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Prez. Carterio dokumentus nukopijavo 
Dayton universiteto studentas 
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JAM PADAVĖ RANKRAŠTĮ NUPLĖŠTAIS VIRŠE- 
' LIAIS RINKIMINĖS KAMPANIJOS TARNAUTOJA

mi tėčiui. Jis papasakojo, kaip 
jis ten pateko, kas viską tvarkė 
ir kas jam liepė padaryti nuo
rašus. Vėliau jį klausinėjo FBI 
agentai, dirbantieji pakomite
čiui.

DAYTON,. Ohio. — Davton 
universiteto studentas Mark 
Ashworth ketvirtadienį pranešė 
spaudos, atstovams, kad 1980 
metais, prezidento Carterio ir R. 
Reagano rinkiminės kampanijos 
metu,- debatų- dokumentus jam 
padavė Emily Ford, rinkiminės 
Reagano-Bush kampanijos raš
tinės tarnautoja'.

Tuo-metu prez. Carterio ir R. 
BėaganoĮ rinkiminė kampanija 
ėjo .prie pabaigos. Liko ?pats 
svarbiausias dalykas —- kandi
datų rinkiminės kampanijos de
batai. Debatai buvo labai svar
būs. Visi-žinojo; kad Niksonas 
pralaimėjo rinkimus todėl, kad 
-J. Kennedy buvo geras debati- 
ninkaš^ ' Jis lengvai ir aiškiai 
kalbėjo, mokėjo į paprastus 
klausimus įdėli dvasios, rinki
minės nuotaikos. Z

' - . 1 ‘ -

R. Reaganas kreipė ypatingą 
dėmesį į debatus, nes jie^alėjo 
jam lydėti-laimėti rinkiinus.

Mark Ashworth 4 prisimena, 
kad prezidento Carterio panios-- 
tas raitas buvo jam paduotas ir 
įsakyti parųoštif diddką Jų skai- 
čių. Įsakyk" padaryti'jasde- 
šimt k^ujųž- Jdš ^ea^-Jėlk^ngos 
Jame$-tBakręriuį, - kuris 'yrapva- ■

DAR NEŽINO APIE 
LĖKTUVO TRAGEDIJĄ

NEW YORK, N.Y. — Atėjo iš 
rusų pavergtos Lietuvos rugsė- 
so 1, 2 ir 3 dienų Vilniuje lei
džiamos Tiesos numeriai.

Mes žinome, kad rugsėjo 1 d. 
Sovietų karo lakūnas, gavęs sa- 

-vo viršininko įsakymą, - nušovė 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą 
ir atėmė gyvybę 269 žmonėms.* 

iš - Aliaskos' į 
esantį Honšu

Lėktuvas skrido 
Hokaidos saloje 
aerodromą.

Amerikoje ir
jame pasaulyje aprašytas lėktu- 
ycp-nušovimas, kiekviename di
desniame mięste, keliami-—pro 
testai', bet Vilnių jei rusų-kontro
liuojama “Tiesa” ,.dar- nebuvo 
įdėjusi nė vieno žodžio iki rug-

Reikia -.ganyti, 
ižia,- įsak^jinu- 
neleido *^fcįos

kad 
mušti:

*.
I

IgįMį

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas ket
virtadienio vakare įsakė Sovietų 
aviacijai — Aerofloto bendrovei 
nutraukti visas savo operacijas 
JAV-se, o Sovietų aviacijos 
agentams ir tarnautojams išva- 

• žiuoti iš Amerikos iki ateinančio 
ketvirtadienio. Rusai turi šešias 
dienas nutraukti visa savo veda- I

I mą ar planuojamą biznį ir išva- 
i žiuoti iš Amerikos. Amerikos 
j aviacijos bendrovės jau seniai 
J nutraukė ryšius su Sovietų Są
junga.

Prez. Reaganas praeitų metų 
sausio 5 diena uždraudė Aero- I 4

floto lėktuvams įskristi į JAV, 
kai Sovietų valdžia labai jau at
kakliai kišosi į Lenkijos reika
lus. Sovietų lėktuvai naudojosi 
Kanados aerodromais, jeigu no-| 
ba išvežti juos iš JAV.
ba nuvežti juos iš JAV.
\ Sovietų lėktuvai į Ameriką 
neatskrįsdavp, bet Sovietų A'ero- 

YIoFčfligentai iki šio meto veikė 
iš New Yorko ir Washingtono..

SEKR. SHULTZ ĮTIKINO EUROPĄ 
PRIEŠINTIS RUSŲ SAUVALEI .

VISI SOVIETŲ AVIACIJOS TARNAUTOJAI PRIVALO 
IŠVAŽIUOTI Iš JAV IKI KETVIRTADIENIO

Tuo tarpu Gromykos paaiški
nimo argumentų dar nežinome, 
bet sekretorius Shultz pačiam 
Gromykai pareiškė, kad jo pa
aiškinimas vra dar klastingesnis 
negu oficialus valdžios praneši
mas.

Sekretorius Shultz jam pareiš
kė, kad Pietų Korėjos keleivinio 
lėktuvo nurausimas buvo visai 
be pagrindo. Sovietų lėktuvai 
ne vieną kartą įskrido į svetimą 
erdvę, bet iki šio meto-niekas 
Sovietų lėktuvų nenumušė. Ka
da Sovietų karo lėktuvai, skris
dami į Kubą, pateko virš Ame
rikos karinės bazės, tai ameri
kiečiai nešovė į atskridusius 
Sovietų lėktuvus. Vienas Ameri
kos lėktuvas pakilo, rus^jakū- 
nus informavo ir nurodė; kuria 
kryptimi jie gali pasiekti Ha
vanos aerodromą.

Sekretorius Shultz įtikino di
delę daugumą į Madridą šuva- 

-žiauvusių ministerių, kad-Sovie- 
tų vyriausybė privalo atsiprašy
ti už lėktuvo nušovimą ir sumo-

ČILĖS MILITARINĖ POLICIJA SUĖMĖ 
ŠIMTUS PROTESTUOTOJŲ

J
Ashworth’ bųvpAjSasižaidėus 

tv^k^tiįKodak bendroves -kopt^ 
j a -mėtd.' jis nęstųdįją-*
vo, dotlelMr: sutiko dirbti. -ĖkagaM

'NEPASITENKINIMĄ PAREIšKLŠIĄ MOTERIŠKĘ

SANTIAGO, Čilė. — Praeitą karininkai nepritaria savaran- 
ketvirtadienį į Čilės gatves išėjo kiškai kraštą tvarkančiam gen.

Jie gaudė keleivius Aeroflotui,’ kėti atlyginimą nukentėjusių gi- 
siuntė juos į Montrealį, o iš ten i minems- ( 

„ . ^skrisdavo i Maskva, sustodami 
SAN JOSE, Kosta i a. K^h įvairiose vietose pakeliu j. Rusai, 

votojas Eden Pastora. pasiektas Ja^aalril .^uolaidas, veždavo 
telefonu kovoto j ^centre, prane- prekes iki Montrealio,

. o ten jau sukraudavo į Sovietų 
lėktuvus. Visi Sovietų piliečiai 

, būdavo/ priversti skristi į Kana- 
dą^ oiš ten jau pasiekdavo JAV. 
Rusaims apsimokėdavo šios ope
racijos, neš jie turėjo progos už
dirbti dolerius.

Pranešimai iš Madrido sako, 
kad sekretorius George Shultz 
pajėgė įtikinti 35 valstybių mi- 
nisterius, išskyrus du, kad rei
kia imtis sankcijų prieš Sovietų

EDEN PAŠTO RA BOM
BARDAVO MANAGUĄ . Čia įeina ir Pietų Ko- 

’ rėjos vyriausybė. Ji turi gauti 
atlyginimą už numuštą didelį 
Boeing 747 keleivinį lėktuvą. 
Be to. Sovietų valdžia privalo 
pasižadėti, kad ateityje panašių 
žmonių žudynių nebeįvyks.

šė laikratšininkams, kad jo lėk
tuvai bombardavo Managuos 
aerodromą ir sukrėtė visus sos
tinės gyventojus. j

Lakūnų paleistų bombų spro-t 
ginėjimai buvo tokie garsūs,' 
kad sukrėtė visą Nikaraguos 
sostinę. Aerodromo sargai palei- ■

' — s^atoi-iuSsGecdrge'McGov- 
ern, dėhiok’^-htjąrašų'p.ralaimė-,
įęs prezidrniįir&emmus 1972; dar d:desnis P^estuotoju skai-Į

dytį,. kaip, jam pasisektų 1984 m.
tinkimuose.-?

metais, norėtų dar karta paban- į čius, reikalavusių prezidentą A.
JA . v.. . rudyti kairi ia£ nasispkh/ 1984 m ’ Pinočet atsistatydinti iš pareigų

no ir ^ųsh~rmfcirmnei kampazn-* r - J‘
jai? Jis kopijuodavoygausybę’ki^ 
kiurieritų, reikalingų plačiaiį. kam
panija*. Kiti tuos dokumentus 
siuntinėjo suihterfesuotiems žmo
nėms.;

Studentas Ashworth jau: liu
dijo Kongreso sudarytam pako-

— Vakar graikų i ir JAV at
stovai pasirašė .sutartį Graikijoj 
karinėms bazėms laikyti. Grai-

ir leisti krašto gyventojams 
grąžinti demokratinę tvarką.

Militarinė policija naudojo gu
mines lazdas, vandeniui leisti 
vamzdžius. Kada žmonės pradė-

kai už bazes gaus 500 milijonu- *> rinktis j centrines Santiago 
dolerių kasmet.
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Pinočet.

ŽMONĖS PATIRIA 
IŠ RADIJO

NEW YORK, N.Y. — Iš 
vergtos Lietuvos sugrįžusieji lie- ] do porą šūvių į atskridusius lėk- 
tuviai vis dėlto patyrė apie So-f tuvus, bet kai įsibėgimo, tako

pa-.

vietų karo lakūno numuštą Pie
tų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Santiago mieste Čilės policija buvo suėmusi 700 
protestuotojų, bet dalį jų neužilgo turėjo paleisti, 

nes nebuvo įrodymų bylai sudaryti.

gatves, pasiruošusi militarinė 
policija apsupo gatves, vilko 
protestuotojus į paruoštus sunk
vežimius ir vežė žmones į 
ruoštas stovyklas.

Protestuotojai nieko kito 
nori, o vien reikalauja, kad 
nerolas Pinočet pasitrauktų ir

I grąžintų demokratinę tvarką, 
, kuri buvo prieš 10 metų. Pino
čet nuvertė rinktą prezidentą S. 
Allende, perversmo metu jį nu
šovė, prižadėjo aptvarkyti kraš-; setes. Jie užrekorduoja praneši
te reikalus, bet jam nesisekė. 
Krašte viskas pabrango, bet at
lyginimas už darbą nepadidėjo.

Pirmieji pradėjo protestuoti 
vario kasyklų darbininkai. Jie 
reikalavo pakelti algas tfek, kiek 
paskutiniu dešimtmečiu pabran
go maistas ir kiti produktai. 
Prezidentas pasiuntė karius į ka
syklas, suėmė streiko komitetą 
ir uždraudė streikuoti. ■

Valparaiso mieste taip' pat 
žmonės išėjo į gatves. Vietos 
policijai buvo įsakyta išvaikyti 
demonstracijas. Viena moteris 
pasityčiojo iš policijos pareigū
no. tarnaujančio diktatoriui Pi
nočet. Policininkas įsakė mote
riškei eiti namo. Ji nepaklausė, 
tai jis išsiėmė revolverį ir ją 
mirtinai sužeidė. Kituose dides
niuose miestuose taip pat buvo 
demonstracijos. Kas mėnesį tos 
demonstracijos didesnės.

