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In The UnitedStata

SOCIALDEMOKRATAI
Latvių socialdemokratų par- dysčių mašinos bendradarbiai.1 ... _ 1

Jie nepasikeitė; jie niekad ne- j 
pareiškė atgailos. Kai kurie Hit-. 
lerio nusikaltėliai, kaip Herbert 
Kroeger, Ernst Grossman ir 
Kurt Lange, tebeužima vado
vaujančius postus Rytų Vokie-, 
tijoje.

Ashbrodk priminė, kad gegu
žės 10 dieną Washington Post iš-, 
spausdino ilgą straipsnį apie 
Franką Walusą,_ kuris, buvo ne-.

tija išeivijoje birželio 11 .dieną 
pranešė, kad birželio 5 d. du lat
viai Rygoje buvo nuteisti už “iš
davystę”. Juris Bumeistars, pra
nešime apibūdintas kaip “po
grindinės latvių socialdemokra
tų partij os - La tvijbj e” - vadovas, 
gavo 15 metų konclagerio, o Dai- 
nus Lismanisr irgi, socialdemo
kratas, — 10 mėtų..

Apie teismą trumpai painfor
mavo ir Rygos radijas. Bu-| teisingai apkaitintas kaip nacių 
meistairs ir Lismaniš jivo suimti ‘ - .... ..
pernai lapkričio mėnesį ir ap
kaltinti išdavę latvių emigran
tams svarbias /‘paslaptis” ir 
tuomi padarę žalos So'yįelų Są
jungai. Elektros inžinierius Bu- 
meistars' yra vienas Latvijos va
dovaujančių žuvivaisos speciąlisr 
tų. Pasak latvių'socialdemokra
tų Stockholme, KGB sufabrika
vo Bumeistarui bylą, norėdama 
sutriuškinti socialdemokratų? są
jūdį Latvijoje. Tbkių_priemonių

karo - nusikaltėlis. Jam išleidus Į įrfįadMR

■ • ... .y. a-ji/.-xwx*; :• c

negalėjo būti tuo metu tariamo i Lietuvių Sėdyba Anglijoje, Hudley Parke, apie 50 mylių nuo Londono? Iki šio meto Anglijos 
nusikaltimo vietoje. Ši byla pasi-1 . lietuviai gražiai sugyyen^ bet d abar Bendruomenė sukėlė erzelį.
baigė gerai, bet su kitomis bylo
mis gali kitaip išeiti. Sovietų 
sufabrikuotos klastotės ir mela
gingi liudininkai prieš pabėgė
lius nuo. komunizmo, kadangi 
jie yra sovietinio režimo priešai, 
gali labai pakenkti nekaltiems

ŠIMTAMETĖ MOTINA RŪPI
NASI PABĖGUSIU SŪNUMI 

MIAMI BEACH, Fla. (UPI).
— 102 metų Etta Horowitz pa
reiškė susirūpinimą 74 metų sū
numi Joseph, prieš mėnesį pa
bėgusiu iš namų. Prieš pabėg
damas jis pasiėmė savo Sociali 
nės apdraudbs čekį. Jis. sakė, 
kad eina žvejoti, bet jokių žve
jybos įrankių nepasiėmė. Taip 
pat nepasiėmė jokių ■■ daiktų. 
Anksčiau sūnus buvo pabėgęs, 
bet: grįždavo. Eltos 97 melų vy 
ras Solomonas yra slaugymo na
muose po šlaunies kaulo’ lūžio.

— <ieji įvykiai JLętiijojeĮr" __
i Lattnų 'socialdemokratai išei

vijoje nuteistųjų-reikalu krei
pėsi į žymiuosius- Vakarų Euro
pos socialdemokratus: buvusį 
Vakarų Vokietijos kdndefj Wil
ly Brandt;' ŠpciąKštinip^nterna.- 
ęionalo-4- pirmininką ir Jįiuvūsį 
Švedijos - miništerį pinjnmihką

būvo^pa-

XWa>

' NUIMTAS DRAUDIMAS VEŽTI
IZRAELIO PIRKTUS LĖKTUVUS

PREZIDENTAS TARĖSI SU NACIONALINE a / 
SAUGUMO TARYBA'

/ LOS" ANGELES? '—Preziden- Izraeli tik po' 6 dienų. Supr-an-.
tas Reaganas nuėmė draudimą tama, kad Izraėhš ir JAV laiky-
išvežti 16 pačių moderniausių 
karo lėktuvų iš JAV į Izraelį. 
Embargo buvo uždėtas 14 F-16 
ir 2 F45 lėktuvų, Izraeliui pa- 
naŠi^K bbtobo’nešiais subombar-r

JS.&,

OlbLP&meJ Įr.’Aušti-į^ 
Bruno'Kreiskyį Br^^t 
prašytas savo apgilimk} 
voje metu. (Nįįėipo 304iepos ,2) 
šijio .• klausittrtt ..pasikalbėti ' ;sū 
Beržnevu.^T:-.-- . .. , r ■ ....

; ^dJprakešmre siusjžmones..Jeigų.-M^ kuo
apie ^ūimtuosiųs.latvius ĮJnitėd Jft
Press international agenfūra pa- 
minėjo; kad T’Latrija, Lietuva ir 
Estija’' buvo- Sovietų Sąjungos 
užkariautos 1940 metais’^/

‘‘NEPASITIKĖKIT/SOVIETŲ 
' PARODYMAIS”, — TVIR

TINA ASHBROOK,

Kongresmanas Ashbrook (O.) 
gegužės 28 d. Atstovų Rūmuose 
ragino JAV-valdžios organus ir 
privačius piliečius nepasitikėti 
Sovietų parodymais. Jis sutiko, 
jog reikią ieškoti “karo nusikal
tėlių”, kurie atsidūrė JAV-ėse 
po II-jo pasaulinio karo, bet bū
tina užtikrinti, kad nenukentėtų 
neteisingai -apkaltinti nekaltp 
asmenys. “įrodymai” iš sovietig 
nių Šaltinių, pabrėžė Ashbrook, 
yra “sutepti” — nepatikimi, atsi
žvelgiantį į ilgą koinuništinę me
lu ir klastojimų isteriją.

Hitleris, Stalinas ir dauguma 
jų vadovaujančių budelių jau 
nebegyvi, kalbėjo Ashbrook. Bet 
visi dabartiniai Sovietų Sąjungos 
vadovai buvo Stalino žmOgžu-

, KALĖJIME LAIKO 
1,«00 KUBIEČIŲ

ATLANTA, Ga.' —Vietos "fca- 
lė jimg^sĮ^io sargai laijįhe1,800 
kubiečiu, atplaukusių į Trarto-/ atominį reaktorių-
be vinos' -ir >e>j^^įėidhnę?^p.feželio 7 d: Embargo buvo pra'-

Teisėjas ,MarVHiĄ3hoob, ii- tęstas,. Izraeliui bombardavus: 
klaups, v^nb -kubieG^bvIąVįpa- Libano’ sostinę Beirutą, kuriame 
reikaįavo-VyriaųsybČ.t8<>’aIahdų 
laikotarE^jė; pasakyti' jam, .gu
riais sūmet|ftiai^ vyriausybė (lai
ko kalėjiiriė: nieko Jupiusikaltu-

/birželio 7 d' Embargo buvo pra
tęstas,Izraeliui bombardavus}

bet jeigu jie -nenusikalto,, tai jis 
įsakydš paleisti 322 kubiečius iš 
kalėjimo.',, L ' *7’.J

Prokuroras RcCber t Castellan i

bombardavimo metu žuvo 300 
civilių. Izraelio’ premjeras Begin 
skelbė, kad abu bombardavimai 
buvo defensyvinio pobūdžio: 
Irakas ruošėsi gaminti Izraelio 
sunaikinimui atomines bombas, 
o Beiruto bombardavimas atlik
tas tikslu sulaikyti Izraelio pa- 

. | sienio' miestelių bombardavimus 
tei apšaudymus Sovietų gamy-

tvirtina, kad vyriausybė rengiasi artilerija, žinoma katiušų 
juos pasiųsti atgal į Kubą^bet yar4ju. :
Castro nebenori jų priimti.•'.Tie’ /' ,........ - • c
buvo laikomi Kubos kalėjime ir. Valstybės .sekretorius Al. .M. 
Castro, norėdamas jais atsikra- j Haig .Tr. pareiškė korėsponden-. 
tyti, susodino juos į laivus ir lie- . tams, kad ^draudimas nuimtas 

patikėjus Izraelio versijomis. 
Be to, atsirado palanki atmosfe-

— Iranas kaltina Amerikos ra paskelbus paliaubas su prie- 
žvalgyba už naujo laivo pagro- _ šingomis jėgomis Libane. Dabar 
b.jna " į vėl atstatyta tradicinė draugys-,

į tė su Izraeliu. Lėktuvai pasieks

pė plaukti į JAV.

-— Japonai nepirks Kaliforni
jos vaisių, jei nebus garantijos, 
kad juose nebus Med muselių.

KALENDORĖLIS '

Rugpjūčio 19: Liudvikas, Vili-, 
ja, Gintilė, Daugvilis.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45.
Oras šiltas, gali lyti.

Jtamj CtrK

Jimmy Carter, buvęs prezi
dentas, iš Atlantos pirmadie
nio naktį atskrido į O’Hare 
aerodromą, kur jį pasitiko 
keli Chicagos politikai. Jų 
tarpė buvo asesoriui Hynes.

sis 1952 mėtų sutarties — ne
naudoti Amerikoj gamintų gink
lų puolamiems tikslams. Sekre
torius Haig-tvirtino, kad embar
go nuėmimas nerišamas su dery
bomis parduoti modernių žvalgy
boj lėktuvų Saudi Arabijai.

AL. Haig kalbėjo su korespon
dentais po‘ Nacionalinės Saugui 
m o Tarybos posėdžių Los An
geles- mieste. Į posėdžius buvo 
atvykęs iš savo ūkio prez. Rea- 
ganąs. Juose buvo, diskutuojama 
strateginė gynybos sistema. Bu
vo paliesti MX sviedinių ir bctn- 
bonešio. B-l statybos .reikalai. 
Apie juos Baltųjų Rūmų patarė
jas Edwin Meese III pareiškė, 
kad prezidentas dėl jų statybos 
tars galutinį žodį laike 3 ar 5 
savaičių. Posėdžiuose dalyvavo 
Charles Townes, vadovaująs ko
mitetui ištirti MX sviedinių sta
tybas gerąsias ir blogąsias ypa
tybes. Jis aptarė komiteto darbą 
ir davė keletą galimybių bei pa
siūlymų, tačiau vienodos nuo
monės nebuvo ir nuosprendžio 
nepadaryta.

LENKAI NORI 
SPAUDOS LAISVĖS

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo Unijos vadovybė buvo 
susitarusi su . vyriausybe, kad 
bus lęįdžiąma’ lenkų jdarbmin- 
Teams'IŠiįėšiyti’ spaūdJje, radijo- 
bangomis ir net per televiziją 
savo nuomonę-apįe įvairias len
kų problemas, siekiant geresnio 
išsprendimo. Bet ’per pastkuti- 
nes savaites .vyriausybė pradėjo 
•jau kitaip į tą susitarimą žiųrėtf 
ir net uždraudė ką nors skelbti, 
-būk ta medžiagaTsiekia tilf iško
neveikti Tarybų Sąjungą ir ne
atspindi darbininkų nuomonės..

Solidarumo vadovybė norėjo 
gauti nuolatinę vietą spaudoje, 
bet dabar suprafb; kad nieko iš 
jos pastangų neišeis. Unija pra
nešė, kad trečiadienį ir ketvirta
dienį ’visų^laikfaščių, ‘įskaitant 
ir komunistu'partijos dienraštį, 
darbininkai nebedirbs, išreiškiant 
savo protestą. Darbininkai nori, 
kad spaudos laisvės klausimas 
Lenkijoje būtų teigiamai . 
spręstas.

MIRĖ TARPTAUTINIO 
TEISMO TEISĖJAS .

HAGA (AP). — Pirmadienį 
nuo širdies smūgio mirė Sii, 
Humphrey Waldock, Tarptau- 
tinio teisino pirmininkas, sulau 
kęs 77 metų ’amžiatis. Jis T>uvc 
tarptautinės- teisės ■ -žinovas, iš 
rinktas į šį Jungtinių Taute 
postą 1979 m. 3 metų laikotar 
piui; Anksčiau'jis blivo Žmogaus 

.teisių ■ teismo teisėju Europoje, 
gi karo^afiętu-ta^fyO-Britų lai- 
.yyritfyado.yybeje, /ii

Naująjį Tarptautinio teisme 
pirmininką išrinks JungtJ>Taut 
Saugumo. Taryba iš geperalinic 
sekretoriaus pateikto 15 teisėj 1 
sąrašo. Vš ' . '

CHICAGA REIKALAVO VYTAUTUI
SKUODŽIUI LAISVĖS <

'• •- i • y r

. 500 LIETUVIŲ IR TAIŠVPS LIETUVOS ... 
^>RAUGŲ%USlRINKb MIEŠTO CENTRE

CHICAGO, III. — Praeitą sa
vaitę Chicagoje susidarė kelių 
Organizacijų komitetas rugpjūčio 
17 d. demonstracijai sudaryti, 
kad Sovietų valdžia išleistų iš 
Mtfrdavijos prievartos darbo sto

vykloje rusų laikomą Amerikoj 
gimusį Vytautą Skuodį.
• Svarbiausieji rugpjūčio 17 d. 
demonstracijai ruošti iniciatoriai 

, buvo senatorius Frank Savickas 
. ir Marquette Parko aldermanas 
Frank Brady. Jiedu pravedė 

i Ohicagos miesto taryboj rezoHu- 
I ciją šiai demonstracijai suruoš
ti. Jiedu buvo-svarbiausiais Šos 
demonstracijos kalbėtojais.

