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V PRAŠO SENATORIAUS NESIŲSTI LIETUVIŲ 
Į AFGANISTANĄ

Sen. R. C.- Byrd vadovavijama 
senato delegacija rugsėjo mėne
sį vyksta į Maskvą, kur. numa
tytas pasitarimas su Gorbačiovu. 
Amer. Liet. Taryba ‘ senatoriui 
Byrd ir kitiems delegacijos na-' 
rįams pasiuntė laiškus, kad Mas
kvoje darytų pastangų išlaisvinti j 
JAV pilietį V. Skuodį, kiru.-S.- 
Tamkėvieių, kurt. A.. Svarinską 
ir -kitus lietuvius sąžinės kalinius, 
taip pat, kad siektų palengvinti 
perskirtų "šeimų sujunginią, lei- 
džSaat stirnos nariams emigruo
ti į JAV, . ■ j' ' -

Senatorių delegaciją ALT pa
prūsė, kad dėtų pastangas užtik-, 
ritėti ląiškų ir siuntimų perdavi
mą o taip; įat Swietams prį- 
mįhtų, kad. okupuotos Lietuvos 
vytu- mobilizavimas irjsiūrifimas 
į Ąfg?.nistąiĮą yra prieš tąrpt-au- 
tiiįius; nuostatus. Delegacijos įta
riai paprašyti' Maskvai priminti, 
žmonių teisių varžymą-ir rusifi
kacijos neleistinumą. '

•Su senatorium Byrd į Mask
vą skris senatoriai: Štrom Thur
mond (resp-,: So. Car.) Ctąibor- 
nėlP-ėll-Įdem., - KEode Iš^ndi, 
Sam Nūn n (dem., Georgia), Dę- 
nnis DeConcinį (dem., .' Ariz.į, 
P-aiil<S. Sąrb«^^*(d,ęm.į -M?utY-;

cord 1985 m. liepos 30 d^ tiks
lią Helsinkio swsftacimu inter
pretaciją:. “Galutinis Helsinkio 
aktas nebuvo mainai, kaip dau
gelis vaizduojasi; tai nebuvo va- 
kartečių suteiktas. Sovietų hege- j 
monijos. Rytų Europoje pripaži
nimas už Sovietų-pažadą gerbti 
žmogaus teisęs. Ypač žinotina, ! 
kad JAV niekada nepripažino, 
prievarta ir- neteisėtai įvykdyto

; Latvijos, Lietuvos ir Estijos in
korporavimo į Sovietu Sąjungą'’.

AMERIKOS-’BALSAS STENG
SIS PLĖSTI TRANSLIACIJAS

' f LIETUVĄ : ;

-.Atsiliepdnsnws į Amerikos Lie- : 
tuvių Tarybos pirmininko ras- '; 
tą. Amerikos Balso di rektorius Į 
Gene Pell ALTųi pranešė apie • 
savo notą stiprinti infoi hiacijas j 
Lietuvai ir jas plėsti, tačiaū-da- | 
bar tai neįmanoma, nes trumpų 
bangų komunikacijos laikas visas 

: užimtas. Tačiau' nėtoliitieje atei
tyje numatomos naujos galimy
bės.
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CHICAGOS TEISĖJAS LE FEVOUR GAVO 12 METŲ 
KALĖJIMO

MISSISSIPPI FEDERALINIS TEISĖJAS TURĖS < 
AIŠKINTIS APIE GAUTUS KYŠIUS

teismo išlaidas. Reikia turėti ealCHICAGO. Ill. — Visa Amer
ka Darbo Dieną planuoja ramiai voje, kad jo byla tęsėsi 8 savai- 

’ ir gražiai praleisti užpelnytą
šventę, tuo tarpų Amerikos teisė j 

; jams kinkos dreba. j
Chicagos apskrities teisėjas 

j Richard F. Le Fevour, kelias 
■ dienas neįtikinančiai aiškinęs pri 
: siekusiems teisėjams, gavo 12 
j metu kalėjimo. Jis išdėstė visas 
' priežastis, dėl kurių jis buvo pri.; 
; verstas imti kyšius trafiko teis

me, bet visi tie pasiaiškinimai 
nieko nereiškė.

Prokuroras atvedė į teismą liū
• dininkus, kurie prisiekė ir tvir- j 
! lino, kad jie surinkdavo kyšius 
Į iš advokatų ir atiduodavo teisė - ] 
I j ui. Teisėjas negalėjo išsisukti, 
i nes jo brolio vaikai liudijo prl-
• siekusiems apie surinktus kyšius 
I iš apdraudos bendrovių ir-n uneš
• davo teisėjui. , į

Teisėjas Le Fevcur į metus 
i gaudavo $64.000. Jis turėjo pen- 

kis namus, pavyzdingą i_
. išaugintus, vaikus, be kyšių nepa 
jėgdavo. apsieiti. Už parkinimo

l

kos dalyviams grįžus iš Helsinkio j Štockholmą, “Bal
tic Star” laivu, Stockholme Įvyko didžiulis susirinki
mas —; demonstracija miesto centre, kurios metu susi
rinkusius sveikino Švedijos parlamento atstovai ir ki
ti. Nuotraukoje dalis susirinkusios minios. .

Nuotr. M. Samatienės
---------------------------- -----------------------------—.----- --------

SURADO ERDVĖJE BESISUKANTĮ BIRŽELIU 
įMĖN. PALEISTĄ LAIVYNO SATELITĄ

į...?CAEE^eĄNAVERAL, Fla.
Erdvėlaivis; pakilo vėliau negu
planavo, bet praeitą antradienį
erdvėįąėviG kapitenąs rado plyšį 

« tarp .dviejų audrų, surizikavo 
ir laimingai išdilo virš- audrų. 
Vėliau skriedamas aplink Žemę,

■ žiūrėjo į žaibuojančią Floridos pa 
dangę, bot tie' žaibai erdvėlaivio 
jau nepasiekė.

Astronautai pasinaudojo pro- 
iga ir pirmą dieną pąleido du sa
telitus. Už abu gavo po $35 mi-
■ lijonus dolerių. Vėliau leidosi 
ieškoti' prieš mėnesi paleisto lai
vyno satelito. Jie nujautė, kur 
iis gali sukinėtis. O kai gavo ž.i- 
nių iš Houstono, kuria kryptimi 
galėtų jį įžiūrėti; tai-tuojau ^pas
tebėjo. Už pusvalandžio jie Jau 
buvo ten- Erdvėlaivio vadovybė 
nutarė panaudoti sulenktą meš
kerę.

Ji? marė, kad ualėb užkabinti* < > 1

ir įtraukti į ridų, bet paaiškėjo, 
kad satelitas Leasat 3 buvo ga- 
na toli nuo erdvėlaivio, 
meškere jie nepasiekė, nes meš
kerė buvo tiktai 50 pėdą 
lelitas buvo toliau.

Pranešė apie reikalą Houston 
stočiai. Pasirodo, kad du astro
nautai turės eiti erdvėn “pasi
vaikščioti” ir pasiekti satelitą, 
bandyt jį pristabdyti, o kai ji

.-sustos^tai tada įtraukti į erdvė-!
I laivio dangti., viską uždaryti, sa
telitą-pataisyti ir yel išstumti.

• Satelitą sustabdyti, tai didelis 
darbas. Dviem astronautam teks 
dirbti po 7 valandas. Planas sa-: 
ko, kad vienas astronautas turės! 
pasiekti satelitą-šeštadienį, ban-j 
xlyti jį sustabdyti, o kitas turės 
išeiti sekmadieni, tai per 7 valau- Į 
das gal galės sustabavti ir itrau- i
Hi į vidų. Astronautai yra įsiti- i tas. Hellenbroichaš buvo įsitiki- 
kinę kad šeštadienį galės įtrauk- . nęs, kad Tiedge pradėjo gir
ti į vidų ir pataisyti sugedusį tuokliauti nuo žmonos 
elektroniznią. Jiems teks tą dalį j Vonioje ji atsistojo, 
’šsukti jos vieton įdėti

Savo

o sa-

< Argentinos peronistai buvo paskelbę streiką, jie no
ri didesnių algų, bet streikas nepavyko, mažai kas strei
kavo. , , _ 'v,.

Helleiibroicho į prežhfehto WeĮ-' tikieto paiiaikinuuą jis nieko ne. 
szacker kanceliariją įsitaisė Mar- gaudavo. Tuo pasinaudodavo tik- 
garete Hoke, kuri ,persiųsdavo 
Maskvai ambasadorių praneši
mus. Vokretįos finansų ministę- 
rio sekretorė suskubo pabėgti į 
Rytus, su visa eile dokumentų- 
Ji paliko visas zeraksavimo ma
šinas.

Hellenbroichąs žinojo, kad 
Tiedge paskutinių metu girtuok
liavo ir išleisdavo daugiau pini
gų, negu jo . žinioje būdavo. Pi
nigus išleisdavo, kai būdavo gir-

mirties.
», paslydo ir 

itą, iš- labai sunkiai susitrenkė galvą, 
kelti satelitą ■ reikalingo n aukštu- Hellenbroich A dažnai į Koelni 
men ir paleisti
. Satelitą-kainuoja 85 milijonus ' 
dolerių. Ne tik laivynas, bet ir j 
astronautai rori satelitą pataisy-' 
ti ir vėl išstumti Į erdvę. J»s tu- j 
2’ės užsidegti, pakilti tūkstanties Į 
mylių aukštumon, o vėliau turės j 
vėl pridėti suktis apie Saule ir 
apie Žemę. Jis galės pranešti lai-' 
vyno vadovybei juaejimą visa-! 
me Pacifike.

Reikia manyti kad astronau

vėliau turės parą dienų pasidai- į 
ryti erdvėje ir laiku grįžti Į Ed
wards nusileidimą lauką išdžiu
vusioje Amerikos jūroje

tai įvairūs-inekleriai, dirbusieji 
larpjįsfetyjĮio laužytojų ir teisė- i 
lo, bet užjidideshįus trafiko ak- 
cideįtįis;/: apdraudos bendroves 
jis nulupdavo.

Proktiroiiėš. prašė, kad.teisėjas 
Charles R. - Norgle Sr. paskiri u 
teisėjui Le- Fevoiir 300 metų ka- 
lejnjio.- Už ■. tejsiamits 53 įrody
tus •nSidkąltimiis jam paskirtų 
mažįŠHŠfeti •'^0G-.'tFR?tų5 kalėjimo. 
Prokuroras’pasakė, kad Le Fe
vour' netui-etų išeiti iš kalėjimo. 
Teisęjąnis t mokama didelė algą, 
ka d" jie ga 'ėt ų. gražia i. ištaigMigai 
pragyventi. ir-'.yiereikėtų jiem, 
siekti kyšių. Bet gaunamos dide
lės ■ algos kaikuriems tei>ėjam> 
neužteko. i

Teisėjas Norgle. apsvarstęs sil
pną teisėjo Le Fevour sveikatos 
stovį, degtinės suėstas kepenis ir 
nustojimą svorio, jam paskyrė 
12 metų kalėjime ir sumokėti

tes.
54 metų teisėjas Le Fevouf ne

teko visu savo titulų ir negalės 
būti advokatu arba teisėju. Rug
sėjo 2 dieną jis privalo nuvykti 
į Kentucky policiją ir pranešti 
Lexington kalėjiman, kad jis ten 
turės būti laikomas 12 metų.

— Kai savo laiku mirė 6 mė
nesiu mano sūnus, tai aš taip 
blogai nesijaučiau, kaip aš jau
čiuosi dabar, — pasakė teisėjas 
po teismo sprendimo.

Chicagoje jau yra nuteisti du 
teisėjai už kyšių ėmimą.

— Jeigu neapvalysim Chica
go^ trafiko teismo, tai mes visi 
nugrimsim? į dugną, — pa.sakė 
Bichard Daley lietuvių teisėjui. 
Trafiko teismas buvo apvalytas 
nuo kyšininkų, bet kai teisino 
priešakiu atsistojo Le Fevour, 
tai trafiko teismas ir vėl darė 

žmoną,' gedą visai Amerikai.
Mississippi teisėjas Walter L- 

Nixon turės aiškintis Hatteisbur- 
go teismui, kuriais sumetimais 
iis gaudamas didelę algą ėmė 
kyšius.

Krašto gyventojai šaiposi ir 
kinka< drebina teisėjai. Jokioje 
kitoje valstybėje teisėjai netei
kiami. Rusijoj jie pirtis statosi iv 
vanojasi su partijos vadai: 
tesmo nebijo, nes ten visi 
sius ima.

be

— Beirute ginkluoti šijUci 
ištraukė iš buso kelis krikščio
nis ir pagrobė. .