Tvirtinama, kad keli aukštesni klausė 30-čiai komunistinių or- ’ nizacijomis.

gale sprogo galinga bomba ir 
buvo sužeisti trys kareiviai, tai

Pasirodo, kad Lietuvoje ir ki- bet koks šaudymas sustojo. j 3 "'jungą už bereikalinga Pietų

pa-

ne-

tuose kraštuose yra žmonių, ku
rie klausosi “Amerikos balso” 
radijo pranešimus. Daugelis bi
jo klausyti, nes Sovietų valdžia 
baudžia už užsienio radijo žinių 
klausymą, bet atsiranda drąsuo
lių, kurie vis dėlto pasiklauso. 
Grupėmis klausyti darosi pavo
jinga, nes vienas klausytojas 
gali pranešti apie kitus. Bet da
bartinėje Rusijoje naudoja ka-

mą, o vėliau kasetę atiduoda ki
tiems. Kartais jos pasiklauso di
dokas būrys.

, Lietuvoje buvusieji patyrė, 
kad gyventojai žinojo apie lėk
tuvo numušimą ir 269 žmonių 
nužudymą. Žino, kad lėktuvas ir 
visi keleiviai bei įgula nuskendo 
tarptautiniuose vandenyse. Jie 
klausinėjo atvykusių, ka p ta ne
laimė įvyko, šį tą jie žinojo, bet 
norėjo patirti daugiau.

Vidaus reikalų ministeris Luis 
Carrion pranešė, kad propeleriu 
varomas Cesna 402 buvo suža
lotas ir pamažu pradėjo kristi. 
Pastora pranešė, kad abu lėktu
vai grįžo į savo bazes šiaurės 
pašlaitėse. Edcn Pastora tvirti
na, kad netrukus sandinistų va
dovaujama vyriausybė turės 
bėgti į Kubą.

-- Pekinan atskrido Sovietų 
užsienio reikalų ministerio 
vaduotojas Michail Kapica, 
galėtų patraukti kiniečius 
vietų pusėn.

pa- 
kad

Korėjos lėktuvo nušovimą ir 269 
keleivių nužudymą.

Gromyka labai nenorėjo, bet 
sekretorius Shultz užsispyrė, 
kad jis būtinai nori su Gromyka 
susitikti ir aptarti rugsėjo 1 d. 
numušto keleivinio lėktuvo rei
kalą. Galų gale ministeris Gro
myka suliko susitikti Amerikos

• ambasadoje Madride, kad galė
tų išsiaiškinti keleivinio lėktuvo 
numušimo klausimą. Gromyka 
perskaitė oficialų Sovietų val
džios pranešimą, o kai išklausė 
sekr. Shultz nurodytus netiks
lumus ir klastą, tai Gromyka 

j plačiau reikalą paaiškino.

ganizacijų.
Prof. Einšteinas pranešė pre-. 

zidentui Rooseveltui apie na-( 
ciams dirbančių vokiečių moks-i 
lininkų atomo sprogdinimą. Jis 
pranešė, kad naciai naudoja j 
sunkųjį vandenį tikslui pasiekti.« 
Jis pranešė Amerikos moksli
ninkams fizikos ir chemijos for
mulę atomui skaldyti ir apskai
čiavo pagaminamą energiją. Jei 
jis būtų buvęs komunistuojantis 
ar prokomunistas, tai šių žinių 
Amerikai būtų nepranešęs.

FBI Europos studentų ir jau
nimo organizacijų nepažino, tai 
visas jas užrašinėjo komunistė-

FBI NETURĖJO 
TIKSLIŲ ŽINIŲ

WASHINGTON, D C. — Apie 
Amerikon atvykusį mokslininką 
Albert Einstein FBI archyvuose 
buvo labai įtartinos informaci
jos. šiomis dienomis atidaryta 
dalis FBI archyvo, kuriame bu
vo prof. Einšteino byla. Archyve, 
užrašyta, kad profesorius pri-1 mis ar prokomunistinėmis orga-1

MARINAI SUSTABDĖ 
DRŪZŲ ARTILERIJĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Drū- 
zų karinė vadovybė buvo priža
dėjusi daugiau nebešaudyti į 
tarptautinio aerodromo sritį, bet 
ketvirtadienio rytą jie paleido 
kelis artilerijos šovinius į aero
dromo taką.

Kaip tik tuo metu buvo pa
ruoštas pakilti malūnsparnis. 
Jis turėjo nuvežti du Amerikos 
marinų generolus į kitas pozici
jas, bet prasidėjus šaudymui, 
generolai kartu, su kareiviais 
skubėjo į apkasus, šį kartą d Tū
zams nepavyko nė vieno sužeist 
ti. Amerikos marinai, nustatę 
pašlaitę, iš kurios di ūzų kanuoį 
tės paleido šūvius, patys paleido 
kelis artilerijos šūvius. Atrodo, 
kad d.ūzai daugiau nebešaudys 
į ae'odromą saugojančius ma
rinus.

kalendorelis

Prez. R. Reaganas davė vie
ną savaitę visiems Aerofloto 
agentams išvažiuoti iš JAV.

Rugsėjo 11: Jackus, Taulė, 
j Tarėjis, Daugelė, Kiteinis, Me- 
| deina.

Rugsėjo 10: Mikalojus, Var- 
į gūnas, Jausme, Margiris, Kardė,

Rugsėjo 12: šv. P Marijos var
do šventė, Diemedis, Maga, Rai
dė, Demikis.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:10.

Oras šiltas, ūkanotas, lis.



DR. KAZYS SIDLAUSKAS

Netikslus Helsinkio aktų aiškinimas
APYSAKAITĖ SU PAMOKINIMU

Atsiliepiant į Algimanto Gečio 
pastabas

Algimautas Gečys “TŽ” 1933 
m. 27 nr. komentavo Toronte 
padarytą VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelio pranešimą, tarp kitų' 
dalykų liečiantį ir Helsinkio 
aktą.

Dr. K. Bobelis,į esą pasakęs, 
kad pagal Helsinkio aktą, „kiek
viena teritorija, užimta prie
varta, yra laikoma neteisėta”.

A. Gečys rašo: jei būtų toks 
posakis Helsinkio akte, tai dėl 
to akto reikšmės nebūtų kilę lie
tuvių išeivijos visuomenėje jo
kių ginčų ir nuomonių skirtu
mų. Tokio nuostate Helsinkio 
akte nesą.

Reikia manyti, kad darydamas 
tą pareiškimą dr. K. Bobelis 
turėjo galvoj Helsinkio akto 
VIII-jo principo, pripažįstančio 
visoms tautoms laisvo apsispren
dimo teisę, paskutini sakinį. Pa
sak jo, (susitariančios šalys) 
“pripažįsta svarbą atitaisyti bet- 
kokį šio principo pažeidimą”.

Helsinkio aktas buvo ruošia
mas porQ metų geriausių Ame
rikos, Kanados ir Europos vals
tybių teisininkų. Tiek JAV-bių, 
tiek Kanados vyriausybės buvo 
nusistačiusi os nepripažinti tei
sėtais veiksmais Baltijos valsty
bių Įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Jeigu jų būtų buvęs kitoks nu
sistatymas, tai, pagal parastą lo
giką, po Helsinkio akto pasira
šymo Baltijos valstybių diplo
matinės ir konsularinės Įstaigos, 
abiejuose kraštuose turėjo būti 
panaikintos.

■-» Visas nesusipratimas išeivijos 
lietuvių visuomenėje kilo dėl to 
Helsinkio akto II-jo principo^ 

• skelbiančio- dabartinių valsty-* 
binių sienų nepažeidžiamumą. 
Atseit, tų sienų pakeitimo ne
galima siekti karo priemonėmis. 
Bet šis principas jau buvo de
klaruotas 1928 m. Briando-Kel- 
loggo vad. Paryžiaus aktu.

A Geys sako, kad šis princi
i pareiškimu arba slaptu sutari-

Great
American 

Dream

pas galioja tik Helsinkiu aktą 
pasirašiusioms "susitarianšioms 
šalims” Norėčiau atkreipti jo 
dėmesį į to III-jo principo 2-jo 
sakinio pastabą, kad tų sienų 
neliečiamumas galioja ne tik su
sitariančioms šalims, bet ir “vi
sų Europos valstybių sienoms”. 
Kokias kitas Europos valsty
bes galėjo tas Helsinkio aktas 
liesti? Iš visų Europos valsty
bių tik viena Albanija nepasi
rašė Helsinkio akto. Taigi, ko
kias kitas Europos valstybes ir 
jų teritorijas gali tas Helsinkio 
aktas paliesti? Išeitų, kad, šalia 
Albanijos, tik Baltijos valsty. 
bės gali įeiti i šią kategoriją.

Gerai, kad A. Gečys pripažįs
ta, jog Helsinkio aktas, nebūda
mas tarptautinte sutartimi, o tik 
principų deklaraciją, nepadaro 
pilną ‘ dabartinių faktinų sie
nų pripažinimą, bet tai jau la
bai didelis žingsnis ta krypti
mi”.

Noriu atkreipti A. Gečio dė
mesį i Madrido konfefrenciją, 
kurioje dalyvavo ir JAV LB 
veikėjas p. Česonis. Joje JAV 
atstovas Warren Zimerrrian pa
reiškė. kad Baltijos valstybės 
buvo Sovietų Sąjungos jėga už
imtos ir nelegaliai įjungtos Į So
vietų Sąjungą ir kad pagal JAV- 
bių interpretaciją Helsinkio ak
to VIII-sis principas galioja taip
gi Baltijos valstybėms. Atrodo, 
kad A. Gečys, rašydamas savo 
pastabas, nebuvo viso reikalo iš
diskutavęs su p. Česoniu.

Savo pastabu pabaigoje apie 
Helsinkio aktą A. Gečys sako, 
esą (susitarinčios šalys) gali 
keisti savo sienas “pagal tarp- 

Jautinę^ teisę, taikingonu^p^ 
me&tėnjiš ū susitarimuft^s t- 
>* f; 71 • - ■Esą, kas gali paneigti nepri
klausomoms valstybėms teisę 
geruoju dėl tavo sienų susitar
ti? O Baltijos valstybių atžvil
giu tas Helsinkio aktas tiek te
reiškia: jei '“Sovietų Sąjunga 
nutartų baigti savo okupaciją ir 
geruoju pasitrauktų iš Baltijos

Montessori mokykla

kraštų, tai Helsinkio susitarimas 
tam nebūtų kliūtis”. Atseit, Sov. 
Sąjunga padarytų malonę Balti
jos tautoms, leisdama joms pa
sitraukti iš Sov. Sąjungos sudė
ties, į kurią jos yyra patekusios 
savo noru, “liaudies” seimų nu
tarimais, nepažeidžiant jokių 
tarptautinės teisės principų.

Atleiskite, bet kiek tas Hel
sinkio aktas kaikam atrodo kon
troversiškas, mes vis dėlto ne
turėtume padaryti tokių išvadų, 
komentuodami Helsinkio aktą 
arba bendrą Baltijos valstybių 
politinę padėtį, kurios pilnai at
liktų Maskvos skelbiamus melus.

Atrodo, A. Gečys klysta, sa
kydamas, esą reikia didelio op
timize® lį&tyti ant tokio pagrin
do “visą lietuviškos veiklos pro
gramą”. Jis turėjo paminėti ne
seniai Europos parlamente pri
imtą rezoliuciją dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padėties, ku- 

' ria remdamasis VLIKas bando 
pastatyti “lietuviškos veiklos 
programą” ant kitų pagrindų, 
šalia Helsinkio akte.