Dar prieš 12 vai..žmonės pra- 
’ dėjo rinktis su vėliavomis ir pla-

katais/ Daugelis turėjo 
kus atsišaukimus.

Susirinko apie 500 žmonių, 
vieni atėjo, kiti nuėjo. Kalbos 
tęsgsi vieną valandą. -

* * 4:

Tylomis Amerikos piliečio 
areštas nepraėjo prv lietuvių vi
suomenę ir vyriausybės sluoks
nius. Senatorius Fr. Savickas, 
aldermanas Fr. Brady parengė 
memorandumą, kuris bus įteik
tas vyriausybei. Ypač senatorius 
Percy ir kiti senatoriai bei kon- 
gresmanai rėmė šį reikalą.

* * * '

Nuvažiuojame prie Dearborn 
ir Adams gatvių kampo. Jau ne
meili Įmonių.vaiklto ėu plaka-

angliš-

tėliais, tautinėmis vėliavėlėmis. 
Skautininkai neša valstybinę ir 
tautinę vėliavas; buvo ir latvių 
vėliava. Latvis, turėdamas didelį 
plakatą, susijuosęs lenciūgu, std’- 
vėjo prieš estradą.

1 Po. 12 vai. adv. Kuprys pra
dėjo iškilmes. Pakvietė Aušrcs 
Vartų kleboną kun. Savukyną 
sukalbėti invokaciją. Po jo kal- 

, bėjo kongr. Collins. Kun. ša- 
rauskas vadovavo’ programai, 
padaręs pareiškimą prof. V. 
Skuodžio gelbėjimo reikalu.

Pirmas kalbėjo kongresmąnas 
H. Hyde, po jo tarė žodį proku
roras R. Daley, senatorius Frank 
Savickas; aldermanas Fr. Brady 
perskaitė tud reikalu parengtą 
memorandumą. Kailbėjo ir len
kas aldermanas R. Pucinski, 
kuris daug prisidėjo prie S. Ku
dirkos gelbėjimo. Paskutinis jo 
sakinys: “Scott must be free!” 
Dar kalbėjo viena jauna ponia 
čekoslovakų vardu. Visiems kal
bėtojams plojome.

Pabaigai sugiedota Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Iškilmės baigtos 1 vai. Komi
tetas kvietė plakatus sunešti 
prie autostrados, kurie bus rei
kalingi ryt vakarui K. P.

U ...

ČIKAGOS MOKYKLOSE 
DIDELIS DEFICITAS

. CHICAGO, Ill. —1 Jau anks 
čiau buvo apskaičiuota, kad Chi 
cagOs t mokyklos pradės šiuo.* 
mokslo metus su $51 mįl.rfĮef.’ 
jO^Sgg'Ehjrmistrė Jane Byrne pa
žadėjo mokyklas atidaryti nu
matytu laiku rugsėjo 9 d. Tačiau 
šią savaitę prasidės derybos dė 
darbo sutarties su mokytoji 
unija. Yra žindina, kad moky
tojai reikalauja padidinti pensi
jas $60-mil. ir $60 milijonų ai 
gų pakėlimui. Taigi mokslo me 

j tų pradžioje susidarys $170 mi 
■ lijtfnų deficito. Manoma, kad 
bus pakelti mokesčiai nekilnoja 
moms nuosavybėms.

Prez. R. Reąganas pakarto
tinai įsakė nepriimti nė vie
no kontrolierių unijos orga
nizatoriaus ir streiko orga-

PRANCŪZAI PASTATĖ IRANUI TRIS 
VANDENIMS PATRULIUOTI LAIVUS

BUVĘS ŠACHO LAIVYNO VIRŠININKAS ATĖMĖ 
VIENĄ LAIVĄ Iš CHOMEINI

RABATAS, Marokas.— Buvęs 
Irano laivyno viršininkas, kuris 
turėtą visą karo laivyną be mū
šio atidavė mulai Chomeini, da
bar pradėjo iš naujo ugdyti Ira-. 
no laivyną. Praeitą savaitę jiš 
atėmė iš Chopieini vieną Irano 
vandenims patruliuoti, torpe-. 
doms leisti laivą ir iš naujo pra
dėjo statyti šacho laivyną.

Prancūzų valdžia pastatė Cho- 
meinio vyriausybei tris torpedo 
laivus Irano vandenims patru
liuoti. Chomeini manė, kad nau
jai išrinktas prezidentas Mitter
rand Iranui laivų neduos. Bet 
prancūzai laivus atidavė, kai 
Iranas sumokėjo pinigus ir suti
ko išleisti prancūzus iš Irano.

Trims laivams išplaukus iš 
prancūzų uosto, juos pasitiko 
buvęs šacho laivyno viršininkas, 

.papasakojo, kas jis toks yra ir 
aareikalavo atiduoti jam ‘Tabar- 
zine” laivą. Pradžioje įgilta ne
bežinojo, ką daryti; bet netru
kus’ įgula pakeitė nuomonę ir 
sutiko pareiti šacho tarnybon.

“Tabarzinas” nuplaukė į Ka- 
liksą, gavo degalų ir maisto. Už 
aoros dienų į Kadiksą atvyko 
dar 30 Irano jūreivių, admirolų 
r kapitonų, kurie perėmė “Tą- 
barzino” vadovybę.

Pradžioje manyta, kad “Ta- 
barzin” plauks į Viduržemio jū
rą, bet jis taip nepadarė. Buvo 
paskelbta, kad pagrobtas Irano 
aivas dingo. Šios savaitės pra
šioje jis įplaukė į Casablancą. 
Paskelbta žinia, kad Casablancos 
:am nenorėjo duoti degalų ir 
gulai maisto. “Tabarzin” turėjo 
jagrasinti. marokiečiams, kad 
galėtų gauti - degalų ir maisto 
atsargas.

Irano šachas labai gražiai su
gyveno su Maroko karaliumi. 
Pastarasis gražiai sugyveno su 
Šachu. Jis kvietė visą šacho šei
mą apsigyventi Maroke, bet da
bar, padėčiai Irane pasikeitus, 
karalius turi prisilaikyti tarp
tautinių taisyklių. “Tabarzin” 
itplaukė į uostą, pasiėmė dega- 
ų ir turi išplaukti į tarptauti

nius vandenis.
“Tabarzinas” rengiasi įplaukti 

į Viduržemio jūrą ir pasiekti 
Egipto uostą, kad šacho šeima 
’alėtų aplankyti pirmą karo lai
vą, o vėliau jis plauks į “tarp
tautinius” Maroko vandenis.

Bani Sadr nieko nežinojo apie 
šacho šalininkų pastangas at
statyti tėvo prarastą laivyną. 
Iraniečiai pasipiktinę Chomeinip 
įvesta valdymo'sistema, bet kiek
viena grupė kovoja skyrium.

~ Antradienį aukso' uncija 
kainavo .$418.

— Vieni .tvirtina, kad Vytauto 
Skuodžio laisvės reikalauti suėjo 
603 žmonių, radijas sakė, kad 
buvo 500, o Chicago Tribune ap
skaičiavo, kad buvo tiktai 350.

nizatoriaus bei kurstytojo' 
streikuoti atgal j bet koki 

valstybinį dirbą.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

su-
Į į pirmykštę vietą!

Sutartas honoraras buvo 
mokėtas.

dant turtingo pirklio žmonai. 
Kalangi ji gimdė gana lengvai, 
pirkliui pasirodė, kad iš anksto 
sutartas mokestis už profesoriaus 

! paslaugą yra per didelis. Profe
sorius bandė perkalbėti pirklį, 
bet tai nieko nepadėjo. Tuomet 
profesorius pašaukė akušerę ir 

j sušuko:
— Madam, grąžinkite kūdikį

?\gą, sakd: — Dienas per trumpos 
mano darbui! Aš nespėju įgyti 
tai, ką išdiibu ir kuo reikia gy
venti.

Finansistas, uždaręs savo di
džiąją knygą, šaukia: — Dienos 
man per trumpos. AŠ negaliu 
spėti įgyti tai, ką kiti išproduk- 
tuoja. Aš mirštu!

* ►
Mokytojas sako: —Dienos per 

trumpos. Aš negaliu pilnai įgyli 
tai, ko išmokstu ir myliu, ir 
negaliu naudotis.

-X:

KOMBINACIJA

tuo

il

. Š Kol Iraną valdys Alahas 
ir jo pranašas mula Chomeini 
tol nieko gero nebus-

BE DERYBŲ

Erlangeno ir Leippzigo univer 
| sitetų profesorius Karlas Tars- 

chas (1822-1895) kartą operavo 
šykštumu pagarsėjusi kunigaikš 
tį ir už operaciją pareikalavo 
1000 markių. Kunibaikščiui to
kia suma pasirodė per didelė, ir

• Žydas ir savo kromenį giria jįs pareiškė, kad net maršalas 
čigonas-aklą arklį, fanatikas —{už daugelį dienų negauna tokios 
komunizmą.

• Chaosas pasidaro, kai tvar
ka išeina iš tvarkos.

• Susiginčija du pensininkai, 
bet negali išspręsti, kas labiau 
civilizuotas: kiaulė, šuo, katė ar 
žmogus? Vienas tvirtina, kad šuo 
labiau civilizuotas negu kiaulė. 
Šuo juk yra žmogaus draugas 
ir sargas, o katė rafinuota tin
ginė.. Nėra abejonės, kad žmo
gus. kaip Dievo kūrinys, pats 
protingiausias. Antrasis sako: — 
Jeigu tu sakai, kad žmogus la-

algos. Tarchas atsakė:
— Kitą kartą jus operuoti ga

lės maršalas, o dabar man mo
kėkite tiek, kiek pasakiau.

(m. g.)

Gatvėje stovi mergiotė 
graudžiai verkia.

— Ko verki, mergele? — klau
sia praeinantis geraširdis.

— Turėjau 50 centų ir pame
čiau, — atsakė mergiotė ir vėl 
pasileido verkti. ,

— štai tau 50 centų, daugiau 
nebeverk. I

Mergiotė priėmė 50c. ir dar 
garsiau pasileido verkti. |

— Tai ko dabaY verki? Juk1 
turi 50 centų. j

— Kad būčiau nepametusi, da- i 
bar turėčiau visą dolerį, — 
atsakė kūkčiodama 

* •* *
VYRAS BE PASO

J1

i

* * ❖

PATIKSLINTAS 
ATLYGINIMAS

(1842-Karlas Gusenbaueris 
1903). chirurgijos profesorius 
Prahoje ir Vienoje, kartą opera
vo kunigaikštį. Pasveikęs, šis 
nusiuntė pas profesorių savo 
dvaro ūkvedį paklausti, ko jis 

biau civilizuotas, aš tau jrody. 1 norėtvJ už išgydymą: tūkstančio 
guldenų ar aukščiausios klases 
ordino. Gusenbaueris atsakė: > 

' — Nenoriu aš nei tūkstančio 
guldenų, nei jokio ordino. Man 
priklauso du tūkstančiai guldė- 
nu. (m. g.)

* * *
V KURIS PASITRAUKS?

Mergina aiškina teisme:
— Visai nesuprantu kodėl rei

kia stebėtis, kad aš nežinau kū-i 
dikio tėvo pavardės. Tai ką? į 
Argi tokiu momentu turėjau rei
kalauti paso?

& & $

NESUSIPRATIMAS
*<.j

siu, kad ne. Yra žmonių, kurie 
ir kiaulei gėdą padarytų. Štai 
tau pavyzdys.-Važiavau autobu
su. Žmonių buvo sausakimšai. 
Vienas pusbernis sėdi išsiskerė- 
čiojęs. Prie jo stovi sena, suvar
gusi moterėlė, lazda pasirams
čiuodama, o pusbernis sėdi ir rū
ko visą vieta užėmęs. Gale auto-; c . . > .
buso būrys mokiniu rėkauja ir Į siauro takelio Weimaro 
taip pat rūko. Man pasidarė tiekJParke susitiko genialus vokiečių
pikta, kad pasakiau jam: — 
Leisk tai moterėlei atsisėsti. Jis 
atsakė: — Ne tavo reikalas... 
Dabar matai, kad “sirilizuotas” 
žmogus ir kiaulei gali gėdą pa
daryti. •. Don Pilotas 1

NEPAPRASTA PRIEMONĖ

Krokuvos universiteto akuše
rijos — ginekologijos katedros 
vedėjas prof. M. Madurovičius 
(1831-1894) buvo pakviestas gim

poetas W. Goethe (1749-1832) 
su kritiku, kuris aštriai vertino 
jo' kūrinius. Sustojęs ant take
lio, kritikas piktai burbtelėjo:

— Aš neužleidžiu kelio kvai
liams."

— O aš visad priešingai da
rau, — atsakė Goethe ir man
dagiai pasitraukė Į šalį.

LAIKAS — PINIGAI

Ūkininkas, apleidęs savo plu-

PAGAL PAŠAUKIMĄ
Kam man-tos globalinės problemos, 
Neišsprendžiamos vienos kartos? 
Duokit problemėlę, nors ir menką, 
Bet jau šiandien duodančią naudos.
Na, sakysim, pastatyti būdą,
Kad šuneliui nereikėtų šalt, 
Arba darbą pagal pašaukimą: 
Liežuviu kur nors tuščiai pamalt.

A. Cimbolaitis

Pasikalbėjimas
Maiklo >~1 
su Tėvu^M

1

MASKARADAS

— Sveikas, tėve. Atrodai su
siraukęs?

— Man labai pykta, kad me
luoja per akis. Jau antra savai
te, kai oro pranašai erzina žmo

Liaudies salėj maskaradas.
Dulkių ir surūkusių iškvėpavimų, prakaito garų ir 

bacilų dunduly, įsivėlę melsvai gelsvame rūke kruta susi
kibusi susipynusi gyvių kurkule.