— Cape Toune juodžiai norė
jo suruošti protesto demonstra
ciją. bet policija išvaikė. Policija 
šaudė i viršų, buvo atsivedusi 
šunis.

— Diktatorius Zia paskyrė na 
m areštą A. Buto, savo 28 meti; 
brolio Sachinavazo laidotuvėms 
Buvo susirinkusi milžiniška m< 
nia. -

buvę

KANCLERIS KOHL PAVARĖ ŽVALGYBOS 
VIRŠININKĄ HELI ENBROICH

Nauju viršininku paskirtas Hans G. Wieck, ambasado- ; 
rius prie šiaurės Atlanto valstybių

BONA. Vokietija. — Kancle- Pastarasis kelis metus buvo 
ris Helmut Kohl, išrinkęs infer-Į Koelno žvalgybos skyriaus vir-j 
iracru apie padėti Vokietijos | šininkas. Ji- buvo įpareigotas sek 1 
žvalgyboje pabėgusio Koelno : ti iš Rytu Vokietijos atvažiavu-i 
įstaigas viršininko Hans Tiedge] sius sovietu šnipus įsipininius į, 
j Rytų Berlyną ir visos eilės mo
terų įsipareigojimą teikti rusams
žinias apie finansų ir užsienio lerio Willv Brandto buvo įta I 
politiką, vakar pašalino iš žval- i kingas
gybos viršininko pareigų Heri- kuris siųsdavo rusams svarbes-Į 
oei tą Heilenbroichą.

grįžtančiu vokiečių tarpą. Dar-I 
bas jam nevyko, nes prie kanc

sov;etų šnipas Gillaume.!

li u va žinodavo ir su Tiedge išsi
kalbėdavo. Jis pažine ir kitus 
tarnautojus, dirbančius Koelno 
įstaigoje, tai jis ten dažnai už
sukdavo ir duodavo tarnauto
jams instrukeiias. Iv ♦

J

Viena Tiedge duktė buvo nu- ' 
važiavusi į Rytų Berlvną ir pa- : 
urnai ė su tėvu. Ji patarė jam 1 
orižti i Vak. Berlvną. Kai buvo 
blaivas, tai prižadėdavo grįžti, 
bet kai išgerdavo, tai pažadą už-. 
miršdavo.

Amerikiečiai Briuselyje ap-1 
gailestauja, kad Hellenbroichas 
d leistas iš žvalgybos pareigų. Jis 

gerai informuotas žmogus.
Amerikiečiai mėgdavo su juo 
pasikalbėti, nes patirdavo tikslių 
žinių Hellenbroich ir dabar dar 
mano kad Tiedge tragediją su-j 
kėlė žmonos mirtis. j

Paaiškėjo, kad šveicarai pasi
naudojo vokiečiu valstybėje vy
kusia suirute ir >uėmė vieną po- 
rą .kuri gaudavo prezidento 
WeLzacker sekretorės ryšius zc- 
raksuotas kopijas iš Vokietijoj 
persiusti Maskvai, šveicarai Lu
cerne] -uemė pora, palaikiusius 
rvšnis šnipe Hoke.

Vokiečiai taip pat suėmė kelis 
šnipus, kurie bendradarbiavo su 
moterimis, dirbusius finansų ir 
vidaus reikalų ministerijoj. Vo

nių Brandto laiškų kopijas. Prie Į kiečiai pasitiki naujai paskirtu

— Floridoj 
uragan ix Elei 
>cko i jūrą.

KALENDORĖLIS

ii> vėl nu

— Prez- Reaganas planinga 
Įšaldyti darbininkų algas iki^Lj 
nif.tų pabaigos.

Rugpiūčio 31 d. — ^v Raimųn 
das. Uolkeit’s. Roželė

Rugsėjo 1 d. — šv. Egidijus, 
Gitis, Gunda, Mindė.v. Caspar Welaberjer

Sckr. Casper Weinberger vy
kusiai tvarko krašto apsaugos 
reikalus. SusUbdxmas nexyku- 
sių priešlėktuviniu patrankų ga
myba.] is Amerikai sutaupys tris 
bilijonus dolerių.

Rugsėjo 2d. — Darbo Diena, 
šv. Leonidas, Tugaudė. Prute- 
nis.

žvalgybos vršininku 57 metų 
Hans Geog Wieck.

Rugsėjo 3d. — Sv. Grigalius 
D. Sv Bronislava Jaugailis, Mir< 
ga, Valdone.

Saulė teka — 6 14. leidžiasi — 
7:27. Debesuotas, drėgnas.



Dėsto šio skyriaus redaktoriai Ne< 
ra.

NERVINGI ŽMONĖS
i 

uždirbtus skatikus šepetuką per
kuos, ir niekaip tik jau neleisiu 
svetimam pauliniam personalui į 
šiais šepetukais pasinaudoti.

čia vėl triukšmas ir diskusija' 
pakilo dėl šepetuko. Vi>i gyven-i 
lojai, žinoma, sulindo į virtuvę i 
Rūpinasi. Invalidas Gavrilyčiusj 
įaip pat pasirodo.

— KuiK, sako, čia triukšmas,1 
g niekas nesipeša?

Čia tuojau po šių žodžių — pra- Į 
ridėjo ir peštynės.
O virtuvinė, zuiote, siaura. Peš" 

tis nepatogu. Aplinkui puodai ir
o -tiktai invalido Gavrilovo pa-1 primusai. G čia vis dėlto dvylį-

Ne-eniai komunahnium mūų 
bute peštynės r yko Ii ne tai, 
kad j rštynės. o tikra- mūšL.

Mūsosi, žinoma, iš tikro- šir
dies. Invalidui Gavrilovui pasku-j 
b tę koją nenupiešė. Ir su-1
sizalojo.

SveuMiuji priežastis — labai 
jau liaudis nervinga. Pakrinka 
c et -mulkių menkniekių. Karš- 
cirtcad. Ir dėl to mušasi gru-
biai kaip ūkanoje

Taigi, žinoma, po pilietinio ka
ro, >akam.a, liaudies nervai vi
suomet pail sta. G d būti, n taip.

ša žinomu Ankšta. Už visko už
kliūva, virsti. Ne tik, žinote, be- 
ko jis invalidas — trimis kojomis 
niekaip ant grindų neišsilaikysi.

O velnio priešgyna invalidas, 
šio nepaisydamas, į patį tanki:-i 
ntyną Įsibrovė. Ivanas Stepany-į 
eitis, šepetuko savininkas, rėkia! 
jam:

— .'Traukis, Gavrilyčian, nuc 
nuodėmės. Veizėk, paskutinę ko-

• nutrauks.
— Tegu. šake, koja pražūsta’ 

O betgi,’sako, negaliu asenai da-1 
kartės iki muštynių pabaigos -pa-' 
įtraukti.

Na, ir nesitraukia, užšipuldi- 
nėja. (ha šiuo metu kažkuris ir 
tvoja invalidui ryku į.jojo plikę, i

Invalidas — tūpt ant grindų ir i 
guji. LiūGi.

Čia kažkas leidosi milicijos pa
šaukti.

Pasirodo m i Itortas (uiiĮicirtih- 
kas)’. Rėkia: ' y •

-— Apsirūpinkit, biesai, kars
tais, tuojau, šaudysiu! .

Tiktai po šių lemtingų žodžių 
liaudis truputį atsikvošėjo. Kiek-* 
vien:is smuko į savo,.‘kambarį. 
“Še^tau, galvoja, devintinės, u 
dėl ko gi mes, geibjanneji pilie- 

sitsipešėme?^ - * *•
Smuko liaudis,7kas sau, į sa-l 

vo kambarius, vienas tikta iri-; 
vaiidas Govrilyčins nemėgino 
?mukti. Guli, žinote, liūdna^ aut 
grindų. Ir aplinkui kraujas.

Už dviejų savaičių po šio fak
to įvyko teisinas. O liaudteisėjas 

Didžiulis taip pat toksai nervingas vyras 
netgi pilvotas, bet, pasitaikė — tiems, kurie pešėsi, 

i
Ivanas

kaiišis dėl šios ideologijom grei- 
č:ąu neužgis.

ventoja. Marja Vasilievnu Šcip- 
cova. devinta vakaro valanda d 
vntuvę ir įžiebp-a* primusą Ar
batą geria ir koiJ\pre>us deda.

Taip jinai į ūirįuvę ateina. Sta-j 
to priešais sayę Ij^įpiUįą ir įžie-j 
bia. O jisai, jį skradžiai, j 
neįsižiebia.

•v V Je ’ - 1
Jinąi galygį^J^Dėl ko jisuj 

tiesas, ne.sižiėtįsF? Ar neaprū-j 
kęs, tegu ji- iyfeiš^ai prasminga!*'Į

Ii ima jinai įįtirėn rankou še J 
petuką ir norį^gaįyti.

Nori jinai y/Jyū, kairėn ran 
kan ima šepetuką* o kita gyven
toją, Dai'ja Peir4v|ia Kobylin, 
šepetuko sivnunkė, pasižiūrėjo,! 
kas paimta, ir "atsako: }

— Šepetuką taigi, gerbiamoji j 
Marja Vasiljevna, vis dėlto, at-į 
galios padėkite, čia mano šefie-į 

t1 * itufas. .

Jčipėcva. žinoma, dėl šių 
dŠu įsižeidžia-ir atsuko:
J- Labai prašau, atsako. 

s]$’iiikite Darja Petrovna, savo! 
šępetukn. Man, sako, jūsų šepe-; 
tų$ą paliesti šlykštu, c kad aš jį1 
dąį? rankom imčiau. --į
'„Šia. žinoma dėl šių žodžių įsi-j 
ž(įdė Darja Petrovna K-abylina ! 
Ė^ė josios tarpusavy kalbėtis.-! 
Kijo čia triukšiiias, bildesys. spr<>? 
paėjimas. J

S’riukšmui kilus ateina Koby-' 
InSps vyras. Ivanas Stepąnyčius, 
šepetuko savininkas- 
toksai vyra 
tavo ruožtu nervingas.

CTaigi, pasirodo šitasai 
S^panyčius ir<ako:

Aš. sako, na, tarsi, dramb
ly? už trisdešimt du rublius su 
kapeikomis dirbu kooperacijoje, 
š\į)saus. sako, pirkėjams ir deš
rą jiems sveriu ir iš čia, suko, už

žo-»
t
i

pa-!

$VAĮG|D£S
askyrė šešū mėnesi ua. 
teisinga, manieji brolužiai.

Nuo lyklio aut krokodilo

Afrikoje iHdelės kaitros me
tu, prie upė> kranto sėdi turis
tas u žvelgia į vandenį- Nebeis- 
kęsdaųias kreipiasi į vietinį:

— Ai šioje upėje yra ryklių?
.— Ne uėci._ -- " “ . |
— Ar esi tikras?
— Aisiškai tikras.
Turistas nusirengia ir šokti į 

vandenį ir dėl tikrumo dar at-: 
iiklansia: j

— Ar iš tikro ėja pėra ryklių.’
— Užtikrinu tamsta, kad ten. I 

kur yra krokodilų, negali būti 
ryklių.

* * *
Einšteino patarimas

Amerikiečių korespondentas j 
kreipėsi į profesorių Albertą) 
Einšteiną, klausdamas, kaip ge-į 
riaiisiai galima išreikšti gyveni-1 
mo laimę Einšteinas nusišypsojo ’ 
ir tarė: ‘

— Gyvenimo laimę? Ta pačia 
lygtimi, kaip ir visus dalykus iš- 
i eišk’ame. Į 

’ —Ar galite ją man pasakyti?
A ligi X pliusZ Raidė

— tai darbas. i
— O ka reiškia Z y — nekant-|I ravo korespondentai*.
— Z reiškia laikyti liežuvį už! 

dantų. '
* =5 *

a * :

Šerifas veterincrnis

■Vieno mažo- miestelio šerifas 
O/ąrkuose birvo kartu ir veieci- 
nojĮiis! Vieną vt^ybą vakarą sus- 

tkamb'o telefonas ir sujaudintas' 
įiibteriškas balsas . paklausė, ar' 

’ atsakė šeri- 
fįėnė. Kokiom.; pareigoms reika
lingas — šerifo ar vetėrinoriaus?
— Abiem! sušuko balsas. Viduj ■
yra vagis, o mes'negalime šunį' 
.priversti > n ūkį atidaryti!” j 
■š ® * f
V . Gerai, kad sako “ne” •

f - Pacientas psichiatrui:
Esu susinervinęs. Mano žmo' 

na kalba -miegodama.
— — O ką ji sako?