Negalima perdaug kaltinti 
Lietuvių Bendruomenės, jei ji

Pasvalys yra v 
Lietuvos

Gražioje vietoje, ant Lėvenos 
upės kranto stovi Pasvalio mies
telis. Prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą jame 'buvo apie 10,000 gy
ventoją. Dabartinė bažnyčia sta
tyta 1694 metais. 1886 metais 
jai buvo pristatyta koplyčia ir 
du bokštai.

Pasvalio miestelis yra vienas 
seniausių Lietuvoje. D. L. K. 
Gedimino laikais ten jau buvo 
medinė pilis, kurios žymės užsi
liko iki mūsų laikų. Toji pilis 
stovėjo tarp Tatulos ir Mūšos 
upių.

Pasvalys gavo “laisvo miesto” 
teises Zigmanto Augusto laikais, 

iš pradžių perėmė klaidingą Hel
sinkio akto aiškinimą, atitinkan
tį Kremliaus tezes apie Baltijos 
valstybes. Jau pats laikas tą nu
sistatymą pakeisti ir vengti tuos 
ginčus palaikyti lietuvių išeivi
jos visuomenėje.

A. Gečys išrinktas į naują 
PLB valdybą, kuri turėtų viešu 

mu užbaigti šį ginčą dėl Helsin
kio akto, nes toliau ginant LB 
liniją, visuomet prieinama prie 
Kremliaus tezių. Leiskime Krem 
liaus valdovams sugalvoti to
limesnių argumentų įrodan
čių, kodėl jie teisėtai valdo Bal
tijos valstybes ir nepatvirtinki
me savo argumentais jų preten
zijų.

Madrido konferencija, užtru
kusi 31 mėnesi, turi šiomis die
nomis pasibaigti. Vargiai būtų 
tiksiu sakyti, kad vėl šį kartą 
Sov. Sąjunga su savo satelitais 
būtų apgavusį JAV-bes, Kana
dą ir didelę daugumą laisvų 
Europos valstybių delegacijų. 
Jokiame kitame tarptautiniame 
forume Sov. Sąjunga nepaty
rė tiek daug nemalonumų, kiek 
Madrido konferencijoje. “T.Ž. ’ 

ienas senesnių 
miesteliu
liepos 10 dieną, 1559 metais. Sy
kį kryžiuočių ordino Kuršiuo-J 
se mistras Valteris Fiurstenber- 
gas nužudė Zigmunto Augusto 
pasiuntinį. Pastarasis užpyko,' 
surinko kariuomenę ir atvyko į 
Pasvalį, grąsindamas kerštu.

Vokiečių mistras, pasijutęs,; 
kad gali būti blogai, atvyko su ; 
200 raitelių ir atsiprašė kare-į 
liaus. Pasvalys buvo svarbiu 
kelių centru ir jame koncentra-j 

- vosi . žymi prekyba. ! 
. Atsistačius . nepriklausomai. 
Lietuvai, tarpe Pasvalio ir Bir-! 
žų buvo įvykę dideli kivirčiai dėl i 
apskrities centro. Vienas ir ki-; 
tas spyrėsi idėl tos garbės iki 
centreline valdžia neišrišo to ! 
ginčo, visą apylinkę pavadi n-! 
dama “Biržų-Pasvalio apskri
tys”. Bet vėliau, Biržai vistiek ’ 
nugalėjo savo konkurentą.

t 
NUSIBODO JAM ATSAKINĖTI

I TOKIUS KLAUSIMUS I
Aplikantą į Kauno universi-;

tetą atidžiai kvočia sovietiška 
žvalgyba.

— Kuom buvo jūsų tėvas? — 
klausia žvalgybininkas. Į

— Jis buvo ūkininkas, — at
sako studentas. 1

— Kuom buvo tavo senelis?
— Nuomavo iš dvaro žemę.
— O kas buvo tave tolesni 

protėviai?
— Jie buvo beždžionės! Gir

dėjai, tamsta, beždžiones! Ma
no giminė prasidėjo ten, kur 
jūsų užsibaigia.

žvalgybininkas tik antrą die
ną dasiprotėjo ką toks pasaky
mas reiškė...

IR JIE PRADĖJO Iš MAŽO

9 Pasaulyje žmonių prieaug
lis skaičiuojama apie 90 milijo
nu kasmet. ,

Maža klaida sukelia 
dideliu* erzelius

Nors žmonės kartais ir nu
kenčia nuo mandagumo, bet vis
gi be jo negalima apsieiti. Mar
tynas Cieliauka, pasiturintis Už-' 
pečkių kaimo ūkininkas, visai 
netikėtai virto mandagumo 
kankiniu. Dalykas, matote, toks 
išėjo.

Nuėjo Cieliauka į parapiją pas 
vargonininką metrikų pasiimti. 
Vargonininkas truputį šlubas, 
bet šiaip malonus žmogus, ma
loniai priėmė atsilankiusį ir pa
klausė ko jis nori.

— Norėčiau, gerbiamas dva
siškas broli, metriką pasiimti. 
Išeina, kad reikia apsivesti, — 
aiškina Cieliauka.

— Su malonumu patarnausiu.
— Mūsų pareiga yra visiems 

padėti, — atsakė vargonininkas.
— Na, jeigu jau tamsta toks nas. Kreivoji

mandagus, tai ir aš nebūsiu stor
žieviu. Einame išsigerti ant ma
garyčių. Visgi aš ruošiuosiu ap- { 
sivedimui ir mano laisvos die
nos yra trumpos.

Vargonininkas sutiko ir jie
du numaršavo į artimiausią alu
dę. Besisveikindami jiedu pra
rijo dešimtį gurkšnių iš baltos] 
bonkos ir linksmame ūpe žings
niavo atgal.

— Už tavo gerą širdį, —pra- 1 
bilo vargonininkas, — aš tau pa
rašysiu dvejas metrikas!

Priėję prie parapijos raštinės,! 
jiedu bandlė vienas kitą pirmiau I 
įleisti per duris.

— Labai prašau, — sako var
gonininkas. — Tamsta esi mano 
svečias.

— Aš netoks kiaulė, kadpjr- 
mas lįsčiau. — Tamsta užimi 
garbingesnę vietą...

Taip jie vienas kitą prašinėjo; 
per duris iki pagaliau, Cieliau
ka nebeiškęsdamas paėmė var
gonininką už alkūnės ir tempė, 
pro duris. Tas gi Įrėmė Cieliau- 
kąi kelią į. pilvą f ir. priešinasi.. 
Bet vargais negalais Cieliauka] 
paėmę viršų, ir jiedu atsidtuė; 
raštinės viduje.

Vargonininkas priėjo prie di
delių knygų, pradėjo jas vartyti 
ir žiūrinėti. Po kiek laiko, jis 
sako:

— Žinai, Martynai, knygose^ 
tavęs nėra, reiškia tu dar nė-j 
užgimei.

:— Ar tu iš proto išsikraustei? 
— Juk čia esu, reiškia turėjau

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight .

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’

Read label and follow 
directions.

užgirsti, — nerimaujančiai ėmė 
kalbėti Cieliauka.

— Tai gal tavęs nepakrišti- 
no? — Ką gi aš žinau-

— Ar tai tu mane vadini ne
krikštu? — atšovė Cieliauka ir 
pagriebęs už kalnieriaus vargoni.

I ninką ėmė kratyti. Tas gi su- 
• ėmė Cieliauką į glėbį ir verčia 
j žemyn. Taip jie “argumentavo” 

kokį pusvalandį, iki vargoninin
kas oficiališkai nepripažino, jog 
Cieliauka ištikro užgimė ir rape 
pakrikštytas.

Dar sykį pažvelgęs į užrašų 
i knygą, jis surado, jog Martynas 
! Cieliauka, Barboros ir Pranciš

kaus Cieliaukų sūnus, iš Užpeč- 
kių kaimo, gimė tokią ir tokią 
dieną, tokiais ir tokiais metais.

. Šis faktas taip nudžiugino Cie
liauką, kad jis pakvietė vargo-

I nininką dar sykį apsilankyti į 
aludę ir atlikti naujas krikšty-

UŽMIRŠO VIENĄ DALYKĄ
Kandidatas į karininkus bu

vo egzaminuojamas. Tarpe ki
tų klausimų patiekta ir šis:

— Ar tamsta draugauji su 
mergina? ;

— Ne. — atsakė kandidatas.
Atsakymas atrodė įtartinu ir 

pulkininkas liepė pašaukti pro
to ligų ekspertą. Tas vėl klau
sia:

— Kodėl tamsta šaliniesi jau-
nu merginų kompanijos?

— Dėl to. kad žmona man ne
leidžia, -----  atsakę būsimas ka
rininkas

WISE
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plan wtearr
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l.evrt reality, -

Take stock in America.

ANGLIJOS liAPINĖSE !
Eidams per šį kraštą, apsistojau kartą 
Ant kalvos tarp kryžių ir aplink dairiaus, 
0 žvilgsniai neramūs, kaip benamiai paukščiai. 
Nesustojo niekur, — ir kaip jie sustos?

Niekas čia žolynų niekam nesodma, 
Nededa vainikų nei gyvų gėlių. 
Niekam ši vietelė sielos neramina, 
Niekam čia ateiti nėra malonu...

Čia kapai sunykę ir pagriuvę kryžiai, 
Ir takai apkritę stagarais žolių, 
Čia jų nieks nešluoja, niekas nenuvalo, 
Nieks -čia nenaikina piktžolių piktų.

Jos ant kryžių lipa ir paminklus dengia 
Ir takeliais tęsias pirštais atžalų, 
0 stiebai sustingę praeitųjų metų 
Baido, stumia, veja bėgt tolyn nuo jų.

Lekia mano mintys ilgesiu apgaubtos, 
Lekia iš šio krašto, oi, toli, toli.
Kur kapai žolynų žieduose paskęsta. 
Kur takeliai švarūs smėliu užberti.

i 1 Į 
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i
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J ’ KĄ KITI RAŠO 1 ’
Internuoti Lenkijos kariai Lietuvoje

i ’ - t (Tęsinys) .

. Toms diskusijoms galą pada
rydavo mapo motina, suduoda
ma ranka į stalą ir sakydama. 
‘’Vilnius, buvo amžinai Lietu
vos sostinė įr taip turės būti. 
0 dabar laikąs miegoti”. Ka
dangi tie Įnamiai keitėsi, tai j 

’motinai vis iš naujo tekdavo ( 
kartoti savo pasakojimus. , į

Ji tai darydavo mandagiai: 
l'Aš gi namų šeimininkė, hega- 
Iju savo namuose jų užgaulioti, 
reikia aiškinti argumentuotai, 
neužgauliai”, ,
12’^- : i

. Mirė mane motina beveik 104 
mėtų amžiaus Floridoje.

‘ Aš manau, kad tokios kalbos . 
daug^lnii lenkų atidarė akis į 
lietuvių pažiūras, i tą nelemtą 
uniją su jais irų daugelį daly
kų, kurių jie iki tol nebuvo gir

gimus,, sterilizacijos techniką,1 
katilines, ventiliaciją, oro kei
timą ir daugybę kitų detalių. Tuj. 
rėjau .vykdyti ta projektą, pir
mą toki didelį savo gyvenime. 
Labai tam darbui ruošiausi, se
kiau atitinkamą vokišką litera
tūrą. . U ,

Bet likimas lėmė kitaip. Kaip 
vwj paskui sužinojau konfidencia

liai, tam projektui Raudonasis 
Lietuvos Kryžius turėjo sutau
pęs per eilę metų apie 7,000,000 
litų, t. y. per 1,100,000 dolerių. 
Visą tą sumą dr. Alekna; kaip 
man sakė patikimi žmonės, nu
tarė išleisti lenkų bilietams į 
Stockholmą apmokėti. Bilietas 
kainavo 20-30 dolerių, tad pa
skaičiuokite, kiek tūkstančių’ 
žmonių buvo išgelbėta. ’ j

Labdaringas mostas •,

Lenkai buvo iki tol aršiausi'
mūsų priešai, visą laiką kėsino-1 ^ios ir
si sunaikinti Lietuvos valstybėj p^skui pradėjo gaudyti priva-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuie pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

. ė ’ Kelionės užsienin.• j . <
? Tie lenkai susirašinėdavo šū 

Kanada ir JAV, gaudava iš ten 
žaibo greitumu apmokėtas ke
liones Amerikon arba į Londo
ną. Kaikurie turtingesni par- 
da^žrillcĮ savoibrangenybes, laik
rodžius ir patys • apsimokėdavo 
savo keliones iki Stockholm©. Iš 
Rygos iki Stdckholmo. veikė len
kiu lietuvių bendrovė LOT.