Purviname debesy šaiposi lempa. Jos prošvaistėse, 
lyg mašalai aplink liktarną, ritmu praeina varvą, išblyš
kę, pudruoti, pašliję pilki taškai — perdegę buvusių veidų 
skeletai ir baimingai tebesižvalgą po naują gyvenimo 
dirvoną. '

• Toliau, kur su pilkuojančios lempos dulkėmis riejasi 
įtartinieji šešėliai — eina kuždėjimų ūžesys: zzzz... dide
liame kube zirzia suslėgti dulkių kankiniai.

Taip iš po žemės girdėti kurčias vabzdžių zirzėjimas, 
balamutui užkimšus vienintelį urvą, vedantį.} šviesą ir 
laisvę. . (

Krutėjimo šokį atlikę eina gaivintis: limonados, svai
galų, dūmų persikąsti — apstyrę sąnariai ieško atgaivos, 
ko nors erzinančio įlieti į įkaitusią tuštumą.

Dėl mados eina susikibę.
Eina ir lapsardakas su čiaupoke.
Jis tipingas, ji įtartina.
Bet tai dar nėra priežastis, kuri .neleistų fasono lai- 

J kyti — susikibus eiti.
Jis praktika už save senesnėj sermėgoj, ant vienos 

1 ausies varnų išlesta kepure.
Mat, ir kepurės nenusiima — instinktas sako, kad 

reikia iš kitų kuo nors išsiskirti; Po kaklo tabaluojakad ir simbolinis taksų sumaži
nimas, pagal eritmetiką,.yra tei- j niazgyta skepeta — vynškumo žymis.
singas... ■ Panosy dar staigarų nežymu, bet tatai nekenkia būt

■ —' Aš vieno dalyko bijau, tai vyru ir fasoną laikyti.
to, kad streikuotojai nesiskaito Į jj — milijonų raukšlelių išblukusia suknelaite — pir-

į — kuri laskatuodama. limpa prie su- 
y i iv i i i w zrx i į/ CLUV^IU. čir* * j. .vkvwx- • , < •*>

tikti taip, kaip Irane — chaosas, vytusių stibynų, apmautų iškandėjusiais -ažūrais...
Vaikiškas veidas be malonės subliuškęs. Paakių gilu

mose mėlynuoja išsirpusios slyvos, lyg ankst^yp^fmo

Veide peranksti ryškiai isirengę.?tragizmo ruožai, Jyg 
ra vai pripustyti maišyto su dulkėmis sniego i-yisaF^as

— Maiki, geriau nekalbėkime j buvo nusėdę skruostų kauburiuose, bešluostan^ prakaitą,
apie tai, ko mes neišspręsime, j cmcinticA 4 ■j.oiiVcIna
Bet taip blogai dar nebuvo, kaip ] 
dabar.

— Gerai, tėve. Tu nesirūpink 
dėl lietaus. Bus ir grybų, kad ir 
prieš Kalėdas.

— Kalėdos dar toli- Aš, kaip 
tas Juzukas, nuvažiuosiu į Wil
low Springs grybauti.

— Tik būk atsargus, neprisi
rink (šungrybių. Baravykų ten 
nerasi.

— Sudiev, bėgu pas Andriejų
“kirmino’’ nuraminti..,

nes, žadėdami lietaus su perku, su įstatymų bei vynausybės put-1 moį, ma(Jos riksmas 
nija, o to lietaus kaip nėra, taip varkiais. Tokiu atveju gali atsi- j 
nėra. ♦. 1 - - -

— Tai kodėl, tėve, taip nori Jau parodė aviacijos kontrolie-

— Kaip tamsta drįsti pirštis fciamas. 
mano dukrai pirmiau su manim* 
nepasikalbėjęs?

' ’ ’ c s
! lietaus? Lietaus ateina ir nelau- rių streikas, — pats agresyviau-

• “ X * - J

— Aš nė kiek nenujaučiau,i 
kad ir tamsta mane myli.

SKOLOS ATSIMINIMAI

— Tegul bus ir taip. Bet aš 
./ negaliu pakęsti melo. Aš geriau 
j žinau apie lietų. Kai mano spran 
I das neskauda, tai jokio lietaus, 
t O kai pradeda skaudėti, tai ži

nau, kad po dienos kitos tikrai

sias prieš vyriausybę visuomenę, stambiais pudros miltais nubertos.
— Demokratija turi gerų pu-

< šių, turi ir blogų bet gerosios 
pusės turi atsverti blogąsias.

Susinešė į tuštėjančias raukšles. V <
Nuo stipresnio gesto iš ten byra milteliai. ;
Ji atsidavusi svyra savo riteriui ant rankos, taip, kaip 

ir visos damos. Jis eina pilnas rezono ir fasono ir šliurp
čiojo nosį, neturėdamas laisvos rankos jai nubraukti —

— Dabar aš rašau savo alsi- lis. Aną dienų pas Andriejų su
minimus, — pasakoja rašytojas.} siginčijau apie lietų ir laimėjau

— Ar dar nepriėjai tos vie- Į viskės butelį, nes lietaus nebū
tos, kada aš tau paskolinau pi- j vo visą savaitę* o oro spėjika)

.................. . turi mpksliškus?‘tulšius” ir nie
kas neišeina. b ?

— Tu norėjai pasakyti, kad 
oro spėjikai turi radarą, tėve?

— Dedu savo galvą, ant kala
dės, kad mano “radaras” yra ms 
no sprandas.

— O visgi lauki lietaus, ar 
taip?

—- Labai noriu. Pats geriausias 
laikas grybauti — baravykauti, 
umėdėlių, kazlėkų ir visokių va-. 
sarinių grybų pasirinkti miškuo 
se. Kai lietaus nėra, tai ir grybų 

j nėra...
— Norėti daug ko galima, bet 

sunkiau. Matai lėktuvų komtro- 
lieriai sustreikavo ir kokia žiauri 
kova prasidėjo tarp valdžios ir 
tarnautojų. Unijų “imperatoriai” 
užsispyrė reikalauti algos pakėli
mo ir ką jiems padarysi-.. Žmo
nės nori skristi, sėdi aerodro- 

j muose ir laukia kada streikas 
pilnas i Pas’ba*Ss- • •

i — Maiki, man atrodo, kad pa- 
1 tys žmonės didina infliaciją, rei- 
; kalaudami algų pakėlimo. Bet 
algų kėlimas reiškia, kad varto- 

i j amų prekių ir nuomų bei taksų 
j mokesčiai pakils' Tada ir vėl pra 
Į sidės streikai. Juk lazda turi du 

galus. Bus dar didesnė infliaci
ja. ..

— Turi pagrindo taip galvoda
mas. tėve.

— Suprantama, kad turiu. AŠ 
nesakau, kad darbininkams kurie 

, mažai uždirba, nereikia algos
■ pakelti, bet politikieriai, jų pa- 
! tarėjai ir jų šeimos gauna dau- 
j giau, negu miesto galva, tai jau 
-darosi koktu. Jeigu politikieriai
arti šimto tūkstančių dolerių ii 

: daugiau per metus, tai vis nega
na... Matysi, pasikels sau al
gas- Autobusų darbininkai už- 

; dirba daugiau, negu pinigai gau 
Į narni iš važiuotojų. Vadinasi, li

pama aukštyn ir krintamą že-
■ myn, — sena taisyklė.
] — Valdžia žada taksus suma

žinti bent trejiems metams.
Į — Gerai sakai. Maiki.- Bet pa

lauk, t(>’-kokius taksus tąų ėumįį 
i žins. kad tu jų nemoki arba la. 
I bai mažai moki. O kas uždirfca 
‘ 50. 60 ar daugiau tūksstančių, 
, dolerių tai, suprantama, gerokai 

sumažins.
— Gerai sakai, tėve. Vistiek,

nigų? — paklausė jį draugas.
< . & &
žmona ir automobilis

— Mano veidas tapo sužalotas, 
kai atsisakiau nupirkti automo
bilį savo žmonai.

— O mano, kai nupirkau...
# &

Ponia mokėsi vairuoti auto
mobilį. Kurį laiką ji puikiai va
žiavo vieškeliu. Jos vyras, sėdė
damas šalia, užsnūdo. Staiga jis 
buvo pažadintas iš miego.

— Jonai, Jonai, griebk už vai
ro, priešais mūro siena atva- Į 
žiuoja.

& &

Petras: Mano žmona vis ma
nęs prašo pinigų.

Jonas: Aš nežinau, dar 
da nesu jai davęs.

* &
• Buto nuomininkas 

džiasi namų savininkui:
— Bute drėgna, rūsys 

vandens!
— O ką, ar tamsta, mokėda

mas man tokią mažą nuomą, 
nori, kad rūsys būtų pilnas šam
pano?!

nieka-

skun-

IT’S AMAZING!

PRO LANGĄ

Kai pro langą namo 
pažvelgiau į vidų — 
kvapūs dendi, damos 
geria vyną, midų.

Poros šoky sukas, 
muistosi vėduoklės — 
o už lango ūkas 
ir aš kaip vaiduoklis.

Ak, tas juokas, valsas, 
cigarečių dūmai: 
plinta tavo balsas, 
žydi tavo rūmai!

Pamiršai mane tu, 
tiktai mane vieną, 
kad linksmiau tekėtų 
tau medus ir pienas...

Tegu puota žvanga, 
tegu pilsto midų — 
aš tiktai pro langą 
pažvelgiau į vidų.

_ Benediktas Rutkauskas

RAŠĖ NE SAU

Anglies tyrinėtojo bei sinteti
nio benzino išradėjo Franžo Fi- 
scherio (1817-1947) bendradarbis 
parašė darbą ir davė mokslinin
kui įvertinti, šis peržiūrėjo ran
kraštį ir paraštėse užrašė savo 
pastabas. Gavęs jas. datbo au
torius niekaip negalėjo perskai
tyti. Kolegos irgi( niekuo nega
lim padėti. Jaunuolis ryžosi ei
ti pas patį Fischerį:

— Labai atsiprašau, bet aš ne
galiu perskaityti tamstos pasta
bu.-•

. Fist beris užsidėjo akinius, 
bandė perskaityti raštą ir šfeip, 
ir taip, bet nieko neišėjo. Paga
liau grąžino rankraštį:

— Ne. negaliu perskaityti ir 
-iš, mano brangusis. Juk aš ra
šiau ne sau, o jums.

dešinėj laikoma dama, o kairėje. poperosas 1
—Jaska, ką fundysi? — klausia ji, lapiškai žvelg- 

! dama į savo adoratorių, bet kažkuo nepatenkinta greit 
nusisuka ir akimis klaidžiodama krįvaluoja greta savo 
kavalierio.

— Sam ponimaješ! — atsako Jaska, lyg tai jam būtų 
vieni vėjai, pasišinkęs kanda Į dantis poperosą ir paliuo- 
suota kaire griebia sau į užanti, iš kur iškrapštęs tris 

Į sugurmultas markes, pasižiūri j jas ir su panieka kem
ša atgaĮ.

J 1 T • * . . -w—
1 ■ 
I 
1

—.Ką labiau mėgsti, Polia?
— Kad taip ko nors stipresnio... svajoja dama.
— Perdaug žygio, kol ten prisimuši, — patentingai 

paaiškina Jaska, mostelėjęs ranką į tą pusę, kur aplink 
pilstytuvės. raudonas krames šurmuliuoja tirštas būrys 
žmogysčių. ,

— Limonados ar selcerskio, tai greičiau pasiektume, 
— stengias Jaska įtikinti savo damą, nors ir pats sau ne
tiki, nes nusispiauna ir nuryja.

— Pabandytum prisigrūsti, juk vyras esi, — drąsina 
ji savo riterį. Jaska negali pasirodyti ne vyras esąs ir pa
statęs savo Dulcinėją kampe, eina į kamšatį ir pradeda 
vienu pečiu šinkytis Į suglaustas rindas.

— Na, na, kur, snargly! — duoda jaskai Į pašonę 
boksą kažkoks liemeningas stuburinis. Ir daugiau nieko.

Jaska be protesto grįžta atgal ir taręs “neapsimoka”, 
ima savo Dulcinėją už rankos ir tempia atgal į krutančią 
dulkių, dūmų ir žmogisčių košelynę.

U Aklasmatė 
(Magaryčios, 1922 m.)

2 — N au needs, Chkaflo. 8. DI. Wednesday, Augusi

Marquetie Parko pensininkai mėgina vienas kitam 
kišenes aptuštinti...
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Dailininko A. Cooper-Skupo sūnys Paul

“ALEKSANDRO DIDŽIOJO 
BEIEŠKANT”

Taip pavadinta Chicagos Me- to laikoparpio istoriją,
no institute Morton Wing salėse auksinių išdirbinių: viena.gry- 
vykstanti makedeniečio Alek
sandro Didžiojo archeologų at
kasta ir surinkta gausi paroda. 
Išstatyta šimtai įvairiausių me
no rinkinių iš 332 metų prieš 
mūsų erą. Tie meno rinkiniai, 
kaip minėjau, surasti archeolo.’ 
gų, senose kapinėse ir gyvena- į 
mose vietovėse, liudija aukštos 
kultūros praeitį.

