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y NAUJAS ŽINGSNIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
‘Jjf y.-■ . GYVENIME

Iki šio meto Amerikos lietu- trio komunistinėje santvarkoje 
viai buvo vieningi. Seni ameri- nematė. Tremtis Sibiran ir prie

vartos darbai jų atmintyje pa
liko-gilesnį įspūdį, negu besimo
kinę, bet mokslo esmės nesupra
tę dypukai daktarai.

Pastarieji ir ’ žengė nelemtą 
žingsnį visuomeniniame Ameri
kos, lietuvių gyvenime. Jie atsi-‘ 
kvietė kelis “mokslus baigusius’ 
jaunus, vyrus^ kad Tabor fauno
je jiems išaiškintų literatūros kri 
likos prasmę, padainuotų porą 
naujų dainelių ir išdėstytų "nau
jąriisų~pavergtos Lietuvos gy
venimą. Tie keturi jauni vyrai 
S dienas gyveno buvusioje tau
tininko Bačiūno farmoje, aiškino 
visiems santariečiams ir vado J 
vau jautiems šviesiečiams gyve
nimą dabartinėje .rusu paverg
toje Lietuvoje. Jie skaitė paskai
tas Kavoliaus “apšviestiems”" dy- 
pukams.3 . dienų susitikimuose 
aiškino dabartinę “pažangą” žę-t 
mės ūkyje, mokyklose ir kas-] 
dieniniame gyvenime. . ]
.j a. a :
Jie būtų komunistišką sistemą r " 

geriau pažĮnę, Jeigu jie būtų iš
sikalbėję sū savo tėvais,, negu

kiečiai, buvo susiorganizavę į 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
Amerikos lietuviu/vardu krein- 
davosi į JAV kongresą: į korig 
reso' komitetus, į ""vyriausybės 
įvairias Amerikos atsakingas is 
taigas- J. .’ y ; :i..
;. Amerikos lietuviai buvo susi

skirstę į Įvairias .politines grujpes,. 
priklausė organizacijoms, prik
lausė skirtingoms fraternalinėons 
organizacijoms* bet Lietuvos lais 
įves reikalų rasdavo" ‘bendrą kal
bą. Išimtį sudarė' Amerikoje su- 
komunistėj^ lietuviai,: bėf pj tar?. 
pe bttyo jr tokių, kurie, pritarė 
Lietuvos nepriklausomybei. Jie 
buvo1 priešingi Lietuvos įjungi
mui _į Sovietų Saj lingą, nes. jie’ 
buvo įsitikinę; kad komunisri nei 
sistemat galės padėti pagrindus, 
be Ritsijbs komunistinių žieūrĮi.- 
mų,. , , ■ ■ . v:. ’. : ; -■’ ■

Paskelbus paliaubas, naujai 
atvykusieji dypukai taip .pat sto
jo už’ nepriklausomybė;’-Didėlė 
dauguma norėjo laįsvos-ir- ne
priklausomos Lietuvęs-tNe ..visi, 
tada t pritarė dema^ratięfį' -sąftĮ-į 
varkai," beę-kai ilgiau pagyveno 
Amerikoje,, tai pakeitė Savo. nuo - 
monę'. Did? 
mokratėj^

Į

» 
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' 7 ' Pasaulio Pabaltiecių Tribunolo prieš Sovietų Sąjun-
. gą- teisėjų- kolegija — prancūzas Daiilet, britas Faucett, 

austras Veiter (pirmininkas), švedas Ahlmark, britas
. Baurdeaux. • Foto L. Griniaus

rusų pavergtoms tautoms. 
-Jeigu Šviesa -^ Santarą šio-

BALTIJOS TRIBUNOLAS PRIEŠ SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ

y Bęf . Ame^^eįčat^rąd^ keti;

