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matu”, kiek jų Tunisija turi Li
bijoj. j

bijojo ’užsieniečių, bet šitokių 
priemonių, nesiėmė prieš ameri
kiečius, kokių imasi komunistine 
Valdžia, . ; :

MASKVOJ APIBARSTO GELTONAIS MILTELIAIS 
AMERIKIEČIUS

Kagėbistai tardo rusus, su kuriais amerikiečiai buvo , 
v ’ ' . - . - susitikę . . - . -

MASKVA, Rus. — Trečiadie-1 biasi gėdingų priemonių Caras 
nį Amerikos diplomatai buvo su- bijojo ’ižsieniečių, bet šitokių 
kvietę 500 amerikiečių- -į tris sa
les ir pranešė, kad sovietų poli- 
cįja apibarstė , geltonais milte
liais amerikiečius, kad sovietų 
jiolicija žinotų, kur amerikiečiai 
buvo užėję ir ką jie su rusais 
kalbėjo, y . ., • ■ : ■
;. Maskvoje gyvena 500 amerikie 
cių. Juos sudaro Amerikos dip
lomatai, konsulato tarnautojai; t •’ ■ . *- - ; V
žurnalistai, atvykę turistai .ir 
Maskvon atvykę kongreso ats-

• to vai. Sovietų '.^valdžią . nebijo . 
žmerikiečių, bet ji bijo rusų, su 
kuriais -atvykę-aipėrįlpęęįpi pąsi* 
kalba. Rusijos gyventojai dau
giau pasitiki amerįkečiais negii 
sovietų vdldžibs atstovais.

Sovietų valdžia draudžia gy-' 
venteujams skaityti ji^siehyje 
spausdinamus laikraščius ir klau, 
syti už^.enio radiją. Sovietų poli
cija seka geltonais milteliais at
piltus amerikiečiu batus, kad‘ ga- j .
lėtų žinoti kur su-.
Kagėbistai apklausineja kiekvfe- 
hą' rušį’ kur -nusekė ’geltonijs- 
amėrikiečių pM°?- . : ; \ V' 

i..i.-z anąė t
? valandą/ 

o vėliau;^f^a^raej^^j^ inųis-š 
Be to, |iė^^ją?fęSėjoį^ ‘-čPVįe-Į 
tų policijos; /pagar^Į^-ąjįl^įai 
gali būti/pavpjingtįAmeHk^č^ 
ryžosi

PASTAI Ė PAMINKLĄ NU
ŽUDYTAM B AQUINO

MANILA Filipinų sales. —' 
Praeitą trečiadienį rugpiūčio 21 ; 
diena sostinės centre, banku 
valdžios ištaigų aikštėje atiden- 

. gė paminklą prieš du metu ka
rių nužudytam politikui Benig
no Aų’aind.

Nužudytojo žmona Carazon 
Aquino vakar užkabino didelį.’ 
gėlių vąihUcą-atidarytam pamin- j 
klųi. • Į j * $■

Mahilos centre pasftaŠkė pre-, 
žūs praš įr susirinko l^ĖkOOO žmo- 
niiu Policija ir kariuomenė pa
laikė- tvarkai kad neįvyktų nau- 
jųn&sūsiprątimų. .

‘ Tikriųnpjė b.uvcy dviJdemonst-.

TUNISIJOS PREZIDENTAS ĮSAKĖ KARIUOMENEI 
PASIRUOŠTI GINTIS

Vakar grįžo Į Tripolį 30 Libijos šnipų su ' 
žmonomis ir vaikais 1

TUNISAS, Tunisija. — Ket- paliko Tunise tiktai tiek “diplo- 
rtadienį Libijos karo vadas 

] Medmet Chadafi pagrasino Tu-
■ nisijai karo jėga, jeigu ji nesu- 
i' stabdys savo kampanijos prieš Li- 
j bijos diplomatus.

Praeitą savaitę Libijon grįžo
■ 234 Libijos diplomatai, patarėjas 
i ir Libijos konsulatų tarnautojai 
> su šeimomis. Tunisijos vadovy- 
! bė. ištyrusi tokią didelį Libijos 
{diplomatu ir patarėjų vedamą į 
į darbą Tunisiioje, įsakė Libijos; 
j diplomatams ir jų šeimoms tuo- 
j jau išvažiuoti iš Tunisijos. Pasi- 
į rodo, kad didelė Libijos “diplo- 
Į matų” dauguma šnipinėjo Tuni-
sijoj. Jie sekė ne vien Tunisijos 
pareigūnus.

ncprim^įįyąpib^šĮjATęns * 
nėms. AVA

darė nužudytojo Aquino šeimos 
šaTminkai, o antrąją i sudarė da-' 
bartipes valdžios. prięs^i. Pirtnp- 
joj deĮĮįonstracijoj buvo 35 000 

^"Įęi^įmtrojdj' Cbuyo arti

įasakė kar- 
‘ din'^laš kal-

Jpolijtikšžj ’ šmerįįūĄjeji pre-'

vūt v -■
r'3A’ i 
JfD^covery”.'QErdv^j^

' Tunisija yra 5 kartus mažesnė už Libiją, bet ji nebi
jo diktatoriaus valomos Libijos. Visi Tunisijos gyvento
jai ginsisaguo Chapafi karo jėgų Įsiveržimo Į Tunisija.

TREČIADIENĮ INDIJA PAGERBĖ NUŽUDYTĄ 
?< SICHĄ LONGOVAL

..5.Judi jos- vyriausybė, "karo vadovybė, sichų partija
• > sudegino nužudytojo palaikus

” NĘW -DĘHLL Indija. — Tre-
S?--- ciaduani buvo uždarytosgyvenaateOK - : a.nerik.K-.attsf f-l- J .■ : - ?.įį vaistė^.jstaigos, krautuvės.

L-mokyklos ir susisiekimas, nes vi- 
L-ame kfašte buvo pagerbtas Si
chų partijos y vadas Harchand 
Sing Longoval.

Punįįab provincijoje Longoval 
mieste, buvo sukurtas didelis lau 
žas, ant kurio buvo padėtas nu
žudyto Sichų partijos Akalo Dal 
pirmininkas Sichas Harchand 
Sing Longoval palaikai ir sude
ginti-

Praeitą sekmadienio vakarą 
Panjub provincijos Senpuz kai
me. esančiame netoli Songtuz 
miestelio buvo nužudytas Sichų 
partijos vadas. Kaimo gyvento
jams jis pasakė kalbą apie rei- 

< kalą baigti- ginčus ir kovas tarp 
siedų vyriausybės, prezidento, 
premjero, sichų vadavaųjančios 
kariuomenės. Jam baigiant kal
bėti, vienas 'jaunas sichas palei
do kdlką į partijos pirmininką.

nelęisti^sovtetų; ptflrciįsi 
barstytį nežinomais chemikalais.'.

* *v• A ' . ,■ r... _įu ' -•»

Nė vienbje-pasaulio valstybėje 
vietos valdžios nenaudoja jokių 
chemikalu apries užsieniečius,- 
tuo tarpiu. sovietų valdžios bai
mė yra tokia didelė, kad jrgriė-

7 Tųiiįrijb;mitar^išvaryti 253 
šbipinėjančius: Libijos .gyvento-

C--.

—Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $336.

vises

Miles

WONSAN

KALENDORĖLIS

-SfA OF JAP AH*

Rųgptūčio 26 d. — šv. Zeferi- 
nas, Gailutis.

Saulė teka —.6:09, leidžiasi — 
7:35, Debesuotas — lis.

Rugpiūčio 24 d. — šv. Baltra
miejus, Rasuolė, Jogaudas, To- 
baras. 

š
Rugpjūčio 25 d. — šv. Liud-

Reconnaissance plane 
shot down

April 15, 1969. 3

kuris vietoje sukrito. Prie 
pribėgo dar vienas sichas ir

CHINA
■4 .

Č PYONGYANG

♦ SEOUL

^VLADIVOSTOK ^2^

-38THPueblo seized __ _______
J<m. 28, 1968. XYXRALLEL

Šiaurės ir Pietų Korėjos atskirai leido 100 šeimų 
susitikti, kitoje pusėje likusius savo šeimos narius rug
sėjo mėnesį. i

Jo 
pa

leido tris šūvius į gulinti siekų 
partijos vadą!

Nušautojo pirmininko asmens 
sargams paxyke suimti keturius 
pasikesintojus.- Vienas jų buvo 
gerokai apkultas ir nuvežtas į li
goninę, c kiti trys padėti vie
tos kalėjimam Penktas, ku;is pir 
m-as paleido šūvį, pajėgė pabėg
ti ir pasislėpti. Vyriausybė ir po
licija žino jo vardą, ir tikisi pa
gauti.

Nušautas Akali Dal partijos? 
vadas buvo nugabeni as į Longo- 
val miesteli, ten su juo buvo at
sisveikinta. pasakytos kelios kal
bos, sukirtas laužas ir ant laužo , 
sudegintas, pagal Indijos papro
tį-

Visame Longoval miestelyje 
sargybas ėjo Indijos kariuome
nė. Kalbas pasakė Indijos pre
zidentas sichas Zail.

Pasipiktinimas pasikesmtoiais Į 
labai didelis. Didelė Indijos gy-l 
ventoju dauguma nori taikos, 
ramvbės ir kunzbinio darbo. Si
chas Longoval ir jo vadovauja
ma partija nori taikos. Indijos 
kariai įžengė į Auk<o Šventovę 
Amricar mieste paėmė ginklų 
sandėlius, o ginklu atiduoti ne
norėjusius vadus kovų metu nu
šovė, o praeitais metais Indijos 
karys nušovė Indira Gandhi. Jis 
buvo pasipiktinęs karių pasiun
timu j Aukso Šventovę. Nušo-' 
vus Indirą. žuvo labai daug si- 
chų sostinėje.

Visiems įgrįsn tarpusavės žu
dynės. Sienų vadas Longoval su
sitarė su premjeru Rąjiv Gan
dhi baigti žudynes. Jiedu pasira-

TUNISIJA VARO LAUKAN 
ŠNIPUS

TUNISAS, Tunisija. — Pra
eitą savaitę Tunisijos preziden
tas įsakė išvaryti 253 Libijos šni
pus. Nė viena valstybė Tunisijo- 
je neturėjo tiek tarnautojų, kiek 

i jų turėje Libijos diktatorius 
Chadafi. Jis įsakė patyrusioms 
diplomatams grįžti namo, o Ttt- 
nisijon pasiuntė fanatiškus stu
dentus, kurie turėjo šeiminin
kauti Libijos ambasados rūmuo
se, kaip policijos nuovadoje.

' Tunisijos prezidentas Burgiba. 
Šiandien į Tripolį grįžo dar 30 Į visa savo gyvenimą kovojęs už 

Libijos “diplomatų” su savo žino 
nomis ;r šeimomis. Tunisija;e 
spauda laisva. Laikraščiai pasi
sakė už vyriausybės nutarimą iš
vyti iš Tunisijos visus Libijos šnj 
pus.

Tunisijos spaudoje buvo apra- 
šyriAribrij^C'diplanjatų” darbai. 
Daugunic^e jų darbas' Įnivo šni- 
pinėjiniąš. Jie šnipinėjo kitų; _
valstybių atstovus, bet labiausiai i kraštą nuo Libijos šnipų. Pašl
ijiems sekti pačitį Tuni-i taręs su amerikiečiais jis išaiš-

— ' sijos uilreŽjugyvenimas, šnipams į kino dar 30. Jis tuojau įsakė Li- 
še si&itarima.'Šiktas Longoval rūpėjo -pabirk ką veikia Tunisu! bijos šnipams su.sinmdi save vai- 
važinėjb-po iiidijąčaiškino susi- jon atbėgu Libijos piliečiai .sie į kus Su žmonomis ir važiuoti pa
tarimo paragrafus, o kai baigė .kusieii •demokratinės sistemc-.; mo. 
savo kalbą' tai buvo' nušautas.