Makedonija, šiaurinė Graiki 
jos kaimynė, buvo valdoma Alek 
sandro tėvo, Pilipo II-jo Gabus 
ir ambicingas sūnus Aleksandra, 
ryžosi praplėsti Makedonijos ka 
ralystę toliau į Rytus ir Pietus

Gaikų meno Įtaka buvo dide^ 
lė Persijoje* (dabar Iranas) ii 
Egipte. Didingos graikiško sti
liaus pastatų kolonos svetimuo
se kraštuose tebeliudija to lai
ko Aleksandro Didžiojo pėdsa. 
kus — klasiką ir filosofių ą, ku
ri sklido. Artimuose Rytuose 
Alėkstandro armijos, pasieku
sios Persiją, karalių Darijų paė- 
ųiė Į nelaisvę. Tada pasuko Į 
Šiaurę, arti HŠmalajų kalnų ir 
pasiekė Indiją.
; Aleksandro pėdomis sklido 
graikų klasikos paminklai. Pav., 
Persopolyje (Iranas) dar dabar 
f-ebestovi išlikusios graikų sti
liaus pastatų kolonos. Aleksan
dras, pasiekęs Nilo-; žiotis; įkūrė 
tavo vardo. Aleksandrijos mies 
fa, j lįris;.tąpo graikų.• kultūros 
qentių....E^)tė. Praslinko beveik 
^ūksiantis mietų, lkąiit64Q;.m>'įmū- 
šu arabai' miestą sudegino. Su
degė knygynas, meno rinkiniai, 
daug istorinės medžiagos ir kt. 
Aleksandrija buvo antrasis grai
ku kultūros centras, iš kurio skli • 
<įo filosofijos idėja bei mano kul-, 
fūra į'Rytus ir į Vakarus. Grai
kų klasikinį meną beri literatū
rą romėnai atnešė į Europą. Ro
mėnai pasėmė graikų skulptūrą 
ir architektūrą. Romos imperijos 
laikais klasikinis menąs plėtėsi 
Vakarų -Europoje.
Į..Pąrodą gausiai pavaizduoja 
Makedonijos apylinkes: gražią 
gamtą, karalių kapinės, jų lie
kanas, graikų architektūros lie
kanas, mūrinę namų statybą, pa-^ 
didintais iki 10-20 pėdų spalvo
tais gamtovaizdžiais, — papildo

nojo aukso skrynia, — šipeSusis 
auksas šviečia, kaip saulė; auk
so karūna, vain;kas, pilno dy
džio gulinti moteriškės figūrai; 
auskarai, pinigai (drahmos), auk 
siniai medalionai ir t. t. Gausu 
plakatinės informacijos.

Lankydamas šitą parodą, susi- j 
darai Išpūri, kad tų laikų civili
zacija bei kultūra, padarė mums 
artimos įtakos. Akivaizdinio me
lo dėka, matome praėjusių am-- 
lių istoriją. Siūlosi mintis paly-1 
ųnti mūsų atsiekim'us dvasinės j 
kultūros atverais. Ką mes turi-Į 
-ne geresnio? Taip, turime net] 
oerdaug prabėgančio laiko nau- 
:ovių, daug ko naujo, bet ar 
tos naujovės pralenkia dvasinės 
kultūros klasiką? Mes ranka nu- 
mojamei praeitį. Iš mums “nė
ra naudos”...

Parodą verta pamatyti, ypač] 
kas domisi antikine civilizacija 
bei istorija. įėjimas į parodą 
$3.00, pensininkams mažiau.

M. š'.

Pasibaige rajo 
nine paroda

n

»iom,a, gaudavome ir raštų; Su
sirašinėjimas tarp rinktjnių įs
taigų ir centro, bei su vienetais ii 
tikrųjų buvo gana intensyvus 
Svarbesniais atsitikimais atvyk 
skyrių (rinktinių) vadai apsilar. 
kydavo ir pas Pūtvį.

Vykdydamas Pūtvio reikalą 
vimą, atlikęs tarnybinius reika 
!us su įvairių skyrių viišinin 
kais, visados užsukdavau ir pa: 
?ūtvi. Priimdavo jisai mare sa 
vo kabinete, prie rašomojo sta 
!o. Čia pasikalbėdavome gryna 
’arnybiniais reikalais. Jis smul 
kiai teiravosi apie šaul’ų nuotai 
kas, visuomenės reagavimą į šat 
lišką veiklą, o tėin pat mūsų są
jungos ir vietos valdžios orga 
nų santykius Man su malonu
mu tekdavo Pūtviui referuot 
apie tuo metu buvusias v:suom< 
nes ir valdžios organų palankias 
Saulių Sąjungai nuotaikas ir pa 
čių šaulių energingą ir karti 
’abai drausmingą veiklą. Dam 
dėmesio būdavo skiriama kul 
tūrinių parengimų ir kt. pana
šiems projektams. Bet po tokii 
pasikalbėjimų. Pūtvys pasiūly

A VALATKAITIS

VLADAS PUTVYS IŠ ARTI
(Tęsinys)

Grįžęs prie' šeimos, po savai 
tės, atsisveikinęs

• rimtoje įstaigoje ^a^cu^ėgsdtes 
-| darbo, daugybę lįėatšakytų.ras:

Ten pat Chicagos Meno insti-j tų ir, atimtą išaucUrud būrio-šaų-' 
. tute praeitą sekmadienį, vykusi ] Hų ;§ lenkų valdišką 'arklį, su 
antrame aukšte Chicagos ir apy- j geru vokišku kavaletijeg balnu, 
linkių dailės .darbų paroda pasi-j * " ’
baigė-

Atėjęs iš Aleksandro Didžio
jo parodos į šitą parodėlę, ma
tai tik skurdų vaizdą. Net lan
kytojų nėra, kai aukščiau minė
toje parodcęe pro žmones praei
ti nebuvo lengva. Prie įėjimo 
durų minios laukė eilės Įeiti, ne
žiūrint1 $3.00 mokesčio.

Randis išstatyta daugiausia 
smulkių grafikos ir fotografijos 
darbų. Nesimatė nė vieno žy
mesnio dailininko darbo. Dau
giausia jaunesniosos kartos at
stovai, kurių darbai nedaug tesis 
kiria technika, nė turiniu vieni 
nuo kitų.

Apsitvarkęs Įstaigoje, pradėjau 
lankyti skyriaus (rinktinės) vie
netus, kurių Mažėkių apskrityje 
buvo nemaža. Nevįsu^ jtąrjmį 
ginklai buvo reikiamai "užlaikt>- 
mi. Rikiuotės reikalai toli gra-

Busimos parodos
Rugsėjo 20 d. ruošiama grupi

nė moterų dailininkių paroda 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 
Archer Avė.,

Spalo 9 dieną, ten pat vyks 
trijų dailininkų: paroda: A. Co- 
oper-Skupo. Jack Antman ir vie 
nos moters kartu.

Lapkričio 8 d. ruošiama Čiur
lionio Galerijos, Ine.
riato bendroji dailės paroda 
skiriamos premijos.

ČIURLIONIO GALERIJA 
KASDIEN ATDARA

Vasaros metu galerija atdara 
kasdien, išskyrus sekmadieni ir 
trečiadienį. Įėjimas pro Midland 
Savings bendrovės duris. Išsta-

Direkto- 
ir

Tyrinėja Grenlandijos sniego kalnus
NEW YORK, N.Y. — Amen- tus Grenlandija priklausė Dani

jai, bet karo pabaigoje Danija 
davė Grenlandijai plačias savi
valdybės teises ir nenori kištis 
į Grenlandiją, nes tie dideli pie
tai jai brangiai kainavo.

Pietinėje Grenlandijos pusėje, 
maždaug Islandijos aukštumoje, 
mokslininkai' * pąsirinko sniego 
kalną, pavadino Dye 3, suvežė 
sniegui gręžti- prietaisus ir pra
dėjo gręžti gilyn. Grąžtai piovė 
sniegą plonomis skiedromis, jas 
kėlė Į viršų, krovė į statines ir 
tyrinėjo. Pirmuosius tyrinėjimus 
atliko ten pat. Kitas sniego žie
ves vėl šaldė, dėjo į statines ir 
vežė į Buffalo universitetą, kur 
geriausi specialistai moderniau
siomis priemonėmis jas tyrinėja. 
Dalis iš gilumds iškelto sniego 
atiduota danams, kad ir jie ga
lėtų tyrinėti.

Grąžtas jau nusileido 6,657 
pėdas. Kai pasiekė 6,455 pėdų gi
lumos, tai ledo skiedrelės išėjo 
baltos. Manoma, kad grąžtas pa
taikė ant baltos. medžiagos 

•sluoksnio, kurią grąžtas sutrynė 
ir nubaltino viršun keliamą ledą.

Mokslininkai apskaičiuoja, kad 
netrukus'grąžtas pasieks dugną. 
Iš visko sprendžia, kad iš ’ten 
ištrauktas ledas bus 64,000 me
tų amžiaus. Vietomis ledas hųvo 
aptirpęs, bet vėliau ir vėl sule
dėjęs. Poroj vietų rado prasiver
žusių pelenų ar lavos trupinių. 
Yra pagrindo.- manyti, kad būta 
labai didelio žemės drebėjimo, 
kuris apklojo visą nukritusį 
sniegą. j '

Į Buffalo pristatyto's ledo žie
vės rodo", kad prieš 60,000 metų 
vanduo ir oras buvo daug šva
resnis. Ore būta žymiai mažiau 
gesuonio ir daugiau deguonie 
dalelyčių. ; ; . J,

"Mokslininkai yra įsitikinę, kad 
Buffalo universitete,’kaf-biis iš
tirtos suspausto lledo žievės, tai 
labai daug galės sužinoti apie 
paskutinius. Žemės 100,000 metų.

Stebėtojas

Į
‘ os, Šveicarijos Tr Danijos moks- 
i minkai gręžia didžiausius Gren- 

andijos sniego kalnus, kad ga- 
ėtų mokslo duomenimis nusta- 
yti Žemės amžių, pakaitas jo
jos paviršiuje ir, jei galima, 

i alč:’ų gadynę, praneša sekm. 
■ lew York Times.
i šiam moksliniam tyrinėjimui 

vadovauja Amerikos mdkslinin-
: tas Chester Langw^y, profeso-
* iaująs Buffalo universitete, 
esančiame New Yorko valstijoje, 
’rof. Kari Kuivinan vadovauja 
rukštame sniego kalne atlieka- 
norns mokslininkų operacijoms. 
)augiausia pinigų ir mokslo 
priemonių parūpino JAV vy
riausybė. Gerokai prisidėjo Da
lijos ir šveicarij os mokslininkai 
r vyriausybės. Į Grenlandijos 
nokslinę ekspediciją pakviesti 
r Islandijos bei Japonijos moks- 

r ininkai.
Islandijos sala yra šiaurės At- 

anto vandenyne. Antrojo Pasau- 
inio karo metu amerikiečiai 
auvo įsteigę -didelę • Amerikos 
aviacijos bazę, iš kurios pakilę 
lėktuvai galėjo kontroliuoti šiau
rės. Atlanto vandenis, kad jais 
nepasinaudotų Hitlerio admirolo 
Doenitzo vadovaujami laivai ir

pasikalbėjimų. Pūtvys pasiuly į 
davo persėsti į tam tikrą pale- j 
dvi sienas jo kambaryje įrengt? 
siaurą minkštasuolį. Ten prasi 

•'dėdavo grynai asmeniški pasikal 
bėjimai. Tiek jis, tiek aš rūkė
me riestas pypkutes. Pasikeisda 
vome ir tabaku. Gerai prisime- Į. narlaiyiai. ■ ' 'j ' 
nu, kad jis savo'tabaką laikyda- j Dar toliau į vakarus ir į šiau-
vo tikrame avino odos maišely-1 rę yra milžiniška Grenlandijos 
įe, kaip anai s laikais paš kaimo j sala. Ji šalta, veik visa apdeng- 
» ----- _-n_- i-----  įa storu sniego klodu. Iš Euro-

ilgas valandas pos į Ameriką skrendantieji lėk- 
~ _ J ’-Į tuvai privalo praskristi pro

darni, įarba valgykloje pavalgę Grenlandijos palanges. Ilgus me-l 
Jpietus. Daugelį Pūtvjo man ta?' 
dąjįasakytų minčių vėliau radau.

raštuose^ Prisimenu, kartais

žmones galima buvo matyti
Iškalbėdavome i
arba tame minkštasuoyje sėdė-

tyti lietuvių dailininkų darbai: 
tapyba, grafika, keramika ir kt.

ųęvisur. buvo,reikiamo j e au- 
Jgštūrnt>jė.lĖąi kiir buvęs sky 
■ vadas niebuyo..he karto
tes. Daug .kukėki pertvarkytu, - . . -.-
-arba net riš;"naujų perorganizuo-i^js syajįd^i:-kalbėdavo, kad jei 

• ti. DarboJbuvo daugiau, negi^^^' 
„kankamai. Todėl nuolat rąita's 
jodinėjau po Mažeikių ?ąpsl^tį,' 
lankydamas vienetus.' Padaugė-' 
jus susirašinėjimams, turėjau sau 
pasisamdyti ir raštvedį — jauną 
mokytoją, Henriką Kačinską, vė- 

į^ų^įapųgį žymįhjĮrajnos: aktoj.
nuirj. .

Į Kauną tarnybos reikalais tu
rėjau lankyte kas mėnesį, kap 
ir kiti skyrių; (rinktinių) vadai. 
Tai nebuvo tikri: vadų suvažia
vimai. Tai būdavo daugiau pi-' 
niginio atsiskaitymo, avansų- 
ėmimo ir centro^ bei apylinkių 
tarpusavio pasiinfofmavimo bei 
skyrių (rinktinių) -,vadų instruk
tavimo kelionės- Kartais mums 
būdavo paskaitomi ir referatą:.. 
Šiaip-jau tokių ir apsilankymų 
Kaune metu apeidavome visus 
skyrių viršininkus, kurie mūs 
daug ko klausinėjo, o mes juos 
Jie mums duodavo visą eilę pa-

ta storu sniego klodu. T$ Euro-

tuvai privalo praskristi' pro

vienodų .tikslų siekią; ir vienodai1, 
besirūpiną savo jau didelės šau- 
liškos šeimos reikalais.

Kartą Putvys pasiūlė man 
nūęiti su juo į kiną. Nuėjome.