Tai buvo tiktai privilegijuota 
lfn^mažū'ma.t Didelė masė tų 
civiliniais drabužiais persirengu
sių ifto^ilizuotų LeŽKijės^ jaunų 
ihteligentųv slapstėsi privačiuo
se butuose:. Dr. Alekna .padarė 'nuotais lenkais; bet niekur nie- ■ 

įmanoma,^ ap- nej ]ietuvių, nei lenkų spau- i 
{ doje nebuvo paminėtas dr, Alek.l 
»nos didvyriškas pasielgimas, R.
Lietuvos Kryžiaus pasiaukoji
mas./Manė- nuomone, šis faktas 
turi -būt iškeltas viešumon, nes 
tai yra vienas kilniausių mūsų 
istorijos lapų. Aš labai prašau, 
jei dar kas yra gyvųjų tarpe iš 
RLK valdybos "(aš buvau tik 
tarnautojas), paskelbti savo at
siminimus. ,>Daug. galėtų papa
sakoti Birštono kurorto direkto
rius dr. Balys Matulionis, deja,

gėriuose buvo perimti rusų val- 
■ visus išvežė Sibiran.

ir sulenkinti lietuvių tautą. Vi
si prisimename Želigovskį, len-

čiuose butuose užsilikusius.
Pas mane gyvenęs inž. Puter-

kų'priespaudą ir lietuvių, perse-; krikštytas-šydas, labai žy-
kiojimą Vilnijos krašte, lietuviš
kų mokyklų uždarinėjimą ir 

, daug, ■ daug kitų piktų - dalykų.
Ir štai tokiu momentu, kai grė
sė gyvybei pavojus, mes gelbė- 
jom.sąvo priešus.?-Tai vienas pa
čių šviesiausių Lietuvos istori
jos lapų/

Aš daug skaičiau ir girdėjau 
lenkų pagyrimų, dėkingumo lie
tuviu valdžiai ir tautai už tokį 
humanišką pasielgimą su inter-

mokėti visiems kelionę lėktų-1 
vais i Stockholmą. švedai no- ; * ' . * »- ‘■ ■ - i 'C e
tiai davė vizas visiems norui-: 
tiems.,-'-/r. '■ 
y PHę . pat Kauno Įgulos šven
toves, gale Laisvės alėjos, buvo 
Ubai didėlis tuščias sklypas — 
Raudonojo lietūvos Kryžiaus 
nuosavybė. 'Ten būvp planuo
jama -pastatyti- didžiausią, po 
universiteto klinikų, ligoninę. 
Sklypas'jau buvo aptvertas aUgs- 
tž mėsine tvorą ir iškasta-.lai 
baį /gili dųobėė pamatams. Jei jau miręs. Galėtų visokių de- 
nęklystų, turėjo būti per 500 Ich- talių parašyti 'buvę tų lagerių

igręitoja paįlba^ keliolika k< 
operacijų . salių,/viėiu žod^u,’ sužinoti, ar Tarptautinis Raudo- 
modęrniUisią ligonine- Liėtūvn-'7 įsasis ’^Kryžius f padėjo ' • » ' -į-.1 * • ; ' ' . .' *- - , ■ .* J ’ *■«» i •.«■.••• ■ *• ’ -• <«

//'n' . .■
/Ber; poĮi.teęhiiikoje įftis-- bilietų girkft RLKr įr savo^ yar- 

antrų.i męfų^štud^javau “Kran-* dti, ar; kaklas nors labdaringos 
Icėuhausbau’;. ir padariau nioder-^ draugijos.
plos ligoĮŪnės projektą. Išstudi- Kai rusai atidavė Vilnių ir vė- 
□ąvau visus tėchniškus reikalą- J liau iižėmė visą Lietuvą, visi li- 
vinitis. operacinių saliu įrea-’ kusiejy lenkai internavimo la-

komendantai. Įdomu pvz. būtų

4

mums
Įkaitinti internuotus lenkus, kiek

Kai rusai ąticiavė Vilnių ir vė-

diškes išvaizdos, paspruko į Len
kiją. Galima įsivaizduoti, ko- 

:kio gatlo jisai ten sulaukė. Tai- 
:pogi ir abu. jo padėjėjai. Broda 
;ir kitas' labai garsus Lenkijos 
■urbanistas Gawronski su žmo
na buvo paimti iš privataus bu
to-ir išvežti.

Išgell^tieji nepamiršo

Išgelbėti mano motinos len
kai mūsų nepamiršo. Pradėjo 
ateiti atvirukai iš Stockholmo, 

•Londono, Amerikos su padėkos 
žodžiais. Lietuva jau buvo so- 

, vietinė respublika. Turėjome 
daug baĮimės. Motina visiems 
atsakinėjo,-prašy dama mums ne
berašyti, duodama suprasti, kad 
tokie padėkos žodžiai ir tokių 
faktų minėjimas gali mums tu
rėti labai nemalonių ir net pa
vojingų pasekmių. Lenkai su
prato ir nustojo rašyti. 

9 f * '

? Dalis išvežtųjų Sibiran pas
kui įsijungė' į Anctersono armi- 
j. bet dalis mirej niio; bado, šai
pi© ir sunkių darbų lageriuose. 
/ Dar viena įdomi detalė: egzi- 
fcjlihė lenkų vyriausybė Londo
ne; pranešė.vienam ūietuyiųj ąd-> 
ypkatui, gyvenančiam Brazili- 
■; o j ,=kad. j i jam ..paskyrė, augščia u- 
sią. .Lenkijos ordiną už lenkų 
gelbėjimą muo išvežimo Sibiran 
.1939 m. Lietuvoje. ’ Tas advo- 
katąšt kurio vardo negaliu mi 
nėti; atsakė priimsiąs tą ordi-

Vieną rytą atsikėliau anksti 
ir pastebėjau, kad lauke jau bu
vo šviesu. Tačiau, kai pažiūrė
jau pro langą, negalėjau matyti 
saulės. Danguje nebuvo debesų, 
bet ir saulės niekur nebuvo ma
tyti. Aš išėjau laukan. Diena bu
vo šilta, pavasariška. Tuomet 
paskambinau (draugei Renatai ir 
sužinojau, kad ji tą patį buvo 
pastebėjusi. Mums abiems at
rodė keista, kad buvo graži, švie
si, šilta diena be saulės. Pasita
rusios nutarėme išeiti ir sužino
ti, kur dingo saulė.

Pradėjome klausinėti sulįstų 
žmonių, ar nežineoi, kur dingo 
saulė? Visi, kurių tik paklau
sėme, pasakė, kad nebuvo net 
pastebėję saulės dingimo, iki 
mes to neparodėme. Mudvi nu
sprendėme pavažiuoti į kitus 
miestus ir paklausinėti. Kas 
nors kur nors turėjo žinoti at
sakymą. Reikėjo tik surasti tą. 
žmogų.- '' ,į :

Staiga Renata pasakė, kad gal 
tik miestuose žmonės negalėjo j 
matyti saulės, nes" oras buvo la-. 
bai nešvarus. Mudvi nuvažia
vome prie vieno miško ir išlipo-

me iš mašinos. Pažiūrėję į dan
gų matėme, kad saulės ir čia nė
ra. Tuomet atsitiko labai keis
tas dalykas: miško gyvulėliai 
atėjo prie mūsų ir susėdę pra
dėjo kalbėti su mumis. Pradžio
je dar buvo kiek sunku supras
ti, ką jie sakė, bet po kiek laiko 
mes gerai supratome. Jie žino
jo, ko mes ieškome ir pasakė, 
kas galėtų mums padėti. Reikia 
nueiti prie vieno urvo tame miš
ke, ir rasime atsakymą. Mudvi 
padėkojome ir išėjome ieškoti 

: to urvo.

-jauti plunksną, todėl išėjome 
eškoti milžinu.
Miško gyvulėliai, atrodo, ir šį 

;artą žinojo, ko mes ieškojome. 
Jie nuvedė mus prie pilies, čia 
luris atidarė trumpa, sena, sto- 
a moterėlė. Jis mums pasakė, 
cad pilyje gyvena piktas milži- 
las, bet žadėjo padėti gauti 
plunksną iš <jo kepurss.

Milžinas tuo tarpu miegojo, 
tai mes pagriebėme plunksną ’r 
norėjome* nešti tam nykštukui. 
Plunksna buvo labai sunki, bet 
gyvulėliai prižadėjo ir toliau 
mums padėti. Visi sukibome ir 
nunešėme milžino plunksną 
nykštukui. Jis labai gražiai pa
dėkojo ir pastūmė šaulę. Netru
kus ji nuriedėjo atgal į dangų. J 
Nykštukas mums pasakė, kad 
negalėjo grąžinti saulės Į dan
gų be vieno iš tų trijų dalykų, 
c pats jų gauti negalėjo, ries bu
vo toks mažas.

Mes atsisveikinome su juo ir 
su gyvulėliais, ir nuvažiavome 

, atgal namo. Kai grįžome, niekas 
neprisiminė, kad saulės nebuvo 
danguje. Tik aš ir Renata nega
lėjome užmiršti tos dienos įvy

ri kių. Kas būtų buvę, jeigu ir 
mudvi nebūtume pastebėjusios, 
kad nėra saulės?

Daiva Tamulaitytė; VII kl.' 
‘’Aušros” Spinduliai

vome jau pa vargu
jome urvą, kuris bu^^^įąll^a- 
slėptas tarp krūmų.
šakas, pamatėme mėl^sĮ^ nykš
tuką. „ , .
ir paklausė labai > aukštu.. balsu, 
ko mes čia. ieškome. Męs j^m- 
papasakojome, kad gyvuliukai 

. čia atsiuntė saulės'ieškoti. N
tukas liepė niekur 
kažkur nubėgo. -Už 
nučių sugrįžo siuiabai/keistaU 
akiniais kuriuos tūrėjorrte-užsi
dėti. Kai jo paklausėme, nykš
tukas atidengė urvą. Net pro 
tuos tamsius akinius pamatėme 
labai stiprią saulės šviesą. Tuc- 

ną su viena sąlyga, būtent, jei Į met jis vėl urvą paslėpė. Mes 
toji vyriausybė jam raštu užtik- 

' r^ns kad nebeturį' jokių^ preten
zijų į Vilnių. Jisai gavo tokį i 
užtikrinimą. Atvyko-specialus- 
atstovas ir įteikė jam ordiną,!
kaip ir kitiems asmenims.