Indijos gyventoj’ai nori taikės. 
Asamo provincijos vadovybė jau 
baigė kova.s. Kariuomenė, pasi
ruošusi bausti kiekvieną, kuris 
teroru bandys, spręsti visuome
ninius klausimus. i

į demokratinę santvarką, gynė de
mokratiją, kai prancūzai išvąžia-, 
vo. Jis buvo labai patenkintas, 
kai prezidentas Reaganas įį pri
ėmė Baltuose Rūmuose ir papa
sakojo, kaip komunistai ar ko- 
inunistuojantieji kenkia demok
ratinei santvarkai-. Jam .labai pa
tiko pokalbis su prez Reaganu.

Prez. Burgiba gerokai apvalė

kasieji •demokratinės sistemos.- 
Vieni ju pabėgo į Graikiją, kiti j 
pasiekė-įttJų salas, o tretieji pa-! 
siekė Tunisija.

Chadafi Jiareiškė, kad -jis prieš. 
Tunisija. panaudos karo jėgas, 
jeigu ji-; nesustabdys, tęs spau- >

i dos kampanijas prieš Libiją. Tu-1 
’ nisros laikraščiai jokios propa- į 

gandos 'savo spaudoje nespaus
dina, pamini, kad ką išvytieji i 
šnipai veikė Tunisijoje. Tunisijos tų ukrainietis 
spauda oabrėžė, kad diktatoriaus paprašė leisti jam ten apsigyven- 
t’.genlai neturi laisvės- Tunisija ti, kad s aidžia jo neklausinėtų.

— Pirmadienį Beirute sprogo 
paliktame automobilyje galinga 
bomba. 29 užmušti. 80 sužeistų.

— Tie oatvs kriminalistai žu 
do Libano gyventojus, — pareiš
kė šijitų vadas Nahil Beri. . ■»
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— Į Costa Riką atvyko 62 me- 
Bagdon Kozl ir

— Prez. Reaganas nori, kad 
Ševardnadze informuotų Gorba
čiovą apie Rengano pageidavi-1 
mus taikiam sugyvenimui.

*

Britų premjerė Margaret That
cher specialiai nuskrido į Man-j 
chesleiį apžiūrėti britų lėktuvo 
nelaimės. Nukrito vįenas moto
ras ir apipylė lėktuvo užpakalį 
degančiais degalais, žuvo 60 
Žmonių.

— Ugandos užsienio reikalų mi- j 
nisteris Otara Otcman tarėsi su 
opozicijų vadais ir planuoja su 
sitarti -u vyriausybės atstovais.
—

— JAV pagamino karo lėktų- j 
vą, kuris pasieks atmo>feros pak- ' 
tašti ir bandys numušti satelitą.

— New Yorko gyventojų skai
čius paskutinį dešimtmetį mažė
jo, bet nuo 1982 metų miesto gy-
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Sirija sustabdė Beirute kovas 15 minučių, kad ga- 
ventojų skaičius padidėjo 800.000 lėtų sudaryti platesnę Nabih Beri Lilbano vyriausybę?



H

vo aktorius,
s r radedar

Žinia, kaikurieni' draugams ši- Įžeidimą mes jums dar uodegą 
tas žodi- nėra žinoma- - etika. • pririesim.

Kurie nekurie draugai, ne be O patsai Grigorijus Fedorovi- 
is-įčiu> patyliukais dūsauja:

— Brolužiai. — sako. — O aš 
; čia kuo dėtas? Aš gi etikai ne

limpa- į priešingas. Pasiimkite viską at-

te. mano, kad tal.ū kažkek? 
paniškas triaugštis žodeliūkštis. i 

■Be; šitai ne t-:ip. bia.ngieji drau 
f ii. šjtai pusė inai ger;
•bš.<as žodi-. Jį netgi vartoja kai-: galios. Tegu jus biesas!

Netgi.' Štai čia, piliečiai, ir susigaudy- 
! kit. Viena? nedidelis žodis, o 
’ kaip jisai suprantamas jvairio-

- sakysim, — elgesys arba tikslus I se apskrityse! O mes Leningra- 
'-santykiavimas. O, pagaliau, vėl-j do apskrities, visiškai dėl to nuo 
3-nias ji suvoks! Labai jau suktas] vokos netekom. O maskviečiai, 
■"žodis. O svarbiaii-ia. įvairiai jis1 pavyzdžiui, neneteko. Ir kalba- 

suprantamas. Vienose vietose: ma. kad net cukrinin-kų CK 
•jtaip, kitose — šiaip. O, pavyz-! (Centre Komitetas) atleido Ža
rdžiui. Zametčino cukraus įmo- ■ metčino predzavkomą (Įmonės 

* nė ir visiškai kvailai supranta. Į komiteto pirmininką) del nu- 
. Čia pat papasakosiai apie šią 
' Įmonę Viską išgiedosim.

Laikykitės, brolužiai! Preside- 
žkda,
; Kartą sunki nedalia šią-įmone 

'■'ištiko. Galima sakyti, mylimąjį 
viršininką ir drrfligą direktorių riau šitai 
Grigorijų Fedorovičių Karataje- Į 
vą nukėlė į kitą įmonę. Ir bū 

-tent — pas borinskiškius. Zamet 
-’šmiečiai labai sielojosi. |

I

' ' Brolužiai. — sako. — reikia
1 nors pagerbti šio brangaus direk

toriaus išėjimą. Imkite, draugai,

kuriuose susirinkimuose.
"Srko: sąjunginė etika.

O jis reiškia, na tarsi, lyg n

krypimo nuo sąjunginės etikos.
Ana kaip!
O ką apie šį žodį galvoja Do- 

rogabuž? — nežinia. Visu grei
čiausiai — nieko. Jų, vienok, šis 
žodis nepasiekė. Na* gal ir ge- 

aip. ,
M.-Zoščcnko

— Klausyk, Petruk, ar

Hollywood o A aekdota <

Hollywpode šiuo metu plačiai 
pasakojamas tok* anekdotas: Bu 

kuria nieku* nemė- 
direktoriu, bai

giant šlaviku. Sykį direkiorius 
s, Uui aktoriui pa 
?noje tamsta ture 

_ ____ _ —„j anps uolos yir-
šaia> j apačioje esantį ežerą”. i

Aktorius apžiūrėjo uolą, kuri 
buvo 50 pėdų aukščio ir ežerą, 
kurs buve beveik išdžiuvęs. 
peklą!” užprotestavo aktorius.; 
“Vandens tame ežere yi’a tik 
apie trys coliai”!

“Natūralu”, atsake direktorius 
’ Mes gi nenorime tave nuskan
dinti!”.

k irdamas njlet 
akė: “šioje see 
Į nušokti nuo

Kalbasi du bičiuliai:
— Jei vienas mano kaimynas 

kieme pririša piktą šunį, tai ki
tas būtinai dar piktesnį, jei vie
nas įsigyja puikų užsieninių bal
dų kompleksą, tai kitas būtinai 
dar puikesnį, jei vienas pasista
to užmiestyje puošnią vilą, tai 
kitas dar puošnesnė.... Įdomu, 
kuo baigsis tos jų lenktynė!

— Jei vienas gaus dešimt me
tų kalėjimo, tai kitas dar dau-
giail.

Motenškė giria kitą mo- Į 
į kirpyk-l

- \ ‘ ‘ i
+- Kaip m šiandien puikiai at į

rodai... ir plaukus taip gražiai

i teriškę, ką tik išėjusią iš 
. los: > '• -. ’

Į šiandien padarei gera darbelį? — 
lausia tėvas sūnų..
— O, taip! Aš ir kiti du mano 

draugai, pervedem senutę į kitą
ir įteikite jam širdinga adresą, P^tvė^ pu>ę. —pasigyrė sūneks. f

• ‘J .............. ” • • ! — Kam gi visi trvs? Tu pats»
j vienas galėjai tai padaryti. — ste Nesakyk mano žmonai 
‘ bisi tėvas.

— Vienas negalėjau, nes senu- 
i tė nenorėjo eiti i kitą pusę, — 

At.davė’t į Paalškino berniuknš ' ’

’’pažymėdami, taip sakant, visas- 
brangiausias jojo ypatvbes.

Sutarė. Ir nepranešdami zav- t 
'komui (įmonės komitetu) ėmė 

: ir parašė:- “Didžiai gerbiamas.- 
^Jūs — šitasai, kuris-..

jėgas .. Sunkios sąlygos... Mesi 
netenkame... Linkime... Ilgiau
sių metų...’’ Ir kitą Į šitai panašu- 
Parašė ir įteikė.

Grigorijus Fedorovičitis per
skaitė ir vos neapsiašarojo. Pa
slėpė adresą kišenėn, draiigiškat 
atsisveikino ir išvyko i Borinsko 
įmonę. j " . ■-

Čia visa tai ir prasidedą. Suži
nojo apie ši adresą Ząm'etČHio 
zavkomas ir skubiai sušaukė su
sirinkimą. Ir'susirinki mė paskel
bė: Visokiu adresu ir atestatu 
išdavimas. ^ili būti atliekamas 
tiktai zavkcnjo, —Kaipo sąjun
ginės organizacijos. Žino atveji! 
jūs prasilenkėt šit sąjungine eti
ka. Reikia pareikalauti, kad ad
resą grąžintų. Čia pradėta kuk
liai priešingą nuomonę reikšti, 
vadinasi, ktuis gi čia atestatas? 
Juk tai lyg Į albumą atminčiai 
būtu įrašytas.

Nei kokiu atsikirtimų zavko- 
~mą.- nesiteikė klausyti ir per Bo- 

- rinsko zavkomą pareikalavo:
— Grąžinti atsitiktinai išduo

tą adresą, štai čia viskas ir pra
sidėjo.

Zanietčiniečiai rėkia;
^^tiduokit adresą^ ^Tes jvk rines 

atviras sąjunginės etikos pažei- kaip Šalčininkų rajono — Alir*
da Bliznevich, Švenčionių miesto 
— Jadvyga Groilzkcja, Varėnos 
rh’ouo — Raisa - Jankovskaja, 

miesto —

— Jinai ne susidėjo, o užsidėjo.
■ » * *

DRAUGAI
Susitinka du geri .draugai: — 

i, kad iš 
tąves u šimtą' dole-

. — Geiai. O'tu. nesakyk mana
jai kad aš turėjau šimtą dolerių.

$
& 
ž

RUSAI,‘ KOLONIZUOJA
PAVERGTĄ LIETUVĄ •

pisi 
fe

- i®®!

— Sveikas-gyvas, įfcdki; — ęi- \ Mieste ir gavosi tok|, keistas 
sveikino Tėvas- ' V< -: “ | dalykas Darželio ravėtojas, pa=-

__ Aš tuo tarpu svė^as, ko?ir tebėjęs, kad nėra jo pavardės,J 
| Tau linkiu, atsakė Maikis. — Pa; uždeda visą puslapį aut AET’o 

mašinos ir čia nužirakspoja. Ten 
pat jis ziraksavo melą; kad ko
munistai vertė akmenis. Į Tauti
nes kapines.
P Išlaužęs rūteles turėjo drąsos 
Įdalyti AL To nariams ‘ziraksuo-j 
Įtus lapus, kad patys savo akimis t 
.parodytų, kaip žurnale skleidžia 
mi nerimti gandai. Reikia turėti ; 
drąsos' tokiam žingsniui, bet į 
mieste viskas, galima. Milteliai < 
■paraližttoja ranką bei pįrštus/ra- j 
še, bet neparašo, o vėliau tvir-J 
tina, jog tai melas.. ‘ ę '

• Lietuviškame kainae ' tokių j 
stebuklų nebūdavo, bet Ameri- j 
kos miestuose liet.ivianąs visokių į 
dalykų pasitaiko, — tarė Tėvą-,.

Maikis pakraipė galyą, o Tė- j 
vas daugiau/į šiuos reikalus nesi- •

DIDELtS ŠVENTĖS MINĖJOJ

Lietuva buvo dielė mūsų, 
Gerbiamieji, nuo jūros lig jūros. 
Gydų, maskolių, rusų ir prūsų 
Drebėjo ir dūšios ir skūros.

Pl'clegeiitdo aiiiy Vidi Kaioejo, 
iviumaa £>pauue, ir gniaužė ir tryne, 
xxui pu v«i<inuus mums paaisKėjo, 
kuu mes esame vargšai tremtiniai.