Abudu" uniformuoti. Jis nelei
do mari'stoti eilutėn prie biliė-

’^fci.iiėtųvdŽiL būtų ginkluoti, ta; 
Ha ir kaimyninės tautos daugiau 
’mus gerbtų ir nerizikuotų lietu- 
yišką širšių lizdą užkabinti. Kai 

-’Čjėjo, kad gražu būtų, jei sekmą?
dieniais,'visoje Lietuvoje į baž
nyčias .-vyrai ateitų uniformuotu 
šų gmklųi^^ė šono. Kaip būtų 
gera; kąd 'žmonės mažau gertų. 
Daug kartų'prsimindavo lenkus 
ir nuolat gresiantį mums jų ptf patogu ■ imti ^menkesnes - vietas?

voju, įdomu, -kokias 'vietas Put
vys paims? Ložės gal neims. Bet 
paims jtur būti 1-as vietas. Nes 
negi jam kaip viršininkui bus r ■ >. ' _ ~ _ f

vojų. žodžu, Putvys nejučomis, 
pamažu, skiepijo man jo sukul
tą šaulišką ideologiją, kuri bu
vo tokia, šviesi, logiška ir ideali 
mūsų tautai, kad ilgainiui "ja 
taip persiėmiau, jog bandyti^* 
vau ir pats jam lygiai ta pačią 
kryptimi dėstyti ir savo mintis.' 
Dažnai jis man pritardavo, arba 
kai ką ir pataisydavo. Ir man vi
sai neatrodydavo tada, kad aš 
kalbu su savo viršininku. Rodė
si man, kad esame visai artimi 
giminės, tegul ir .skirtingo am- 

tarimu ir pan. Instrukcijas, ži- I žiaus; bet vienodo nusistatymo,

Pasirodo, kad jis paėmė 2-os vie
tos bilietus. Toks buvo jo kuk
lumas. Pp.filmos seanso, grįžo
me drauge į Šaulių Sąjungos 
Centrą, kur Putvys nuvedė ima-' 
neų didoką kambarį su keliomis 
lovomis čia buvo paruoštos nak
vynės atvykstantiems iš provin
cijos pareigūnams. Čia ir miego
jau, iki reikėjo kelti į traukinį.

(Bus daugiau)

KOREKTŪROS j 
PATAISYMAS

Š.m. Naujienų Nr. 156, spaus
dinant straipsnį “Teroro organi
zatoriai pravirko krpkodilo aša
romis”, 24-toj -to straipsnio eilu
tėj per apsirikimą buvo atspaus
dintas sakinys: “Valiukas pasi
sakė prieš' tokį veiksmą”, ’ o tu
rėjo būti: “VLIKas pasisakė 
prieš tokį veiksmą”.

Straipsnio autorių atsiprdšo- 
me. . ' . N. R.

1

X

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

MtulnininHiiiittMniiiiiHiitliitnliniillllili Juiulu

MARIJA NO REINIEN Ė

£ 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 jj

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS. SANDĖLIŲ j

Cosmos Parcels Express Corp

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 9

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71fft Si, Chicago, m

a BWSSIINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN. B3, Regirtruotai vtirtininkw

TeL 476-2206

stengt

50 metų studijavęs, kaip
5 1 > < r. • '

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur; bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuvių kalbą lięęiančias ištraukas,. paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25.'Kieti viršeliai. Paštas $2.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
<> UTĘRATCRA, 'lietuvių literatūros, meno ir riiokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingų niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenimiM 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y v ENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• K£ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

'• SATYRINES NOVELES, M. ZoeČenko kūryba, J. Valalflu
v vertimai. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina H 
Sr ’i
S ■ ” j —- "'j o >
i HC B0C05. Ufedctnt jMlfs, pridėti ?Wer| **~rtr*Tmo IHaMom*, 
| t--------------------------------------------------- -------------U--------------------------
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delis. Šioje konferencijoje A. Haig išaiškino, kad Ame
rika ir toliau sieks išlaikyti pasaulinę taiką ir dėl ginklų 
apribojimo tarsis su Sovietų Sąjunga, kaip to reikalauja 
sąjungininkai.

Praslinkus kuriam laikui, prezidentas Reaganas bu
vo paklaustas vieno reporterio, kada jis paskelbsiąs savo 
užsienio politiką. Į tai prezidentas'atsakęs maždaug se
kančiais žodžiais: “Mes turime užsienio politiką, kurią 
pradėjome su savo vidaus krašto pertvarkymu, nes be į 
stiprios Amerikos negali būti tvirtos Amerikos užsienio 
politikos”. Reiškia, Reagano administracija sąmoningai 
buvo nudelsusi savo aiškius pasisakymus, kol Kongrese j 
ir krašte vyko kietos kovos dėl ūkinio ii- socialinio gyve
nimo pertvarkymo. Pasiremiant aiškiu ir tvirtu Kongre-1 
so, spaudos' ir visuomenės daugumos pritarimu Reagano j 
vedamajai politikai, gynybos sekretorius C. Weinbergas 
patiekė plačius Amerikos apsiginklavimo planus, pačiais 
modemiškiausiais ginklais.

Laimėjimai vidaus politikoje paskąįino Reagano ad
ministraciją kiečiau laikytis net savųjų sąjungininkų 
atžvilgiu, nepasiduodama jų kritikai ir Spaudimui. Pas- 
kiausiame pranešime Valstybės sekretorius A. Hūig jau 
aiškiai pareiškė, kad Amerikos pasaulinė pblitika nesi
rems vien ginklų apribojimo sutartimi, ko itirf reika
lavo sąjungininkai, nes Sovietai praeityje sugebėjo su
tarčių rėmuose, arba jas apeidami, taip toli išvystyti 
savo karines pajėgas, kad šiandieną stidaro rimtą grėsmę 
Vakarų Europai ir Įsidrąsino skverbtis-Į tblittiiis žėitty-

Jie patiko Lietuva 1944 m.Dagys

J. JONAITIS

TERORO ORGANIZATORIAI PRA-

Aiškejant Amerikos pasaulinei politikai
Pirmasis Reagano administracijos valdymo pusmetis 

buvo pašvęstas vidaus problemų sprendimui. Reikalinga 
buvo pravesti radikalų valstybinių mokesčių mokėjimų 
sumažinimą, kad atpalaidavus bilijonus dolerių krašto 
industrijos modernizacijai ir gamybos paspartinimui. 
Pakėlus aukštus nuošimčius už paskolas; buvo sustabdyta 
tolimesnė infliacija, kuri net nukrito nuo 14;4% iki 8.8%, 
palyginus su praeitais metais.

Pasėkoje to, Amerikos doleris vėl tapo tvirta valiui? 
pasaulyje, nes Vakarų Europos pinigų vertė nukrito nuo 
25' < iki 40, palyginus su pernai metų dolerio kursu. 
Smarkiai apkarpytos socialinės globos išlaidos, bei numa
tomi dar labiau jas apkarpyti, kad sudarius papildomas 
lėšas skubiam apsiginklavimui. Sutramdomi unijų be
saikiai reikalavimai pakelti atlyginimus ir Įvairias bb- 
neficijas. ■ f ■

Visi šie Reagano administracijos užmojai buvo pra
vesti su dideliu Kongreso, spaudos (Įskaitant liberalų) ir 
visuomenės daugumos pritarimu, nes veik visa ameri
kiečių tauta suprato ir Įsisąmonino apie augančią Sb- 
vietiį grėsmę visam likusiam pasauliui ir būtinumą su
grįžti prie moralės normų, drausmingumo ir atsakomy
bės jausmo savajame krašte.

Pradžioje Amerikos —ir ypač Vakarų Europos— 
spaudoje buvo girdimi balsai, kad Reagano administra
cija, be piktos retorikos Sovietų adresu, neturi sudariusi 
aiškios pasaulinės politikos. Tokiai nuomonei susidaryti 
daug prisidėjo pirmieji nesėkmingi Valstybės sekreto
riaus A. Haigo diplomatiniai ėjimai ir politiniai bandy-' 
mai pasukti Vakarų Europos, Japonijos ir likusio Tre
čiojo pasaulio nusistatymą Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
pagal prezidento Reagano numatytą pasaulinę politiką. 
Vietoj pritarimo tokiai politikai iš sąjungininkų, arabų 
kraštų ir likusio pasaulio, Amerika sulaukė daug kritikos 
ir net Įspėjimų, kad tokia politika vedanti Į konfronta
ciją su Sovietais, kas atnaujintų šaltąjį karą ir sukeltų 
atominio karo galimumus.

Valstybės sekretoriui teko raminti sukeltą kritikos j jame pasaulyje.
audrą. Tam tikslui buvo sukvietęs redaktorių suvažiavi- Kaip matome, Amerikos pasaulinė politika buvo pa- 
mą, kuriame lietuvių išeivijos spaudai atstovavo M. Gu- skelbta ne deklaracijomis ar ilgomis kalbomis, bet neut-

rius. Kadangi Sovietai skaitosi tik šū realia jėga, tai 
Amerikai ir jos sąjungininkams reikią padidinti savo 
karines jėgas iki tokio laipsnio, kada Sovietai turės skai
tytis su savo pasirašytomis sutartimis. Kalbant apie pa
saulinės taikos sudarymą, reikia ginklų apribojimo dery
bas suderinti su reikalavimais Sovietams, kad sustabdytų 
pasauliniu mastu vedamą teroristinę akciją, atsisakytų 
nuo destabilizacijos silpnesnių jų kraštų ir nuo rėmimo 
taip vadinamo “išsilaisvinimo” karų.

Amerika sieks sustabdyti Sovietų agresiją ir užtik
rinti pasaulinę taiką, mėgindama derinti savo pasaulinę 
politiką su sąjungininkais ir kitais'kraštais, bet nepasi
duos jų spaudimui ar diktatui, kaip tai būdavo prezidento 
Carterio laikais. Sovietų Sąjunga, pastaruoju metu iš
vystė savo karini, politinį ir net propagandinį spaudimą 
f Vakarų Europą, kad per ją paveikus Amerikos pasau
linės politikos susidarymą. Tokios Sovietų politikos par
šėko je, Vakarų Europoje susidarė plačiuos neutralumo ir 
pacifistinės nuotaikos, kurios veikia Į vyriausybių nusi
statymą.

Amerikai paskelbus neutroninės bombos ir sviedinių 
gamybą, visai neatsiklausus Vakarų Europos pritarimo, 
Reagano administracija pastatė Sovietus ir Vakarų Eu
ropą prieš Įvykusį sprendimą. Tuo savo žygiu Amerika 
tiek savo priešams, tiek sąjungininkams aiškiai pasakė, 
kad daugiau nuolaidų nebus ir užtenka gaišinti laiką 
metais trukusiomis derybomis dėl apsiginklavimo apri
bojimo ar kitais klausimais, nes Sovietai sugaištą laiką 
naudoja savo tikslams.

Amerika neatsisako nuo derybų su Sovietais, bet jos 
bus vedamos visai kitoje dvasioje, pastatant aiškius rei
kalavimus. Prieš sėdant prie derybų stalo, teks Sovie
tams savo darbais Įrodyti gerą valią pasaulinės taikos 
siekime, sustabdant teroristinę akciją, rėmimą radikalių 
perversmų savo naudai ir ūkinės destabilizacijos Trečia-

(Tęsinys)

Tiė^a, Draugo pirmairfe pusla
pyje kas dieną yfa ištraukos iš 
Liet. Kat. Kronikos. Bet Drau
go viduriniuose puslapiuose, 
kaip ir okupanto spaudoje. pilna 
straipšhių ir vedamųjų, šmei
žiančių, niekinančių laisvinimo 
veiksnius ir ęų darbą. Draugo 
vedamuose dažnai kartojama be
veik žodis žodin okupanto skel
biamos mintys, VLIKo niekini
mui. Pavyzdžiui, po 1979 metų 
VLIKo suvažiavimo, Jonas Lu- 
kis, okupuotoj Lietuvoj paskel
bė šias mintis, . • Juk šita sau
jelė, jau labai ne jaunų žmonių, 
garsiai skelbiasi atstovaujanti, 
nei daugiau nei mažiau, o visą 
lietuvių tautą”... Atrodo, kad, 
gavęs intrukcijas; Draugo redak
torius Kviklys irgi parašė veda
mąjį šio turinio’’... Daug kur 
mūsų jaunieji skirtingai galvo
ja. Sakysime jiems dar ne aiš-

už okupantą, giria jų visus dar
bus. Todėl jų išėlViai lietuviai 
ir neskaito. Draugo redaktoriai 
daug gudresni; Kad nebūtų aiš
kus okupanto rėmimas, tai ir 
duoda Liet. Kat. Kronikos iš
traukas. Tai gudri priemone pri
dengti nuodus, kuriais jie mai
tina savo skaitytojus. Jei Kvik
lys, savo vedamąjį pradėtų šū
kiu — ‘'Visų šalių proletarai vie 
nykitės”, tai net davatkėlės pa
keltų triukšmą. O dabar, jd gar
binamą konfereniją, kuri ruošė 
laisvinimo veiksnių laidotuves, 
sveikino ir mūsų konsulai. Ne
žiūrint, kad neseniai to paties 
redaktoriaus mūsų konsulai ir 
jų pareigos buvo palygintos su 
kaž kokiais turkų eunukais. Tai 
matome, kaip apsimoka pirma
me puslapyje įdėti Liet. Kat. Kr. 
ištraukas-

Jaunas redaktoriau, žinok, kad 
VLIKas yra sudarytas iš visų 
Nepr. Lietuvoje buvusių parti
jų, o ALTas, iš Amerikoje vei
kiančių pathriotinių organizaci
jų atstovų. Turėtumei žinoti, kad 
okupantui šios dvi organizacijos 
yra tikras krislas akyse ir. jis 
daro visas pastangas, kad jas su
niekintų tiek išeivių lietuvių, 
t^ek ir amerikiečių vyriausybės 
akyse. Kaip okupantas okup. Lie 
tuvOj stengiasi likviduoti bet ko
kį lietuvių patriotinį darbą, lie
tuvių — parsidavėlių, kaip dr.

vovai vadovauti buvusių politi
nių partijų SKURDŪS (Mano 
oabr. J. J.) likučiai, kai tos pdr- 
tiios Uau seniai nebeveikia ir ne- 
turi savo šaknų nei Lietuvoje 
(neberašo okuo.), nei išeivijoj” 
... (Drauge Kviklio ved.).