ti.; dėmoįrratinek ;
įsivaizdavo, jkąd 'J'iė-'pfi&tlrtgė’šni'; 
už dangti nt^.iė kad. jie^^iya 
16, būti pripažintas špeoiįlfak pTi- 
vilėgi-bšį ka i d kątT’ Wyo mšįtūy 
tintais -meteis .nėprikfeųąpuioje 
Lietuvoje. Atsirado, It fbipųfd,ak-- 
tarų,.; kuriuos pėt’f\'“kbrč.u-‘ 
nisti rfjs- įdealizmž^r. 'Jie begu Truo 
rusiškų /t:^taunht4^’----žia:Ur:i.tmų, 
bet jie įsivaizdavo/kad- pas ru< 
sus. buvo daugiau -idealizme. ne
gu yra pas - ^amerikĮėč-iirS. i. .Jie 
įžiūrėjo girtavimą, narkotikų var 
tojimą ir lytinį nesusivaldymą 
Amerikoje, tuo tarpu rusaikhd 
ir sunkiai, vis dėlto siekia ide-. 
ališkėsnės tvarkos. ;. ’

Paprasti dypukai turėję .ūkius laimintas užmiršo Sovietų Šą
li1 metę kasdieninihs darbus pa- jungos karo 
žino rusus gerai

To neužteko,/Santaros — Švie- neišmeta iš-^avo tarpo bendra- 
\ps ^vądpVybė gą\y> pas.. jėzuitus.’darbiaiitojų, ALTas,' BALFas ir 
salę ipsžį^Įktadienio vakaronei 
pficia|^^k5a^ė Chica^ssr j ąu-1

■ njmą ąįvykįi' jfy^ęšūiitųęęn trą i r.
-jiąsikJ'ąuisy ti jų /pasako jitiių'

■ dįbąitiių- gyv«iiųią-..'pąyergteje- gentrėL-
” “7” T* j* ' . _ « -• j.

Tautc^^Ebjj^s imasi priemonei 
'•prieš 5Mdškvos: agentų kvietėjus, 
į Ameriką hv organizavimą pas
kaitų 'Tabor -fąrmojė ir jėzuitų

Šių mėtų liepos 25 ir 26 dieno
mis Danijos sostinėje, Kopenha
goje. posėdžiavo “Baltijos Tribu
nolas prieš Sovietų Sąjungą’" 
(Baltic. Tribunal Agein st the So-

viet Union). Šiame tribunole So
vietų Sąjunga bm,o kaltinama už 
Baltu tautoms — Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai padarytus nūsi- 

!. kaitimus. Sovietų Sąjunga pri-
~ ...----- - pažinta kalta-
Įtikinti,' kad tai būta kažkokio 
sąmokslo ’prieš lietuvišką nkygą.Į

Šis Draugo redakcijos žingsnis j

VYRIAUSYBĖ TUOJAU ĮSAKĖ 24 RUSŲ ŠNIPAMS 
VAŽIUOTI NAMO J ' ’

Kagėbistas Gordojevskis perdavė anglams visus sovietų 
karių užsimojimus

LONDON, Angį. — Britų už
sienio reikalų ministerija trečia
dienį paskelbė, kad Olegas A. 

Gordojevskis, visu Londone esan j 
čiu kagėbistų viršininkas, su vi
sais tumiais dokumentais perbė
go pas britus ir paprašė duoti 
jam tremtinio teises-

Olegas A Gordojevskis ouvo 
visų Anglijoj esančių sovietų 
kagėbistų viršininkas. Jo žinio
;e buvo visi šnipai Sovietų am
basadoje, konsulate ir visose so
vietu įstaigose dirbantieji šnipai 
ir rusams dirbantieji britai.

Britų vyriausybė tuojau davė 
šekistui Gordrjevskiui azvliaus

. . . . . ,* . . Iteise, ėmėsi apsaugoti pabėgusi i 
čekistą ir tuojau Įsakė 25 sovietų : 
šnipams išvažiuoti namo.

RUSAMS DAVE 3 SAVAITES

je tai savo kliento nebeieškos.
įsakyta išvažiuoti.
34 metu Aleksandrijev T.Go- 

nelovui,
35 metų Viečislav N. Misinai,
38 metų Igoriu Chomnrovai,
36 metų Jurijui P. Kcmnvai,
37 metų Olgui Krasikovui ir 

kiti.