Algirdas Mošinskis

' ■ (Pabaiga)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
■ .‘p 'US* ■ .T*’ *» -<■*"«■. •;

> UTEHATORA, lietuvių Hteratūros, meno tr motslr 
IMI m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrtą. Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipeniai bei įtudijos, ffiustrnotos nuotraukom!* L 
M- K. Cturliordo. M. šūefldo, V. Kašubo*, Ą. Rūgštelės ir JL Varn 
kūrybo* poveikalai*. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ IVENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b Ui 
tinij šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dato 
švente* bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX '. i

„ • • i> • N • .A c . . r • ą • į

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apraly

gyvenimo bruožų iptaiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities tit*

PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalask& 
ftudija apie Hytprihfus, remianti* Pakalni* k 

Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekrienarr 
BetuviuL Eridinys fllustruotM nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
■ritovardžlų pavadlnimaSlr Jų vertinis! | vokiečių kaS*. CaS*1

> LAUKIS LIKK ralytoje* Petronėlė* Orintaftėi at»
mtnknai tr mintys apie lamenls Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik i j. _ - i

> JULIUS JANONIS, poetas ir revolludonleriu*, nesupm 
ta* tr klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje; tik >■ 
furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų j| ggtimj. pavadinti kovotoju už žmogau* tei*^ 
Knyga y>a didelio formato, 255 puslapiu, kainuoja

i

s

(lentai užrištomis akimis bflvo 
nuvežti km nuo universite
to. Jie turėjo nurodyti pasaulio 
šalis ir kryptį, kur yra univer
sitetas. Tie patys jaunuoliai už-i 
duotį pakartojo ir atrištomis ’ 
akimis. Priešingai, negu tikėta- { 
si/ atsakymai teisingesni, kai 
akys užrištos. f

Panašūs rezultatai gauti ir at- $ 
liekant tyrimus su mokiniais, * 
kuriems prie galvų buvo pritvir-į 
tinti magnetai, trukdantys tei- i 
singai nustatyti kryptį, o specia-j 
lūs šalmai ekranuodavo Žemės" 
magnetinio lauko poveikį.

Taigi, galima sakyti, jog žmo- j 
gus turi krypties pojūtį, nors dari 
nėra išaiškinta, kaip šis veikia, j 
Neaišku, ir su kokiu organu šis’ 
pojūtis susijęs, žinoma, kad mie- 
gani jis yra silpnas ir kad mo
terų krypties pojūtis stipresnio 
negu vyrų: ' (E. L.) '■

— Britų darbiečių unijų sek-.’ 
rėtorius Len Murray pranešė,; 
kad kairiasparniai neturi teisės 
kelti jokių politinių streikų.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

MEET THE CHALLENGE! H

KOMPASAS GALVOJE /

Iki šiol tebediskutuojama, kiek 
pojūčių turi žmogus. Tikriausiai 
daugiau negu visiems žinomi 
penki. Anglų mokslininkai atli
ko tyrimus, norėdami išsiaiškin
ti,' ar žmogus jaučią kryptį. Ty- 

Paėję apie dvi valąndag,. bu-, rimai parodė, kad ne vien ba-
landžiai, bet irįkiti Žemės gyvū
nai, tarp jų ir'žmogus, r jaučia
magnetinį Žemes polių. Keli stu-

,mūsų

paklausėme, 'kodėl jis- paėmė 
saulę nuo dangaus.ir. paslėpė-ur
ve. Jis nieko neatsakė,- tikį pa-* 
aiškino, jeigu norime saųlg at
gal gauti, tai turime jam .pada
ryti vieną iš trijų uždavinių: 
surasti labai piktą raganą ir at
nešti jam jos kojinę; užmušti 
slibiną ir jam atnešti slibinoi__________ _______ .

I W ' • v
....... .> dantį arba atnešti pluksną Js

jnimnmiiHiiiiiiniiinHiinhmiHHiinmnniinminniiiinmniffliniHiifininiimifc milžino kepures. Renatai ir man

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
i : ’ ‘ • / * ■

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St,, Chicago, DL 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
.. .. MARIJA NOREIKIENĖ
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atrodė, kad lengviausia būtų
I

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. Atdara šiokiadieniais nuo 1
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

parašė 700

SERVE Willi PRIDE IN 1 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVJFJSIJLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau' per 97 metus.

z'^ .^LA-—atliekai'-kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tucs- 
'”$.* . darbus dirba.. - -a .

•/v SLA — išųibkėjo daugiau. kaip AŠTUONIS MILUONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. ’ i; /

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
, . nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

■ Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
' ‘ - Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
• ’ Kreipkitės į savo-apylinkės kuopų veikėjus,

jie Jums mielai paapibės į SLA, įsirašyti. .*. ■
• Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

r* Tel. (212) 563-2210

5

I

50 metų studijavęs, kaip

ii] knygą, kurion sudėjo viską, ka* Bet kada Ir 
a kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 

Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K* 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertiniu* 

. ! Ir patarė mums toliau studijuoti.
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Dr. A. Butkui nepavyko iš Vilniaus 
parsikviesti studentų ansambli

Dr. A. Butkus Dirvoje, rugpiūčio mėn. 18 dienos lai
doje, “atsikerta” V. Gedrimui, kuris š.m. birželio mėn. 
Akiračiuose parašė, kad A. Butkaus sumanymas atsi
kviesti j Jungtines Amerikos Valstybes gastrolėms iš 
Vilniaus ansamblį “Lietuvą” buvo neįgyvendinamas 
planas.

Dr. A. Butkus pripažįsta, ■ kad toks planas buvęš, 
tik ne tą ansamblį kvietęsį kurį mini V/&>drimas, o Vil
niaus studentų. Ir tai buvo kviečiamas ne lietuvių, o ame
rikiečių mokslininkų vardu, kuris gastroliuotų JAV-ių 
universitetuose.

Reiškia, A. Butkus buvo tokio užmojo sumanytojas 
ir tokio ansamblio kvietėjas. Jis pasisako, kad tokiam 
užmojui įvykdyti buvo kalbėta su JAV ir su dabartinės 
(jis nerašo okupuotos) Lietuvos aukštais pareigūnais, 
kurie tokiam sumanymui pritarė.

Taigi, kas kitas tokias derybas vedė, jei ne JAV 
LB-nės pirmininkas? Jis nutyli, kas gi buvo tie dabar
tinės Lietuvos ir Amerikos aukštieji pareigūnai.

0 vis tik reikia nustebti, kad JAV LB-nės pirmi
ninkas veda derybas su okupuotosios Lietuvos ‘pareigū
nais”. Man rodos, kad išeivijos vadovai jau seniai yra 
paskelbę tokį nusistatymą, kad su okupuotos Lietuvos 
“pareigūnais” nebūtų bendraujama. Bet A. Butkui, ma
tyt, toks išeivijos nusistatymas nepriimtinas. Nejaugi 
JAV LB-nės pirmininkas nežino, kad tokie pareigūnai 
yra tik okupanto tarnai ir jie neatstovauja Lietuvos? 
Be to, kyla ir kitas klausimas, kas A. Butkų įgaliojo 
vesti derybas su okupanto statytiniais? Ar jis mano, kad 
okupuotos Lietuvos samdiniai yra lygūs JAV, laisvo de
mokratinio krašto pareigūnams?

Dr. A. Butkus taip pat prisipažįsta, kad toks jo už
mojis, ir bendraujant su JAV mokslininkais, nepavyko, 
įdomu būtų žinoti, kas buvo tie mokslininkai, su kuriais, 
jis bandė tokį užmojį įvykdyti.

Ar gali vienuolių Marijonų 
leidžiamas katalikiškas laikraš
tis rašyti netiesą, ir kaip tokį 
dalyką reikia suprasti, kieno yra 
tiesa? Aš manyčiau, jei vyriau
sias Draugo redaktorius kun. 
Garšva praleidžia redaktoriaus 
b. k v. straipsnius, tai jie turė
tų būti teisingi ir neturėtų klai
dinti savo skaitytojų.

O jei jie yra teisingi, tai ko 
yra vertos visos tos pastangos 
VLIKo, ALTo, na ir pagaliau 
PLB kuri .dabar labai veržiasi 
j politinį okupuotos Lietuvos 
laisvinimo darbą? Gi paskutiniu 
laiku Californijoje įsteigė Bal
tų Laisvės Lygą, kuri pasamdė 
Hannafordo biznio kompaniją, 
kad padėtų išlaisvinti okupuotą 
Lietuvą.

Ir J. Kojelis parašė Drauge il
giausią straipsni keliolikoj nu
merių, ir džiaugiasi, kad Hanna
fordo Co. atidarė duris Į Wa- 
shingtoną. Na, ir prezidentas 
Ronald Reagan pasirašė ir pa
skelbė 1982 birželio 14 d. oku
puotos Lietuvos laisvės dieną. O ; 
šįmet vėl buvo pakartota 1983 
m. birželio 13, pasirašant prokla 
maciją. To pasirašymo aprašy-!

mas yra birželio 29 dienos Drau
ge. "Nepasitraukime nuo mo
ralinių įsipareigojimų” — pasa
kė prezidentas Ronald Reagan 
Baltuosiuose rūmuose birželio 
13 dieną, pasirašydamas Pabal- 
:iTo Laisvės dienos proklamaciją

Jau antri metai iš eilės JAV 
pabaltiečiai Amerikos Kongre
se praveda rezoliuciją, kuri įpa
reigoja prezidentą birželio 14 d. 
skelbti Pabaltijo laisvės diena. 
Kas dar charakteringa — prezi
dentas pasirinko baltiška — fo
rumą išdėstyti Amerikos politi
kai Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
ka savo komentaruose pastebėjo 
‘ Washington Times”, “Chicagos 
Tribune” ir kiti laikraščiai.

Lietuvių, latvių ir estų jau
nimui demonstruojant iš lauko 
pusės prie Georgetown univer
siteto, ambasadorė dr. Jeanne 
Kirkpatrick padarė beveik ne
įtikėtiną pareiškimą — ji pa
žadėjo Pabaltijo valstybių pa
vergimo klausimą iškelti Jung
tinėse Tautose.

Tas viskas labai gerai. Tam 
mes ir išvykome iš okup. Lietu
vos, kad šauktumėm pasauliui, 
jog mūsų brangią tėvynę Lietu-

Jis teisinasi, kad, nors toks užmojis buvo nesėkmin
gas, bet buvo naudingas, nes pasitarnavo antisovietinei 
propagandai, kadangi JAV valdžios pareigūnai ir moks
lininkai pamatė kiek yra laisvas Vilniaus universitetas, 
kokia yra savarankiška Lietuvos valdžia.

Paskaičius tokį pasiaiškinimą apie jo pastangas ii* 
tokį “laimėjimą”, nuplėšusį okupantui kaukę, galvoji, 
kad,šis LB-nės pirmininkas yra labai naivus,- jei tik po 
tokio bandymo sužinojo, kad'okupuotoje Lietuvoje nėra 
jokios savarankiškos valdžios, nei savarankiškų parei
gūnų, kurie galėtų išleisti ansamblius užsienin, kad oku
puotos Lietuvos valdžia yra Maskva ir be jos žinios bei 
leidimo niekas iš ten negali išvykti. O A. Butkaus vadi
nami pareigūnai yra tik Maskvos tarnai.

Todėl dar kartą reikia stebėtis A. Butkumi, kad jis 
vis dėlto yra dabartinis JAV LB-nės pirmininkas. Atro
do, kad jis, šio užmojo siekdamas, pirma darė pasitari
mus su okupuotos Lietuvos pareigūnais, o tik paskui 
ėmė galvoti ir tik tada suprato, kad okupuotos Lietuvos 
valdžia yra Kremlius. Gaila, kad jis tokiu užmoju klai
dino ir amerikiečius. Kas kas, bet A. Butkus jau turėtų 
žinoti, kad okupantas turi kaukę, nes tą žino ne tik Ame
rikos mokslininkai, bet ir daugybė šiaip šviesesnių ame
rikiečių.