Palyginkime šias dvi ištrau
kas ir pamatysime, kad jos yra 
kaltos ant vieno kurpalio. Tik 
č’a kiek apdailinta, dėl žmbriių 
akių.

Pagal Kviklį išeitų, kad tik
frontininkai ir komunistų parti- Nėmickas rašo, tautos išdavikų 
ja, turi gilias šaknis įleidę ir rankomis. Taip ir čia, išeivijos 
okupuotoj Lietuvoj, ir išeivijoj- lietuvių tarpe, per visokius pa- 
0 visos kitos partijos tų šaknų taikūnus, kaip okup. Lietuvos 
niekur nebeturi.

* Tiesą sakant, ir patsai to tero- nitis” siekia likviduoti Lietuvos 
ro” autorius^ M. Dr., savo riš- laisvinimo veiksnius. Kaip oku- 

' tuose minėdamas Lietuvą nėra-r panto leidžiamoje spaudoje, 
šo, kad ji okupuota. Ir jam Lie- VLIKas ir ALT^s#yra*niekinami 
tuva rusų išlaisvinta. ir šmeižiami, IžipY nors ir labai

žinome, kad bimbiriinkų laik- g&ila, kad toje’ va dinamoje katalU 
rašteliai — Laisvė ir Vilnis, vi.

ku, kaip gali lietuvių politinei sada atvirai ir aiškiai pasisako

lietūviai vadina “minkštakū-

tuva rusų išlaisvinta.

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinys)

Čia, esą, pati liaudies masė ir kandidatus per 
savo masinius susirinkimus siūlanti ir juos indi
vidualiniu visuotiniu, lygiu, tiesioginiu, slaptu 
balsavimu renkanti. Esą — kas gi gali būti “de- 
mokratiškiau” kaip šitokia rinkimų tvarka.

Tačiau tikrenybėje buvo siekiama ir turėjo 
pasireikšti bei buvo pasireiškę visai kas kita. Ma
siniai “darbo žmonių susirinkimai” apskrityse ir 
miestuose buvo mitingo pobūdžio. Esamose aplin
kybėse šie mitinginiai susirinkirtrai buvo komu
nistų stropiai vaiHbffli. Visuose vfeitos apygardos 
apskričių ir stambių miestų darbą žmonių susi
rinkimuose btivo statomi tie patys kandidatai; iš 
anksto parinkti, ir visur jie mitinginiu mėtddti 
vienbalsiai buvo priimami ir tuo pačiu lakomi su
sirinkimų pasiūlytais. Pasipriešinti niekur niekas 
nedrįso. Dirva jau buvo paruošta. 1940 m. liejos 
mėn. 11 d. naktį visi veiklesnieji buv. Lietuvos 
politinių partijų vadai buvo šUiihti it kalėjimuo
se uždaryti. Visi nekomunistiniai elementai jau 
: u rmdbpinti, atstumti, sUtStipti Į pūžtmj, 
“liaudies p.’>*'ų” vardu paženklinti, tldūdonosios 
Armijos daiyt^.i ir ftkVD bariai stropiai rinki
mus sekė ir dar. įvairias demonstracijas. Slopino 
bet kekį tautinių Lietuvos elementų atsparumą.

Drįso veikti tik tie, kurie ėjo ranka rankon su 
komunistais. Šiose aplinkybėse bfei sąlygose “de
mokratinė” masinių liaudies susirinkimų rinki
minė iniciatyva — tai buvo tiktai propagandise 
kaukė, kuri neatitiko jokios tikrenybės. Kandi
datus siūlė komunistai, ir balsuoti tebuvo galima 
už šiuos pasiūlytus, o kadangi kitokių nėbuvtr, 
ir pasiūlytųjų skaičius tiksliai atitikb mandatų 
skaičių, tai balsuojant rinkimuose nieko ir pasi
rinkti nebuvo galima. Išrinkti tegalėjo būti ir 
tebuvo tiktai visi pasiūlytieji. Tokiu būdu ir “de
mokratinė” išlaisvintos Lietuvos “liaudies valios” 
ožka buvo sveika, ir siekiančio Lietuvą praryti 
suvlėtiškai-komunistinio vilko apetitas buvo pū- 
tehkibtas.

Paskelbus rinkimus Į Liaudies seimą ir rin
kimų įstatymą — tuojau visame krašte prasidėjo 
vadinamoji rinkiminė agitacija, mitingų, eisenų 
ir dhrbo žmonių susirinkimų banga. Reikėjo sku
bėti, nes laiko buvo maža, rinkimai turėjo Įvykti 
liepos mėn. 14 dieną. Iscenizatoriams rūpėjo, kad 
būtų kiek galima daugiau triukšmo, kad būtų 
maksimalinis entuziazmo Įspūdis, kad svaiginanti 
tnašižfrio atmosfera neleistų žmonėms atsikvėpti 
ir “liaudies priešų”, vadinasi, nekomunistiniams 
veiksniams atsigauti ir nors iš pasali} dhMsti su
daromą “vieningumo” ir tarsi “džiaugsmo” nuo
taiką. Tačiau komunistams, kaip inscenizacijbs 
menininkams, rūpėjo ir tai, kad jų pageidaujamas 
rinkimų rezultatas nedarytų įspūdžio, kad tai esąs

roninių ginklų gamybos paskelbimu, kuri jau sukėlė 
Maskvoje tikrą isteriką ir nuogąsti sąjungininkų tarpe; 
nes pribijo detentėš politikos sugriovimo ir kylančios 
konfrontacijos tarp Rytų ir Vakarų.

Reagano administracija, turėdama tvirtą atramą 
Kongrese ir visoje tautoje, nepabūgo pasirinkto kelio, nės 
šiuo metu Sovietų Įtūžimas nieko nepabaidys. Priešin
gai, neutrono ginklai atsvers Sovietų tankų ir pėstininkų 
persvarą, kurios buvo sudariusios didžiausią grėsmę Va
karų pasauliui. Be to, Sovietai šiuo metu pergyvena kė
lias sunkias krizes. Šiais metais juos ištiko trečias iš eilės 
nederlius, giliai Įklimpo Į Afganistano partizanini karą 
ir susidūrė su sunkia Lenkijos problema.

Tokiose sąlygose Amerika vėl perima iniciatyvą pa
saulinėje politikoje ir pereina į. ofenzyvą prieš Sovietų- 
imperialistini veržimąsi į visus pasaulio žemynus. Jos 
pirmieji laimėjimai šioje srityje išsklaidys Vakarų Eu
ropoje susidariusi nepasitikėjimą savo jėgomis, kas dar 
labiau sustiprins Rytų Europos išsivadavimą iš sovie
tinės dominacijos.

jų vienų darbas, vadinasi — rūpėjo, kad su jais 
bfehdradarbiaūtų ir nepatentuotas komunistinis 
elementas, nors, žinbma, toks, kuris veiks tik jųjų 
žibioje ir jų dirigūbjhihas. Todėl tuojau pasirū- 
piftta Sudaryti tam tikras rinkiminis blokas, Į kurį 
įėjo įvairių profesijų žihonės, darbininkai, vals
tiečiai; “darbo inteligentai” — keli rašytojai, me
nininkai; profesoriai ir Lt., Įvairios organizacijos 
ir Libtūvos Kdmpartijos Centro Komitetas, šių 
parinktų žmonių ir organizacijų susibūrimas pa
sivadino “Lietuvos Darbo Sąjunga” ir išleido pir
mąjį rinkiminį atsišaukimą su jame dalyvaujan
čių parašais ir ėmė tvarkyti rinkimus; statyda
ma visoms rinkimų apygardoms kandidatų sąra
šus, kurie ir buvo patiekiami apskričių “darbo 
žtfldnių susirinkimams”. Visi susirinkimai ir pri
ėmė bei “vienbalsiai” pasiūlė “Lietuvos Darbo Są
jungos” patiektus kandidatų sąrašus, ir tokiu bū
du Kompartijbs vadovšu.iama, bet savb fohną iš- 
Mlftiusi “Lietuvos DaHio Sąjunga” visiis rinkimus 
be jokios kortkUrencijbs užvaldė ir vykdė.

, “Lietuvos Darbo Sąjungos” atsišdukime dar 
(kalbama ne apie Lietuvos įsijungimą į Sovietus, 
bet apie “tvirtą ir nelaužomą Lietuvos Respubli
kos ir SSSR sąjungą”. Vadinasi — komunistų ruo
šiama Lietuvos inkorporacija į Sovietus dar tub 
tarpu neafišuojama. Nekomunistiniai “Lietuvos 
Darbo Sąjungos” bendradarbiai dar laikosi dvi- 
šališko Lietuvos valstybės ir Sovietų santykio. 
Šiems elementams ir plačioms Lietuvos rinkikų

kiškoje, vienuolių redaguojamo
je spaudoje ir L. B-riės organe— 
Pasaulio Lietuvyje, pilna VLI- 
ką ir ALTą niekinančių, žemi
nančių straipsnių; Išeina, kad ir 
toji vienuolių redaguojama spau 
da deda visas, pastangas, kad 
greičiau išsipildytų okupanto 
siėk’mai ir tikslai.

Todėl, M.Dr., neverk krokodi
lo ašaromis, kad išeiviai lietuviai 
nusigrįžo nuo okupanto pataikū
nų ir nuo. ju okupantui pataikau
jančios spaudos. .

— Vokiečiai mario, kad sekre
torius A. Hai'g ir Groriiyka pra
dės pasitarimus gruodžio iriėn.

— Vokiečių vyriausybei pata
ria nėstėigti savo kultūros insti
tutų užsienyje.

— Popiežius Jonas Paulius II 
rengiasi visam mėnesiui išva
žiuoti į vasarnami Castel Gan- 
dolfo, kad visiškai sustiprėtų.

masėms Lietuvos valstybės ir Sovietų suliejimas 
dar būtų buvęs perdaug ryškus ir svetimas. Ta
čiau išplečiamoje rinkiminėje agitacijoje tuojau 
pasigirsta ir pirmieji tikrojo siekimo šūkiai. Ro
dos, prmą kartą Vilniuje liepos mėn. 7 d. mitinge, 
Lukiškio aikštėje, plakatų jūroje, pasirodo pla
katas su būdingu šūkiu: “Tegyvuoja Lietuva — 
IŠ-ji Sovietų Respublika”. Mat; tuo laiku Sovietų 
Sąjunga susidėjo iš dvylikos sąjunginių sovieti
nių socialistinių respublikų; jauniausioji 12-ji iš 
eilės buvo SUOMIŲ-KARELŲ Sovietų Socialis
tinė Respublika, sudaryta po Suomių-Sovietų 
1939-1940 metų karo; Moldavijos Sovietinė Socia
listinė Respublika dar tuo metu nebuvo sudaryta, 
tad Lietuvai Įėjus į Sovietų Sąjungą, ji'būtų ta
pusi “13-Ji rtspublika” Sovietų sąstate; paskui 
Moldavijai užėmus 13-ją vietą; inkorporubtaįai 
Lietuvai teko 14-OŠiOs respublikos vieta. Tačifeu 
iki rinkimų šūkis ‘Tegyvuoja 13-ji Sovietų Res
publika” kad ir pasitaikydavo, bet dar nebuvo do
minuojantis; labiau laikytasi “Lietuvos Darbo 
Sąjungos” paskelbtos ^platformos” šūkio, būteht, 
dvišališkos sąjungos LifetuVos su Sovietais.
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) "‘Laikas prisiartino”, 358

— Atleidus Bani Sadr iŠ prezi
dento pareigų, mula Chomeini 
jau įsakė sušaudyti 400 iranie
čių. Irano karo vadų jis vis tiek 
neliečia, nes Chomeini bijo, kad 
msukiltų visas Kurdistanas.

puslapių. ■ i»!
Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 

šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

• Vienas retesnių išsilikusių 
kanklių turėjo Telšių muziejus. 
Jos buvo išskaptuotos iš vieno’ 
medžio gabalo ir turėjo 10 sty
gų. l ai buvusi kanklininkų Zo
nų nuosavybė, kurie ją buvo iš
laikę* apie 300 melų.

np path, V. DARGIS 
OYOYTOJAS IB CHIRURGAS 

C*»Miwnity klinJkec 
M*d1clna« <flr»kt»riua

ZARASIŠKIU KLUBO GEGUŽINĖ

VALANDOS: S—0 darbo dienom^ Ir

ganizuoti. Bet iš to nieko pozi
tyvaus neišėjo. Bet 1935 metais

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

._________ ~ vu ixeiuaz-cti udiuuuva. oi-i

DR* FRANK PLECKAS leiids tarė žodį apie savo kny- i
OPTOMETRISTAS gos atsiradimą.