— Vis kartoja: “Ne, Karod,

J5IM- L “ --- ----
i ppns namie. “Taip”

• I V , t'

— Tai nieko baisaus.
—- Kaip tai? Juk mano vardas

Vilhelmas!
-—Sakau, 

kol ji sake une”.
* * ♦

Barzdos Nauda

kad nieko baisam
Jis pasakė:

— Jūs, sako, ne sovietiški žmo
nės, o sugriuvusios imperijos at
skalos. Tačiau, sako, revoliucijos 
įstatymai Jums neleis vykdyti 
debo^ą ant praeities gyveninio į 
griuvėsių.

Ir, tardamas šaios žodžius tei- - kad paslėptų negražu veidą.

- - Mcinp sužadėtinis turi labai 
gražią barzdą. -

i — Ttir būt ją išaugino tam,}

I^kia Grigo ratai ir kiti žvaigždynai, 
Kartais pagalvoji, kaip tenai nuskrist. 
Bet kąi tik užbaigia žvaigždės gazoliną, 
Tyfljflii pačios ima mūsų žemėn krist.

Kino žvaigždės šviečia, kaip Florsheimo batai. 
Jas vilies nors miręs iš arti išvyst.
Bet kai tik praeina du desėtkai metų, 
Šitos žvaigždės ima baisiai kiist.

Yra ir aplinkui čia žvaigždžių nemaža, 
Ir j jas pažvelgus sukasi galva.
Šitos žvaigždės lūpas raudonai nudažo, 
Ir nuo jų užverda kraujas, kaip kava.

O paskui nukrinta ji kam nors ant kelių, 
Į kurį žiūrėjo akį merkdama.
Ir po mėnesienų, po vestuvių balių 
Iš žvaigždės palengva darosi mama.

Tų žvaigždžių visokių matėme lig valiai, 
Prakalbąs jom sakėm ant visų kerčių. 
Verčiasi per galvą sostai ir karaliai, 
Galvos ir žvaigždutės krinta nuo pečių.

— Sveikas gyvas, Maiki.
— Dėkui. Tęvai.
— Jeigu gero nelinkėtum. tai 

aš nieko nesakyčiau. Už gerą žo
dį verta ir padėkoti.

— Bet anksčiau tu nieko nesa- 
’ kydavai.

— Kad ir nesakydavau, bet bu
vau dėkingas, kai mane pasvei
kindavai.

— Kai nieko . neatsakai, taip 
kaip aš galiu žinoti, kad tu man 
dėkoj i.

— Tu žinai, kad ąš tau tiktai 
gero noriu, tai ar atsakau, ar ne, 
tau jau yra žinoma mano nuo-, 
monė ir ipano -jausmai. Apie tai 
ir kalbėti nereikia. Tų man ge
riau pasakyk: kur tu praeitą sek
madienį buvai?

— Vasalą, kai kaista ir tvan
ku, žmonės išvažinėja- tai nuta
riau nueiti į bažnyčią.

— O ko tu ten ėjai? Juk tu 
netiki bažnyčia?^- r - - -

— Teisybę sakai, bet aš norė-J 
jau pažiūrėti ar lietuviai xiar te- T 
beina r bažnyčią. - • ■ -

Aš žinau, kac! jie neina. -Savas 
bažnyčias jie atidavę meksiko- 
nanis, c patys važiuoja į laukus. 
Praeitą sekmadienį tau reikėjo 
važiuoti pas Skripkųs. kur buvo , 
respublikonu pikiukas.

— Bet Skripka,yra (iemokra-j 
tai, kaip respublikonai galėjo’ ■ 
važiuoti pas Skripkųs. į

— Skripkai yra. lietuviai, pa
vyzdingi lietuviai; Jie turi pui-f 
kią sodybą. Kas paprašo, tai ir j 
parodo, leidžia pasižiūrėti, kaip 
reikia sodybas tvarkyti. Jei bū
čiau turėjęs kuo nuvažiuoti, tai 
būčiau nuvažiavęs. •

— Tu žinai* kad.-tespublikonai 
yra turingi žmonės. Jie turi sa
vo autemr biliu>. Jiems nereikia ^ 
važiuoti juodžių vairuojamais bu . 
sais. Jie turi Buickus, Linkolnu>< 
□ yra keli kurie turi už $24.000 
moderniausius automobilius. f -

— Aš neturėjau, kas nuvdfef, .. 
tai ir nebuvau, — tarė Maikis. — 
O tu ar buvai?

l

pąriįe^ vadais - su ’seiiatųriais 
kai at^ažjąvo pas Skrip^us, tai - 
prie jė priėjo visi respublikonų . 
vadai ymęi ikiečiai O kai jis pa
rodė medelį, tai ir balandis prie ' 
j e priėjo. Pirma Mąpna jis v 
kąip ir kalbėti rierfprėjo, bet kai 
sūžibėjjj varinis medalis, tai-Ta- 
lanyis'^visai pasikeitė/Priėjo prie ;/ 
Marmės, isklauaBtejo, laiškus; / 
per$kąii)ėin- vos pats tt^urespub u 
hkppėjo. *'-•/• '■ č; / . ii

į — Ąr ir sų Taląnųžiu' išsikal-U
bėjai? -paklausė Maikis- |.ką,d.galimą sutaupyti.25 procen-Į 
—— Ne. aš ngkalhėia.u, Į>et prie|u'gs gazolino tiirkarnai sutvarky- 
^tąlp T’alandis visą jaiką.kąlbęjp.^įįįl^b^į'^ai motcivs perdaug!\

p- kas uaūgiaūjis/^Ptibįikonų sunkiai užsį-j j
tų.vo?. .- . - ■ . In’ętia užvestas motoras ne-

j .“■• Mąžįau sėdintį Lą^ąuska.- 
■ Sėdėjo yiėnąs; Prie'baro nepriė
jo, po, sodą nevaikščiojo, nieko 
neapžiūrėjo ir daržovių nerovė.

į Kaip atvažiavo, prilipo prie šuo 
1c. tai visą laiką iriprasėcėje.

.—Tai ką jis darė? -

— jgurtku būtų /pasakyti. Bet 
pasąkyt, kad atvyko meškerioti.

!• Jis mėgsta meškerioti.- Pirma jis 
hifeškėritųo IMLargiiette Parke, la- 
■;ųni)6jė.iKai «gv6 dieką milte- 
Jiąis apiiSafsto.,“tai žuvytės, kad 
kfjnda,’.tai <kan4ia. Didelės ir ma
žos? —> ta-rė Tėvas/ •' ■

O

Ir šaukiat ko krintat!? Niekas neatsako.
Ir įdribingoju liūdnas karčiamon.
Žiūriu—penkios žmaigždės dega ant konjako, 
Kad nebesinori nė keliauti namo.

Na? ir po truputį man te11 pilstinėja,
- Konservuoju širdį storu sigaru.

0 tos žvaigždės stovi, stovi kaip stovėję, 
Ir už jas nukrinta ašen po baru.—

net užgesta, reiškia, 
ar-

ir
į kad karijiuratorini oro stoka 

perdaug, netenka jėgos.

į.SAUGOKIS SUKČIŲ 
v:' • ”* • '"'-A . '
I’’:- jjetęįsįngi “kontraktoriai”
- kįgį pajaįšyti namuose plektrą ar 
..ką-kitą, pripasakoja visokiu bau
bų, kad. kainuosią fantastiškas 
sumas, kai iš tikrųjų taip nėra- 

_Pąv., atėjęs. tariamai. “kontrak- 
torips” patikrinti elektros laidų, 

.pasakė, kad reikėsią suvesti nau
jus laidus, reikėsią dviejų vyrų 

i-prie darbe ir kainuos $35.00 per 
Į valandą, kai ten nereikėjo nieką 
• daryti, tiktai “switch” pataisyti, 
j kur buvo "trumpas” sujungimas. 
I D. P.

siū

* * *
KAI NUŽYDI JAUNOS 

DIENOS

-

Saliūnas

Mandagumas

Kantą ę.fžittilMainąš 'GTĄ 
kipėliu mačiau lekią sceųą*? va
gonas: |>uvą>vėik pilnas,' žodžiu 
visos.‘-•sJėdinibs vietos užimtos. 
Traukinėltei- sustojus, į vagoną 
Įėjo- viena sena moteris ir stovė
dama Įsikibo į palubės kilpą.

Priešais sėdėjęs senas vyras 
staiga atsikėlė ir pasakė “Atsi
prašai!.-.”’ bet sakinio negalėjo--- 
baigti, nes", prieš jį atsistojusi ' 
moteris -ji mandagiai bet ryžtin- ■ 
gai atgal''atstūmė?h-; pasodino, 
sakydama: "Aš galiu pastovėti 
kaip if bet kuris' vyras. Sėski
tės į savo vietą, prašau: Reika
lauju!”

“Gali tamsta reikalauti kiek 
nori, bet man reikia sekančiame 
sustojime išlipti",, nepasidavė 
žmogus vėl stodamasis.

— Ir aš neturiu-kas nuveža, 
bet buvau. — tarė Tėvas. Nuėjau 
į busų stotį. pakliiisišĮi, kun> 
Dusas sustoja pas Skrijikus, tai 
mane ir nuvežė. Bušas toliau ne- 
važiavo bet ties Skripkų obuo 
lių šoriu sustojo, man leido išlip- 
li ir nuvažiavo. Aš nuėjau 
šiai į pikniką.

— Ai radai nažistamir?

tie-

?įsta. Jei nepažįsta manęs, t?»i pa 
mato mano lazdą. D -jei yežme 
lazdos, tai pažįsta p>a>k> žodi 
Lietuviam žoduai pfideda. Tei 
sybės žodžiai... ; . . .

— Na, tai >u tr/.
— Buvc apie sirnįą# žmonių 

Gal buvo net keti' cdaiigįait, > 
gal ir mažiau. -

Bet su kuo m susitikai?
— Ten aš s?vuomj|<< lĮirsitikaU 

Bet <latigiai:si? tai ką(bėjaii 
Antanu Marma • ;

— O kas ta,- La HM.,?
— Tai tu jo Dėpiįjtl. ***8i vii 

ras didžiausiu rėspublik mų. Ji- 
susirjsinėja >u nrezidentu. su

. : - TINGINI BARBORA

Eik,’ Baj’bora. linų raut.
Oi, oi negedin
Ir sveikatos netu r i u,

Ei^-Perbora, pagrybant,
QL oi negaliu
Ir šveistos -netmįin

Eik-B^feor^ Miubos srėbt.
Oi. ot W gah tf ->• - 

. Ir. svrijaUos jau turiu...

VIETOJ GA'ZOLINO. ALKO
‘ J - : < HOL1S

Klaidų klaidos,'iant klaidu, 
Jau ne šimtas ir ne du, 

. Jei gyvensiu.dar ilgiau, 
, Nedarysiu jų daugiau...

,.. Jau pasenau su laiku, 
Sayo kojas vos velku...

| Kai norėjau našlę vesti, 
Tai nesunku buvo rasti.

. Tokia, kokia man patinka.
Bet ji sako, nepatinka...
Kaičnužydi jaunos dienos, 
Pasilikti vienui vienas-..

Tik saliune randi draugą,
- Kuris žino tavo vargą...

Tad? sėdime prie baro, 
. Kol duris vėlai uždaro...

Klebonas Ir Parapijiečiai

Į apleistą parapiją atkėlė nau- 
ją kleboną. Po/pii-rr.ų pamaldų 
jis rinko pasižadėjimus, kiek 
kas galės aukoti, kad būtų atre
montuoti pastatai.' Vienas stip
riausių parapijos/šulų, paklaus
tas kiek dnosiąsj pasakė: Aš. pa
sižadu duoti, penkis dolerius”. 
Staiga nuo lubų nukrito tinko 
gabalas tiesiai ?.nt jo galvos. Pri
trenktas ii- pusiau atsigavęs pra
kalbėjo: “Klebone, rašyk-p... 
P- penkis šimtus dolerių”. G 

į klebonas pakėlęs akis į viršų pa- 
! galvojo: “Viešpatie, mesk ant 

■c galvos dar viena tinko gaba
lą”.

si

Don Pilotas

♦ * *

f Aš argumentų f nemėgstu. 
Jie paprastai visuomet yra vul- 
iarūs ir dažnai įtikinantys.

(Oscar Wilde)

Brazilijoj vietoj.
.Vartojamas alkoholis 

.SnppiS- Ph 1983 i
* * • . j x r? • * * f

.vajtpjiniM^ paįtiĮo 90

ųiaprašią ga
ma- 

ietu Tlkohoho 
ocenui.

kėhpJii dujos neužteršią oro 
;į^it Spij^tą ir neturi suiaj 
Bę foi sutirpoma 100:000. > 
\iij UaftQ> per djė|i£ Be to.