A. Butkus taip pat giriasi, kad jam pavyko išlyginti 
LB-nės santykius su laisvinimo veiksniais. Jei tai būtų 
tikra, jis būtų vertas padėkos. Bet kartu, jis nusiskun
džia, kad likusi RLB-nės problema, nors dėjęs daug pa
stangų nesusipratimams pašalinti ir buvo pašalinta su
skilimo priežastis. Bet tai tik jo aimanos. Juk jam buvo 
aiškiai priminta nutraukti bylą, iškeltą prieš RLB-nę. 
Ar jis tą padarė? Žinoma, jo aimanos yra tik geri norai, 
betgi sakoma, kad gerais norais ir pragaras grįstas. 
Reikia gerų darbų.

A. S.

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

vą užplūdo sąrančiai rusai ir 
viską piešia, naikina ir veža i 
Rusiją. O jei kurie pasiprieši
na, tai tuos gyventojus išveža Į 
Sibirą arba uždaro j beprotna
mius.

Nors b. k v. parašo ir gerų ži
nių, bet daugumoje į tas geras 
žinias, kaip i medaus kibirą 
mėgsta įdėti ir šaukštą smalos. 
Ir tas jau kartojasi dažnai, nuo 
Helsinkio konferescijos. Tada 
b. kv. parašė straipsnį, kad pre
zidentas Fordas ir Vatikano de
legatas pardavė rusams Lietuvą 
už 30 sidabrinių grašių.

Ir šitokį Amerikos įžeidimą 
ponas b. ky. nuolat kartoja. Tai 
reiškia, kad? tie žodžiai yra teisin
gi. O jei teisingi, tai, kaip mi. 
nėjau, visų veiksnių veikla yra 
bevertė.

Tad PLB-nei reikėtų važiuoti 
okup. Lietuvos laisvinti ne 1 
Washingtoria, o Į Maskvą. Jei 
JAV prezidentas Fordas parda
vė Lietuvą rusams Helsinkio 
konferencijoje, tai kaip 'dabar 
galima kalbėtis su kitu JAV 
prez. R. Reogan apie okupuo
tos Lietuvos išlaisvinimą?

O kaip džiaugėsi Algimantas 
česonis Madrido konferencijoje, 
kuomet JAV delegatas drąsiai 
gynė Pabaltijo reikalus. Iš to 
džiaugsmo jis tuojau turėjo te
lefoninį pasikalbėjimą su j. 
Petručiu per Margučio radiją, 
kai to radijo programa buvo 7 
vai. ryto.

Bet b. kv. savo šmeižto JAV- 
prez. Fordui Drauge neatšaukė 
ir toliau gieda savo seną gies
melę, pataikaudamas rusams. Jei 
JAV prezidentas, pripažinęs So
vietams jų II pasaulinio karo 
metu ir pokaryje užimtas val
stybes, tai kodėl JAV prez. R. 
Reagan skelbia, kad jis nepripa
žįsta Aisų užgrobimo?

1983 m. birželio 14 d. Draugas 
paskelbė, kad šiandien Pabal
tijo laisvės diena. Bet b. kv. 
vėl savo žiniose tvirtina, kad va
kariečiai neturi jokių interesų į 
Sovietų užimtas žemes, ypač po 
to, kai jie pasirašė 1976 m. Hel
sinkio paktą, pripažindami so
vietams jų užgrobtas žemes. Tai 
reiškia, kad VLIKo, ALTo ir 
PLB-nės darbai okupuotos Lie
tuvos laisvinime yra tuščios pa
stangos. Tad ir Washingtone lie
tu viii ambasada priklauso ru-i 
sams, o mes džiaugiamės ir jos 
remontui suaukojome $127,000. 
Tai reiškia — suaukojom ■ ru
sams. O Europos parlamentas, 
dėka VLIKo pirmininko dr. K. 
Bobelio, jau pradėjo kovą už 
Pabaltijo tautų išlaisvinimą. 
Tad, kaip dabar suderinti J. Ko
jelio, A. česonio ir b. kv. skel
biamas žinias Drauge?

Antanas Marma

MARAS AMERIKOJE
Pietvakarinėse JAV-se nuo ba

landžio mėnesio būvo užregist
ruoti 35 susirgimai buboniniu 
(liaukiniu) maru. Iki šiol mirė 
šeši žmonės. Laiku nustačius tei
singą diagnozę, liga gali būti su 
antibiotikų pagalba nugalėta.

Kadangi pradiniai jos simpto
mai panašūs į gripo (influenza) 
simptomus, daktarams sunku iš 
karto ligą nustatyti.

Priežastimi šios epidemijos 
Amerikoje yra dėl palankaus oro 
išsiplėtimas, maru sergančių vo
veraičių, prerijos šunų ir žiur
kių. Juose gyvenančios blusos 
ligą perneša į tose vietovėse be
silankančius žmones. E. L.

— Čekų sportininkas Robert 
Hutyra slaptai pasistatė karšto 
oro balioną ir ketvirtadienio ry
tą su savo žmon, dukra ir sūnu

mi atskrido į Austriją. Jam lei
do Austrijoj apsigyventi.

CHICAGOS MOKYKLOS 
NETURI PINIGŲ

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
mokytojai ir unijos vadovybė 
rieturi pinigų, bet reikalauja, 
kad miesto savivaldybė skirtų 
jiems pageidaujamus milijonus.

Vaikai mokyklų langus dau
žo,. dūris ir pečius gadina, mo
kytojus koridoriuose ar gatvėse 
užpuola, bet nori, kad naujas 

,meras, pinigu niekad.-nįetiifėjęs, 
paskirtų; tnokytėjmhs ir unijai 
prašomus pinigus.

Mokyklų;vedėja norėjo įgauti 
.milijonus vaikams vežioti į ki- 

i tas kolonijas, bet federalinis tei
sėjas panaikino šį reikalavimą5 
ir neleido mokytojams ’ vežioti 
juodus vaikus f baltųjų sritį. 
Juodųjų sritis visai neturi bal
tį, tai reikėtų baltuosius ten 
vežti. ■* ‘

— Senatoriui- Henry Jackso- 
nul mirus nuo širdies priepuolio, 
gubernatorius paskyrė D. Evans, 
ouvusį Washington valstijos gu
bernatorių, mirusio terminui Se
nate baigti. 

- - . r

— Prez. Reagan paskyrė 19 
žmonių komisiją ištirti, kodėl 
Amerikoje yra badaujančių 
žmonių.

— Sovietų Sąjungai brangiau 
kainuos 60 dienų lakūnų boiko
tas, negu sumokėti a'pdraudą 
už nužudytus Pietų Korėjos lėk
tuvo keleivius.

— Lenkijos generolai planuo
ja imtis kitų priemonių darbin
gumui padidinti. Dancigo darbi
ninkai labai lėtai dirba.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Petras be jokios abejonės žino* kad jis bus 
poetas. Mokytojas sakė, kad negali būti poeto be 
didelės meilės. Jis labai tnyli, jis gali būti poetas 
ir jis bus. Jis prirašys daug eilėraščių, visą savo 
širdį Jadvygai atvers. Tegul ji žino, kaip be galo 
jis ją myli.

Nusiperka storą sąsiuvinį, ir ima kurti. Rašo 
eilėraštį po eilėraščio. Daug prirašo, net vieną 
ilgoką poemą.

Mokytojas Andriekus dėsto literatūrą ir kal
ba apie eilėdarą ir jos taisykles. Kartą jis liepė 
visiems parašyti po eilėraštį, kaip namų darbo 
užduotį. Kai sekančią literatūros pamoką surin
ko parašytus eilėraščius, Andriekus išgyrė Petro 
eilėraštį kaip patį geriausią. Petrui net saldu šir- 
dyej pasidarė, ypač kad tame eilėraštyje buvo pa
slėpta daug meilės Jadvygai.

— Giedra, tavo eilėraštis gan geras, geriau
sias iš visų. Ar tik nenusirašei iš knygos?

— Ne, ponas mokytojau, aš pats parašiau.
— Ar turi daugiau eilėraščių parašęs?

Taip, aš turiu. . _ . < (
— Gal gali man parodyti?
Petras par uodą /m storą sąsiuvini. Andrie

jus perverčia lį.
— O. kiek da* g prirašyta! Gal galiu paimti

.jį? Norėčiau paskaityti.
— Prašau, ponas mokytojau.
Mokytojas Andriekus yra jaunas, nevedęs 

vyras, pailgo, raudono veido, su juoda oda švel
niai nuskustos barzdos ir ūsų vietoje. Jo storos 
raudonos lūpos pereina skersai visą siaurą jo 
veidą, o arabiškai ilga jo nosis priduoda jam ne
lietuvišką išvaizdą.

Kai praeitais metais Petras įstojo į pirmąją 
klasę, Andriekus mokytojavo pirmuosius metus, 
nes buvo ką tik baigęs mokslą. Nuo pat pradžios 
jis pamėgo Petrą dėl jo gabumų ir už puikų pa
mokos atsakinėjimą jam rašydavo penketukus.

Buvo tuomet nenusistovėjusio dar charakte
rio nei dėstyme, nei pažymių rašyme, nei. paga
liau, klasės drausmėje. Mokslo mėtų pradžioje jis 
buvo labai švelnus, lyg motina su savo vaikais. 
Mokiniai jį stačiai pamilo, norėdavo jam ką nors 
pasakyti, ko nors paklausti. Jis maloniai su vi
sais kalbėdavo. Niekas jam jokių šposų nekrėtė, 
ir mokslas labai gerai žengė pirmyn. r

Po kokio mėnesio jis atėjo į klasę visiškai 
pasikeitęs. Jo veide, malonaus šypsnio vietoje, 
matėsi piktumo ugnelės. Jis piktai barė kiekvie
ną ir visus, niekas nebuvo jam geras: tvarkdarys 
nepadėjo kreidos taip, kaip jis norėjo, neišvėdiire 
klasės, įsivaizdavo triukšmą klasėje ir reikalavo 
nutilti, kai tuo tarpu visi buvo kaip pritrenkti, 
net kvėpuoti bijojo. Niekas nežinojo, kas And- 
riekui pasidarė, kodėl jis taip netikėtai ir be jokio 

reikalo pasikeitė. Visi laukė, kada jis prie savo 
normalaus gerumo sugrįš, bet veltui. Jis, nors 
vėliau gerokai sušvelnėjo, bet prie pirmykščio 
savo gerumo nebegrįžo, ir klasės meilė jam 
užgeso.

Dabar ketvirtoje klasėje Andriekus dėsto lite
ratūrą, laikosi labai santūriai ir atokiau nuo mo
kinių, be reikalo nekalba ir nesijuokia, kad savo 
autoritetą išlaikytų. Literatūrą pamėgęs ir jąja 
domisi.

Kai Ahdriekus atnešė Petro eilėraščių knygą 
į klasę, Petrui nejuokais baisu pasidarė.

— Dabar tai bus! Aš ten tiek daug meilės 
prirašiau, jis puikiai suprato, ką aš myliu. Jis 
dabar išpeiks eilėraščius, pajuoks, bus gėda. Kam 
man reikėjo tuos eilėraščius jam duoti? Juk vi
suose eilėraščiuose matosi, kad aš įsimylėjęs Jad
vygą. o kitur net jos vardas paminėtas.

Andriekus paima Petro eilėraščių knygą, at
verčia, žiūri ir valandėlę tyli. Petrui ir šilta, ir 
šalta darosi.

— Giedra, tu labai daug prirašei. Kai kurie 
eilėraščiai yra tikrai puikūs, kad ir šitas, va, tik
ras perliukas. — ir jis paskaitė lengvutį, trumpų 
eilučių didaktinį eilėraštuką. — Gražiai parašy
tas, žodžiai puikiai derinasi, taisyklingas pagal 

• visas eilėdaros taisyklės.' Gerai, rašyk toliau, 
ačiū, — jis padavė Giedrai jo knygą.

