Flori
doj, Jie turi didelę karvelide,
kurioje augina ir moko toli ži- vėliai, lai britai nebūtu galėję

BOTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARI

• NOTARIATAS
IRMAS • VALDYMAI 
VRRTIMAL

OBŲ RŪŠIĮj DRAUDIMO AGENTUS*

I* BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233Pernai palyginti su 1984 metais 
pagausėjo pravaikštininkų. Taip 
pat padaugėjo vairuotojų, kurie 
ėdi prie vairo neblaivūs.

— Taip nedaryk, — tarė jam 
Emma Petraitienė. Turėk kant-

, rybės. Laikraštis jau atsigauna.
Negražu atsisakyti laikraščio, kai 
jį užpuola sunkumai.

— Iš kur tu tą žinai?
— Aš esu laikraščio direktorė rodą. Parodos stenduose daugiau

(ir aš žinau, kad jis pereina ant kaip 400 knygų, išleistų 18 Pran- 
ofseto- . j i " j~~

— Jeigu tu direktorė, tai pa- tuvos vaikų literatūros paroda mus arabams, kurie
lauk, — tarė jai Vito. I pernai surengta Bordo mieste, o

Jis atnešė $50 ir atidavė šaky- _ netrukus bus atidaryta Paryžiu- 
damas: j je.

— Jeigu šitaip, tai aš Tau duo. ■
■ du ateinančių metų prenumeratai 
ir pridedu dar $10, kad Nau jie-J 
nos greičiau atsigautu.O < o

, Prar.ęvzijos Vaiku Knygų
Paroda

į Balandžio 26 d. Vilniaus res
publikinėje bibliotekoje atada-

i ryta Prancūzijos vaikų knygų pa

Izraelis Neleidžia Sugrįžti 
Arabu “Dipukams'9

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKER 

ČIA GERIAUSIA VIETA . i 
LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis Labai geros pajamos.'
Jungtinių Tautų komisionie-' Dilelis butas savininkui. Geras inves- 

rins gen. William E. Riley pra-jtav™as- ,
nešė kabeliu, jog Izraelio vai- 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

cūzijos leidyklų-. Analogiška Lie-1 džia neleidžia grįžti Į savo na- ( P^Ws. ___ _
, -a.-. j. . •> anksčiau Didelis, gražiai įrengtas bungalow,

buvo pasitraukę karui vykstant. Nsbrargus. . - į . -

tarimas.

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms jš Lietuvos ir kitų'; 
kraštu. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191.

niąs nešioti karvelius. , .
Kada britai sumušė Napole

ono arin’ją, tai jie, pirmieji kar
veliai pranešė Londono vyriau-' 
sybei apie didelį laimėjimą, už
blokavo laivus į visus Prancūzi
jos uostus, kad Napoleonas nepa-( 
bėgtų. Britai ji suėmė, nuteisė ir • 
pasiuntė į Atlante- vandenyne 

Sv. Elenos salą. Jeigu ne kar- {

Aplinkraščio Nuorašas 
-A. Maldoniui

Tarptautinės rašytojų organi
■ zacijos PEN Klubo amerikiečii 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE skyrius pasiuntė IJetuvos Rašy- Į
į tojų Sąjungos valdybos pirmi
ninkui. Alfonsui Maldoniui nuo
rašą aplinkraščio, kuriuo du 
tūkstančiai skyriaus narių yra 
raginami užtarti lietuvį poetą ir 
žurnalistą Gintautą Iešmantą, 
prašant, kad sovietine valdžia pa
leistų jį iš koncentracijos sto
vyklos.

Slidinėjimo Trasa Anykščiuose

Liūdiškių piliakalnio papėdėje . 
įruošta nauja ir apšviesta slidi
nėjimo trasa, kuri sutraukia šim
tus slidininkų,, kurie atvyksta iš 
Panevėžio, Utenos, Rokiškio.

1

ŠIMAITIS REALTY .
'NSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St -
TeL: 436-7878 I

Premjera Panevėžy

Panevėžio dramos teatras pa
kvietė į šveicarų dramaturgo M. 
Frišo “Bydermano ir padegėjų” 
premjerą. Spektaklį režisavo J- 
Dautartas,.. muziką sukūrė kom
pozitorius M. Urbaitis, scenogra
fija — dail. K- Vaičiulis. Pagrin
dinius personažus vaidina G. 
Karka, R. Urvinis, L. Kondratal-

Grožio Meistru Varžybos

Uteniškės kirpėjos grožio mei- r 
stru varžvbose užėmė tris pirmą- { 
sias vietas, pasižymėjo kirpėjos 
Ireną Bislienė, Lilija Pilipavi.