August 31



(Tęsinys) Todėl griebiasi už 
knygučių skaitymo, 

kad šiek tiek galėtu žinovais pa
sirodyti, nors Į kalbą pri-itaikin- ‘

1 ti. i
Nors su tokiu tikslu, vis tik 

.-kaito daug daugiau negu iš pra-
■ džios. Pripratę skaityti, pamažu 
! be nesupras ir naudingumą raš- 
|tų' . ' 1

Dar viena kliūtis kenkia mūsų
I

raštams — toks nenorėjimas nie
ko mokėti už raštus Daug dau
giau skaitytų, kad dovanai raš
tus ar laikraščius gautų Dažnai, 
paraginus kokią ypatą išsirašyti 
laikraštį, tuoj sušunka: |

— Oje' Taip brahiiai! šeši ar 
ten kiek rubliai metams! Mat 
jį šunys1 Gaila pinigu... nesirašy- 
siu, gal taip nuo ko gausiu pasis- ■ 
kaityti...

| Neišmano to, jog laikraščio lei- (

ko nežino, 
laikraščiu,

T įr

Rako v as ir tzeras.

’.aistis leisti gilyn ir vėliau tumkf 
u aukštyn. t *

Vanduo saulės ,pin Itilį laužia. .* 
Kai spindulys patenka į vande
nį. jis lūžta ir eina gilyn. Jis

Jie nusileido Tokijo įlankos 
vandenyse. Jie apžiūrėjo Vancli
verio vandenis, esančius tarp Ka
nados ir JAV. Pacifiko vandeny
ne yra Rytų Pacifiko plokštes 
kraštas, už kurios sekanti plokš-1 apšviečia vandenį. Bet k u 
te eina į gylį. Jie ištyrė vande
nis prie šių dugno plokščių. Ty
rinėjo dugną prie Peru valsty
bės ir Ecitadoro.

Jie prašneko tiktai praeitą sa
vaitę, kai iškilo iš 6.640 pėdu gi
lumos ispanų plaukiotojo Cartes 
jūroje. Ši jūra taip vakarų Mek
sikos pakrančių ir Pietų Kalifor
nijos iškyšulio. Niekas nemanė,1 
kad ta jūra būtu tokia gili. Ten 
didokas ispanų keliautojų skai
čius nuskendo, bet apie jūros’

i gylį nieką- tikslių duomenų ne
turėjo.

Amerikos tyrinėtojai nujautė, 
. kad Cortes jum yra labai gili, bet!

ria gilyn, tai šviesą dingsta Van
dens gylis tamsus. Ką mok-limn- 
kai matė gilioje Cortes jūroje 
papasakosim »ytog.

(Bus daugiau)

Kairiajame.Minijos krante,prie 
pat kelio j Kulius auga Mingė- 
los ąžuolas, aukštis 17 metrų^ 
apimtis — 7,5 m. Tai antras pa

dėjams ii' vedėjams dideli pini- ■ 
gai kaštuoja, ne šeši, ne dešimt 
rublių metams, bet tiek tūks
tančiu... dar daugiau išeina; skai- 

~ mili- 
dar daugiau, pakliuvo mu-1 -1Gnus reUie?, ,sieisu~ ° skahy* > 

tojams labai lengva: du ar tr

dūmą

Pasakojama kad po žemaičių 
krikšto pradžia naikinti pago- 

| nybės liekanas, ąžuolus, kuriuos 
ė | žemaičiai laikė šventais. Mingė^ 

: los ąžuolas.buvs per drūtas kir^ 
neturėjo tiksliu žinių apie jos į nukirtę tik jo viršūnę,

pajėgė,! Pastatė, ten koplytėlę. Koply-gyli. Jie leidosi, kiek 
bet gilyn leistis negalėjo, van
duo buvo suspaustas, gilyn nie
ko neleido. Vanduo yra 6.644 
pėdas, vandenys spaudžia apa
čioje esantį vandenį, tai galima 
tiktai įsivaizduoti, viršuje esan
tis vanduo spaudžia apačioje 
esančius sluoksnius.

AMERIKIEČIAI TYRINĖJA VANDENYNO DUGNĄ elektroninius instrumentus ir 
pirmiausiai nustatė, kuria kryp
timi Indijos lėktuvas skrido. Vė
liau nustatė, kuria kryptimi jis 
galėjo krįsti. Apskaičiavo, kur 
jis galėjo nerti į vandeni ir kur 
inercija ji galėjo nunešti.

Kada tiksliai nustatė vietą, kur 
jis galėjo būti, tai paskyrė my
lios pločio dugną ir 10 mylių 
ilgio. Jie buvo tikri, kad “juodos 
dėžės” turėjo būti nubrėžtame 
dugno plcte. Tada jie nuleido 
“traktoriuką”, kuris važinėjo iš 
vieno šono nubrėžto ploto ir 
"dairėsi, ar kaltais nepamatys 
juodųjų dėžių”. “Traktoriukas” 

su “šoferiu” išvažinėjo 7 mylias. 
Tiktai tada pastebėjo Į dumblo 
galą Įklimpusią vieną dėžę. Vy
tais pliene siūlais ją gerai aprai
šiojo ir liepė kelti į viršų.

Iškėlus vieną “juodąją dėžę” 
už kelių valandų “šoferis” paste 
bėjo ir antrąją. Buvo ištraukta 
ir antroji. Ištrauktas ir “trakto
riukas”, prie kurio prisikabino 
ir “šoferis”.

Amerikiečiai "dėžes” atidavė 
indams. Indiškai jie nemoka, tai 
jiems visai neįdomu, ką lėktuvo 
kapitonas ar kiti pareigūnai ga
lėjo pasakyti. Bet britai, padėju
sieji dėžes ištraukti į pa viršų, 
panoro pažiūrėti, ar dėžės kris
damos iš 30.000 pėdų aukštumos, 
kartais nesugedo. Viskas buvo 
tvarkoje. Indijos specialistai vis
ką susidėjo ir išskrido į Bombė
jų-

Iki šio meto Indijos vyriausy
bė dar negali paskelbti praneši
mo, iš kurio būtu matyti lėktu
vo nukritimo priežastį.

Amerikos mokslininkai jau se- uilaikė. o lūžu?i dalis vėl atgal 
niai pradėjo tyrinėti jūros dug- nugrimzdėjo. Amerikiečiai paša
rą. Amerikiečiai turi tokias prie-; kė, kad nulužo nesvarbi narlai- 
mones jūros dugnui tyrinėti, ko 
kių neturi jokia valstybė. i 

t Prancūzai bando kišti nosį į 
; ' jiems pritru-

nas teužmokėtų, ir visi pasiskai
tytu.. bet ir tiek nenori mokė-: 
ti, arit rublio dreba-.. Greičiau tą Į 
iūblį viena valanda paskandina ( dumblą ir nepajėgia iškilti, 
monopolinėje.... T iomet nebran- < 
gu ir negaila. j

/ — Rinko pirmąją 
daug prastu žmonių išrinko, ne-. .. - . - .
tiko: valdžiai. Rinko; antrąją du j tyt°iams dy^ai < a ij<-.nt- 
nia .įį dar danajai, nakliuvn mil- l j°nl,s reil.etų 1S ęistl... 
žik.u ir.drąsiau reikalavo liuosy.-1 . ,v, . v ..... ,
tes.'. Abidvi išgainiojo; į trečią SUR1<1^t vlsiskai JTlazai k,ek?'ie’, vandens gylį, bet 
stišaukė vienus ponus- žmonėms 
lieĮė.idc' nė nosies beįkišti; tai 
jau dabar susidėjo galvos, kaip 
tįros žmones ' bepritilėgti, kaip' 
b'esųvitfržy’ti; kad ‘ nesukrutėtų. 
Valdžiasnieko nepadaro, ponai 
nę tiek nepadaro, nenuramina 
kčįištb/Mužikai kaip kruta, taip 
kriffcų, ‘ kaip 'šaukia duonos; že- 
niėš, .jtąip; Šaūkia V-Tūr būt, aū- 
cy^at^Lįpc?rų;:nągus...-

'taip, settesnieir,-ykstuose nia- 
njrddmi: esatit-vieii-pinkles ir ap- 
nloprkhą. mažąf ir teskaito.'Jaū-- 
neshiojijkarfe' daagiaū ’ šlaito,- ir 
riiš$tiįdąĮigųin& vien. tik moko
si?dėl to; Tratf pritiktų, prišflyė 
gintų? prie- inteligentijos. Turtin
gieji ?ūkinihkai, kaip berniukai, 
taip ir mergaitės,' nors turtingi 
ir., pasirėdę puikiai, bet neturi 
kaibosj su. inteligentaiš. Kokiame 
sūsiėjiįrię'. arba nors miestelyje.

ksta oro. rusai taip pat leidžiasi 
į dugną, bet jiems sunku iškilti. 
Jų narlaivis įkiša nosį į dugno

Jūros gilumon leidos 
ward Hughes. Jis pajėga 
ke iškelti nugrimzdusį 
narlaivi, kuris buvo atvilktas į I 
Pacifiko uostą ir Ištirtos visos 
sovietu narlaivio paslaptys. Be 
to, Hovard Hughes rublis labai 
gpažlai apgavo. Jis mokėjo taip 
paskelbti, kad rusai patikėjo. 
Hughes pareiškė, kad sovietu i 
narlaivis, iškeltas beveik iki pa
viršiaus lūžų, pusiau. Viena da
lis, kuri bt'.yb gerai pririšta, iš-

ir Hc-
Pacifi- Į

toryje./. apšviesteshieji kalbasi
bpiįe ĮrasBavą,' laikraščius, rašyto^ 

ir ,'t.t. 'Tie girdė
dami-, malonėtų prisidėti. ir į . jų 
draų^ys|§' įsitraukti;.;bet, nieko

ky-tiN-į-Jyieh / t^į; apie nąminiūš 
dž^u^nąųiiFų gy veniiną,- p apie 
N5^s>£O įI^yyenęaąp.; krutėjimą Tiek

SAMANTA SMITH SU TĖVU 
UŽSIMUŠĖ

AUGUSTA, Me.' — Praeita sa- 
vaite, dvylikos metų mokyklos/ 
mokinė, jsu tėvu skrido nedide-; 
liu lėktuvų, nukrito, užsimušė 
•i sudegė.

; Josios .tėvas Arthur buvo ge-, 
ras garsintojas. Jis išgarsino sa-' 
vo 9 metų mergaitę, kuri rasinė-! 
jo. laišku s Įtakingiems žmonėms. 
Ji parašė vieną toki laišką 
Andropoviū. Ji rašė, kad būtų 
labai patenkinta, jeigu pasauly-, 
je būtų taika- Andropovas buvo 
labai patenkintas jos laišku. Ją

' pakvietė’ į Maskvą, pridėjo tikė
tą lėktuvu’ ir prižadėjo sumokė- J 
ti viešbučio išlaidas.
nuvažiavo su motina. Ji Krem- žuvo ne jis vienas, bet nužudė 

-liuje laukė kada Andropovas ją' ir savo 12 metų mergaitę. . 
priims, bet jis neturėjo laiko. Ji, ----------- Į------------- — - — -----
gi'j'žo Amerikon Andropovo ne-.
'sūšitikūši/

■ /Vėliau ji buvo pakviesta Japo-i 
nijon./.Daoar buvo A.nglijoj.1

Grįždama su tėvu lėktuvėlyje 
užsimušė.

Praeitą trečiadienį Šv. Marijos 
katalikų ;bažnyč?oje susirinko 
apie 1.000 žmonių, už mergaitę 
ir tėvą pasimeldė ir palaidojo 
vietos kapinėse. Tėvas Ameriko-

Mergaitė ie varė rusiškos taikos politiką.