LAIVO KAPITONAS GAVO
10 METI/ IR 10 MĖNESIŲ

ATĖNAI, Gr. — Graikų lai
vo kapitonas Antonis Plicanu- 

i pulis gavo 10 metų ir JO mėnesių 
i kalėjimo už tai, kad praeitų me- 
’ tų kovo mėn. nustūmė nuo lai
vo 10 žmonių, kurie nelegaliai 
buvo įlindę į graikų transporto 
laivą.

Kai kapitonas patyrė, kad • jo
laive yra 10 pasislėpusių žmonių, 
kurie nori pasiekti Graikiją, tai 
jis čia pat liepė visus atvesti prie 
vairo kambario, privedė prie pa
lubės krašto ir liepė šokti į van- 

j deni. Vienas nenorėjo šokti, ver
kė, nemokėjo plauktų tai jis ji 
pastūmė.

Visi vyrai buvo priversti šokti 
į Samalijaus: vandenis. Niekas 
negirdėjo, kad bent vienas bū 
tu išgelbėtas- -.:

v A, - **y. x a ‘- * *

Teismas išklausė paties .-kapi
tono ir liudininkų pareiškimus, 
o valiau už kiekvieną žuvusi ke
leivi, davė kapitonui 10 metusiu 
dešimtį mėnesių kalėjimo -iiž 
žiaurumą, jam atimtas kapito
no laipsni..

APSIPIRKTI

Britų vyriausybė patyrusi 
apie tokį didelį sovietų kagėbis
tų šnipinėjimą, tuojau ėmėsi 
žingsnių įsakyti šnipams išva
žiuoti. bet davė ^.savaites, leido 
.sutvarkyti visus savo Šeimos rei
kalus ir apsipirkti.

Sovietų muitininkai grįžtan
čių šnipų nebekrečia. Jie gali 
vežti Maskvon viską., ką jie nori. 
Jie nuperka reikalingų prekių 
ir savo viršininkams kagebis-i 
tams.

1971 metais, kai britai sužino-! 
jo apie Anglijoj dirbančius so- į 
vietų šnipus, tai išvarė 105 rusus. ’ 
o dabar įsakė dingti iš Londo-; 
no tiktai 25.

. Ką ątsakirų*as švivsos--^- San 
taros" pąrėigųnąs pasakoje -Dr a u- j 
gb rečfekčnai vakarykščiose Nau-1 yra pavojingesnis neg j Santaros 
ji.ėnos'ė'jau ’-buvo komentuota, i— Šviesos žingsnis. .
Bet praeitos "savaitės Draugo pa- keli vadai aiškiai pasisakė, kadi TT-I j •* 5 .- j ! ' X ? • * I .» i . •_ _ *! •_.*• 41I 

centrą i-r ' beleido t Vytautų. Kazakevičiaus išaiškin-]

'■ '. x- , . ‘‘’-v. ’ „/j- y
' Jęžtritai -Kėlįš'Įkartų^iky ietė '• k 
Jei kcimiRistemš, .-aty^kušięnfs 
jš ."yilniaus ir dėstyti paskaitas ’• jįėnoJetjatt buvo komentuota. I 
apie visuomeninį gyvenimą. Lie-p]
tu vaje. • Amerikos lietuviai pike-! skelbtos, mintys iapie kažkokias ; 
tavo jėzuitų. centrą i-r neleido | Vytaųtp. Kazakevičiaus išaiškin- j 
jjieitis' t'rėfritihių”statytuose na- tą.sąmokslą prieš.’lietūviškų kny- 
fHtiOre-ruošti končei-tus. ChicaG gų platinimą rusu ” pavergtoje 
gos -liėtuy-iai nėjo į jėzuitij^ na-f 
nnis ir aukų jiems nedavė/Tut' 
-tėjo leisti Ame rike je getais be- 
šiyėrčiantiems daktarams ištai
kyti centra. ’ ■