Spaudė kumščius ir rodė į sienas, 
bluoste nosinėm kaktą taukuotą, 
Kol panko aismau negu diena; 
.Lietuva jau seniai okupuota.

Prelegentas ir verkė ir juokės, 
Saukė Baltą ,ir Altą ir Vilką, 
ir sušuko: paduokit,
Aš nutrenksiu tuoj jums bolševiką!

Ir įkalbėjo gyvai prelegentas, 
Keikė rusą ir dalią ir būvį. * 
Po dviejų valandų sentimentų 
Paaiškėjo, k»d esam lietuviai.

Plaukė žodžiai ir mintys, kaip vilnys, 
Kol paliko aiškiau, kaitantdelno.: / 
Lietuvoj yra sostinė Vilnius * "
Ir pilis Gedimino ant kalno.kutip.is tavo pamokslas apie lie

tuvišką katedrą Chicagos univer 
sitete privertė mane gerokai pa
galvoti apie visus tuos lietuviš
kus reikalus.

—O kas tave labiausiai pavei
kė? , ;t

— Man'nepatikcj kad lietuviai 
daugiausia moka už savo kated
rą. Yra fizikos, matematikos, is
torijos katedros, už jas visi mo
ka. Už jas moka vyriausybė, mo
ka turtuoliai, kad jaunimas ga
lėtu susipažinti su sverbiausiais 
gyvenimo dalykais. Visi moka už 
mokslą universitete, bet 
viai. kurie nori pramokti lietu-

| viškai, tai moka daugiau negu ■
I kiti. į

— Apie pinigą ir sukasi'visas ’ 
Į reikalas.

— Reiškia, lietuviai meka žy- ’ 
miai daugiau negu, kiti

— Už įmoksią lietuviai visą.' 
laiką daugiau mokąįor, negu -Lie- į 
tuvoje vaikiis'^eido į kunigus, j 
ląi mokėjo ne tik tėvai, bet rank- j 
šluosčius, marškinius ir kelnes; 
sudėdavo kaimynai. Visam kai-į 
mui buvo didelė garbė, kai iš! 
jų kaimo vienas ūkininko vaikas L 
išeidavo į kunigus.. . .

— Lietuviai trokšdavo garbės,
— pakartojo Maikis.

-- Tėvai patys, stengdavosi bū 
ti garoiOgąis. b kąi nepajėgdavo] 
tekiais būti; tai norėdavo, kid 
vaikai būtų!

— čia aš'su tayiir. nesutinku.] 
Man atrodo, kada tieluviu dau-J

• -s Y* . '* -į
guma buvo gartanag,- Gali imti’ 
kiekvieną ūkininką,'^is o.irbda- 
vo nui šviesos i^i Lu^sOS. Jis pri
žiūrėdavo ūki. pašėldavo galvi
jus. apardavo laukus, sureždavo 
sieną. Tai didelis darbas. Jie bū
davo geri ir garbingi ūkininkai.

— Kaime ūkimnkai Jiegsli bū- letoti savo pajungtas tautas.

l
I i

Tumanova, Jonavos', rajono — 1 
Polina -Tolkačiova, Mažeikių

* miesto — Rita Abdurajimova, I 
Okupuota] Lietuvoj, kaip ir, Švenčionių rajono— Ustinija ; 

kitur Maskvos pavergtuose kraš- Į Michniova. Vilniaus miesto -• 
tuose stipriai stumiama jirapagan , Magdalena Bagdanovicz, Zarasų 
da. kad nioterys daugiau vaikų j rajono—- Agafi a. Semionova. t 

Spauda nenurodo po kiek vai ' 
atgabentos, 

motinos turi. Bet Lietuvai rusų 
veisiiua-is taip reikalingas, kaip 
Gorbačiovui antra nosis.

gimdytų.-Kasmet okupantas pa
skelbia 'pavardes daugiavaikių kų šios, iš Rusijos 
motinų jr jas apdovanoja komu
nistiniais ordinais ir medaliais.

Liepos viduty Vilniuje išvar
dinta šių metų daugiavaikės mo- 

’fu tarpe tokios “lietuvė.’’

i
Pg.

— Mano mama nemoka vaikų 
auklėti..., skvdžiasi vienas pipi
ras antram.

— Kaip nemoka?
— Vakare kai rpiego neroriu,

dimas.
Borinskiškiai atsako:
— Adreso neatiduosim- Adre

<ą atgalios atidavinėti — šitai Vilniaus miesto — Jelizavata į ų įminė varo gulti, o rytmeti ža- 
prieš'.ng.i są.linginei etikai. Ir už Risto. Ignalinos rajono — Stasė ’ d"na kai labiausiai miegas ima.

lietu-

J

ti negarbingi. Jie privalo būū

Pakalbėjęs dar valandą vieną 
\Ir prisiminęs vėl Vytautą didi, 
Prelegentas sušuko: šiandieną 
Daug lietuvių pasauly paklydę!

Kai penkta valanda prasidėjo, ; \
. Kad nustebintų publiką -visą, • *

Prelegentas suriko: girdėjot, 
.‘ Jog sugrįšim; kur teka -Dubysa?-

Ir kaip pabaigė prakalbą gražią;
Baisiai didžios ovacijos griaudė.

> Ir sustojo graužt suolą, kas graužė, 
-Ir pabudo visi, kurie snaudė.

_ j

t
k

r

«■ • SaJiūnas

_ _ ....... . .. _t ___ penkis šimtus 
Į Ma§Į^,^.;^S-Vlruvai 'šiandienj. $varu?Rądušąin skiria-šimtą!

oaznyŽ-.ojV’1 , . yjsj;butyla. Žiūri ] grindis... O
į — ponąš pasiūlė p0 salėje pasigirsta bat

man ^įrie(ę\lėk5?ę p* ’ 
pa.sakįaį*: *ieiu4,Ąįė!

T *&'*ž i *
, Varzy^yWu salėje didelė spūs-1

lis ' ! — Ką9 — stebisi kaimynas, —
Staiga į priekį-išeina vienas pa es* veše^aras> -o kerti kiškio 

reigūnų ir sako: i kepsnį!
. — Ponai! Dėmesio! Ramybės! į _ Kerštas! Tie bestijos suėdė
Ką tik šioje salėje vienas mūsų1 visas mano salotas*

j Bobutė plausią striukės: klientu oametė

, — šimtas dvidešimt'

SPACE AGE COWBOY i

■ SOVIETŲ MILIJONIERIAI
“Jokiame krašte komunistai 

neatėjo Į valdžią laisvu rinkimu 
keliu. Niekada jie neįrodė, kad 
turi teisėtą mandotą reprezen-

linas 1^17 metais Rusijoje iš 36
rbingi. Jiems nėra kitos išei- ; qpilijonu balsuotojų tiirėjc tik la

**<&?'■*

r t

bes. |
— Art 

gali vyrai įšokti į rūtų dąiželį? '
— Man atrodą,, kad negali, — 

aiškina Maikis. Jeigu kas bando 
skin i rūteles, taj gauna per na
gus ir pasitraukia.

— O 1u manai,- kad' mieste ne
gauna |Mir nagus?

— G. Ji gauti iv mreste, jeigu j 
ten gyvena kaimiete, kuri sa 
vo rūtų darželį augina ir prižiū 
ii Bet mieste pasigamina che
mikalų. Mieste yra visokių mil
telių. Vienais apibarsto patį dar- 
želj. o kitais apiberia rūteles 
Kaime miltelių nėra, niekas jų 
negamina, o mieste nįiltėhų yki 
visokių O kai mikebais apiberia 
rankas, pirštai nejuda, šu 
minkštėja. uzkitMi*'>ągaii. O fcksį ' 
įeikii parašyti, kąs j rūtų darže 
Ii bu ve. be randai |įrū£i»Jai rap 
ka paraše Viltriiri TMlką appu,. 
lijo. Apie '-»ką fMČjO parašyti 
et kai reikėjo Jpriird# parašy 

« rinka asrafce
?.? bus e aptt’.ičdyti*, rankos 
jege pajudėti.

f bai menką savo šalininkų skaičių.
tu manai, kad kainje na- { Javo valdžia kitoms tautoms ko-

-- 1 • -X J - 1-n > " . . '

minis ta i primėtė smurtu ir te 
oru. - .• \ I

Sovietų Rusijoje yra didesnis 
pasidalinimas į klases negu Va
karuose. Uždarbių skirtumas 
taip ge. iausiai ir blogiausiai ap- 
mofcarnų darbininkų Rusijoj yra 
didesnis negu Amerikoje. Ka
riuomenėje tas skirtumas yra 

I dar didesnis. Sovietų karininkas 
gauna 100 kartu daugiau negu 
paprastas kareivis. Amerikoje tas 

• 'antykis yra išre^kiąjnas skal
iais St L Anglijoje 4:1 Taip at

itekto bėkla*inė sovietinė visno- 
npepė” Max EastnVLs knygoje
Sovietu nnli onieriai’ -' “• ■

t

SUSIRGO

— 'A. žin^utjnęuą alftofiu. <u- 
Visą savo laiką praleidžia ha

re.
-r- Kaųj tu tai gali žinoti??
—- lu Štau&yto rtwmtiz-

Artį. dėdamas į kišenę šlapią grą

t v

i
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kaip žydai rūpinosi senomis savo
J ? 4^r KNYGOMIS

’JlH . 
( (Tęsinys) * t ; *

Ryšulius ąhriešusieji sakėsi ge-. 
rai pažinę Perecą. Apie jį priu“ 
šakojo būtų te nebūtų dalyt 
Pęrecaš mirė karo pradžioje? 
Vilnius jam buvo pažįstamas. • 
Ten buvo spausdinamos brošiū
rėlės ir knygutės. ' i

mynines imperijas.
Anglijos, Italijos, musulmonų 

Į keliautojai, pasiekę Europa šiaii-> r T I
TV rę, kalbėjo apie prusus, o girdė-

jo brasus ir savo užrašuose prū
sus vienur užrašė prusi, o ki
tur brusi ii bruzi. Žiūrint kas ir 
kad?, prūsus lankė ir savo iš

Apie Pereco sukeltas bėdeS1 Pūdžius užrašinėjo.
* . ; NTcki v ipnnin npi

Borutai pakalbėsime kita proga, 
bet :šį kartą tiktai, pastebėsime,' 
kad Boruta patyrė, kai Lietuvių < 
žydai, pradedant pačiu litvaku 
Perecu, saugo savo senas knygas.' 
Perecas parašė brošiūrą, kurioje 
liilrpdė kad žydams pinigas yra 
pats’ svarbiausias gyvenime rei
kalas^ ,tuo tarpu nelaimės metu 
žydai įrodė., kad ne pinigas ir t 
net ne gyvybė buvo pats svar-' 
biausias reikaląsj.bet senoji žydų 
knyga. Žydai būdami mirties pa
vojuje, rūpinosi savo knyga svar 
biau negu gyvybe.

Šias Vilniaus žydų Įgimtas ypa- Į Praeitą savaitę 
tybė-s /patyrė ne vienas Boruta, Į buvo paskelbtas teismo sprendi- ■ 
bet viena lietuvaitė, kuri prof. ■ mas, liečiąs senas žydų knygas, • 
Vaclovo Biržiškos patariama, ėjo t kurias netiesioginiai yra suriš-1 
j Vilniaus getą knygų rinktis, bet! tos su tomis senomis žydų kny-i

Nei Vienoje, nei Pragoję, nei 
Berlyne Kazys Boruta nepatyrė 
tiek daug apie prūsus ir litva- 
kus, kiek jis patyrė bandydamas 
saugoti Pereco “ryšulius ”. Svar
biausia, kad tas-savo žinias jis 
skelbė savo draugų tarpe, ragin
damas mokytis iš gyvo gyveni
mo, nes tos žinios yra svarbes
nės negu profesorių surinkti da
viniai. Labai dažnai profesoriai 
imdami algas iš Vokietijos na
cionalistų, apgaudinėjo savo mo-; 
kinius, kad jų mintis nukreiptų : 
visai kiton kryptim.