Jis paėmė ją visas išraudęs, lyg iš pirties. 
Gerai dar, kad mokytojas neskaitė kokio meilės 

eilėraščio, o jei būtų perskaitęs tokį, kur Jadvy
gos vardas paminėtas, tai jam nebūtų buvę kur 
akių dėti, draugai būtų jį papiovę be peilio.

Jadvygai vistik parūpo Petro eilėraščiai. Ji 
yra tikra, kad ten yra daug geresnių, negu tas, 
kurį mokytojas skaitė. Ten turėtų būti labai pui
kių, su meilės kibirkštėlėmis, kurios šokinėtų į jos 
širdį.

Po pamokos, kai jau visi baigė išeiti pro du
ris, ji piršteliu pamoja Petrą.

— Petrai, aš labai norėčiau paskaityti tavo 
eilėraščius.

— Prašau, panele Jadvyga, man labai malo
nu, kad jūs mano menu susidomėjote, — ir jis pa
davė jai sąsiuvinį.

— Ačiū labai. — švelniai ji pasakė, su meiliu 
šypsniu pažvelgė į Petro akis ir pasidėjo sąsiuvinį 
tarp savo knygų.

Didžiausias tai laimėjimas. Jo eiih’aščiuv 
skaitys jinai, jo širdies karalaitė, kuriai visi jo 
eilėraščiai priklauso, vien tik jos meilės pašvais
tėmis jie yra nusidažę.

Ji ilgai nesugrąžino jam sąsiuvinio. Skaitė 
atsidėjusi po kelis kartus, norėjo kūo teisingiau 
įvertinti ir atspėti Petro jausmus. Pagaliau, su
radusi gerą progą, pertraukos metu sugrąžino.

(Bus daugiau) J' 
* A
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VAKARŲ VĖJAI
112 modenuos poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
lineliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchecter Community klinikų* 
Medicinos direktorius

1933 S. Manhaim Rd., Wssfchost.r, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Tel: 562-2727 arba 562-272§

TEL 233-3553 
Service 355-4504, Pace 04053

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
Įvyks šeštadienį,'frugsėjo 17 d., 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.
z Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

S9C7 West 103rd Shwt 

Vslaadoc pagal suaitarinaį.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gija rengia 45 metų sukaktuvini ban
ketą rugsėjo 17 d. Vyčių salėje^ 2455 
W. 47th St. Bus šalta ir šilta vaka
rienė. šokiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 6 vai. vak. Bilieto kaina 10 di- 
lerių. Dėl rezervacijų s kambinkite 
476-6174. Kviečiame smagiai laiką 
praleisti su suvalkiečiais.

■ E. Strungys

Dail. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija'’

OPTOMETR1STAS

KAT-BA LIETUVIŠKAI
2413 W. 71st St T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko y kinius 

ir “contact leaser”,

Dre LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS l£ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U54 WEST S3rd STREET 

Valanda: aatnd. 1—4 popUL

Ofiso telotaus: 774-28M, 
loTiŠOTrljoo toloU 443-5545

FLOIOA
A 

__ _ ______ ___ i_____

Prostatos, inkstų ir ilapnmo

LIETUVOS EŽERUOSE AUG
DAVO KEISTI RIEŠUTAI

Senesniais laikais Lietuvos 
miškai globodavo įvairiausių gy
vūnų, gyvūnėlių, kurie šiandien 
arba visai pranyko, arba tapo 
retenybė. Panašus likimas. iš- 
tiko ir vandenų srityje. ' /

Kadaise Kilučių ežere, neto-' 
Ii Biržų augdavo ' vandeniniai 
riešutai arba agarai. Jie buvo 
didele retenybe dr kun. Radvi
las dažnai siųsdavo tuos riešuttis 
kitų šalių didžiūnams ir net ka
raliams.

Bet 1867 metais buvo labai 
sausas vanduo. Vanduo ežere 
nuseko. Žiemos metu storas le
das išrovė agarų krūmelius

»jie visai pranyko.
ir

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/18 

Tel. (8132 321-420®

P k R K. KAUSTYMAI

MOVING 
Laktiaui — Pilna ap4ra<*šE 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. iERĖNAS. Tel. 925-3WI

VILNIAUS “LIETUVA”
Šįmet Vilniuje pradėjo veik

ti viešbutis “Lietuva”, kurio sta
tyba dėl finansinių problemų ir 
nuomonių skirtumų tarp užsako
vų ir projektuotojų užtruko virš 
10 metu. C-

vienu metu gali priimti 654 sve
čius. i 1

“Lietuva” šiuo metu yra di
džiausias pastatas Lietuvoje.

Apdraustai perkraustyuac 
g ivairiy atstuny.

ANTANAS VILIMAS
T»L 374-1832 arka 37449M

8 žuvys vandenyne yra mato
mos net 7 mylių gilumoje.

Argentinoj ir P. Amerikoj mirę lietuviai
-į- Alfonsas Leščinskas, suval- Liko vyras Stasys, 95 metų, dvi 

kietis, 76 m., mirė 1983 m. sau- dukterys ir penki anūkai bei de- 
sio 25 d. Lomas mieste. Palaido-šimt proanūkų.

-Į- Zigmas Grabijolas, vilnie
tis, 75 m., mirė 1983 m. vasario 
28 d. Kordobos mieste. Liko 
žmona Ona Musteikytė, sūnus 
Carlos su šeima ir žmonos pus
brolis Borisas Musteikis su šei
ma, kuris iš Buenos Aires buvo 
nuvykęs į.'laidotuves. Velionis 
buvo ramaus būdo, sąmoningas 
lietuvis.

-į- Vera Ruokaitė (ar Rukšė- 
naitė) mirę š-m. sausio mėn. pa
baigoj e^BUenos Aires mieste.

Vera' Truškinaitė žuvo prie 
Necochea automobilio katastro
foje kartu su kitais, važiavusiais 
su ja.

-j- Melianija Norkūnaitė Dir- 
sienė, ukmergiškė, 72 m., mirė

______ _

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMCS VALANDOJ 

iežtadieniaif ir cekmalianiali 
nuo &30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotiaa WOPA - 14M AM 

tranxliuo|amoa g mūšy ahrfŲec 
Marquett* Parka,

Yedė|a — Aldona Daukat 
Talafu 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

“Lietuvos Aidai

tas Lomas kapinėse. Liko gyve
nimo draugė Natalija Šimonytė 
ir sesuo su šeima. Velionis buvo 
taurus tautietis, mylėjo savo 
tėvynę.

-j- Jonas Rudzevičius, šakie
tis, 81 m., mirė 1983 m. vasario 

'28\čL‘Sąptą Fė mieste, kuriame 
visą laiką gyveno. Liko žmona 
^ntaninajAbraitytė.ir daug drau
gų, su kuriais gerai, sugyveno šis 
sąmoningas ir kultūringas tau
tietis. Velionis buvo prasilavi
nęs, gerai valdė plunksną. Vi
suomet parašydavo žinučių A.L. 
Balsui iš Santa Fė lietuvių gy
venimo.

-į- Martin Tribulovicz, 73 m., 
mirė 1983 m. vasario 18 d. San 
Fernando mieste. Palaidotas San {983.ni. sausio^ d. Brazilijoje. 
Fernando kapinėse. Liko žmonai L?ko brolis Vicente, seserys — 
Sofija Laurinavičiūtė, du sūnūs 
— Enrique (vaikų gydytojas) 
r Roberto (advokatas) su šei
momis, ir penki anūkai. Taipgi 
liko svainis Vacys Laurinavičius j Brazilijoje 1983 m. sausio 25 d.

Liko sūnus Jonas ir duktė Genė 
su šeimomis.

-j- Uršulė Bendoraitienė, gi
musi šikšniškių kaime 1909 m., 
mirė 1983 m. vasario 1 d. Bra
zilijoje. Kaip rašo Mūsų Lietu
voje kun. J. Šeškevičius, velionė 
buvo jautrios širdies, sąmonin
ga tautietė; yra daug gelbėjusi! PIRKI TE JAV taupymo BONUi, ■

■Vanda, Marija, Aldona ir kiti 
giminės.

■j- Sofija Janušauskaitė Jur- 
čukonienė, seiniškė, 83 m., mirė

ir daug draugu.
-j- Juozas Karpavičius mirė 

Brazilijoje.
-j- Sofija Pleskaitė Bareišie- 

nė, ukmergiškė, 85 m., mirė 
1983 m. vasario 2 d. Brazilijoje. 
Liko sūnus Petras su šeima.

-j- Emilija Pažaraitė -Goštau- 
-jenė, 90 metų, mirė Brazilijoje.

pačiam kunigui asmeniškai.
-j- Juozas Šaukevičius, 62 m., 

mirė 1983 m. vasario 11 dieną 
Uruguajuje.

-j- Juozas Matulevičius mirė 
Uruguajuje.

-j- Vincas Alionis, 72 m., mirė 
Brašilijoje. Liko žmona Micha-, 
tina Purytė, sūnus Julius, duktė 
Aldona su šeima.

-j- Anatolijus Medvedev, veli o- j 
aiškis; 75 m., mirė 1983 m. sau- į 
šio 17 d. Brazilijoje. Liko žmo- : 
na Stefanija. ’į

-p Rožė Zabulionienė mirė 
1983 m. sausio 19 d. Brazilijoje. (

-j- Pranė Batutas Baltrūnienė, • 
70 m., mirė 1983 m. sausio 19 d. j 
Brazilijoje.

-j- Veronika Maniušytė Juršė- ■ 
menė, 92 metų, mirė 1983 m. ■ 
sausio 22 d. Brazilijoje. ;

-Į- Telesforas Mažeika, buvęs 
Rio de Janeiro operos choro na
rys, bosas, sulaukęs 87 m. mirė ’ 
Brazilijoje. Liko keturi sūnūs — 
Paulius, Ričardas, Juozas ir Ana
tolijus bei duktė Vanda. Velio
nis buvo Šiaulių gimnazijos mu-. 
zikos mokytojas, 1929 m. atvy-1 
kęs Brazilijon.

(Arg. Liet. Balsas)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

B API FAVf UCWMSTD10 PRUOUBE
PERFORM SURGERY AND UTIUX& 

ALL OTHER INTI FOLLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATS

! WHATIS THEFASTK7 GROWING

©STIOPATfflC &1WICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^

3 WHX MORE THAN
1 0OU8LE THEIR PRESENT 

HUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 

YEARS/

’^.4. si

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Program** r»44(»

Kaadien nuo plrmadianlo iki penk 
todtanio 8:30 vai vakaro- 

vtaoa taidoa ii WCEV ftottac, 
banga 1450 AM.

St Peteraburg. Fix, 12:30 vai. p-p. 
U WTIS atotiea, 1110 AM banga.

264S W. 71«t btroM

Ckkago, Dlinoa 8062H 
T«UL 778-4374 pU-THOUM 

PERCENTS 
SICVAM POP VATIO^L

SDi. 'cr'-’

TXOKM44. ?T ■'

I THAN TEL POCIM'T c* ' 
/THS FUBPGr SOME
I M' ■ - ”

— Tailando policija įspėjo 
turkų ambasadą Bangkoke, kad 
imtųsi apsaugos priemonių prieš 
armėnų teroristus, kurie slaptai 
gali atvykti į kraštą.

VANCE FUNERAL HOME' f
y 1424 South 50th Avenue v -

Cicero, HL 60650 .
TeL: 652-5245 'lA 1—A

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ kl . 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 1

£ JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti ■ 'i ,

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

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

, LACKAWICZ . , .