TOGOS KNYGOS
L/-'- -

ttfcĖySoi 'povftSriliif; ptaL knyga kainuoja tik S3.

foSfiį pirmūnės Juor5s Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
fvėtrtet'biįfe ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėriįtif, totorės puikiu rtiliuml Ir lurinkttis duomenim^

> VIENWO tMOGAUS GYVENIMAS^ Antano Rūlc 
t<p ruo*o Adoinąiflo -—Dėdės Šerno gyvenfcias. Tai ne sanss- 
gyvenimo-bruotij -aprąipnai, bet tikai! to latkcrtarpio butties lit* 
ratūripA itndij®, luaJrirrtyts skirsneliais. Tt 200 puslapiu knyr

> Lietu V AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*iaw<5 
jSoinlil pArtiyts ttudije Apie Rytprūriu*, remlxntif PakąJnfe * 
CjfbifdYof apekri&t} duomenimis. Aprašymai jdomūf kiekvienas 
3ttn*»foL Leldlnyi Oiurtmotu nuotraukomis, pabaidoje duodami 
yftcrrĄSfiiu pavadinimsitlr Jų fertfailaJ J vokiečių kalbą. EaB*’ 
MBdinfo> S3! puaL knygoje yra RytprOirtų Lrmilapl*. Kaina P

N-• > K4 LAUKIS CIM1. rafytojoa PetronėJėa Orintaitėa ats. 
mfeknai tr mintyj apie įamenli Ii rietas ueprflL Lietuvoje ir plr 
tttaialals bolievikų okupadjoa metais. Knyga turi J34 puslapiu?
bet kahinojt tik

> JULIUS JANONIS, poetai fr reroHudonlerlu*, neraprtl 
&gi ir klaidingai luterpretnojamaa gyvenime ir politikoje’; tik &- 
fargfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą lt poa

Dabar būtų j| gaHnu pavadinti kovotoju ui imogaua teiz*f 
Knyga y-a didelio formato, 355 puslapiu, kainuoja K.

< IAWHN1S NOYILtS, UL losčenke ktryba. J. Vafalft.
fri- t&ygofa yrt H HujoJng^ aov«H>. Kaina }9

iwxvcf 1TW Sa. SabteŽ Ik, EEksf*
~ Bato| pBctin&aci

vio dalis, o dugnan nuėjo kapi
tono kajute su vi-ars dokumen- 
tais, slaptai^ prananešimais, šif- 
ra;s ir pačiu kapitonu.

Rusai keturis mėnesius sukinė
josi toje vietoje, kur buvo iš 
trauktas narlaivis. Jie ieškojo nu- 
lūžusio narlaivio galo, bet niek*)! 
nerado. Jie rado vandenyje ke- 
lias dalis ir marinų drabužius,! 
bet jie nerado ieškomos dalies. 
Jie priėjo išvados, kad narlaivio 
galas taip sunkiai nė’c į jūros 
dumblą, kad ir rasti negalima.

Tuo tarpu Hovard Hughes su 
Amerikon laivyno pareigūnais gaj 
Įėjo laisvai tyrinėti visą sovietų Į 
narlaivio konstrukciją ir elekt-J 
ronines dalis.

Jeigu imnėtan gilyn nusileistų 
laivas ar narlaivis, tai . viršujė 

ų i 
esantis vanduo suspaustų laivj 
ar nariai v j.

Amerikiečiai pasigamino špe-| 
,cialų prietaisą, kuris tris vyras 
pajėgia nuleisti Corteš jūrų dug
nan ir pasidairyti,-kas ten darosi. 
Tas jų prietaisas. buvo 6 pėdų] 
aukščio ir šešių pėdų pločio. Prie j 
taiso apačia buvo daug platesnė, \ 
negu viršutinė, viskas taip pasta
tyta, kad būtų galima pasižiūrė
ti į visas puse. Jie pastatė-;specia-

tėlė sulrašėjo ir sugriuvo. Iš- 
tresęs ir ąžuolas, bet savo galy* 
bes dar nepraradus. ' Manoma, 
kad ąžuolui 700—800 metų.

Poetas Maironis rašė:
Tik gaila jai kranto, vainikais 

/nupinto.
TH< gaila dainų, kur skamba'

/skardžiai*
Tik ąžuolo gaila, žaliai pada- 

/binto 
. Kurs k-alba jai meile kas naktį 

/saldžiai.

FILMU. ŽVAIGŽDĖ

.Viena žirni Hollyvoodo žvaigž- . 
dė padavė prašymą užsienio pa
sui gauti. Valdininkui pradėjus 
apklausinėti, vienas klausimas 
buvo,'ar paso'prašytoja yra ištę- 
jk ėjusi?;, i

Truputi p.-įgalvojusi žvaigždė 
■» • LLT^ M

I

- •  1
lu laivą, kuris, galėtų! tuos prie-į atsakė “Kart^s”..

Kada nuskendo įrūdijąs kelei
vinis lėktuvas su viwš-keleiviais 
ir įgulos nariais, tai į reikėjo 
kviesti amerikiečius, kad suras
tų nuskendusias ‘'juodas; dėžes”. 
Nei prancūzai, nei britai j nei In
dijos specialistai nukritusio lėk
tuvo negalėjo surasti. Prancūzai 
bandė, bet jie tuoj aux pa reiškė, 
vanduo gikts, jie negali lėktuvo O 7 J O
pasiekti. ’ • .

Amerikiečiai suskrido i nelai- ?\< i - 
mės vieta. Jie atsinešę visus

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, BL

atEESTINGAI BPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
DUXYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
> vaL ryte iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadi-sniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vsistininkai

Tei 476-2206

Fcr consiipa^ a relief tomorr^ 
ch for EX-LAX tonight < 

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonigh; 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is - 
“The Overnight Wonder.” 5^ 
’ n
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 19S2

Amerikiečiai jau visą dešimt
meti tyrinėjo Atlanto ir Pacifi- 
ko dugną. Jie nusileidžia ne vien- 
Atlanto ir Pacifiko giliose vieto
se, bet jie nusileidžia ir salų pak
raščiuose- j.

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių % fratemaHrĄ 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
. SLA — atlieka' kultūripius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus, dirba. ; ‘ ' :
' '•J“’”'*-.'/. . . ' ■' a < V

SLA- išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MH2J0NUS doleriu 
apdraudij-savo,nariams, į. _■

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja. apdrauda Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jąuniinul, siekiančiam 
aukštojo mokslo Ar jų - gyvenimo / pradžiai >-• . - ’ • • r

SLA — vaikus apdraudžia,pigia terminuota apdraūdar d 
$1,000 apdraudps iurną temoka tik'-S3.00 metama

SLA ~~ kuopų yra visose lietuvnj k^lonijose.. '.•St r 
Kreipkitės J savo apylinkės kuopit veikėju^

■ jie.-Jums mčlai; pagelbės i SLA įsirašyti.' ..
. . .Galite kreiptis ir. tiesiai j SLACentru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
• 307 W. 30th St,New YbkrN.Y, IQ601

< -Tel <212) 563-2210 •/“■/. :
” . -•••-• ■ ’.— ./■. f.;-7 'f-. •

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Karlo Grinlans, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

ATEINA LIETUVA
(H tomu..... ?10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. £6.00

H dalis, 229 psl.........................................................  ?6.00

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

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. H-00

6. J. Venclevoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
.60 psl. |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60606 shjs- 
,kite čekj Ir pridfiktv vIenĄ dolerj persiuntimo Ul&idotnA.
I

?sra£ė 700 pualapiŲ knygą, kurion radėjo vlsk^, lūu bet kaili tr 
5et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą Jia mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir proi. X 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Mksliui Terttmrx 

tr patarė mums toliau studijuotL t

IaLm Uetf vtriefiaL ČtitM R.

H xn HE R O I
B. Existed St, BEIeaffo, £D WS

šešt. — Antr.. Sat.—Tuts. — Augiiit ŠI — Sept. 3. 1885
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j nusikaltimui!, padarytu* B*hų 
. tautoms - Estiją i, Latvijai ir Lie 

buvai..
Pranešimu pasiklausyti su«i- 

Į .inkų per- 300 lietuvių. Savo pra
nešimą pailiustravo Earoops 
įaikrašių iškarpomis ir žęniėla- 

i pi u. Keli asmenys pranešamą 
’ įrašė į juostelę. Vienas asmuo, 
šį istorinį momentą įamžino foto 

j aparatu.
Pranešimą pradėjo vienu iš 

svarbiausių rengimą, bfttttit, So 
vietų S-gos teismu už nudikalti- 
miLs prieš taką pasauly, Pabal
tijo valstybes, jų tautas ir pilie
čius.

Rengė pasa«No Pabaltieėių 
Saaitadtaa, susidedanti iš VLIK- 
ko pinn. dr. Kazio Bobelio, Lat
vių Red nacijos ąmm. OlVvlov- 
skio ir Estų S-gos pirnrin. L. 
Savi.

1985 m. liepos 25 — 26 die
nomis, Danijos sostinėje Kopen
hagoje posėdžiavo Baltijos val- 

• stybių Tribunolas,svarstė Sovie
tų Sąjungos padarytą žalą. Čia 
Sovietų Sąjunga buvo kaltinama 
už- nusikaitimus, padarytus Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai. Sovie
tų Sąjunga pripažinta kalta.

Tribunolą sudarė 5-ki teisė
jai. Vadovavo dr. Veiter, aust
ras, teisininkas ir tarptaut. tei
sės žinovas. Kiti 4-ri teisėjai bu
bo: Per Ahhnark, buvęs Švedi
jos paralmento atstovas ir mi- 
nistezio pirmininko pavaduoto
jas: Jean - Marie de Daillet 
Prancūzijos parlamento narys; 
Michael .Bouud,ėaux; anglikonas,. 
kunigas, projęsoriuš, plačiai pa-

:j'sižymūjęs savo sfeudijbmiš apie 
krikščionių .persekiojimus Sovie- 

f ' Tu -visų įvykių aJėtyvus Aų Šąjiihgbjė h- James Zevveet, 
dr. K. Bobelis, ^.Vyriausiogp pasižymėjęs'* tarptautinės teisės

redaktoriams, kaip ir okup. asentamš, Vliko vardo pami
nėjimas yra nusikaltimas. Todėl M. Samatienę jfe pava
dino “Eltos Įstaigos vedėja”. Nors Eltą leidžia ne L. B., 
bet vistiek “mažesnis nusikaltimas”, pavadinant ją “El- 

I tos įstaigos vedėja”. Elta savo redakcijos dar neturi.
Atrodo, Draugo redaktoriams Vlikas yra tas pats, kas 

“tarybiniam elitui” yra Kronika. Draugo redaktoriai 
taip pat Vliko nemąto ir jo nežino. Tik kartais apie jį, 
Vliką, paskaito Naujienose.

Tiesa, kada Draugo redaktoriai nori Vliką suniekinti, 
savo skaitytojų akyse, tada jie deda net vedamuosius. Pa- 
prastai tai atsitinka prieš Vasario 16 dienos minėjimus, 
(kad žmonės neaukotų Altai pinigų). Br. Kviklys parašo 

$4.w, ką nors neigiamo apie Vliką. Pav. Br. Kviklys, Draugo 
skaitytojams pranešė tokį Vliko nusikaltimą: “kari Vli- 

$43.co kas, per 35 metus vis dar neišlaisvino Lietuvos”.
i Žinoma, jis niekuomet nepraneša, kiek toli, LB. sukur- 

.' tas “Vliko surogatas” jau yra nužygiavęs?
Kartais, Br. Kviklys, praneša linksmą žinią savo skai

tytojams, kad Vliko vedėjai jau greit išmirs ir niekas ne
bekels Lietuvos laisvinimo klausimo. Kol Draugo red. bu
vo Leonardas Šimutis, tol Draugo skaitytojai buvo pla
čiai informuojami apie Vliką ir jo darbus Lietuvos lais
vinimo reikalais.. Turbūt dėl to jis ir buvo išstumtas iš 
Draugo redakcijos.

Kyla klausimas, kodėl tiek “tarybinis elitas”, tiek 
Draugo redaktoriai, apie Vliką ir Altą, visada tik nei
giamai terašo? Prisimenant G. Orwell’o žodžius ir nori
si tikėti, kad ta įtaka, kuri “tarybini elitą padarė lyg ma
nekenu, ta pati Įtaka padarė ir kaikuriuos Draugo re
daktorius lyg manekenais.

$48.00
$28.00

< 
« 
i

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street Chicago, 
1L 60608. Telet <21-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. ___

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienini, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais — iki 12 viL

TA PATI GELEŽINĖ TAISYKLĖ

Rugp. 23 dieną Draugas Įdėjo įdomų vedamąjį, pava
dintą “Vilniaus bokštai”. Jame minima, kad okup. Lietu
voje išugdyta nauja “tarybinė inteligentija”, “tarybinis 
elitas”, kuris sėdi dabar direktorių ir redaktorių kėdėse.