New Yorke'

15)72 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

ž E M

Vilniaus getą knygų rinktis, bet j

(Tęsinys)

Tiesa, žemaitiškos gazetos'
tuo pačiu metu ji nešė jiems' gomis, kurias Kazys Boruta pa- ]' ~ steblS! vyrai. — Na na, ą čia 
maistą, klastotus dokumentus,’ 
kad tiktai jie galėtų išgelbėti sa-' 
vo gyvybę ir gelbėti' žydų kultu 
ri?į palikimą. •;

dėjo Lietuvos žydams išsaugoti.; 
Borutos jau nėra, daugelio žydų, I 
kurie gelbėjo senas žydu kny-. 
gas, jau nėra gyvų tarpe, bet

/Borutą įsipareigojo gelbėti Pe- Amerikos aukštas teismas spren-’ 
rėeo “rankraščius”; bet jis pade- ’-dė bylą, surištą su senomis žydų 
j o-VilmiuŠ'žydams gelbėti nuo' -knygomis. Jeigu Boruta būtųi 
ugnies visus „senus žydų raštus,' gyvas, tai būtų Įdomus kiekvie-, 
kuriuos nelaimėn, patekę žydai-nas šios bylos žingsnis, nes jis j 
ję/įįąlępėn atvilko.

rašo? Kokios naujienos, bent pa
skaityk.-. Tur būt, už jas reikia 
mokėti?...

— Žinoma, dykai negausi...
Vieną kitą straipsneli, kitas 

eilikes, dainelę perskaičiau bal- j 
su; prasivirgdė mano vaikai, tu
rėjau mesti vyrams knygutę:

— Skaitykite patys, nebeturiu
j galėjo pažinti senas knygas sau- > 

Bopirta vėliau pasakojo ne. tik ( gojusius žydus.
savo artimiesiems, kad lietu
viams reikia ne tik padėti nelai
mėn patekusiems žvdams, bet

; I J O.X1XN.X CL^-V-l CUO U<x IO V S-Zzt- ♦

lietuviams Teikia iš žydų moky-j ^us Jų nwežė į Ry.
tis, kaip reikia spausdintą ir ra- . [ys res Rytuose buvo mažiau ga- 
šytą žodį bendromis.-jėgomis sau’ __ ________ x..
goti ir ginti-. < >-_■ j

Lietuvos prūsai, 
saugodami “Donelaitį”, išsaugo-j 
jo iki Įnūsų dienų ne vien jo . 
“Metus”, bet visą prūsų istori- ' gjau prf>oų 'įšaukti s'ems’ žydu: kaįk“5’^.-.

■_ -»______ _ ______ t x ° *- v "i ATzxttt Vzs-rl
? knygas, negu Rytuose.

Vokietijos žydai taip pat vežė 
“ tus.

j Vilniaus žydai saugojo knygas 
Į nuo mažens, bet jas nevežė į Ry-

Tuo tarpu tiek tepasakysime,- 
kad is Vilniaus senus Pereco; 

i "rankraščius” Boruta išvežė į

tis, kaip reikia spausdinta ir ra-j tuS; res Irtuose buvo mažiau ga-
- - bdU| limybių ųišsaugoti senas žy-

> ; I du knygas, negu Vakaruose. Tai { 
*r ‘ labai įdom us dalykas. Vakaruose 1 

’■'"''’’'’o- į įjuvo deginamos žydų knygos, o J 
-2 j vis dėlto Vakaruose buvo dau-i

_ _ _ _

nė raštus leisti... O tu, žmogus, 
kaip kvailys mokėk pinigus, kni 
\ inai uždirbtus, už tas balabai- 
kas...

— čia ne ba’abaikos. Kiaušy 
kites, kaip teisingai aprašo mū
šų vargus, mūsų skriaudas.

— Jei jie. iš apmaude ponai 
rašo, kad nuo jų karalius žmo
nes atėmė. Žiūrėk, anais metais 
prieš tą maištą kaip vilkai po j 
bažnyčias kaukė: "Pančyznas,. 
klaną sugrąžink mums. Pone!” 
Bet karalius pasigailėjo mūsų, 
ponams sako: “Stoi. gana jums 
žmonių kraują belakti!” Dabar 
kokie geri — rašo arai karaliaus!.. 
Rašykite, ką tik norite... mes 
ne kvailiai...

— Beplepi tik vėjus, — nie
kino kitas: — iš kur tos gazetos, 
kad ne iš Prūsų? Matai, prūsas 
seniai nori atimti nuo maskoliaus 
žemę iki Dubysos.-, ir atims tik
rai. Bet pirma ėmė leisti raštus 
i žmones ant maskoliaus, nuro
dydamas lyg jo neteisybes, vi
saip peikdamas, kad mes geruo
ju pasiduotumėm atimti, nebe- 
cintumė maskoliaus... •; S—

— O aš sakau. — prisidėjo ki
tas: — nei po vilku, nei po men
kai Nei čia prūsas, nei masko 
litis kaltas-.. O sau studentėliai 
valiūkėliai, laiko turėdami, ką 

s į bedirbs? Pribraižo, pribraižo vi
sokių niekų, paduoda į Prūsus 
— iš ten ir paleidžia į žmones. 
Žinoma, nekatalikaš by kaip žriio 
nes bėgaišina nuo dievo garbės, 
nuo maldos...

— Juk čia nieko nerašo nei 
prieš dievo garbę, ne prieš mal
dą, nei prieš katalikais..,

— Gudrybė, vis tik gudrybė 
rašosi, — juokėsi kitas: -į pras
tą dien.\ darbininkas neturi lai
ko skaityti tas balabaikos,' o ku-

Kažin kas 
terašo, dėlto 

neatpūs ir nie-

pažiurėjęs tė-

lis pas mėg.'ta, skaitys sx'ent'o- 
jins dienomis... dergi apleis ir 
bažnyčią. O įniršęs į tas baikas, 
nė rožančiaus nebekalbės... Tai 
kaip tat ne prieš katalikus, ne 
prieš maldą?

— Teisybė, teisybė! — prita
rė Po vi liuko tėvas- — Ir tu, Po- 
vilįiik, eik gulti... mokąis į ku
nigus o visns niekus skatitai, vi
sus vėjus gaudai...
kaip teskaito ar 
prieš vėją niekis 
ko nepadarvs...

Vaikelis, liūdnai
vui i akis, dar truputį pavartęs 
iakraštį, padėjo ant lango; nebe
liko nė kam beklausyti.

Įpuolus visiems į kalbą, paki? 
lo juokų, naujienų pasakojimu. 
Kokie “ukAzai” parėję, į valsčių, 
kaip iš visų “načalstvų” turi bū
ti pavaryti katalikai, valsčiaus ras 
lininkai, uriadnikai, visi mūsų 
‘ načalnikai” gūrinai turi būti 
rusai, o jau vyresnė “načalstva” 
— ko bėkląusisi, niekui- katali
ko neberad, pagaliau asesorius į 
savo raštinę nėbepriims katali
ko. Kitas pasakojo, kaip vaikams 
mokykloje .lįėptta esą rusiškas 
maldas kalbėti, rusiškai potepius 

■ mokytis. Knygas rusiškomis rai
dėmis parsiuntę vaikams skaity
ti..'Vienas tą žinąs, kitas kitką 
girdėjęs. Visokių naujienų pa- 
sakojirrjuį nebėrąt.galo.

— Je jė,-"Užsisės maskolius mu
ms ant sprando, visus apvers 
po savim... visi maskoliais vir
sim.-. j

(Bus daugiau)

kurtėmis išverčiau, po kelis sy
kius atkartodama, skaičiau tuos 
“Tėvynės varpus”. Kalbos gra
žumas, turinio suprantamumas 
— viskas neapsakomai judina ‘ 
savo krašto, savo žmonių meilės j 
uiusmus; rašytojas čia tarytum

■ koks senovės lietuvių karžygys ; 
daro,

es, dai
ru ergoms ir piemenims O 1

Kaityti...
Ir aš taip sakau — dyka

duonių tai amatas tos gazetos, 
ne darbininkui skaityti...

— Verčiau surėžkim vežimą,

laiko...
— Gadinčiau aš čia akis į to

lutis niekus, nebent kvailys bū
čiau! — vienas sako.

Kitas vėl pritaria:
— Tariau apie vainas 

karalius ką jie šneka, ką 
aprašyta... O čia pasak 
relė

j rininkai” pradėjo valyti kultūros Į — 
cehtrus, tai buvo aršiau neg" 
Aleksandrijoje prieš porą tūks
tančių metų. Tadu dienomis nu
rūko kny|3s, visi astronomiški 
apskaičiaviįnąi ir tiksliausios ma
tematikos formulės piramidėms 
statyti, tai i Antrojo karo metu 
pradėjo deginti žydų knygas, o 
Lietuvą pavergę naujieji naciai

i pradėjo rinkti ir naikinti lietuvis

ją.. Mės nieko nežinome apie ’ • 
prūsus, jeigu paprasti. ;■ “būriai” j 
būtų nepajėgę išsaugoti Metų ,' knygas į Vakarus, ne Į Rytus, 
kai lietuviškoji motina, sėdėda-j vitni™.
ma prie ratelio ir verpstės išsąu-nuo mažens, bet jas nevežė i Ry
goj? gyvą lietuvių kalbą iki šios tu% bet.stengėsi išvežti Į.Vaka- 
diėnos- Rusąi, yoįriečiai ir Ięn7 Į, išvežė į Prancūziją,
kai riorejų^Ęętųvių,- kalbą-.sunah įjfas j Angliją, o trečias stengė-

New Yorke kilo didelė byla 
’ teisme dėl išgelbėtų senų žydų 
knygų. Tą byla mes ir panagri
nėsime.

M. G.
(Bus daugiau)

apie

Visi sutiko su jo sumanymu ir

Užgavėnių parvažiuodąsnas, Po- 
vilėlis parvežė visą pluoštą ki
tokių laikraščių — —poę keletą 
numerių '‘Apžvalgos:”*-ir į “Var
po”. 5 į

— Na, čia kitokių, čia bįus Įvai
rių aprašymų, visokių ’naujie
nų...

Skaitau dieną priešokiais, skai
tau vakarais — negaliu atsi
džiaugti. Vienas straipsnis geras, 
kitas dar geresnis/ Labiausiai 
smego man į širdį “Varpo” 
straipsniai — "Tėvynės-varpai” 
Visus gautuosius mtmošiis kart-

šauki?, snaudalius tautiečius į I 
darbą, j kovą su tais, kurie dirb
ti neleidžia.

— Kas čia rašo?.. Žiūrėk — pa 
sirašęs raidėmis "Q. D. ir ka”, 
Povilėl, ką tos raidės reiškia?

— Žiūrėk, skaityk nuodaliai 
tas raides, — rodo man tas ma- 
želėlis. — visas ištark,- ir išeis pa
vardė “Kudirka’’, tikra Kudir
kos pavardė: tai tas Kudirka ir 
rašo “Tėvynės varpus”.

— O tai kad gražiai rašo! Kas 
iis toks, kame ęvvena?

— Kudirka daktaras, mat, kai 
rašo? — aiškino Povilėlis. — Ne
gana jam rašymo, jis ir kompo
zitorius — muzikai gaidas susta
to... Mat, kokių jau prakilnių lie
tuvių atsiranda...

— Kuo judu čia taip džiaugia
tės, kokiais raštais9 Paskaitykite 
balsu, — prašo mano namiškiai-

— Povilėl, jei tu nenori mie
go. skaityk balsu — visi pasi
klausysim, ir aš verpdama.