Laidotuvių Direktoriai ,x V

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

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB QrS

EXPRESSWAY

y VASAITIS-BUTKUSyot/u. RUN INTO TPOU8CE
THlOlES A SUOOKN STOF WHMJff
VOUM KXLO9MM4F TOO CLOMEQCw

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
_ ________________g i

IF MOU MIME AT THS 
U Y * 
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1446 South 50th Avenue 1
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/ Telefonas — 652-1003 \
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- Gerojo Ganytojo Namai 
ruošia gegužinę rugsėjo 25 d., 
sekinalienį, 12 vaL, Ccdat Lake, 
Indianoj. Parengime bus yaišės, 
muzika, dovanų dahnimas. Vai
kai galės pažaisti su namų gy į 
vulėliais. Norintieji galės prisi
dėti prie patalpų remonto. Kas 
norės paaukoti fantų, rengėjai, 
bus dėkingi. Kas norės atvykti 
autobusu, prašome skambinti 

436-6376 arba 598-5323.

‘■Sandaros” namuose, 840 West dėl sulaužytų ar apgadintų 
skaitiklių. Miesto meras kvietė 
kelias kompanijas jiems taisyti, 
bet nepajėgia su temis kompa
nijomis susitarti.

Meris patyrė, kad miestui kai- 
g.r nuos apie $300,000 metrų ins- 

I peke jai. Tai dar ne viskas. Rob- 
i inson bendrovei miestas sumo- 
į kėjo 20 milijonų dolerių už met-
• rų priežiūrą ir taisymą.
1 Keliamas klausimas, ar verta 

tuos prietaisus įrengti, jeigu jie 
. tiktai nuostolius neša. Reikia tu-
• rėti galvoje, kad juos gadina 
; žmonės.

- Ciceio Jūrų Šaulių kuopa 
‘Klaipėda’’ metinis parengimas 
įvyks spaliu 1 d. 7 vai. vak. Šau.' 
liu Namuose, 2417 West 43

PARVEŽĖ VĖŽLĮ 
VĖŽIUI GYDYTI

Jfc

ŽMii — Fardavlawt 
RIAL 1 STATI FOR SALI : |

Neral, Irai — PerdeviMl 
UAĮ. ESTATE FOB SALI t

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Dcvenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su; Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bax 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 d- 65c per- 
fiiu-itimo išlaidoms padengti.

— Čiurlionio Galerija, Ine. 
(4038 Archer Avė.) šį rulenį tu
rės keletą parodų: spalio mėn. 
14 d. bus dail. Miko šilcikio gim
tadienio proga ir 60 metų kūry
binio darbo paroda. Lapkričio 
4 d. vyks bendroji paroda su 
premijomis. Lapkričio-gruodžio 
mėn. bus tapytojos Virginia 
Barton dailės paroda. 1984 metų 
kovo mėn. bus dail. Antano Sku- 
po-Cooper darbų paroda. Balan
džio mėn. velionio Teofiliaus 
Petraičio 5 metų sukakties po
mirtinė dailės paroda.

NEW YORK, N.Y. — Staten;
Island saloje yra zoologinis so
das, į kurį parvežė vėžiu susir-; 
gūsį Galapagos salų vėžlį.

Paaiškėjo, kad 75 metų vėžlys • 
gavo vėžį kajrės kojos petyje. į 
Dėl tos priežasties vėžlys visai ‘ 
negalėjo kojos judinti. Pirmiau
sia jį atvežė į New Yorko zoo
logijos sodą ligai nustatyti. Kai ■ 
tas buvo padaryta, tai vėžlį lėk- ligoninėn gula moterys, laukian- 
tuvu nuvežė į Arizoną, Tučson čios gimdymo. Gydytojai paste- 
laboratoriją. Ten vėžys išpiau- bėjo ,kad moterys dažniau gim

do po Jon Kipur šventės. Tai ne 
Kai vėžys neleido vėžliui ko-’ šventė, bet badavimo diena. Vi

jos pajudinti, tai jam pritaisė sos ligoninėje esančios moterys- 
penkių ratų vežimėlį, kad jis ga-’ tada nieko negauna valgyti. Visi 
lėtų judėti. Ant nugaros išlanks- pabadauja, badauja ir jos. 
tė didelę statinę vežimėliui tin-' šįmet gydytojai-pastebėjo, kad 
karnoj aukštumoj laikyti. Vėžlys 2^1 vai. po Jom Kipur moterys 
ir dabar turi minėtą vežimėlį,' tuojau gimdo. Gydytojai nutarė; 
nors koją jis laisvai judina. Ma-t ištirti, kodėl taip atsitinka. Ban-j 
noma, kad Staten Island zoolo-J dė šį klausimą ištirti Jeruzalėj,! 
gijos sode jis dar gyvens kitus bet nepajėgia, nes neturi reika-Į 
75 metus.

BADAVIMAS PAGREI
TINA GIMDYMĄ

JERUZALĖ, Izraelis.— Zedek

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI8._ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu *

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747
■ - - 1 ■" t ■ b i —........ . ■ - n i a.-wiuwi i m

BUTŲ NUOMAVIMAS ;
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS - 

» NOTARIĄTAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

las ir koja apgydyta.

SUGADINTI MIESTO
PARKINIMO METRAI

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233.

— Sojos pupelių ir kukurūzų 
derlius šįmet sumažės 20 nuo
šimčių. Kalti dideli karščiai ir 
sausra.

j lingu priemonių. Izraelio dakta-j — Penktadienį aukso uncija 
I rai visą reikalą perdavė Ameri- kainavo $413.
j kos specialistams New Yorke.

Jiems neateina į galvą, kad
• alkanas kūdikis, i

padėti teisininko Prano šUL> 
paruostą, — teisėjo Alphons 
WELT,S peržiūrėt? “Sūduvos 
šleista knyga su legališkomi 
ormomi*

Knyga su formomis gauna 
oa Naujienų administracijoj*

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

— Britų kairiaspamiai bandė 
negaudamas! ;Pagrobti vadovybę, bet lai-

Didelis' maisto, nori eiti ten, kur to inėj° nuosaikieji.
LIUCIJA

— Čikagos ir apylinkių visuo
tinis metinis Liaudininkų Są
jungos narių susirinkimas įvyks 
spalio mėn. 16 d. 10 vai. ryto stojo 1.1 milijono dolerių vien

CHICAGO, Ill. —
skaičius Cricagos miesto parki- maisto gali gauti, 
nimo skaitiklių (metrų) visai su-] -------------
gadintas. Yra apylinkių, kur! —
parkinimo metrai visai išlaužyti u , : • , c; , i—t" --------------- ------- ----r - , L ■ kad vienas biznierius planavo -wk,,-:-; ..„a., Qnvwdn čni-nncir išmėtyti. Miestas kasmet nu- - , TI ,v , . , vyKusrai susenęs sovietų snipus

nužudyti merą H. Washington. Dačioie g Y. istaiooie.

— Praeitą šeštadienį, sulaukęs 
91 metų, mirė Scotland Yardo 

Chicagoj pasklido gandas, j jjyyęs viršininkas Leonard Burt,

pačioje S.Y. įstaigoje.

Pajamų bungalow — iVz aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto lekBs^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, freJi. 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Telman Ave. 
TeL 927-3559

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
. Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: ■

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

__  Telef. 312 238-9787 ! i
». Kemcknazz patamiTiitaa užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kedo- 

Blą (crjlsea), viešbučių j automobilių nuomavimo reaervsdjaa; Parduoda- 
se keJionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLaštua; 
Sudarome iškvietimus girinių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor
macija* visais kelionių reikalais.

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuos vietas .

' STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

— Trečiadienį Niurenberge 
mirė 80 metų kard. J. Schroef- 
fer. Prieš 15 metų pradėjo krau
juoti, kai susitrenkė automobi
lio nelaimėje.

Ave.. Chicago, IL 60629.

Miko Sileikio apsakymų knyg> 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

INSURANCE — INCOME TAX 

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

J J,.. U........................................................................... ................

D Ė M E S I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllie 
Liability apdraudimas pa&tla^ 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

ir is vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laka)

Skambinti YA 7-9107

Aleksas Ambrose, 4$

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, /
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

, Chicagos lietuvių istoriją _____ _
(1869 — 1959 metai).

s 664 psl., vardynas.
;! Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi . «.-*** 
DR. ANTANO RUKŠOS

į 619 puslapių, kietų viršeliu knyga <'*< I

KOVOS DEL LIETUVOS
Nepriklausomybės

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui"pridėti $1)' ' Į
'■’J Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 6060S 

— F

— Ketvirtadienį, sulaukęs &3 
j metų, mirė buvęs Sudano prezi- 
j dentas gen. Ibrahim Abud. Jo 

valdžia nuversta 1964 metais.

1WAMENTAI
Tno reikalu jums gali daug

PARDUODAMAS NAMAS, me
dinis, 2 miegamų, su 2 maš. ga

ražu, geromis sąlygomis. 
1434 - 36th Ave. North. 
St. Petersburg, Florida. 
Tel. (Chicago) 737-0397

Triaminic® Syrup 
Triatninicin® Tablets 

_ or _ . . 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

OPEN HOUSE — SUN. 1-4 P.M. 
OWNER — 3859 W. 66th St.

3 bdrm, brick, large kitchen. 
Full finished basement, 
overhead sewer. 2^ car 

brick gar. 60’s.

Dengiame ir taisome visų ri\ 
šių stogus. Už darbą gsran- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

C 1983 Dorsey

MARQUETTE PARKE
PARDUODAMAS .

4 KAMBARIŲ BUNGALOW
gerame'stovyje, geso-^ihima.

Telefonuokite 927-1057 . i

Pardavimu h Taisymai 
2644 Wut StTMf 
Trt. REpvbOc 7-1941

DR. ANTANO J. GĮŪSENO RAST AI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius -gydy-

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI. 259jpel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičiu jaunas dienas h 
juairūpinimą ------------------------------------ --------

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

Minkštais viršeliais, tik------ ---------------

Dr, A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
. money orderį, prie nurodytos kainos pri-

- 4edant SI persiuntimo išlaidoms.

68.00

64.00
63.00

szoe

I JAU ATSPAUSDINTA -\‘

I' J. KLAUSEIKIO KNYGA

Mr. K. Januta,

NUSIBASTYMAI
102 pusi Minkšti viršeliai. Fotografijos. 

Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.
KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 

^LITERATŪROS DRAUGIJA
Enygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

2818 Avenal St, Log Angeles, CA 90039
——_____

AUTO REPAIR 
Masinę remontai

D & D AUTOMOTIVE
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — NEW LOWER 
ADJUSTED RATES.

Tune Ups, Brakes, Transmission 
Work, Batteries/Electrical.

2641 W. 71st Street
. TeL 737-4176

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. •
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

Homeowners Insurance 
' Good service/Good price 
F. Zapolis, Agent 

320814 W. 95th St
Everg. Park, III. .........

60642 - 424-8654 jSL

p « > • > . ■ y • * 7 A** •

Siuntiniai f Lietuvi 
ir Ritus kraštus

P. NEpAS, ' 405f: Archer Avenue, 
Chicago, 111. 50632. Toll YA 7-59M

Notary Publk ■.
INCOME TAX SERVICE *

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

šymai ir kitokie blanket

TURIU KELTIS į kitą butą ir 
noriu parduoti pilną ir švarią 
Lietuvių Enciklopediją, Mūsų 
Lietuvą ir daugelį kitų knygų.

Skambinti po 2-ros valandos
927-6703

i JOHN GIBAITIS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 VaL r. iki 12 vaL i 
h pagal susitarima.

TeL 776-5162 r J: i 
1649 West 63rd Stre*

Chicago, I1L 60629

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

advokatų draugu a 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popieti 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6 — Naujienos, Chicago — Sat-Monday, September 10-12, 1963

—s PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS