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Rugpiūčio 16 d. Vyčių salėje mano pusseserė Uršulė suorga- 
buvo Zarasškų klubo gegužnė. ’ nizavo stygų kvartetą. Buvo net i 
Nežiūrint vasaros atostogų, sve- ’ sugalvojusi mėgėjų vaidintojų 
čių atsilankė nemažai. Diena bu- Į kolektyvą, maždaug 1933 m. or- 
vo vėsi, tai svečiai daugumoje 
vaišinosi ir šoko salėje, o kas no
rėjo — sodelyje. Ten pat buvo, Žukauskų namuose buvo suor- 
kepami spurgai, o virtuvėje po-{ ganizuotas Zarasiškiu klubas, 
nia Ona Blekienė su pagelbinin- Į kuriam suėjo 46 metai. Tu buvai 
kėm gamino pietus. Šokiai tęsėsi; pirmas jo pirmininkas. — Ji dar 
visą dieną ir visi mėgo šokti. - pridūrė:

Jonas Adomėnas pristatė dail. .;T, , . — Kai Žukauskai js CnicagosMiko Srleikio (klubo garbes ........ .. . , ' . išsikėlė i savo dvarą Palosnarį) ir jo knyga Liucra . Bu-į w ... ,t . , . x .. Heights, ten klubas rasdavo vie-vo nemažai knygų parduota. Si-t . ... ,. .J & - r Į tos gegužinėms rengti. Žukaus
kų sodyba buvo kaip meka, kur 
susirinkdavo profesionalų ir ei
linių žmonių pasisvečiuoti. Pra
ėjo daugiau, kaip 13 metų, kai 
abu Žukauskai mirė. Jų nema
žas turtas: žemė,-namai, gazali- 
no stotis prie 168 ir Cicero, bu
vo patekę į valdžios rankas. Ma
no dukra, Julija Alis-Ališaus
kienė, kuri gyvena viename Žu-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rondena!* folet: 448-5545

F L 0 ii i D A
v

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERK RAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽĖRĖ N AS. TeL 925-8063

Sekret. Aleksas Padvaiskas 
pravedė programą pristatydamas 
šimtametę klubo garbės narę, 
ponią Apoloniją Barauskienę, 
sulaukusią 102 m. amžiaus. Ba
rauskienė pakalbėjo keletą mi
nučių ir klubui palinkėjo sėk
mės. Tenka pabrėžti, kad Baraus
kienė ir Šileikis tik du tebėra i kauskų name su žemės plotu ir

- likę, kaip sako: “Charter mem- j sodu, prie 127 ir Cicero, jūsų ta- 
bers”. Apolonija sako, kad klu- { pytą Žukauskienės portretą, man 
be ji nematanti daug “gryno j patarus, atidavė Balzeko muzie- 
kraujo” zarasiškiu, bet džiaugia-! jui. Atvažiavo su troku ir išsi-

t si, kad klubas skaitlingas ir gra- į vežė. Čia jam buvo ne vieta, nes 
žiai gyvuoja. ^Šileikis ir p. Ba-| lubos per žemos, stovėjo nuo lu- 
rauskiėnė pašoko polkutę. Vie-j bų iki žemės.
nas ponas dar ir paveikslą jud-’ — Dėkui, mieloji ponia, už ma> 
vieju “nušovė”.

M. Šileikis padarė trumpą in 
terviu su p. Barauskiene. Pa_] * iklausta: į

— Ar atsimenate, kai 1933 m. j 
kilo mintis steigti Zarasiškiu klu*

Vbą? *
—; Kaip neatsiminsi, — ji sa

ko. — Uršulė Žukauskienė buvo 
kilusi iš Salako, o aš — iš Kiške
lių, Salako parapijoj. : 
kienė mano pusseserė. O mano! 
pirmas vyras Sakalas. Nė vieno 

j Zarasiškiu klubo parengimo ne
praleisdavau, ateidavau.

i lonų. pokalbį.
Gegužinė buvo sėkminga. Da 

Į bar lauksime. Zarasiškiu klubo 
J rudeninio banketo. Iki pasima- 
j tymo! Klubo koresp-
; -------------------i

e 1924 m. susikorė Lietuvos 
ugniagesių organizacijų sąjunga, 
kuri apjungė ugniagesių koman- 

Žukaus-j^as- ^30 m. ši sąjunga turėjo 
i apjungusi 80 civilių ugniagesių 
komandų su apie 4.000 narių. 
Pažymėtina, kad Lietuvos ka
riuomenė kiekvienais metais pa- 

700 ugniagesiųJi dar pridūrė, kad mažai ma- ruošdavo ap
tanti mūsų krašto klubo narių. Bet jie, paleisti į atsargą, dau- 
Aš atsakiau, nesudaro skirtumo, i guma išsiskirstydavo po plačius 

I kokios parapijos bebūtume, esą- j kaimus ir taip likdavosi neorga- 
me lietuviai ir tai gerai. Taip Į vizuoti.
reikia; kad būtume vienoje krū- [ --------------------
voje lietuviai. — Dėl taršos vandenyje ir dėl

— Bet pradėkime iš pradžios, didelio’ bakterijų skaičiaus kai 
ji sako- — Atsimeni, kai Uršu- kurie šiaurės Čikagos paplūdi- 

I Lės ir Juozo Žukauskų namuose miai pirmadienį ir antradienį 
I prie Ceirnak ir Halsted gatvių buvo uždaryti.

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi y atstumu.

ANTANAI VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

VANCE FUNERAL HOAIE
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 kih A. M.

Liotuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00^:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukvs 
Talat: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE-
CHICAGO, IL 60629

1424 South 50th Avenue 
' Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZOŽIONYT8 

Programos vodoja

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
iš WTIS stoties, 1110 AM bangi.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tfclef. 778-5374
--------------,a,a»-a i a, . z

For constipation 
you’ll call it

—sThe Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call "The Overnight Wonder.”

It's todays Ex-Lax' and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body's 
own natural rhythm.Try it tonight You'll like the 
wayyou feel in the morning!

Chocolated or pilk Ex-Lax is 
Wonder’

PATS SKATTYK IR DAR KJ- 
TUS PARARM SKAITYTI i 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” |

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

M. GELŽINIS

IEVOS SIMONAITYTĖS
LITERARINĖ-POLITINĖ

KŪRYBA
(Tęsinys)

veiktas, išmokėjo literatūros laureatei jos pratraldytą pre
miją antrą kartą.

“Šimoniuose ’ autorė atvaizdavo Klaipėdos apskrities Va
nagų parapiją, savo gimtinę, labai tiksliai. Tai vaizdai tikro 
Mažosios Lietuvos kampelio su visomis savo stiprybėmis ir 
ydomis. Sentimento pagauta, jį rašo: “Vis maloniau ii’ jaukiau 
čia darUsi” (pusi. lu). O kiek toliau atidengiamas toks vaiz
das: "šiandien apylinkėje gyvena pasiturį ūkininkai, kurie 
visi naujai pasistatė. Visur, kur tik žvelgi, matai raudonuo
jant, baltuojant ar marguojant dailius ūkius, kurie taip ma
loniai akį glamonėja” (pusi. 14). Didžioje Lietuvoje “Šimo
niai” kokio literarinio entuziazmo nesukėlė ir kuomet 1936 
metais buvo leidžiama antroji laida, ji teišėjo 2.000 egz.

Jau niaukėsi mūsų valstybės politinis dangus, kai 1938 m. 
išėjo iš spaudos Ievos Simonaitytės antrasis veikalas “Pava
sarių Audroj”. Daugelį metų vėliau, 1965 m., autorė apie šitą 
knygą rašė savo “Nebaigtoje Knygoje” ,taip: “Protarpiais 
rašinėjau. Išleidau dar vieną nežymią knygelę. Ji buvo pa
rašyta anksčiau negu “Šimoniai”. (Nebaigta knyga, p. 261.)

Šitoje knygoje autorė paskelbė savo (nepriklausomybės 
laikų) politinį credo. Pačioje pradžioje ji iškilmingai praneša 
— “Ir kėlėsi Lietuva” ir kiek toliau aiškina Lietuvos prisi
kėlimo priežastingumą: “Tik vyrų drąsa, jaunų karžygių pasi
ryžimas mirti už tai, kas jiems brangu, iškėlė Lietuvą”. Bet 
ir jos gimtinė' yra prisikėlimo saulės spinduliuose, nes “Pra
švito Aušra ir Mažojoj Lietuvoj”.

Autorė toliau vaizduoja Klaipėdos krašto jaunųjų drau
gijų atsiradimą ir veiklą. Jos vaizduojami jaunieji veikėjai, o 
dar daugiau veikėjos, dirba “Vardan tos Lietuvos” ir karštos 
lūpos nenustoja kartoti “Nušvint išvaduota visa Lietuva”. 
O savo pačios jausmus ji šaukia Advės balsu: “Ak, aš myliu, 
myliu, myliu Lietuvą”. Ir kuomet autorės kita veikėja Ėvė 
pareiškė “.. . ir dabar aš jau tautiškai nusistačiusi lietuvaitė”, 
kiekvienas skaitytojų supras, kad tai pačios Simonaitytės poli
tinis credo. -

Paskutinis knygos skyrius, pavadintas “MLS”; primena 
raides, išsiuvinėtas Klaipėdos sukilėlių žaliuose rankovių raiš
čiuose. šio skyriaus tema yra savanorių įsiveržimas į miestą ' 

• ir žygio pergalė ir laimėjimas.
Ir kai 1939 m. dar išėjo autorės trečiasis veikalas “Vilius 

Karalius”, visa Lietuva džiaugėsi savb taip tvirtai tautiškai 
nusistačiusią rašytoja.

Lietuvos vyriausybė labai vertino jos darbą ir atsinešė 
į Simonaitytę labai palankiai. Iki 1936 m. ji buvo Klaipėdos 
krašto Direktorijos valdininkė ir dirbo Seimelio biure, eida
ma vertėjos pareigas. Jos mėnesinė alga siekė netoli 50() litų. 
Bet 11M16 m. pradžioje ji dėl skaudančios kojos tarnybos atsi
sakė. Tuomet Lietuvos vyriausybė nuo 1934> m. kevo 1 d. jai 

_ skyrė 3(10 litų mėnesinę pensiją.
Ar buvo jau nepriklausomybės laikais kokių nors žymių, 

kad Simonaitytė buvusi komunistiškų palinkimų? Jos nuo
latiniai išsišokimai prieš religiją ir bažnyčią ir jos užsispyręs 
povą nikių vaikų teisinimas buvo laikomi ar tai rašytojos as
meniškomis ekstravagancijomis ar labai pribrendusios socia
linės problemos kėlimas viešumon. Ir visuomenė jai ir jos 
kūrybai jokių komunistiškų tendencijų neprikišo. Bei buvo ir 
keli žmonės, kurie dėt jos buvo pradėję abejoti. Vienas iš jų, 
Martynas B'rakas, kartą, diskutuodami Simonaitytės kūrybą, 
teigė, kad jis nepriklausomybės laikais negalėjęs jus veikallj 
iki galo skaityti, nes jie jam atrodę komunistiškomis pynėmis.

(Bus daugiau)

.-/■į.-*., aut

CHARLES STASUKAIUS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

f į
F

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA £R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
y .

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DITIONEp KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
A g 1410 So. 50th Ave^ Cicero

* • Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMflULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

DALYSE.

W54 So. HALSTED STREET TeL 1 Artu 7-lfll

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50tii Ave^ Cicero, 11L TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVE. Tel.: YArdi 71138 - U3i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCT)

2424 WEST 69th STREET REpublio 7-1211
1102K SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HH1*, HL 174-4411

' ___ - i
i * 1 UBX- . ■ ■ - ————<
| PHILLIPS - LABANAUSKAS ’
I 3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, August 19, 1981
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APIE POLICIJĄ
(Iš žurnalo “Der Spkgel”)

Į kalėjimą patenka savo kele- 1977 m. buvo net tuzinas to
gų pagautas Hamburge spėčiau kių. kurie Scx-turguje įsimaisę 
Uos komisijos viršininkas, tyri
nėjantis korupciją ir kriminali
nius veiksmus įstatymų snuge- 
to ų. Kyla klausimas, ar vokie- 
čų policininkai yra blogesni už j 
britų Bobby s arba U. S.—Cops, 
kurių nusikaltimai jau nė vie
no nestebintų?

Policijos būstinėse arba cent
ruose tekiais klausimais nekal
bama, jie tabu. Kiek policijos 
nusikaltimų padaroma-skaičiai 
nepatiriami. Tokie atvejai, kur 
policininkai vagia, apgauna. įsi-. 
veržia, kur jie yra paperkami, ’ 
su padugnių pasauliu ryšių turi, 
arba patys visokius užpuolimus 
įvykdo, yra dažni.

Pavyzdžiai: Vyras nušauna 
žmoną, būk ji su negru drauga
vo. žmona greitkelyje savo au
tomobilį sužalojo. Vyras tą au
tomobilį įstumia į Main upę ir 
praneša, kad automobilis pavog-

buvo. 1980 m. detektyvas Car
rington buvo septyneriems me
tams nubaustas, nes jis 400 kg. 
Cannabs (marijuana) dideliam 
orekiautojui. pardavė. Taip pat 
•r vokiečių policininkų ir jų po- 
licijos komisarų nusiskalstamu- j 
mas yra ne kitoks, kaip eilinių ' 
piliečių, nes nusikakimų kvota 
policijai yra tokia pati, kaip nu- j 
sikaltimų kvota visam gyvento-! 
jų skaičiui. Vokiečių policijos 
nusikalstamumas nuo 1976 iki 
1979 m. yra du ir pusė kartų * 
padidėjęs. Iš jų 100 policininkų 
3 yra nusikaltėliai. Statistika, ve j 
dama apie policijos nusikaltimus, I 
surištus su tarnyba viešai nes-; 
kelbiama; ji laikoma stalčiuje. Į 
Ir kai Vak- Berlyno Teisingumo 
senato-'ius panoro kas metų ket
virtį duoti jam atskaitą apie po
licijos nusikaltimus, tai polici
jos lobby įtūžo.

vaikams ,

. Namai, — P«rd*yl«nai
UAL ESTAT1 FOR SALS

MmmI, Ž»m4 — Fardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

Į prekyvietę įsiveržusį vagį 
pagauna penki policininkai, Va 
gis turi pavogęs 70.000 vokišku 
markių. Kas tie nusikaltėliai? 
Atsakymas: aukštesnio rango po 
licijos valdininkai, net krimina- f 
linio skyriaus Oberkomisatas.