Su vienu tokiu “tarybiniu elitu”, religinių reikalų įga
liotinio padėjėju, Edvardu Juozėnu, Amerikos žurnalis
tai Antero’Pietilla ir Gary Thatcher turėjo pasikalbėji
mą. Jiems paklausus apie katalikų Kroniką, tas “elitas” 
atsakė, Kronika? '“Mes jos nematėme, jos nežinome. 
Apie ją tegirdžiu iš Vatikano radijo”... Yra geležinė: 
Kremliaus taisyklė: “kas partijai ne naudinga, tas ne eg
zistuoja”. Kadangi režimui Kronika ne maloni, tai ji 
jiems ne egzistuoja, arba girdi tik iš Vatikano radijo.

Vedamasis baigiamas George Orwell’o žodžiais: “To
kios kalbos besiklausant, apima jausmas, kad stebi ne gy
vą žmogų, o manekeną”.

Tos pačios, rugp. 23 dienos laidoje, pirmame puslapyje, 
įdėtas straipsnis “Dar apie baltiečių laivą”. Ilgame strai
psnyje plačiai aprašyta jaunimo įvykdyta kelionė laivu, 
garsinant, kad Lietuva, Latvija ir Estija vis dar okupuo-, 
tos. Pažymi, kad šis jaunimo žygis ir Baltų tribunolas 
jau yra atriekęs savo tikslą, nes jį plačiai mini visos svar-' 
biausios vakaru spaudos agentūros.

Labai gerai, kad ir Draugas šį kartą pranešė savo 
skaitytojams apie pabaltiečių jaunimo žygius. Nes pap
rastai, Draugas skelbia tik L. B-nės atliktus darbus. Tik 
vienas dalykas krinta į akis. Draugo redaktoriai nedrį
so pažymėti, kad šį jaunimo žygi ruošė Vilkas kartu su 
latviais ir estais. Kodėl Vliko vicepirm. inž. Liūtas Gri
nius įdėjo tiek daug sielos ir darbo, kad tas žygis pasisek
tų. • • • ' j

Kaip Draugo red. bijo Vliko vardą paminėti, rodo tas 
faktas. Rugp. 27 dienos laidoje, Įdėta fotografija, kurio
je yra ir Vliko reik, vedėja M. Samatienė. Ir čia, Draugo

Ignas Petrauskas

NAUJIENOMS REIKALINGA PARAMA
' PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIS' 

SKANDINAVIJOJE

J. ŠARAPNICKAS
NEPAMIRŠKIME MOŠŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

tTęšmys)
Ylakių valsčiaus pogrindžio vyriausiems va

dovams 1941 m. birželio 22 d. pasisekė labai tiks
liai nustatyti sukilimą 1941 metais birželio 23 die
ną 10 vai. ryto. Tą dieną užimant Ylakių miestą, 
sukilėlių dalyvis, mano brolis Leonas buvo lengvai 
sužeistas komunistų į kojos pirštą. Lietuviai suki
lėliai iki vakaro 1941 metais birželio mėn. 23 die
ną jau turėjo kelias dešimtis šautuvų ir kelis šim
tus šovinių, nes lengvai pasisekė keliems narsiems
sukilėliams nugalėti pasienio policiją, saugoiančią i 
Latvijos sieną.

Pasienio policijas viršininkas, aršus komunis
tas (pavardės neprisimenu) rusų — vokiečių ka
rui prasidėjus, savo pavaldiniams policininkams 
buvo pareiškęs, kad niekas jo gyvo nepaims, nes 
jautėsi galingas, turėdamas karišką šautuvą, pa
rabelį ir daug šovinių.

Bet drąsuoliui komunistėliui, Lietuvos išga- 
m?! visai kitaip įvyko. Vienas iš sukilėlių dalyvis 
, . - geras draugas), dabar gyvena Ghkagoje, 
pavardes neskelbsiu, kad nenukentėtų likę gimi
nės < kupuoic Lietuvoje) 
ooli?ijG> viršjju.ikas buvo, 
nunista dar her degantį ir

, susekė kur pasienio 
užklupo ši drąsuoli ko-
A Įsakymą

Darbe dieną minėsime pirmadienį. Ją turėtume švęsti 
rugsėjo 1 dieną, bet tai bus sekmadienis, o sekmadieniais! 
dauguma visvien •nebedirba. • tai Kongresas Darbo Die
ną paskyrė pirmą rugsėjo . pirmadienį^, kad visi' tikrai;' 
nedirbtų. ’\ Y

Kongresas parinko šį pirmadienį, kad visi tikrai nebe
dirbtų, bet tokios dieos nėra. Didžiausios šventės, 
metu reikia važiuoti Kas nors turi nuvežti. Turi skląsti 
lėktuvai, skubėti traukiniai, sukinėtis automobiliai, laiku, 
vietoj būti gatvėkariai.Kas nors turi juos vairuoti.Dar- 
bo Dienos šventės metu turi dirbtu _ -

Parinko Darbo Dieną, kad niekas nedirbtų, bet visiems - 
ir Darbo Dieną reikia valgyti. Kas nors maistą turi pa- ; 
gaminti. Didieji restoranai užsidaro, bet mažiesiems ten
ka dirbti išsijuosius Dirba ir farmeriai. Jie privalo pri-. 
žiūrėti galvijus. Jiems nedarbo dienos nėra.

Vis dėlto dauguma Darbo Dieną švenčia. Tą Dieną pri
valome pagalvoti ir apie Naujienas. Paskutiniu metu 
Naujienos nekankino visokiais prašinėjimais. Jos darė 
ką galėjo ir kaip galėjo, kad tiktai išsiverstų, bet dabar 
joms reikalinga parama. Būtų gera, kad lietuviškos or
ganizacijos, kurioms Naujienos padėjo susiorganizuoti, 
sustiprėti ir išaugti, dabar dalinasi pinigus. Žmonės sens
ta, jaunimas eina kitais keliais, tai visa eilė draugijų bai
gia savo dienas, išsidalindamos turimas santaupas nrių 
tarpe. Būtų gražu, kad draugijos ir klubai neužmirštų 
ir Naujienų. Tos draugijos ir klubai, kurie tęsia darbą, 
galėtų iš savo iždo paskirti Naujienų paramai reikalingą | 
sumą - ~ |
Dauguma Naujienų skaitytejų patys prisideda po pen-

- padenionstinoži pasauliui, ypač vu į Helsinkį tarptautiniais vau 
-kad Pabltįjo vafety-Mą denimis pro Lietuvą zI^afviją, 

irepriklaiisoniybės-, ■ jų .tetitų Ir- Estgą'ir at^al laivų į■'Stoekh'or 
laisvės klanasĮSas'^a- ak . irią?

•vren lietusias,.''Jatj
. — .estams, bet visoms tau- lys i 

Uetuvos Išlaisvinimo Komiteto.
1 pirm., grįžęs iš Europos, rug-' 

Per 11-ka dienų įvarčių ren-j piūčio 21 d. Si. Petersburgo Lie 
gintų, kuriuose jaunimas prave-j tunų khtbo salėje pertarė visuo- 
dė: Kopenhagoj e, Stpckhohne ir, menei detalų pranešimą .apie 
Laisvės išvykoje Baltijos jūra, * Taikos ir Laisvės žygi Skandi- 
Iš Kopenhagos lėktuvu buvo nu-1 navijoje ir Sov. Sąjungos teis- 
skraidinti J. Stockhdmą ir lai- mą, kūr ji buvo kaltinama už

be tautų ir žmonių laisvės.

kinę, dešimkę ir net šimtinę, prišiųsdami metinį mokestį. 
Naujienos "buvo sušlubavusios ir kelias dienas visai ne
pasirodė, rinkėjai atostogavo. Bet dabar prasideda atsi
gauti ir sustiprėjusios eis ir vėl normaliai. Visiems skai
tytojams Naujienų administracija atsiligindama už ne
spausdintas dienas, pratęsia visiems skaitytojams laik
raštį vienam mėnesiui. Už šiuos metus mokės .ne už 12 
mėnesių, bet mokestis bus paskaičiuotas už 13 mėnesių.

Kas pirko laikračšius krautuvėse ir kioskuose, tai pat 
prašome priremti savo petį, atidaryti piniginę ir pasiųsti 
Naujienoms reikalingą paramą. Prašome neatidėlioti. 
Darbo Dieną apie tai pagalvoti ir reikalingą paramą pa
siųsti Naujienų adresu: Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois, 60608. Iš anksto dėkojame.

Turime taikyti pečius, vandens vamzdžius, langus, sto
gą, sienas ir senas mašinas.

įnicg’aiFS teisių žinovas.

Posėdį atidaa'ė ‘Reul Moller, 
Kusi f;x)s • parlamento vicepirmi- 
nŪLkas. Tribunolas išklausė 'kal
enamąjį aktą ir 17ikos liudinin 
kų parodymus ir jiems statė 
įvairius klausimiis.

Liudininkai: vienas anglas, 5- 
ki latviai 3-s estai, 2 rusai ir vie
nas vokietis vienuolis ir 5-ki lie
tuviai .Lietiniai liudininkai: dr. 
l omas Venclovas, dr. Aleksan. 
ihaas Štromas, Violeta Rakaus
kaitė - štromienė, Bronius Venc 
.lova ir Kęstutis Jokubyha-s. Visi 
isiė lietuviai yra gy\-eiię okupuo- 
taj Lietftvoje, kol jiems pavyks 
atvykti į laisvuosius Vakarus.

Po posėdžio tribunolas paskel 
kė “Copenhagen Manifesto’’, pri 
pažįstantį Sovietų Sąjungą nu 
sikaltusia visoms trims Pabalti
jo tautoms. Tribunolo klausėsi 
visa eilė žurnalistų iš įvairių Eu 
ropos valstybių. Buvo ir Tasso 
korespondentas.

(Perkelta į 5-tą pusi.)

užtaisyti ginklą atrėmus į galvelę, nejudėti ir ki
tiems sukilėliams padedant,visi ginklai buvo atim
ti ir paimtas į belaisvę.

Tas policijos viršininkas komunistas, turėjo 
užtaisyti ginklus, šautuvą prie lovos ir parabelių 
po pagalvę, bet nebeturėjo laiko juos panaudoti, 
kai akis iš miego atmerkęs, pastebėjo 6 pėdų vyrą 
ir ginklą prie galvos atkištą.

Nuginklavus pasienio policiją. Ylakių vals- - 
Ičiaus sukilėliai sustiprėjo ginklais ir galėjo pides- ; 
nius Raudonosios armijos pakrikusius dalinius 1 
nuginkluoti ir atmušti Raudonąją armiją, mėgi- . 
nusią 1941 m. birželio 23 dieną, saulei nusileidus, 

| nuo Sėdos kelio vėl atsiimti Ylakių miestą.sukilė- 
lių užimtą tą pačią dieną prieš pietus.

Tikrumoje sunkvežimiai važiavo su į 
Ibomis ir stipriai ginkluoti raudonarmiečiai, nes ti
kėjosi atsiimti Ylakių miestą, išžudyti patriotus 
lietuvius ir susikrauti nužudytų lietuvių ir pabė
gusių turtą ir suruošti pergalės puotą, nes degti
nės kooperatyve buvo, kaip perėmiau kooperaty
vą nemažai.

Kautynės buvo sunkios, nes raudonarmiečiai 
buvo stipriai ginkluoti; tik dėka lietuvių sumanu
mų ir herojiška drąsa suplėkę raudonarmiečių stip 
rias jėgas, patys silpniau ginkluoti.

Iš lietuvių tose kautynėse tik vienas buvo sun
kiai sužeistas.

Sukočevičius Stasys mini tik sunkvežinių 
vilkstinę, kuri važiavo nuo Sėdos pusės i Ylakius,

prieka-

Kazys Venckus

neminėdartis ptT< Sunkvežimių prikabintas- prie- 
kabas. . , - ; .

Nėmilfli, o gAl raudonai m iečiai iš gėdos nera
šo. kad lietuviai Žduliai paėmė 4 sunkvežimius ir. 

, berods, 6 priekabas, kurios nebuvo tuščios ir turė- 
' jo atsargoje degalų bei ginklų. Tai 1941 m. birže
lio 23 naktį ir išaušus 24 dienai lietuviai sukilėliai

galutinai laimėjo kautynes prieš raudonarmie
čius. Kovos vietoje raudonarmiečiai stipria ugni
mi šaudė uuo Sėdos pusės, kai kurie būvo užsimas
kavę po sunkvežimių ir priekabų apačios. Bet mū
sų sukilėliai apsupo ir nuo Sėdos pusės ir galuti
nai pribaigė raudonarmiečius.