Povilėlis ėmė balsu skaityti. 
Tuo tarpu vėl vienas kitas kai- 
myn?.s, į trobą įšliaužė patyliais, 
sykiu klausėsi. Bet, neilgai tru-; 

š||jkus, pritrūkę kantrybės, prade-

. —^Air^fis du berniukai lėk
tuve pašislėpė ir atskrido į New- 
Yorką, bet jįę buvo susodinti 
atgal į lėktūyąjir grąžinti i Airi-

‘ ‘ u Į

yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia liėhrriį frateraalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 

darbus dirba, ‘
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS doleriu

apdraudę savo‘nariams. . ?. • ? ‘
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 

nariams patarnaują tik savišalpos- pagrindu.
Kiekvienas, lietumis ir lietuviu draugas - gali 
Susivienijime 'apsidrausti iki *$10,006.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė • —r Endoinnent 
Insurance, kuri ypač naudinga' jaunimUų siekiančią-? —_ -'-L-r. prar^fiRv. r;

vapdrąuda:'ui
$3,00 metams..

fcūryboe poveiatata. 36$ pusi knyga kainuoja tik D.

z W LTl'ERATURA, lietuvių literatūros, meno h* mokah

fialą lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
tvectei bel jų tetorijl Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi ir surinktais ducmenlmi.

— Klausaus ausis ištempęs, 
apte kokią čia dievo garbe skai-

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ayraij 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
natūrinė rtudija, luskirttyta ekirsneliata. Ta 206 puslapių fcnya 
parduodama tik uš tt Y .r r

Krėvė®, Igno Šlapelio,/ Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
t. Raukfld, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaeričiaua ir 
leSaua atraipsnfai' bei rtudijdg, muštruotos uuotrankomte fe

mokančios. motinos ir “būmTbu: ? gay^ ]aiku Europa buvo kul- 
yoy gątirigesrii mž-;<ildžiąšias kai-į tūbos centras, bet kai tie “kultū-
* . " ~ R-' —------------ -- ------

Insurance, kuri ypač nardini 
aukštojo iuokslo irŽĮ

SLA — vaikus apdraudžia pigia, A
$1,000 ^pdraudos sumį'-tmdi

SLA —kuopų yra visose-
Kreipkitės i savo apyEfikejr-1 
jie Jums mielai Dačrfbėg

Galite kreiptis ir

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

, 307 W. 30th St,- New NY. 16001 
TėL (212) 563-Ž210

i

D. KT.HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

• StFESTINGAJ 15PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

JAY DRUGS V AISTI

for constipation relief tomorre
> reach for EX-LAX tonight

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

Read label and folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vsL ryto iki 10 vsL vakaro.

į=Į to! 0 čia kažin kokie niekai pri-
I1 rašyti...

— Mat, ponai nebeturi:valios. I
— aiškino kitas, — lupte iš žmo- 
nin lupti mokesčius, tai prasima- !

Įlomiai paraiyta ftudija apie Rytprtalua, remiantis Pakalnės i 
Dtbguvoa apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomia klekvknar 
SetuvtaL Leidinys Bluatruoto nuotraukomis pabaigoje duodami 
rltorardžta pandlnlma’alr Jų vertiniai J vokieSftj kalbą. Laba 
aaudLnfoJf pcaL knygoje yra Rytprūrfą Rmėtapla. Kaina V

>14 LAUKIS LIMA ralytojoe Petronėj Ortataltėa ate 
mfeSnal ir’ mlntyt apie lamenia kr vietas neprtk. Lietuvoje Ir pb 
mataiti* bolševikų okupacijoe metate. Knyga turi 254 puslapi**

50 metų studijavęs, kaip

bet Lalnnoji tik H.

> JULIUS JANONIS, poetei Ir revonurfonlerfu*, nerspra 
Ba tr klaldtagal taterpretnojunai gyvenime tr politikoje) tik »• 
Tirglo Jalinsko knygoje tple Julisns Janonio gyvenimą Ir po* 

Debar būtų jį galimi pavadinti kovotoju ui šmogaur tėte* 
Knyga y-a didelio formato, pualapl'ą, kainuoja M.

< SATTUNIS NOTTOES. M- Jo^enko ttryba, f. Vxfaf?l 
W Rt lay<oj» fr« & sąmo^no »crr*nfe. Kaina

fteyfw ITW 8a. It, EStestf
-

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

TI tomu ------- --------- $10.00 paražė 700 puslapiu Knygą, kurion sudėjo Yxs Bei tr
2. Prof Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  ?6.00
II dalis, 229 psl.---------------------------------------- -—--------- ?L.(X)

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ---------------- $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___________________ |4.00

6. J. Vendavea, 3. DAUKANTO LIETTUVIŠKA ’’EIKLA.
60 pri. _________________ 12.00

NAUJIENOS, 1729 So.~Halsted St., Chicago, BL 60603 rfys.
kilt ėekj tr pridSkte vieną dolerį persiuntimo fšlaidomi.

Met kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviut 
ir lietuvių kalbą. Jie mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė Kksliui Tsrtfmw 

tr patarė mums toliau studijuoti. j

Kateui pK Kieti rfc-Ltti«L Mtwr

r ’ BAnriBHOS
E® B. H*lsted St, BEieagro, ID 100

šeštadienis-Pirmadienis, Sat - Mon.. August 24-26, 19Ž5



$5.00

25 cents per copy

nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vkl

(Bus daugiau)

a p

is-Pirmadienis, Sat • Moru August 24-26. 19S5

$48.00 ‘ 
moo

$24.00
$15.00

$5.00

Užsieniuose:
metami __
pusei metų

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

tūlių ginklus i Mažeikiu ko-

111
pnva

Naujienai eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 Sa Hateted Street, Chicago, 
LL 60608. Telef. 421-6100.

e Ik 
tus 
nok

NAUJIENOS NEUŽSIDARO IR NIEKAS JŲ 
NEUŽDARYS

— Prancūzai paskelbė, kad 
'ie vartos jėgą prieš laivus, ku
rie įplauks į Mururoa vandenis. 
Ten prancūzai bando savo bom
bas.

J. ŠARAPNICKAS
NEPAMIRŠKIME MŪSŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

metam* _______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

r Hl LITHUANIAN DAILY NBW1
Fūbliihed Daily, Except Sunday, Monday and HoUdayg 

by The Lithuanian Newt Publishing Co., Inc.
17tt !•. Sttwt, Chk*0», IL 60606 T»1*pUm 411-41 CM

melams „ 
pusei metų _____
trims mėnesiams 
menam mėnesiui

n. rujįįMŪčiu M d. panunė- 
x rastų sukaktį nuo 

hūo aprūpiuiuio A'inerįko-

— Naujas Zelandijos įstaigos 
yra įsitikinusios, kad prancūzų 
karo laivus nuskandina N. Ze
landijos laivas “Greenpeace”.

Nuo sausio pirmos dienoj 
Dienraščio kainas:

Chicago je ir priemiesčiuose:

metamu________
pusei metų_____
trim$ mėnesiam*

vienam mėnesiui .
Kitose JAV vietose;

no įgyvendinimo, kai tą įsta 
ną 1W35 m. pasirašė demok- t 
ų prezidentes Franklin D. 
oseveil. Tai buvo lygiai prieš

•fiCOND-CLASS POSTAGE PAJD AT CHICAGO, ILLINOIS, USFS 37 
Postmaster: Send addresi changes to Naujienos

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

PASTABOS IŠ TOLO

* * *
Jaučiuosi pagerbtu, gavęs kvie 

'imą . į Mažosios Lietuvos Rezis
tencijos Sąjūdžio tetstpvų- suva
žiavimą rugpiūčio.-31 d. ir irug- 
sėja 1 d Chicago j Džiaugiuosi, 
kjid 'to (suvažiavimo) proga ne- 
bui^u • užmkštas, juo labiau dėl kiętjiįiūkų klaipėdiškių liėtuviiį

r. <—   ----- > ■ _ ■ .. _• - -J.

— Prez. Reaganas pakvietė 
sovietu užsienio ministerį Še
vardnadzę, kad užvažiuotų į Wa
sh ingio n ą ir užeitų j Baltuosius 
Rūmus.

. ' Į • , » į
(Bus7, daugiau)

As of J«nu«ry 1, 
Subscription Ratosx

C* cago $45.00 per year, $24.00 per
lonUu, $12.du per 3 months. In

oUllt USA localities $40.00 per year,7 Kanadoid- 
S2Z.UU per six monUxs, $12.00 perl 
-jute months. C&naaa ^45.0u per year, I 
^her countries $46-UU r>er year.

Paskutiniame Naujienų numeryje rašėme, kad vienas 
šėrininkas gavęs kvietimą sekančią dieną ateiti Į šėrinin- 
kų susirinkimą, jis pareiškė, kad susirinkimas nelegalus.

— Kodėl? — paklausiau.,
— Pranešimas turi būti praneštas laišku, ir mažiau

siai, dviem savaitėm prieš susirinkimą.
Tai, žinoma, nesąmonė. Pirmininkas privalo šaukti su

sirinkimą, kada laikraščiui susidaro pavojus. Jis gal' 
šaukti žodžiu ar telefonu, kada tiktai būtinai reikia šau
kti.

Tas šėrininkas ne tik pats neatėjo Į susirinkimą, bet jis 
telefonavo visai eilei pažįstamų, patardamas neiti. Jis 
pats matyti, neturėjo laiko ar turėjo kitus išskaičiavi
mus, tai ir neatėjo. Pora atėjusių nerimavo, kad mažai 
žmonių atėjo, kad reikia visus sukviesti.

Šitas elgesys Naujienoms kainavo apie $5.000. Teko su
sirinkimą atidėti rugpiūčio 17 dienai, siuntinėti praneši
mus ir reikalingas korteles. Šiandien reikalai žymiai pa
blogėjo. Šiandien, rašant Įžanginį susidaro įspūdis, kad 
jis jau turėtų būti paskutinis. Šiandie jau eina gandai, 
kad Naujienos daugiau nepasirodys. Tas žinias skleidžia 
ne tiktai tie, kurie pranašauja sunkią ateitį, bet kurie tu
rėtų jas ginti, šiandien nelemtas žinias apie Naujienas 
leidžia keli nauiieniečiai, kurie dienraščio gyvenimo ne- j 
pažįsta, niekad jame nėra dirbę. Jiems dar padeda kelios 
suktos bobos, kurios visiems pasakoja, kad laikračšiui rei 
kia padėti, bet tikrumoje norėtų laikraštį galimai grei- 
šiau visai nuskandinti. Tom bobom pritaria ir tie šėrinin- 
kai, kuriems visvien — laikraštis išeis ar neišeis.

Šia proga norisi prisiminti ir panevėžietį Vladą Stan
kų. Kada “Geležinis Vilkas” išsprogdino “Lietuvos Ži
nių” spaustuvę, kapitonas Mačiuika išvaikė Lietuvos sei
mą, c Dr. Juozas Pajaujis praleido naktį pas Justą Priec-

(Tęsinys)
Nė vienas nebuvome girtuokliai, bet ant 

stalo buvo degtinės ir Įvairių užkandžių. Sugal
vojom. ir tikslą baliaus. Aš paskolinsiu pinigų 
“Taurui” ir vietoje vekselio parašyti raštą, nes 
“Tauras” nori pirkti karvę.

Po vieną čerkelę visi išgėrėme, o K. Venc
kus šitaip pradėjo kalbėti:

— Mieli broliai, šį vakarą turiu svarbų pra
nešimą, kuris reikalauja vardan pavergton tė
vynės priesaikos, kad okupantas apie tą prane
šimą nesužinotų iš mūsų trijų. Paslapties išda
vimas yra surišta su gyvybės netekimu. Jei pa-

ALEKSANDRA NAVICKAI fE-P^DNER Veranda (aliejus)

kį prie bonkos, tai liaudininkai rankas nuleido.
Tuo tarpu prof. Stanka, apsidairęs, kas gali vesti kovą, 

už demokratinę santvarką, nuėjo į Socialdemokratų Cent' 
ra ir -tarė: ., . , , . .

i — Reikia vesti organizuotą kovą už demokratinę sant
varką, aš stoju į socialdemokratų eiles. • ■ Y ■

Jis buvo priimtas į partiją. Nebijojo persekiojimų.
Panašiai pasielgė ir čikagietis Antanas Marma, kol ėjo 

tušti gandai apie Naujienas, Marma nenorėjo, atsisakė, 
'būti redaktorium, nors gavo du tūkstančių balsų.