Žinoma, kad policininkas tu
ri būti sąmoningas teisės ir tei
sybės gynėjas, jis yra paruoštas 
ginti kitus nuo nusikaltimų ir 
taip pat nusikaltimus išaiškinti. 
Nepraeina J. A. V. nė viena sa
vaitė, kur policininkas nebūtų 
kuo nors nusikaltęs ar su pa
dugnių pasauliu ryšių nepalai
kęs arba teismuose teisiamas ne
būtų-

New Yorke laike dvieju metų 
62 policininkai (police officers), 
detektyvai, inspektoriai buvo 
iki 5ft.000 dol. bausmėmis nu
bausti, nes jie lošimų klubų bu
vo paperkami. Nesenai buvo tei
siami 7 ‘ Cops, kurie Brooklyne 
turėjo net specialią kasą; *vad. 
Pad. Į ją buvo įmokami lošimų 
klubų policijai paperkamieji pi
nigai.,Net ir Anglijoje, kur Bob^ 
bys tokie švelnūs atrodo, pašto 
apgrobimai nebūna be policijos 
žinios. Metų metais vyksta teis
mai, kur teisiami policininkai už 
nusikaltimus.

Waren sidabriniais išdirbiniais, 
Meisnerio porcelanu, Edeka na
mu apyvokos išdirbiniais. Jis ne
šėsi į namus pinigus, visokias 
raštinės mašinas, kasečių rekor
derius, foto aparatus. Kai Wei- 
nertas buvo sugautas, jo bute 
buvo rasta gėrybių iki 100.006 
markių vertės.

Nelaikoma ^policijos skandalu, 
bet eiliniu įvykiu, iŠ girtų žmo- 

drauge atostogų važiavo. Dide- n,ų ir?s^ l^1'
- J sene įdejima^^p^ęat isį >ęgy- 

! vu žmohiiį? puMgų.ipasiėiiĄinąę,- 
nelaiminguose atsitikimuose nu
kentėjusiųjų pinigų pasiėmimas, 
vitrinose* išstatytų prekių vogi- 

’ mas. '
Štai ir ^vėUpGiięijos. viršininkas 

pagaunamas dfdO^parduotuvėš 
seklio su; feet linais pavogtais 
laikrodžiaiš.j'Arba.i ir vėl, aukš
tas policijds'ripSrėigūnas pavagia 
brangenybių už 80.000 vok. mar
kių. Dar įdomiau: iš Bremeno 
uosto policija vagia viską, ką

Už policijos teikiamą informaĮ 
?:ja apie nusikaltėlius, kurie pi- j 
liečiams padaro žalos, policijos, 
pareigūnai išreikalauja pinigų.! 
Pav., automobilių pardavėjas, j 
kuris ir pats vagystėje buvo įsi- j 
vėlęs, dalinosi savo grobiu su i 
aukšto rango policijos tarnauto
ju; su juo tenisą ložė ir į Italiją

tiems kriminaliniams nusikalti- [ 
mams išaiškinti reikalingi tarpi-j 
ninkai, kurie j pogrindi nugrims 
■ a. Kas gali garantuoti, kad dide
li “tepimo” pinigai nesugundys 
policijos ir saugumo, taip rašo, 
"Hamburger Abendblatt”.

Pavyzdys vėl charakteringas, 
kaip Berlyno aukštas kriminali
nės policijos valdininkas Hasch-j 
supirkėjas, pats būdamas vienos 
smuklės savininku, priima 43.000 
vok. markių, pats įteikdamas 3 
kg. hašiši kitam agentui

ji viešai neskelbiama, nes poli
cijos tarnautojai nėra geriausio 
sharakterio, jautriausi ir žmo
nėms draugiškiausi. .

Mokyklose jų paruošimas yra 
geriausias: dvasiškiai aiškina, 
kaip skirti gerą, nuo blogo, "dės
toma disciplinos teisė, tarnauto
jų teisė, policijos teisė, bau
džiamoji teisė. Bet-kodėl toks 
skaičius kriminalistų jų tarpe? 

-Gal saocialė būklė dėl ito kalta? 
Greičiausia, kad, matant ir gir
dint kriminalą, pagunda yra ne
išvengiama, nes policiją yra vai- 

,kai tos pačios gyventojų ben- 
■ druomenės, kurią jie saugo.

Buvęs Šiaulių policininkus

AntrnG Smetonos filmas pu už* f 
baigtas gaminti. Filmas paga- ' 
mintas profesionaliai. Vaizduo j 
ss matomi jo gyvenimo įvykiai 
Lietuvoje ir jam atvykus į Ame- j 
riką. Sis filmas pirmą kai tą bus 
rodomas Les Angeles šv. Kaži- ] 
micro žilėje rugsėjo 20 d., sęk- 
inad enį, 12:30 vai. popiet. Įėji
mas suagusiems 2 dol. asmeniui 
Mc’kyklrnio amžiaus 
veltui.

— ^Lietuvių Dienų" žurnalo 
parengimas bus rugsėjo 13 d.r 
sekmadienį, šv. Kazimiero vėsi
namoje salėje. Visas pelnas eis 
spaudos paramai. Visi kviečiami 
dalyvauti. Pradžia 12:30 vai. po
piet. Bus lietuviški pietūs, graži 
programa ir dovanų traukimas.

— Šv. Kazimiero parapijos 40 
metų jubiliejaus užbaigimas su 
padėkos Mišiomis ir koncertiniu 
baliumi yra rengiamas spalio 
25 d. parapijos salėje. Padėkos 

r1 Mišios ir pamokslas 10:30 vai.
I vai. popiet balius ir koncerti
nė dalis, dalyvaujant solistei Vi- 
džiūnienei iš Phoenix, Arizona.

PASKOLOS PERKAN'f NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Iii. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS W 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So, Kedzie Ave. — 778-2233

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
... . o --j-- Igami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

;— Liet. Atgimimo Sąjūdžio zu> pikelis gražus kiemas. $48,000.
seniūnų tarybos susirinkimas
vyks Clevelande rugsėjo 5 ir 6 ganų),' 
dienotais. Ten pat bus paminėta • $51,500.
dvisavaitinės L. Lietuvos 35 me
tu sukaktis.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie- 
, mūrinis. 2 mašinų garažas.

ENERGY 
WISE .

Utoft uos of diswasher 
to once a day, eft er the 
evening meal, and cut 
excessive uso of wstor 
«nd electricity.

be a ?<3 Levi

ixcuibi Aliam agentui.
Smuklės savininkas trijų gink Itik randa įpakuotose dezese. 

, .. v rtnliPiinc' tamSTl-
luotų policijos tarnautojų suaręs 
tuojamas. Jis buvo jų kolega, 31!

\ metų amžiaus, kuris dieną įsta
tymus saugojo, o naktimis savo 
smuklėje narkotkais prekiavo.

Sykį dingo Hamburge heroi
no 130.000 markių vertės spe
cialioje apsaugos spintoje, penk
tame aukšte Policijos prezidiu
me. Sekso ir naktiniu lokalu vie 
tos, kurios turėtų būti policijos 
kontroliuojamos, yra kyšiais po- 

j liejai paperkamos, kad nebūtų 
kontroliuoj amos.

Prostitucija taip pat naudinga 
policijai. Nors kiekvienas sako, 
kad turi teisę apmokamą meilu
žę turėti, tačiau Dortmunde teis 
mo sprendimuose, liečiančiuose 
policijos komisarus, teisėjai ir 
advokatai su tuo nesutinka. Net 
oornografinėje spaudoje polici
jos viršininkai ir komisarai savo 
meilužes garsina, o patys save 
kaip sekso simbolius vakarais 
policijos mokyklose kaip Pomo 
žvaigždes rodo.

1972 metais Peter Weinert, 31 
metų (Polizeiobermeister) pra
dėjo savo karjerą su kitu poli
cijos automobilyje. Pradžioje 
jie naktimis įsibrovimus daryda
vo, išdaužydavo prekyviečių lan
gus, geresnes prekes sau pasiim
davo. Ilgus metus abu kolegos 
apsirūpino save Solinger Stahl-

Vienas policijos tarnautojas ap
vagia gasolino stotį 38.000 mar
kių sumai. Tą “žygį” jis padaro

— Edvardas R. Jankus iš Mar
quette Parko, Illinois Technolo
gijos Instituto studentas, vasa
ros metu atliko RTOC apmoky
mą Aviacijos bazėje, McConnel,

persirėdęs. Tie darbai darbeliai ’ Kansas. :
įvykdomi super-policininkų. Hei I _ Los Angeles Rirutiečių pik- 

! nikas - gegužinė , įvyks rugsėjo 
6 dieną, sekmadienį, 1 vai. po
piet prie mėlynojo Pacifiko, 

I p. Sinkių rezidencijos puošnia
me sode, palmių ir kilų medžių 
pavėsyje, 233 Margareta Avė., 
Santa Mo’nięa, Cal. Bus geros 
vaišės ir laimėjimų stalas. Biru- 
tietės nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti ir tuo paremti jų at-’ 
liekamą lietuviškosios šalpos 
darba. ' -

—- Buv. Lietuvos prezidento

delberge policijos obermeisteris { 
Selg nuteistas .11 metų kalėti už 
apvogimą net 4 bankų —174.- 
000 markių sumai. Mat jis buvo 
nusipirkęs namus -ūž 166.000 ir 
jam pinigai buvo reikalingi. Su
gautas, areštuotas, pas jį rasta 
6 revolveriai, 3 pistoletai,-1000 
šovinių.

Kad policininkai nėra angelai, 
ko iš jų žmonės reikalauja, yra 
gerai žinoma tiesa. Nors Vak. 
Vokietijoje statistika apie poli
cijos tarnautojus, surenkama, bet

Kool-AicT...On A Stiek
BRAND SOFT DRLNK MIX

1 emrdope KOOL-AID® 
Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cvp sugar
1 guar! water

Frozen Suckers < -Sėea.
Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

— Prof. M. Mackevičiaus pa
gerbimas 75 metų sukakties 
proga rengiamas š.m. spalio mėn. 
11 d. 3 vaL p.p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Bus trumpa j 
akademija, meninė dalis, kurią; 
išpildys viešnia iš Floridos sol. 
Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė, 
ir vaišės. Dėl platesnių informa
cijų ir rezervacijų prašoma 
skambinti p. O. Gradinskienei j 
tel. 376-1998.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos viri $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių ; 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 .ps!. Kaina $5.
Gaunama ‘'Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

•- Ave., Chicago. IL 60629;

1
Pirkite senoviškai

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

UNIJOS .NEPJAUNA
DEDANČIOS VIŠTOS

• 4 butų mūrinis, apie §9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.

< Brighton Parke. §57,700. ,

Į > Statybai gražus sklypas 
j Marquette Parke.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avt.
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir. taikome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame .ir esame apdraustLĮ

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue < 

■5 Chicago, 1L60629.
434-9655 ar 737-i 71Z

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas Ir Taisymai 
2646 West S<hh Street 
Tai. REpubBc 7-1941

r*

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus,

Dt, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____________________________ _

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money ordeq, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

54.00
$3.00

52.00

173* So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

gauiiaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Lr kitiems, kurie tad 
darbus dirba.

SLA — išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerft 
apdraudų savo nariams

. A T
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ScA neieSko pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Kiekiančiaai - 
aukštojo mokslo ir ju Eyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metanai.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J ixavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės Į SLA jstrašytL

PHILADELPHIA, Pa. — Fila
delfijoje 134 metus ėjo The Phi
ladelphia Bulletin, populiarus 
angliškas laikraštis. Per pasku
tinius metus unijų iškovotos di
delės algos darbininkams, atnau
jinta kc'nkurėncija iš rytinio 
dienraščio, km ii gaura daugiau 
skelbimų negu popietinis Bulle
tin, finansinę padėlį taip apsun
kino, kad laikraštis turėjo $7.5 
miujouo nuostolių 1979 melais, 
$13.4 mil. 1980 metais, o pirmais 
šių metų 6 mėnesiais jau turėjo 
$10.3 mil. nuostolio.

Tc'kiai padėčiai esant, leidėjai 
reikalą atvirai išdėstė ir reikala
vo, kad visas personalas sutik
tų sumažinti algas 5 milijonais 
dolerių. Jeigu 1,901 tarnautojas, 
ypač unijos, nesutiktų, tada lei
dėjai neturėtų kitos išeities, 
kaip laikraštį uždaryti. Savaitę 
apsvarstę reikalą, darbininkai ir 
tarnautojai nutarė nepjauti vis 
tos, kuri deda kiaušinius. Geriau 
kiek susiveržti diržus, sumažinti 
algas, kad tik laikraštis išeitų.

VALDIS REALTY
2044 W. 69th St. . 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba-737-8534

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

^LA — valkus 
11,000

Galite kreipta Ir tieatal 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TM. till) M4-H1I

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

SAVININKAS PARDUODA 5 kamba
rių mūrinį namą ant 1% sklypo, nau
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
mašinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
vietovė. Kaina viri $40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

Notary Pvbllc
INCOME FAX SERVICE

4259 S. Mtplswood. Tol. 254-7451 
Taip pot daromi vertimai, giminiu 
iškviotimai, pildomi piiiatyb4a pro. 

tymai ir kitokį blankai.

miscellaneous
[vairūs Dalyki!

HOMEOWNERS POLICY

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING 

' •
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

F. Z*po Iii, A^enr .. *
3203 W. 95th St Į 
Evor3. Pirk, III. 
60642, . 424-B654

State Farrrt Twe anti Casualty Company •(

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vaLr nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais rtuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

T&F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

AdVOKAtSj

GINTARAS P. CEPINA3
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryti 

iki 6 vai vak. Šeštadieni nmz
B vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161

2649 West 63rd Street
Chicago. m. 60629

DENTURE WEARERS
j A major $ 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, August 19, 1981