Raudonarmiečiai rašo, kad tose kautynėse ne
tekę 4-rių sunkvežimių, 3-jų užmuštų ir vieno su
žeisto raudonarmiečio.-v , 1

Iš užsitęsusių kautynių raudonamriečiai 
dau£ daugiau turėjo užmuštų, bei sužeistų, nes 3 
sunkvežimiams atsikabinus, priekaboms, nakties 
metu turėjo galimybių nukautus ir sužeistus rau
donarmiečius sukrauti į sunkvežimius ir apsisu
ko dumti kiek greičiau į Sėdą, nes Sėdoje buvo 
stiprios raudonarmiečių jėgos ginkluotos tan
kais. patrankomis ir šarvuotais sunkvežimiais, 
nes Ylakių sukilėlių štabas per sumanią žvalgy
bą iš anksto viską iŠriipinėio ir turėjo žinių, kad 
pabėgę iš Ylakių miesto kcmuni.t'į pai ii ja su 
raudonannieciaTS stipriai apsiginklavę.

1941 m. birželio 23 dienos prietemoj, jie galvo^ 
jo, kad užklups lietuvius sukilėlius bemiegančius 
ir nepasirūbŠttriUs tifikatnai žmogžudžius komu
nistus ir raudonarmiečius pasitikti taiklia ug
nimi. Bet'visai kiUip-Jiėjo.

(Bus daugiau)

Antr., Sat. — Tues.* - Aug. 31 — Sept. 3. 1985



Funeral Home and Cremation Service

“Lietuvos Aidai

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Magdalena Stankūnienė Balandis
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Programos vedėja

F ■ Ig 
i
I

■

I
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

I

DR. PAUL V. DARGIS^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WutchesUr Community klinlko* 

Medicina* dir«ktcrius

IMS S. Manheim R<į. Wertch*stw, UL 
VALANDOS: 3- 9 darbo dienonūi

Modernioe poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viracliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

illlUlllllulluItlllllii

A*

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

.3921 West 103id Street 
Vilaidos pagal rusitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo, 
reidų gydymas

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, m. 60629
Tel: 585-2802

r 2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
'Ekiiiu akis. Pritaiko akizūuc-.

Ii “contact lenses’*.
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Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

PriimaTn Master Cha r g. 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8061

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERM1TAUE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

Savo išvadas ti'ibncilas paskel
bė Kopenhagos Marįijeąte, ku
riame pabrėžiama, kad buvusių 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių Sovietinė okupacija ir jų ne 
.egalus įjungimas į'Sovietų Są
jungą, yra nusikaltimas, pažei
džiantis ne tik tarptautinę teisę, 
bet ir pačios Sovietų Sąjungos 
pasirašytas . sutartis. Masinė ru
sų imigracija rimtai sužalojo 
baltiečių tapatybę ir politinę 
struktūrą: kalbą, kultūrą, reli
giją ir net istorijos mokimasis 
mokyklose yra nukentėjęs sovie
tų okupacijoje.

Baltijos valstybių militariza- 
vima^.sudąro gresmų pasaulio 
taikai,
Baltijos tautų teisė į apsispren 

dimą, nediskriminaciją ir nesi
kišimą jų protėvių žemėje, turi 
būti sugrąžinta.

Išklausius aukštų kvalifikaci- ' Lietuvos, kaip nepriklausomos 
jų liudininkus, Baltijos tribuno
las prieina išvados, kad Sovietų 
Sąjungą- yną. padariusi ir daro 

; ‘ šioms tau.

Šis unikalus likimas nusikel- pažino Sov. Sąjunga^ pasirašy- 
no demokratinių vyriausybių dama ir kitų tarptautinės ben_ 
pasaulyje unikalios politikos. .

Mes raginame jas pasaulio f o 
rūmuose kelti Sovietų okupaci
jos Baltijos kraštuose klausimą 
reikalaujant laisves bei Nepri
klausomybės Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai.

šiuo Kopenhagos Manifestu 
mes pareiškiame, kad dabartinė 
padėtis Baltijos kraštuose pa
kenkia tsikos ir laisvės galimy
bei Europoje ir pasaulyje.

Seka teisėjų parašai!
* * *

VLIKO PAREIŠKIMAS

Vienas iš lietuvių liudininku 
buvo Vyriausio Lietvos Išlaisvi. 
sinio Komiteto pirm. dr. K. Bo
belis. Jis Kopenhagos tribunolui 
pateikė stipriai dokumentuotą 
pareiškimą kuriame suminėjo

I

■4

Atkelta iš 4 psi.

OPTOMETRISTA5

KELNĖS

tuvių jaunimo,Talkos ir Laisvės didelę ' neteisybę

Nuo 1914 metu

SOPHIE BARČUS

i Th i ’Gt

— Auk>o uncija pcuktadieių 
kainavo S336.

Ofi*e ttltfanas: /76-2S8C,
Rwaencijet 446-5545

. 2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 725-7400

Apdraustas parJcraustymas 
Ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 376-1882 ar 376-5996

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

PABALTIEČIŲ TAIKOS IR 
LAISVĖS ŽYGIS SKAN

DINAVIJOJE

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

“ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

INKSTŲ, PŪSLŠS |R
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai. 1—4 popiet.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

* y^v cen tuk* Manikes 
an<j fee< tfettę'
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Tibunolas taip pat buvo pla
čiai rodomas Danijos, Olandi
jos,, Švedijos ir Vokietijos te- 
lezijojoje.

Tassas paskelbė pranešimą, 
piktai puolantį tribunolą ir ja
me dalyvavusius asmenis.

Trečiadienį, liepos 24 d. Ko
penhagos burmistras, priėmė Pa 
baltiečių delegaciją.

iš lietuvių dadyvaw: dr." K.' 
Bobelis su žmona, inž. Liūtas 
Grinius ir Marija Samaitie- 
nė.

Į Kopenhagą atvyko: dr. K. Bo. 
belis su žmona, dr. J. Stiklorius, 
inž.L.Grinius, M. Samaitienė, O. 
Bairšketytė, inž. A. Venckus su 
žmona, dr E. Armanienė, dr, A. 
Jaanvičiene ir nemažas būrys lie

ekskursijos dalyviai Baltijos jū
roje.

Liepos 26 d. Kopenhagoje bu
vo buvo. Sovietų, suruošta spau
dos konferencija, kurioje daly
vavo 7-ni atstovai. Jų tarpe bu
vo vienas asmuo lietuviška pa- 
vairde—JuJijana Gutaųskienė.

toms. _ __ _ • :
Šių trijų Baltijos valstybių li

kimas yra.-unikalus žmonijos is
torijoje. Niekur kitur pasaulyje 
nugalėjusi valstybė nėra okupa
vusi, aneksavusi ir kolonizavusi 
parlamentarinių demokratinių 
šalių.

»y!ri. K. Urw, X.H.FX. H*'

tyb^t K. s mtmbtr of tht National Home Fathic^t 
. _ _ .. _ Corporation,

atest Trend In Interiors 'W A fi ra’ 1Kai KOGlln L

{g<^5‘5

.•v t W

druomenės narių tarptautiniais' 
įsipareigojimais, pilnai respek
tuojant apsisprendimo teises, 
kurias pripažino Sov. Sąjunga, 
pasirašydami Atlanto chartą, 
Jungtinių Tautų chartą,Visuoti
nę Žmogaus Teisių deklaraciją, 
Tarptatinę sutartį ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių, 
Tarptautinę sutarti, civilinių} 
bei politinių teisių,Baigminį Hel 
sinkio aktą. 1975. VIII. 1 ir ki
tus įsipareigojanėius tarptauti
nius dokumentus.

Bobelis pareiškė: ‘"Lietuviai nie
kad nepriims sovietinės vergi
jos. Nebus taikos Europoje, kol 
nebus atstatyta Baltijos valsty
bių nepriklausomybė.” Vu.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDI11UNED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

k

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
’ * Chicago, IL 60629

Telef. 778-1543

Walli between roc mi In 
the home txgan to disappear 
tn the early 1950’i when the 
so-called “open floor plan** 
In interior enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning vetetaxu of Wodd 

, War IL
The desire for something 

different from the two-^tory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style** houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the postwar baby 

i boom.
Now as we enter the 

energy-conscious 1980X the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How- 

I ever, this time it bears a 
different name. It U called 
*the great room” whica in- 

. living find

food preparation activitlet to* 
to one huge space.

The spacious “gre.^t rooniw 
shown here feature® an eclec
tic group of conLompbrary 
furnishings. The ooeVplan 
concept is further enhlnc*) 
by joining the kitchen meoelly 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant (/rick-pattern 
floor covering. It «« GakF’i 
handsome sheet vinyl in the 
44Newburgh Brick” pattern to 
White.

This GAFSTAR Softrei 
floor has an easy-care no-wai: 
surface. The deeply textured 
pattern hat the took of 
real brick, | yet retains ite 
natural afiine with little main* 
tenance. The ęu‘e:-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction.
Available in 9' and 12' widths 
at your nearest home improve
ment canter or building supply

valstybės, kelią ir užgriuvusią 
sovietinę okupaciją^sulaužusią vi 
sas taikos bei nepuolimo sutar
tis su Lietuva. ' 1

Sov. ’Sąjunga nesilaikanti 
net Helsinkio aklo, laidojančio- 
tautoms pilną laisvę. Ji remianti 
kitų tautų išsilaisvinimo pastan
gas, bet savame krašte palai
žanti vergiją.

“Sovietų agresija prieš Liebu- 
! vą yra nusikaltimas tarptauti- 
: niam įstatymui, nusik'altimasku 
1 ris iki šiol tebėra neatsatvtes. 
’ Tarptautinė problema, kilusi 

okupavus Lietuvą, Latviją ir Es- 
į tiją? yra reikalinga sprendimo, 
; paremto pačios Sov. Sąjungos ir 

kitų tarptautinių bendruomenės j 
; narių tarptautiniais įsipareigo- Į 

jimais, pilnai respektuojant ap- 
isprendimo teises, kurias pri-

Vyras lydi žmoną po krautu
ves šio to nusipirkti.

Pardavėjas, pastebėjęs, kad] 
pora sustojo prie stalo vyriškais} 
apatiniais apkrauta n norėdamas 
ką parduoti pribėgęs ėmė kal
bėti: “Aš galiu tamstoms paro
dyti naujausius apatinių baltinių} 
iasonus, pavyzdžiui štai vyriš
kos apatinės visiškai be guzikų!

“Tai tamsta vadini naujausiu 
fasonu!” sumurmėjo vyras. “Aš 
štai kaip Lpsivedžiau, jau kelin
ta dešimtmetis metų dėviu kel
nes be guziku...”

Sovietų karo vadovybė trau
kia rusu karius iš Kabulo.

Telef. 476-2345 k

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU 1 OM0BIL1AMS PASTATYTI

VANCE Ft F.iiAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

s

Laid 'u\ių Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANC LGaN ASSOCIATION 

4M0 ARCHER AVENUE 

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

B Nature’s Remedy.
for GINTU OVHtNfGtfT tUXf Of COVSnrATKH

GET 
FREE

FROM 
NATURE’S 
REMEDY 
ui 
•KXAGf

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI •

1446 South 50th Avenue . 1
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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Visu pirma atsakant į 
ir 

šio rašinio apimty 
objektas, tad

vo tiek mekymu, tiek savo r aš- 
tais buvo šiai specialybei atsidė
jęs labai m!;žai.”

Teisinti Jogailą dėl jo išdavy
sčių nėra pagrindo nes ir mūsų 
žymioji istorikė dr. V. Sruogie-1 
uė (““Lietuvos istorija”, 60 p.) j 
numdė: ‘“Netrukus krvžiuočiai

* I

(Tęsinys)

Seknčiam *’La-sv. Liet J’ nu- 
• mtryj ktas lenkų p. kalikas (pa- 
, pražys tik “X” inicialu)pareiš

kė visą eile priekaištų aukščiau 
minėto rašinio autoriui (t. y. 
man),
priekaištus dėl SL Šalkausko 
A. D-mušio 
būtų perplatus 
tenka pasiūlyti gerai pasi?kaity
ti dokumentuotai aprašytą V.P. 
Tluntaičio "ša’kausko ir šalkau 
ūkininkai” studiją, kurioj galė
tu rasti pilną atsakymą (ši stu-; 
dija gaunama "Marginiuose”).