— Bet dabar, kai susidaro pavojus Naujienoms,.-.aš no
riu prisidėti prie kovos Naujienoms ginti. Šiandie Nau
jienos labiau rikalingos, negu bet kurs kitas lietuviškas 
laikraštis.

• * k* - * *"

Marma grįžo, užėmė direktoriaus vietą. Jis vės 
kartu su kitais naujieniečiais, k^d laisvame pasaulyje 
būtų lietuviškas laikraštis, kuris gina -pavergtoš. Lietu
vos teise. Pačioje Lietuvoje nėra nė vieno laikraščio, ku
ris galėtų ginti pavergtus ir išnaudojamus lietuviUš.7

Nežiūrint į visas pastangas pakenkti Naujienoms, ne
žiūrint į skleidžiamus gandus prieš Naujienas ir jų;rę- j 
daktorių, nežiūrint į pastangas pritaikyti negaliojančius 
statuto paragrafus. Naujienos nebus sustabdytos.Aptarę 
visą susidariusią būklę ir pasitarę su patyrusiais žmonė-

' mis, sakome savo skaityto j am s,kad Naujienos neužsidarys. 
? Turėsime visą eilę sunkumų išspręsti užgulusiais klausi- į 

; mais, bet su skaitytojų pagalba tikimės įveikti kylančius 
■ sunkumus.

to, kf.d peri valgęs suvsžiavimo 
dieno v ūkę, pa* ebėjau mano 
K1 i perlo s gyvenimo dienų žy
mių k.- pėri škių, tikrų Mažo
sios Li'tuvos autochtonų, pa- 
viiide>: Martyno Brako, Mart}’-5 
no Gelžipiu, Jono Stlkk>riaus,An 
so Lymanto, Kristupo Kikučio, 
kuriuos visus Klaipėdoje asme-' 
ri kai pažinojau. Dabar jų var-j 
dai jau yra įsibrėžę ne lik Klai-j 
pėd s kraš e ,bet — iš viso Ma- Į 
žosies Lietuvos istorijoje, juo la 
b'.'.r kad d'desnė Mažosios Lie 
tu.vs ifįlis yra okupuota Sovie
tų Rusijcs, ners Klaipėdos kraš
tas ske-itomas sovietinės Lietu-

Dabar |k> 50 m., r<sspubliko- 
nų prezitlentas Ronsild Reagen 
jau atvejų mėgina turn
Ltatymu ir jo papildymais per i 
daug-.'lį metų garantuotas teises 
2?hų žnumių ęj^ipiniiiiui gero
ka' aorriboli, vardan valstybės 
biu<iž,'to nuostolių sumažinimo,
fjk Ktngi'esas demokratų dau- ves daJimi, bet visa buvusi n6- 
gumos, o yp^č Kongreso pinni- 
nrrko (Tip) O’Neill neatl'aSdžiu 
nusistatymu išsaugoti senų žino 
nių aprūpinimo įstatymo visu
mą. diibar ir ateičiai — prezi-1 
den'as R. Reagan visdelto “nu-! 
sileidc’’ ir suliko neliesti pensi
ninkų dalies sumažinamo. ?

Reikia sutikti, kari prez. R. 
Reagan pasižymėjo kaip aršus j 
antisovietologas (ko Amerikai' 
reikia), jam toje srityje priklgu 
so nuopelnai. Bet kur jo “poli- 
tikoj(ę” yra minusų—reikia juos 
iškelti.

l>rikl.iiusoina Lietuva su Klaipė
dos kFcšlii imtinai —tėra Sovie
tų Imperijos 15-ta respublika,

K‘ip Bic dėlto, tie mano pa
minėti vardai turi dabar dides- 
cę prasmę, negu tik Mažosios 
Lietuvos lietuvis ar klaipėdiškis 
lietuvis.

Štai dė.'ko: Matynas Brakas 
yra dabar jau mokslo žmogus— 
profesorius, jis nuo pat atvyki
mo Amerikon, atstovavo Mažo
mis Lietuvos interesus (Lietuvos 
Laisvės Komitete)y paskui ilgus 
metus buvo Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio pirmini n' 
Iju — o dabar jau yra išrinktas 
tp sąjūdžio Garbės Pirmininku, 
ko jis -tikrai vertingai yra užsį- 
tąmavęą, t - } ■■ ■■ '» ■

Martynas Gelžinis K|-aipėd^j,^ 
buvęs vienas aršiausių antivo

Amerikos, mieste yra Naujienų draugų. Kai laikas leis, 
pačiose Naujienose aiškinsime susidariusią padėtį. Aiš
kinsime Lietuvos gyvenimo ir pačių Naujienų padėtį to
kią, kokia ji yra. Rašysime teisybę, kakia ji yra. Vienam 
kitam ji galės nepatikti, bet mes esame įsitikinę, kad tei
sybė yra geriausia priemonė klausimams išsiaiškinti ir 
rasti, bendrą kalbą toliau žingsniuoti. " ~ .

Mes žinome^ kad mūsų žodis bus svaresnis, jeigu jis 
reikš vieningos daugumos nuomonę.

.Naujienos leido iki šip meto ir leis ateityje pasisakyti 
įvairiais visuomeninio gyvenimo klausimais, bet Naujie
nos neleis Naujienų, puslapius naudoti prieš pačias'Nau
jienas. Naujienos vedė kovą prieš caro valdžią ir pasisa- 

I kė už demokratinę santvarką pačioje Rusijoje. Kada ma
ža grupelė komunistų pasisakė už komunistų partijos dik- j 
tatūrą Rusijoje, Naujienos vedė kovą, prieš komunistus. 
Naujienos gynė nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą. 
Naujienos pažįta autoritarinę santvarką ir prieš “Gele
žinio Vilko” sauvalę toje pačioje autoritarinėje santvar
koje. Konstitucija taikoma visiems krašto gyventojams, 
neleidžiama jokiai grupei sauvaliauti. Naujienis remia 

Iki šio mėto Naujienų kkus:mus daugumoje sprendė VLIKą, ALTą, BALFą. Naujienos kviečia Amerikos lie- 
čikagiečiai. Bet Naujienos remiasi ne vien Chicaga. Nau- tuvius susipažinti su Amerikos gyvenimu ir taikyti jo ge- 
jienos gynė ir tebegina visų Amerikos lietuvių reikalus, rasias puses lietuviams. Naujienos stengsis supažindinti 
Jos turi skaitytojų kiekvienoje didesnėje Amerikos ir Į savo skaitytojus su svarbesniais pasaulio įvykiais, kad 
Kanados lietuvių kolonijoje. Kiekviename didesiame lietuviai būtų gerai ir tiksliai informuoti.

'ės kas bus pavesta, darysiu viską nesigailėda- 
damas paaukoti ir gyvybę.

Po to, “Tauras” irgi pritarė mano nuomo
nei ir nepraėjus 10-čiai minučių, kvietėme Kazį 
Venckų ir jam Įėjus ir atsisėdus prie stalo, mu
du su “Tauru” atsistojome, pridėjome rankas 
prie širdies, padarėme priesaiką, kad šio prane
šimo ir pasikalbėjimo niekam neišduosime ’ ir 
pagal sugebėjimą dirbsime Jūsų pavestą darbą 
vardan Lietuvos laisvės.

Prieš, pranešimą Kazį 
trumpą kalbą, paliesdama
Rusijos okupaciją ir jau didmi 
mus patriotų lietuvių areštus ir ž 
tuviai, kaip didvyrių tautos sūnūs 
nizuotis ir pagal sugebėjimą savo 
sintis prieš okupantą ir sužinoję 
agentus tuojau painformuoti na

sižadate paslaptį išlaikyti, pridėkite rangą prie būtų atsargūs bet kokiu
širdies ir pasakykite: “Pasižadu”, o po to aš pa- I jr sužinoie apie 1 • __ _____ __ __*darysiu pranešimą, kas yra planuojama daryti 
prieš Lietuvos okupantą, Sovietų Rusiją.

K. Venckus nutraukė toliau kalbėti ir davė 
10 minučių pagalvoti. Pats K. Venckus iščjo i 
kitą kambarį.

Su “Tauru pusbalsiai kalbamės ir abu karto
jame, h. J pranešimas yra svarini s ir surištas 
tu paslaptim. Reiškia, ką mes turėsime padir
bėti vardan Lietuvos laisvės.

Aš pasakiau “Taurui” kad dėl Lietuvos Jais-

Venckus pasakė 
tuometinę Sovietų 

=čiuose vykdo- 
įdymus. Lie- 

o orga- 
prie- 

etuvius 
lietu- 

albiuo- 
i jiems 
uėiimo

ose 
ietuvių areštus, ti

pranešti, ir tęsė pagrindinį šio slapto 
tikslą, pareikšdamas:

“Man teko skaudi pareiga vežti Lietuvos 
okupanto įsakymu 
mendantūrą. Tuo metu dar dirbo seni komen- 
datūros tarnautojai. Vyriausias komendantūros 
tamailtojas. kuvo kap. Kublys. J. 'Vitkus. į;^ mi
ręs Chicągoje ir Jonaitis, kuris vėliau pabėgi iš 
komendantūros ir slapstėsi, bet buvo smmtasi ir 
prie Červenės su kitais suimtais lietuviais su-

Kazys Venckus

šaudytas.”
Kap. Ęiiblys, atlikęs ’’sąžiningą”, šaulių 

ginklų pak^tavimus, kad komunistai nekankin
tų, nes žinojo, kad atlikęs šį darbą bus areštuo
tas. tardomas ir kankinamas, pats nusišovė ko
mendantūros kieme.

1 jaunimo vadovu
I demonstracijas prieš vokiečiu*, 

lakęs karštas prakalbas j Klai
pėdos lietuvius, — dėvėdamas 
(jau tad-.) nei jawlaliolovių pa 
vyzdžiu (Kaune) priimtą pana- 
įlų į Ralijtw fašistų uniformą, 
kas sudaro labai įjęrą atkirtį 
Klaipėdoje b sireiški-nčraTn HI- 
čiojo Reicho nacionalsocializ- 

mui.

Čia, išeivijoje, Martynas Gel- 
ziųis savo vardu įbrėžė ir Itei'a- 
tūres istorijoje gilų bruožą, 
<hug h-šydamas Mažosios Lie
tuvos gyveninio temomis, o ypa 
čiai užsitarnavo didelės pagar
bos nemaskuodarpas net nepri
klausomoje Lietuvoje premijuo
tą rašytoją lievą Simonaitytę, 
—kaip komunistini orežimo ger 
bėją.

Jonas Stiklorius mano laikais 
Klaipėdoje dar buvo jaunas stu
dentas, d-bar, čia iševijoje jau 
>i"sų dr., labai aktyvus VLIKo 
veikloje visur atstovaujantis Lie 
tuvos reikalus iš viso, o ypatin
gai Mažosios Lietuvos klausimą, 
kurioje feroje jis bekiltų: pa
reigoms veiksniuose, paskaito
mis,prakalbom! s ir pranešimais, 
minėjimuose, kalbomis lietuviš
kų radijo valandėlių programo
se ir visur kitur, kur jis rado rei
kalinga, kur buvo kviečiamas 
raginamas,

5 a ’i r *

Kristupas Kikutis, dabartinis 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio pirmininkas, tai šio są
jūdžio jaiwesg^kaiftos prieaug 
'lįb'. pųilįM pšvjįęąys': j neprfklau-; 
lomos Lietuvos karo mokyklą 
.'baigęs karininkais (leitenanto 
laipsrnu),-išeivijoje įsijungęs lie 
Wškon veiklpn. (berods, ilgai 
vatic va ves St. Louis Tautinės 
S-gos skyriui), dabar po prof .M. 
Brako — stovi pačios reikšmin
giausios Mažosios Lietuvos lie- 
tu-vių rezistencijos (prieš oku
pantą) organizacijos priešaky. 
Geresnio pavyzdžio, kaip Kr. 
Kikutis, Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio organizaci- 
joje — man rodos, turbūt, netu
ri jokia kita išeivijos organizaci 
ia-

Lietuvos okupantas . Sovietų Rusija ir vie
tos komunistai staugė lyg vilkai alkani, nebega
lėm! patrioto lietuvio saditišku būdu nužudyti, 
karštomis ylomis badydami pirštų panages, rei
kalaudami prisipažinti prie organizavimo nu
versti Sovietų Rusijos ‘“darbo žmonių valdžią”. 
Šis rašinys vertė truputį nukrypti nuo Kazio 
Venckaus pranešimo ir tik trumpai paliesti apie 
Kulbio mirtį.