■’ čienė ir Julija Buivydienė.

GOVERNMENT HOMES 
from ŠI (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information. ■'

t

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 Š. Tęlman Avenue 

Chicago, !L 60629 
434-9655 ar 737-1717

/

E. Liet.
REPAIRS — IN GENERAL 

Įvairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public .

INCOME TAX SERVICK

— Ketvirtadienį aukso uncija Į 
PEN Klubo amerikiečių sky-i kainavo $234.

riaus aplinkraštyje atkreipiamas 
; dėmesys, kad Gintautas lešman- j • 
tas buvo nuteistas sunkia kalėj i- [

4259 S. Maplewood, T«l. 254-74M
>-U M- , ' - .. ■

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
‘’škvietunaL pildomi pilietybės pra-, 

šymai ir kitokie blankai.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
84LDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Ue'man Dečkys 

Te). 585-6624Trumpai
; Siųskite pinigus ’

1 ■' į Lietuvą ’ j' ,
r.V-.' > .-4 >J‘ r. t

1 RUBLIS — $1-85
- - ’U- £~ X(įskaitant perlaidą

ir apdraudą) •
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant viius 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC. I 
744 Broad Street

m o bausme už tariamą dalyvavi
mą savilaidinėj'ę-spaudoje ir va-

<r^-Zai^išk7ų KĮųbaą rengia links- 
r^sjiią^i^tžihę jjYfežclio 1 dieną 12 

[ val^.p.!$aufeWtmuosė.
Vtikš b-Tra^į .virtuvė, -gera Ra- 

-4ūanausko muzika ir daug laimė- 
■ijirnu. A

Visi maloniai kviečiami ir lau- 
išnagrinėję padėti Panevėžio ant ’ kiami pasilinksminti su- zarasiš- 
rojoje autotransporto įmonėje.1 kiais.

HELP MALE-FEMALFį
Reikia Darbininky ir 'Darbininkiy t

RJ*LJ_L_u”vnurL’-1J_"~u ,l ' j - -■ - -“ n

h

Szt B)VERNMENT JOBS

K t

K

Įmonėje hekovojama su gi^a-.l 
virau. Tokią, išvadą'priėjo liau
dies kontrolieriai, rašo “Tiesa

Now Hiring. Your Area.
Call 1-895687-6000

ExL R-961T
For current federal list

k

Newark, N.J. 07102
Est. 1947

&
A

tee ut for 
financing.

AT OUt LOW RATES

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskai, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .
—r —---------- - . ■ — ... ——I . . ..... - ..n ”

* Nature’s Remedy
/or GLHTLE, OVUNIGHT fŪjtf Of CONSTIPA TKW

Neri time you need a laxative, get relief 
the Natures Remedy way Gently. 
Oer^ght.
Its natural active ingredients a'p so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

O

*

•Nature’s ŠĮ
G'T 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
Sf£ 
P*CXA« 
FOA DCTAJLS

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJASIlgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jd ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių jstasgą:
American Travel Service Bureau 

$727 S. Westom Ave^ Chicago, DI. 60643
Telef. 312 238-t787

* MsmoksHuu patirzuLTUMi lėktuvu, tnuUnlų, laivę teUo-
alę (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciiai, ?irduod> 
oe kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ktažtua; 
Sudaroma ^kvietimus giminiu apsilankymui AmerikoU ir teikiame infer- 
'nacija* Kelionių reikalai*. ' .

• Taupykite skrisdami Chartered lėktavaia, tik reserraoQ rietas 
S anksto — pnei 45-60 diecu>

Dažo namus iŠ lauko ;
Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107
z

“LI U CIJA”

PASSBOOK
I SAVINGS...

Miko šileikio apsakymu knyga 
‘‘Uncija” jau atspausdinti, 

lutonus pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karc 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 181psl Kaina $5.
Gaunama ‘"Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbel) 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS '

Darbo valandos: Kasdien: nua .
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro. 

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

TeL 776-5162
t*4> West 63rd Strwt

Chieata, DL «0«2|

advokato draugda 
V. BYLAITTS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandcc 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
ieštadieniais pagal rusitariraą 

L5O6 S. Kadai* Ava. r , 
Chicago, m. 6062$
TeL: 778-8000 H;

JOHN GTBAITIS
Advokatų jstalga

<247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu joms gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teiaėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos" 
išleista knyga su legaliikomis 
formomis.

Knyga su formomis gauni* 
ma Naujienų administracijoje,

Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday, Miy 24, 1986