T-d bendrai pasisakyta. Vie
nas iš pačią pirmųjų ateitininkų Į 
bei ja kūrėjų Istorikas V.Ž^mai-j 
tis (Liet, vandenvardžiai ir pil- 
fcapiai, 51 p.) teigė:

‘To viso (senos lietuvių kultu j 
ros) St. Šalkauskis nematė, ne
pažino, kaip visai svetimas ietu- 
Jrių tautai.... St. Šalkauskis savo 
niekinius išvežė į interaneiona-
lius religijos ir tautybės vand?- ' 
ois, iš kurių ir šiandien jiems 
miglotais atrodo lietuviški gin
tariniai Baltijos krutai....Ir kaip 
ji “asmens kulto” razėmis ne
garbintų, kai kurie jo mokiniai 
jus nebuvo ir negali būti 
/'didžiuoju mūsų tautos filosofu 
hf menamai j’patingu ateitinin- 
k.ų ideologu”. ' ’ i
< 'Dr. A. Maceina (“Draugas”, 
4971 m. 12, 4 d.) akcentavo: 
j“J eigų tad filosofiją laikysime 
jęįec?.='lybe, tai St. Šalkauskis sa- 
r ^.4 ________  _ ____

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL 
(Team of Laks) 

ir iš vidaus.

i

jas slaptą sutartį, kuria Jogai-j 
la pa>iždėjo nekariauti su Ordi-I 
nu ir nep-dėti Kęstučiui karo 
žygiuose su vokiečiais, o OrdiJ 
nas tuo tarpu visu, smarkumu 
puolė Kęstučio žemes. Kęstutis 
sužnojęs išdavikišką Jogailos 
darbų—”.

Apie Jogailos išdavystę, 1382 
m.t atiduodant vokiečiams Že- 
tnaivių kraštą iki Dubysos, is
terikas dr. M. Jučas (Lietuvių I 
karas su kržžiuočiais, 1964) taip^ 
bylojo:

“Pražūtinga Jogailos poHtik'aj 
privedė prie to, kad Ordinas be-

• veik šimtmetį žiauriai kcvdjo' 
dėl Žemaitijos, ją gsvo (13821 
m.) iš Lietuvos valdovo Jogai
los”.

Toliau šis lenkų pakalikas,net 
iškreipdamas faktus piktinasi: 
“A.Marma plačiai įredidėja, kad 
1251 m. buvo apkrikštytas Min 
daugas, kad Lietuvoje buvo įve
sta krikščionybė. Kartoja tą pa- 
t jdalyką daugelį kartų, kas yra 
žinoma”.

Visų prma tenka praimti, ka*d 
aš savo rašiny plačfeu neredinė- 
jau “kad 1251 m. buvo pakrikš
tytas Mindaugas”, vadinasi^pe- 
cialiai nekalbėjau apie vieno 
Mindaugo apkrikštijimif^bet, pa 
sirėmęs tikrais istoriniais šalti
niais ir objektuvių istorikų pri
eitomis išvadomis, nurodžiau, 
ksd Lietuvos valdovas Mindau-- 
gas su savo šeima ir daugybe 
savo pavaldinių buvo apkrikšty’- 
ti,kardinolo Samore žodžiais ta
riant: “Mindaugas su visa tauta 
ofealiai perėjo į katalikybę”.

;Ne tik istorikas Pr. Pauliu
kams (“Draugas”, 1963. IV. 20

j proiw z. Ivinskis ’’LaiUud 
Lietuvėms” (1958 m., 167 p.) 
ir kiti tvirtina, jog po Mindaugo 
mirties kriksJonybė niekad. Lie 
tuveje ncbvn išnykusi bei Min
daugo įve.toji krikščionybė ne- 
žlugo, bet ir žymusis kalbinin
kas prof, dr A. Senn (“Ilrau- 

1970. 9. 17) konstatavo: 
“Kalbos faktai mane privertė 
pripažinti, kad lietuviams krikš
čionybė nebuvo svetima dar 
prieš Jogailos krikštą*’.

Man yra ir be priminimo ži- 
noma, jog yra “tariamų, š'Jiškų 
istorikų”, kurie politinių tikslų 
vedom i, nuredinė jo, kad Lie
tuvos karalius Mindaugas atsi
metė nuo krikščionybės. Vienok 
objektvvūs istomiiai šaltiniai ir 
bešali-ki istorikai byloja, jog 
Mindaugas ligi mirties pasiliko 
krikščionimi ir dėl krikščiony
bės buvo nužudytas. Tai liudijo 
net po 5 metų popiežius Šlemen 
sas IV savo bulėje (A. Theiner, 
b8)? rašj’toj Čekų karaliui Oto- 
karui 1I? kurioje jis vadina Min 
daugą garbi^igu Lietuvos kara- 

I liumi, kurį nužudė nedori žmo
nės.

Kritiškas mūsų istarikas prof. 
Ig. Jonynas (“‘Lietvių tautos is
torija”, 1928 m.) aiškiai akcen
tavo: “Mindaugas, kaip tik dėl 
krikščionybės buvo nužudytas... 
Gediminas (Lietuvos karalius)sa 
kosi, kad krikščionims, esan
tiems Lietuvoje, statęs bažny
čias.—”. j

Jei Lietuvos .priešai net savo 
kronikose apšmeižė Lietuvos ka 
ralių, Mindaugą ir aplamai lie
tuvius, tai būtų galima suprasti-, 
nes jiems rūpėjo pateisinti sa
vo groboniškus žygius į lietuvių

i

sp- .

tlAJ. UTATB R)* SALSUAL UTATB FOR RALI 
ftantM, X—1 — Faraavim^

BUTŲ NUOMAVIMAS , 
U NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATA! • VERTIMĄ!.

5T3Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDVAMS 

O 1Q4AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIl.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: į -

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL T»t 847-7741

žemes. Bet patiems lietuviams, 
pataikaujant svetimiesiems ir 
jiems talkininkauti — skriausti 
svo tautų bei savo kraštą, 
moralinis nupuolimas.

Antanas Marma

PAGGARO KORIDORIAIS
PIRMOJI DALIS

“Išmintingojo širdis ieško pa
žinimo (iš Dievo žodžio) , pai. ,! 
kiųjų burna minta nežinojimu.” 
Patarlių 15‘14.

Malonėkite pasiklausyti šios 
radijo programos šį antradienį,' 
8:45 VaiL vak., banga 1450 AM, 
per Lietuvos Aidus.

Sekmadienį, 9:00 vai. ryto, iš
girsite “Gerąją Naujieną Lietu
viams” radijo banga 1490 AM, 
per Sophie Barčus.

Jei norėtumėte įsigyti 10 Die
vo Įsakymų knygelę, malonėki
te prisiųsti iš Chicagos ii- apylin
kių ęi.OO'. Prisruntusiems iš ki
tų miestų''82.00 —knygelę at- ■ 
siusime. P. O. Box 321, 
Lawn, Ill, 60454.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-!paprastai graži, tad dauguma su

sėdo medžio pavėsyje, gražiame, 
jauname sodelyje. Iš Floridos 

yra . dalyvavo Antanas Tauginas, iš 
Kanados Augustino Ašoklio se
sutė Elzbieta su dukielę studen- 

' te, iš krikščioniu demokratų vei
kėjų Povilaitis su Jokubka ir vij 
<a eilė vietiniu krikščionių de- 
makratų nariu ir jų draugų. Ba
re dirbo inž. Stasys Dubauskas, 
o virtuvėje braukė prakaitą 
Pranskevičięnė. Skopienė, Vyš
niauskienė ir Dumčienė. Veikė 
ir turtingas laimės šulinys, kuri 
pravedė Dubauskienė. Kadangi | 
Dumčia1 už patalpas ir šeiminin
kės už darbą nieko neėmė, tad 
rengėjams liko ir gražaus pelno.

Rugsėjo 15 d.7 tuojau po su-! 
mos>; Šv. Antano parapijos salėje 
Ciceroje, įvyks Tautos Šventės 
minėjimas. Kalbės žurnalistas 
Jonas Vasaitis. o meninėje prog-i 
rainoje solistė AJdona Pankienė. I

Rugsėjo 29 d. nuo 12 vai. Čika
gos šaulių namuose įvvks R. L. 
Bendruomenės Cicero skyriaus 
parengimas, o spalio 5 d. nuo 7 
vai. vak, taip pat Čikagos šaulių 
salėje. Cicero jūrų šaulių kuo
pos Klaipėda metinis balius.

S. Paulauskas

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE., 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

elektros įrengimai 
•. PATAISYMAI

Turiu Chicegos miestu MiŠR.
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jsrsntucUi ir sfžiningiL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! - 

4514 S. Tatnuh Avė, 
, . T*L. 927^3551 . •

Oąk

iMSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui au+omebiils 
liability draudikas penMninkMB*. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave« 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9171

GOVERNMENT HOMES 
from 81 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

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

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Talman Avenuė 

Chicago, !L 60629

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

- SIŲSKITE PINIGUS 
- ... Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
$1.85‘

(įskaitant perlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų, 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios, 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas. Į:. 
. Visi mokesčiai pilnai garašy 

•’tuoti. Jūs -gausite pakvitavi- 
‘ mą. Jis teisėtas ’ir apdraustą^;

GRAMERCY- S
■ J * 

Shipping, Ine.
744 Broad St.

Newark, N. J. 07102 : • 
Ėst. 1947.

BEFORE

labai mažu įpio-

• Kojos didžpirščio iškrypimas
• Geltoni, stori nagai
• Kieti kojų pirštai
• Nuotrynos kojos viršuje.
• Įaugę nagai

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvii Įstaigą’.

American Travel Service Bureau 
>727 S.iWėsūm Ave., Chicago, BL 6064-3 

Ttief. 312 238-1787
■ •=•<*<—■patssniTlnm ųžs^isnt lėktuvų. teMikiniiĮ, -Ė?-- .-j*"~ -ritfbiSų ir zutomobilių nuomaTūnę rezervini^; Parduodą- 
C—OrgSrizuojame keliones fUetųv*

spailazikyniui Amerikoj# ir teikiame
,^t<i^~žimF'chir:ered lėktuvais, tik ieisu reserraoa -rietz: 

prieš 45 - 60 dien> •• i

CICERU
Rugpjūčio 25 d. Dumčių patal

pose įvyko Cicero Krikščionių 
Demokratų ir jų kviestų svečių 
subuvimus. Diena pasitaikė ne-

— Italijos šiaurėje atplyšo vie
no kalno pašlaitė ir Užmušė 4 
italus. j -; > ’ $

CHILD CARE/HOUSE- 
KEEPING

Mature energetic person live-in, 
to help take care or 2 boys ages

Notary Public
INCOME TAX SERVICE v

4259 S. Maplewood, Tai. 254^7458
■ s ■ ' > ■

Taip pat daromi vertimai, giminu

PASSBOOK 
SAVINGS...

; / bįt hį ^
CktRągctj Ref. , req 

3&Š&8& IĮ 4 ' '

th Shore

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

H«h 
Interest Rate* 

Paid on Sarinp

Interest Compounded 
Daily and Paid Quarterly

AFTER

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS
DALYKUS:

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

VAIKŠČIOTI.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją,
vintu, 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 is anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

• Skausmingi užpenčiai
• Suartritėjusios kojos
• Sportininkų žaizdos
• Vaikų kojų bėdos

. Malė-femalfAT 0UI 10W UTB ‘

FSLIC

HELP WANTED •
Reikia Darbininky ir Darbirunkiy

GOVERNMENT JOBS.
816,559 — 850,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext R-9617

s^ica/Gbacl 
^.:Iiz<iiisr Agent- 
3204U4 W.JSrhSt 

Everg. Perk. III. 
50642 > 424-8654

’ Jrm Ftm Am aut ^msty.Cm—r 
, .1—S 3SM*. F—BftM. n— -

Mutual Federal 
Savings and loan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, visuomenės veikėjo iv rašytojo atsiminimu.

Dr. A- Gusea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 190t 
metų fvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* h 

nslrūpinimi--------------------------- . fs.(X

Dr. A. J. Gxmea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožia. Kietais viršeliais 

Minkštai* vlriellaie, tik

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant |] penriuntfano Klaidom*.

H.OC

I2.W

N I CA«O, fiD fMtf

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He-man Dečkya 

Tel. 585-6624

— J. „.Į ^-

/j

Advokitas į. . ;
GINTARAS P. CEP1NA3

Darbo valandos: Kasdien: bu 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakarą

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai <.
‘ & pagal susitarimjL

TeL 776-5162 
1445 West 63rd Straati

Chicane, DL 6042| į

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

advokatu draugija
V. BYLAITIS j 

ir V. BRIZGY8
Darbo valandoa:

Muo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
leštadieniais pagal susitaria^

Chicago, I1L 60629 

Tek: 778-8000

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Triaminįc® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that s nothing to 

sneeze at.
®^Oj>r*y Utor.fnrie*. WMiton of- 
SaMoz, Inc , LincMn, Nebraska 6850L

šeši — Antr., Sat.—Tues. — August 31 — Sept 3,1985'1