Kazys Venckus . ątidavs iš Ilakių šaulių 
būrio ginklus, susipažino su A. Kenstavičium.

A. Kenstavičius iš pokalbio su K. Venckum 
komendantūroje, atkreipė dėmesį, kaip į suma
nų vyrą ir davė savo adresą ir paprašė atvažiuo
ti į namus, kaipo svečią. A. Kenstavičius pakvie
tė mane neužilgo atvažiubfi į jo butą,_ tain
kalbėjo K. Venckus.

Vieną sekmadieni K. Venckus nuwko nas 
A. Kenstavičių ir A Kenstavičius apibūdino da
bartinę žiaurią Sovietų Rusijos okupaciją ir pa
reiškė, kad patriotai lietuviai jau piadėio orga
nizuoti trejukes — iš 3-jų asmenų ir tokiu būdų 
apjungti kuo daugiau. lietuvių būti ištikimais 
savo kraštui Lietuvai'.
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VAKARŲ VEJAI
ModemioB poezijom Įmyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS << 
OYOVTOJAS IK CHIRURGAI 

W«6tcl»esUr Community klinlkoe 

Modkdno* diroietvrim

1933 S. Manheim Ri, WertchMtec, HL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

Į
“Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-4553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYM: AKIŲ LIGOS 

>921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginjs venų išsiplėtimo hemo, 
roidų gydymas.

Chicago, HL 60629 - 
TeL: 585-2802

OPTOMET  RISTAS

261$ W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lenses”

INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4, popieti

Ofise tsisfonas: 776-2380, 
SsEŠerulio® telef.: 448-5545

S

Florida

t Prostatos, inkstų, ir ilapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St, Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

—_—-——-j1“:1-

Funeral Home and Cremation Service

GAI DAS

M

—i lerinę sąskaitą Užisenio reikalų 
banke ir g<auti už tuos dolerius 
palūkaas. Dažnai įpėdiniai ims j 
tas palūkanas rublių certifika- 
tais.

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
Ves

IŠ KANADOS PENSININŠŲ 
GYVENIMO

—Toronto L. N. socialinių rei
kalų. komisija rūpinasi v\-resnio 
amžiaus asmenų priežiūra bei 
tarpininkavimu valdinėse įtai
gose —: padedai užpildyti doku
mentus, talkina nemokantiems 
anglų kalbos, nukreipia asme
nis į atatinkamas valdines įstai
gas, organizuoja ligonių lanky
mą ir t. t.

— šiuo metu '30 taHUęėįų. gy'^7 . 
na vyresnio, amžiąū 'asmeninis, 
pritaikytose c prieglaudoj 
priežiūros namuose. Dažnai pa
sitaiko, kad tik vienas mūsų tau 
tietis gyvena tarp svetimtaučių 
ir negali bendrauti su savo tau
tiečiais.

—Keliama mintis, steigti sl’au 
-gos namus, kuriuose mūsų tau- O 7
tiečiai būtų savininkai ir šeimi
ninkai. Šį reikalą svarstyti ir su 
rasti galimybę įsigyti tinkamas 
patalpas L. N. valdyba pavedė 
socialinių reikalų komisijai, ku
ria sudaro V. Kuinvs, E. Pama
taitis ir B. Jackus. Numatoma 
Sudaryti s^^us tautiečių, ku
rie tokio pobūdžio priežiūros 
ar patarnavimo būtų rekalngį

— Pirmųjų žmonių apgyven
ta vieta vadinama rojumi todėl, 
kadangi ten tebuvo tik viena mo
teris.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS AULAS

Klausimu* ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 60632
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ŠIUO METU APSAUGA NUO KARŠČIŲ
žinovai teigia, kad tempera- 

tūrara 90 laipsnių ir didesn, ga 
Ii būti labai pavojinga žmo
nėms, ypač kada ore drėgmė 
irgi aukšta. ■’ ;

Jei perkaitinama, tad irgi gali 
būti priežastimi įvairiai sunega- 
luotti,pvz.fiziniai išsisėmus,karš
čio smūgis, širdįes negalavimas 
ir smūgis padidėja.

A Susergama, kai susilpnėja šir 
■ dis, turima per didelis svoris, iš 

tinka-t infekcija, drugys,-: viduriu 
-į ūvimas ir-gėririias- ^alkoholio ir

niais pastiprintų, valgių, ir ne- 
valgykit daug. Virkite vėsesniu 
dienos metu.

Be gydytojo patarimo nenau
dokite daugiau druskos, negu 
būtinai reikalinga. Venkite dru
skos tablečių be savo daktaro 
leidimo. • ■ . .

Kadangi alkoholis trukdą kū
nui kovoti su karščiu, nes gali 
paveikti širdies veikimą, tadėl 
negerkite alkoholio.

Taip pat įpėdinis gali iškeisti 
dalį arba visus savo kanadiškus 
dolerius į certifakitus, su ku
riais galės pirkti sovietų doleri
nėse krautuvės įvairių prekių. 
Jei Įpėdinis gaua didesnį paliki
mą, tai už tuos certifikatus ga
lės us’ipii'kti automobilį ar net 
kooperatyvinį butą.

Rūta Ruidzinškįenė visiems 
tautiečiams primena, kad reikia 
patikrinti, ar jie atsako į jūsų 
patikrinti, ar fje atsako Į jūsų 
dabartinius norus ir reikalavi
mus. F. Petitas

* * *
Notarė Rūta Pocauskaitė-Ru- 

diskaiė neseniai neseniai skait- 
tė paskaitą 'apie testamentų su
darymą Kvebeke, Kanadoje.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

kt.

Pavojaus ženklai: galvos skau 
smas svaigimas krūtinės skaus* 
inas, greitas širdies plakimas, di 
dalis silpnumas, viduriavimas, 
tampo vemti, sunku kvėpuoti, 
mėšlungis, sausa oda ir kt. ženk 
lao.,

Tuo rrptu reikia vėsintis. Im
kite šaltą yonią ar šaltą dušą.

Namie vilkėkite mažiau rū
bų,

Karščių metu kūnas reikalau
ja daugiau vandens, todėl daž
niau atsigerkite vandens. Gerkit 
dažnai, baf venkite kavos ir ar
batos. Geriait ia gerti vandenį, 
vaisiu bei daržovių sunką.

Karščiams užėjus, fizinį ak
tyvumą reikia sumažinti.

Nevalgykit aštrių, ‘ priesko-

WATffl «

PĄLIKLMAI BE TESTA
MENTO

Kvebeko provincijos įstatymai 
numato taisykles, liečiančius pa. 
likimus be testamento. Pvz-, jei 
asmuo miršta ir palieka vyrą ar
ba žmoną vei vaikus, tuomet vy 
ras arba žmona paveldi vieną 
trečdalį, o vaikai — du bečda- 
lius.

Jei vedęs vyras miršta, netu
rėdamas vaikų tuomet jo tur
tą pasidalina per pusę jo žmona 
ir jo tėvai.

Yra daugybė taisyklių, kurios 
apima visokius atvejus, tačiau 
pabrėžtina, kai nėra testam,en- 
lo, nėra ir vykdytojo, tvarkan
čio palikimo reikalus- Dažnai 
įpėdiniai esti išsisklaidę po pa
saulį arba vaikai nepilnamečiai. 
Tokiais atvejais palikimo s11-, 
tvarkymas ilgai užtrunka, susi
daro didelės išlaidos, ir kuriam 
laikui tuntas lieka užšaldytas.

. TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*“ EXCEPT WHEN Nt'S 
MIYINC. NEVER-TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

PERKRAUSTYMAJ

Iš Įvairiu atstumu.
S ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5994

Laldlmal — Pilna apdravša 
ŽEMA KAINA ' 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles,

R. iERtNAS. Tai. 725-8063

SOPHIE BARČUS

reikia galvotųkad pasirašęs te^‘ 
tamentą tuojau mirs. Burtams 
nereikia tikėti

Dažniausiai vyras testamentu 
palieka viską savo žmonai.Taip 
pat ir žmona palieka viską savo 
vyrui, jei jis mnrtų anksčiau,ta
da vaikams.

Paprastai paskirtas testamen
to vykdytojas tvarko visus pa
likimo reikalus.

Toliau ji teigia, 
žmogus padaro vadinama angli
škos formos testamentą (“Eng
lish form Will). Tai ranka artu 
rašom, mašinėle parašytas tes
tamentas ir 2jų liudininkų pasi
rašytas.

Autorė pabrėžia, vienitelis 
testamentas kuris galioja Kve
beke be jokio teismo patvirtini
mo, yra pasirašytas pas notarą. 
Jį nereikia, kad jį tesinas tvir
tintų. Originalas pasilieka nota
ro įstaigoj.

Jei testatorius pameta savo 
kopiją, gali kreiptis Į 
gauti kitą.

Notarė teigia, kad 
mokesčiais nebereikia 
nes 1985 m. balandžio 21 d. Kve 
beko provincija palikimo mo
kesčius panaikino.

Telef. 476-2345

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

kad dažnai —

I B

VANCE FUNERAL HOME
1424 Soulh 50th Avenue a

Cicero, III. 60650 ;
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

L.

■i

i

I 
I i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoties W0PA - 1490 AM
- tnnsttuoįamo* ii mu’v studlįo* 

Marquotte Pirko.

TUt ODOS ARS 
AS AIKSI THE 
IRATS DNVSA 
WHO TRIES TO 

6ST 5V£N ON THS HWHWAY.

KAI GIMINĖS LIETUVOJE

Svarbiausia reikia turėti ge
rai parašytą testamentą, kuria
mu yra paskirtas testamento 
vykdytojais su pilnu įgaliojimu 
tvarkyti ir likviduoti paliekamą 
turtą. Tik tokiu atveju testa
mento vykdytojas galės išpil
dyti visus testamento reikala
vimus turtui parsiųsti į Lietu
va.

Pagal turimą informaciją. So-Icje(jj aerti’ 
vielų Sąjunga neima palikimo Į 
mokesčiu. Kai Įpėdinis Lietuvoj1 
gauna palikimą kanadiškais pi- _ kaip. Visi jie geri plau- 
nigais, tai jis gali atsidaryti do- kikai!

Aikštės automobiliams pastatyti .
a

—

notarė ir

palikimo 
rūpintis,

RŪPESČIAI MOKA PLAUKTI 

į — Sakyk besakęs, pastaruoju 
į laiku t'! lyg ir perdaug jau pra-

— Noriu vargus paskandinti...
— Na ir kaip seka.-i?

t

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

£ Laid iii Direktoriai

2424 West 6'Ji h Street — TeL RE 7-1213 i ,

■ e 
I i
I 
I I I

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois fe 
leL 974-4410 £

Tefcf. 778-1543

Yodoja — AMono D auk u s 

. . 7159 So. Mapleuood Avė. $a<VMtoi apdr«usto« 
•M $100,000.

2657 W. 69th STREET 
CMcig< U. 60629 o 

T.l. 925-7400

'ODLAKD FEDERAL SAV- 
'NGS ar'arnauja taupymo ir 
įamu paskolų reikalus visos 
mfisij ? nyrink ės. Dėkojame 
fums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bu
tt Jums naudingi ir ateityje.

Nuo 1914 metų
•WOW DO KAT HITS 
HtlF TO PfcOTCCT YOU 
W AN AUTO ADCIDtNTI 

•ACCORDUW TO TM£ 
WSTlTUTt FOR SAFtt 

®UYNG, AMtWCAN MUTUAL 
UANUTY INSURANCE COMPANY THEY 
TtND TO RESTRAIN TH£ BODY 
HOM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, USSt 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL & 
OUNCE!

8929 SO.’ HARLEM AVĖ. 
Bridgeview, IL 6G455 

ToL 598-9400 *

i

—'—T

FEDERAL i

. SAVINGS i
ANC LOaN ASSOCl^r ION ® 
'♦M0 A'RCHER AVeWUE P

Chicago, IL 606.32
CHICAGO, IL $0632

"------------

i

------------ —-----

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue , 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-1003

————-------------------------------- - . . .......

šeštadienis pirinadien
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“Gimtasis Kraštas” Nr. 22, V»i-Į 
niuje gegužės 30 d str np,nyį
/‘Kokia laimė: kalėjimai — pil
ni”.
'Jonas Rinkevičius rašo: šitoks! 

pasitenkinimą- tarytum trykšta 
i$ pernykštės “Draugo” žinutės,-

‘Kuri pacituota Lietuvos skaityto i 
’•ams”.

f *,

- Tad jei kalėjimai pilni, iš kur 
tų nusikaltėlių dar atsiranda?

■ O čia yra t u mp3 s ir aiškus atsa 
rtcymas, kurį ir Jonas Rinkevi
čius gerai žino. Kadangi Ameri
ka eksportuoja grūdus ir maiti-. 
na Sovietu Sąjungą, tad rusų
KGB, atsilygindama Amerikai, iiniai 
eksportuoja teroristus.

“Vadinasi kalėjimai negelbsti,, prasižiotu, 
tik sulėtina nusikaltimo skaičiaus įa

f

KITAIP DA KO
if r umiai p>siši>» ku -ioii

O Kaip LSSR ir rusų pagrob-j liaudies partijai, kuri 
loję Lietuvoje, ar yra ^augu?. 
Ten netik vakare nesaugu, bet ir’ 
naktį lovoje nesaugu, nes nie-’ 
kas nežino, kada KGB atvyks *r 
tave pagrobs iš lovos.

Kadangi USSR, okupuota Lie-

didėjimą”.
Tas labai aišku. Jei USSR su

stabdytų teroristų gamybą ir jų 
eksportą Į Ameriką, tai aišku, 
kad JAV nusikaltimų skaičius su 
mažėtų. Bet USSR vakarų pa

sauliui tik melą skleidžia, būk 
lai kovoja už taiką. O pati gro
bia valstybes ir masėmis žudo 
žmones, vis taikos vardan.

Kodėl nevykdo žmogaus tei
siu pasirašyto akte Helsikyje 
prieš 10 metų. Tai kam dar rei
kia be reikalo gaišti laiką, suda
ryti sutartis, kad vakariečiams 
apdumtų akis, dar rašalui nenu 
tjžiiivus, jau jos sulaužomos. Kur 
įlindo 45 lietuviai. Helsinkio ak
io: stebėtojai, kad apie juos nie
ko nesigirdi.
//.“Market parko gyventojai ne
gali išeiti vakare į 
pd šio idiliško Čikagos rajono

i n’eiū Zuilikar Ali Buto, kurĮ 
| diktatorius Mahomedas Zio 1977 
met is suėmė ir nužudė 5

! Shah Nawez Buto vadovavo 
< likta tį>

riaus buvo uždaryta, bet kuri 
u’| veikė, prisiminė nužudytojo pre

mjero demokratinius principus 
ii* krašte įvestus modernius įsta
tymus. Diktatorius Zia grąžino 
kraštą ; senus Korano laikus, 

niv:i ir kitos satelitinės valstybės, ka.d už (menkiausią vagystę nu- 
t:.i yra vienas didelis kalėjimas,, kiisdavo žmogui ranką, 
aptvertas spigliuotem vielom, f 
minu laakiis, mūro siena, sargy-! 
bu bokštais su prožektoriais ir 
■sarovbiniais vu šunimis.

Reiškia, visi gyventojai yra ka-i 
bet ir tie kaliniai privalo 

laikyti burnas sučiaupę, kad ne- 
O jei kuris prasižio- 

ir p<asako tiesos žodį, kaip 
pvz. kun. Alfonsas Svarinskas ir 
tūktančiai kitu, tai visus išgabe
na į Sibirą. Tad aš manau, kati 
Jonas Rinkevičius galėtų parašy
ti kiek Sibiro Gulaguose ir ki
tuose kalėjimuose dar yra ekst
ra kalinių?

Mums būtų daug įdomiau, jei 
Jūs parašytumėte tei>ybę, kas 
pas jus dedasi? Kodėl pas jus 
partiečiai (o aš vadinu tikru var
du. kalėjime sargai) pra pristeig 
ta specialios krautuvės, kur "‘ka
liniams” negalima užeiti irto pa
ties dalyko nusipirkti?

Antanas Marma

Į brolio laidotuves atskrido iš 
j Prancūzijos jaunesnioji jc sesuo 
i Bamezit Buto, bet ji nedrįso ly- 
i dėti brolio eisenoje, kad polici- 
I ja jos nesuimtų. — Aš vadovau

siu mano tėvo sukurtai Liaudies 
Partijai, — pareiškė Bmnezir Bu
to, — kad grįžtų demokratija į

, Pakistaną. ■

AR RŪKORIUS LENGVA 
PAŽINTI?

TŪKSTANČIAI LAIDOJO 
PUTO SŪNŲ

LARKANA, Pakistanas. — De
šimtys tūkstančiai provincijos

pasivaikščioti gyventojų vakar lydėjo į kapus
..rrn, -r -r-> , t ‘ ________Shah Nawez Buto, buvusio pre-

Rūkantys žmonės atrodo se
nesni, — teigia gydytefai, turin
tys didelę praktika, — nereikia 
nė klausti, ar pacientas rūko, 
matyti iš tolo. Tai empirinė tei- ( 
syklė. iki šiol neparemta moks
liškais- tyrimais.

Kanados imunologas Dž. V. 
Gerhardas tyrė 200 rūkančiu vy 
rų imuninę sistemą, “Seniai rū
kančius lengva atskirti iš apvy- 
tusios išvaizdos, — sako jis. — iki 
30 metų rūkančių ir nerūkančių 
veidai beve’k nesLsk’. -ia, bet apie 
40 50 m. skirtumas jau labai aiš
kus”. į

A. Kligmanas, Filadelfijos der- 
motologas, spėja rūkorių veidus 
atrodant senesnius dėl to, kad

•BAL ■STAT® BOB 1AU

K. Augius (Iliustracija)

(AVIMAS • VALDYMAI 
• VERTIMAI.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. -t-

ESTATE
4fn

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
U EKMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAJĖ.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, ŪL Tel M7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PAį 

B NOTAR1ATAJ|

YIBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

f. BACEVIČIUS 4- BELL REALT1 
INCOME TAX SKIVICE

6529 So. Kedzie Ave.- —- 778-2233 . į

. STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town ®f Liks) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
«#

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5. ‘ .
Gaunama “Naujienose” it- pas 
autorių: 6729’So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Ilgametis patyrimas —sąžiningas darbas
Jei ruošiatės, keliauti —1 kreipkitės | Lietuvių Įstaiga.:

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

TeleL 312 „ 238-1787 į * į
, , > £ ' ’7 rf .‘0* ■ ?

• nfefckaBt lėktuvu, traukiniu, IxItq keBe-’
jįjį (ertdsef), viešbučiu ir lutomobihu nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 

k^ioniu draudimai; Organizuojame kelionės i- lietuvy ir kitus kraštui;
.^jdarmneŽkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infar- 
.įpeniu, visais kelionių reikliai!.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvaiz. tik rezervuoti rietas

mus, tampomi raumenys, papsi 
lūpos primerktos akys.

Kiti mokslininkai šio ankstyvo 
senėjimo priežastimi laiko rūka
lų nuodingas medžiagas. Taip 
pat manoma, kad rūko bevaliai 
žmonės kurie apskritai nesirū
pina sveikata ir kūno higena. Jų 
odos bloga būklė gali būti bend
resnis simptomas, rodantis, jog 
greičiau -sensta visi jų kūno a u 
diniai, — rašoma žurnale “Seie-

Įie nuolat traukomi kaip dump- nce Digest”.
lės įkvepiant ir iškvepiant dū- .■ -- -----------------

■------------------------ --  i Pietų'Afrikos orez. Beth a su-
liko padaryti juodžiams kelias

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą jr ap- 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntimas paremtas <fe-. 
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, k^i05 
įvyks prieš pinigų .įteikimą, 
;Oficialiis persiuntimas. ..

Visi mokesčiai pilnai garan-j 
tuoti. Jūs gausite .pakvitavL-j 
mą. Jis teisėtas įr apdraustas;

GRAMERCY
Shipping, Ine.

744 Broad St.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS .peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimą)*. s' '

nuolaidas, bet nori, kad jie lai
kytųsi susitarimo.

— Pietų Afrikos vyriausybė 
siunčia karius į juodžių valdo
mas ir maištaujančias sritis.

— Vežikų unijos prezidentas 
Rov L. Williams gavo 10 metu 
kalėjimo.

Trečiadienį buvo paskelbta 15 
mmučhi pertrauka tarp.šijitii ir 
Libano karių.

— Kancleriui Kohl ir kitiems 
kabineto nariams šnipų veikla 

I labai pakenkė. H.Thedge dingo, 
kai finansų ministerio sekreto
rė pabėgo pas rusus.

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Beeman Ueėkyi
'Tai. 585-6624

4

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ’

Turtu Chieagds miesto MEaę
Dirbu Ir užmiesčiuose,

Montuotai ir sąžiningai. > ‘
KLAUDIJUS POMPUTlf

4514 S. Talman Ava,------
Tol. 927-3559 YJ-.

•i

SS

i
i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkarae. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ay*~ 

Chicago, III.
Tai. 523-8775 arba 523-9191

į
Dengiame ir taisome visų rūę 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-$655 ar 737-171 B

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7458

FOR SALE BY. OWNER to 
individual or group

tNew 4 Unit Resort Building on 
12 acre lake at Exit 322 (Mon- 
tejip) of TDte^tat^57. Studio 

|for retired: 
fr weekends, 
fust $18.750 

bone 815/1

iškvietimai, pildomi pilietybės priv

'■"'gi

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

Ėst. 1947

advokato draugua '

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Namu dažymas iš vidaus ir 
iš lauko. Aukšta kokybė ir pri
einamos kainos.

GOVERNMENT JOBS. 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6900 
Ext R - 9617

JOHN GTBAITIS 
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Mac 9 ryto iki 5 vai. popiet

CHILD CARE/HOUSE
KEEPING

tVSOSAMCT 
\ I ■ ‘l

8606 S. Kadzk Ava. 
Chkaęo, I1L 60629
Tel: 778-8000

Užsakymai priimami tel. — 
434-3062.

i • Advokatai ;
GINTARAS P. čEPtNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 tiL <. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
»4J West 63rd Strwt

fe F»>2ep«n*, Agertf 
3WA W. 95th St 

Ėvėrs. Pirk, III.
60642 - 424-8654

PAINTERS AND DECORATORS 
Maliavotojai Ir PopieriuotoĮil Į

H

BEFORE

Ė

Dr, A. J. Gomco
120

Šestadienis-Pirmadienis, Sat - Mon., August 24-26, 198$

<4-00
<3.00

I III ililiWV

Skausmingi ųžpenčiai 
Suartritėjusios kojos 
Sportininkų žaizdos 
Vaikų kojų bėdos

1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ 

VAIKŠČIOTI.
DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdominę gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimu*.

Dr. A. Gimo — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų (vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

rjslrūpiiiiina _______________________________ J8.0C

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu jpio- 
vimju, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
Įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe.

DR. PAUL NADZIKEWYCZ
DR. SEVERKO HRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641
Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

• Kojos dtdžpirščio iškrypimas
• Geltoni, stori nagai
• Kieti kojų pirštai
• Nuot tynos kojos viršuje.
• Įaugę nagai

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

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

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik------

Gailina taip pat nžaakyti pažtn, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraamtimo (Baidoma.

Mature energetic person^live-in, | 
to help tak;e care or 2 boys ages 1 
3 & 1V2- Must speak English r 
well. Non-smoker. Own bed-11 
room /' bath. North Shore! 
Suburb of Chicago. Ref. req. I 
Call 433-7880.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

. or 
Tnaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.