Ž>ab?.r ir vėl leido ’šviesie- 
-čiams” naudotis centru - sovieti-

Lietuvoje yrą biauriąusias išmis
tas apie tariamą lietuviškų kny
gų pardavinėjimą Vilniuje. Pats 
Kazakevičius* besilankydamas 
Amerikoje, tarėsi su mehinin 
ktais, žurnalistais ir rašytojais, 
pats cenzūravo ir kiekvieną ei-

- * . ’. nėms paskaitoms. Jie mane, kad lėrašti ir net eilutę pavojingą 
■ Maskvai braukė be pasigailėįi-

i jėga .ir polici jos-pa- juo. Tuo tarpu “Draugo” redak- 
ok'io idealiz- darytą žalą lietuviams ir kitoms toriai stengiasi savo skaitytojus

— šviesos žingsnis. Pastarosios

jie buvo pasimetę ir pasikvietė 4 i 
vyrukus jiems kovos kelią nu-į1 
šviesti.

Tuo tarpu Draugo žmonės ži- į 
no, kad visa ta Kazakevičiaus 
‘knygų’’ istorija yra melaginga, 
bet bando Įtikinti skaitytojus, 
kad jų skelbiamas melas yra gy
venimo tikrovė.

Visos Sovietų Sąjungos kul
tūrinis gyvenimas yra pastaty
tas ant melo. Bet Amerikos lie-j 
tuviai žino, jog tai yra melas/ 
Mes ;urrerikečiams per 40 metų . 
skelbėme, jog tai vra melas. Ar i 
mes galūne dabar tviitinti, kadi 
mes klydome? Ar galime paša- , 
kyti, kad atvažiavę 4 pusberniai 
mus Įtikino kad mes klydome?

Turime atsikratyti tų pusber
niu ir aiškios minties neturinčių 
redaktorių. I

X

Tribunolą organizavo Pabal- 
tiečių Pasaulinė Santalka (Bal
ne World Conference), kurią su
daro .E;tų Pasaulinė Taryba. 
Laisvųjų Latvių Pasaulinė Fede 
racija ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas.

Tribunolą sudarė penki teisė 
jai-. Pirmininkavo austras teisi
ninkas ir tarptautinės teisės ži
novas. dr Theodor Veiter. Kiti 
keturi teisėjai: buvęs Švedijos 
parlamento atstovas ir ministe- 
'io pirmininko pavaduotojas, Per 
Ahlmark; Prancūzijos parlamen
to narys, Jean-Marie de Daiilet; 
anglikonu kunigas, profesorius 
Michael Bourdeaux. plačiai pa
sižymėjęs savo studijomis apie 
krikščionių persekiojimą Sovie
tų Sąjungoje: ir Sir James 
Fawcett, žymus tarptautinės tei 
sės ir žmogaus teisiu žinovas.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 14 d. — šv. Kryžiaus 
Išaukštinimo'. Dnngė. Zubrys.

Rugsėio 15 d. — Švč. Marijos 
Sop.. Šv. Nikodemas, Vismantas. 
Pntonė.

Rugsėjo 16 d. — šv Korneli
jus, Rigtnnindas, Normante.

PcNcdį atidarė Europos Parla
mento vicepirmininkas. Pool Mo
ller. Po jo kalbos Laisvųjų 
Latvių Pasaulinės Federacijos 
pirmininkas dr. O. Pavlovskiy 
Estu Pasaulinės Tarybos pirmi
ninkas L. Savi ir Vyriausio Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Kazys Bobelis ofi
cialiai apkaltino Sovietų Sąjun
gą nusikaltimais jų atstovauja
muose kraštuose. Jie pritarė 
bendram Pabaltiecių Pasaulinės 
Santalkos paruoštam ir Pabalti- 
jo Tribunolui Įteiktam kaltina
majam aktui. Tribunolas po to 
išklausė septyniolikos liudininkų 
parodymus ii jiems >tatė įvairių 
klausimu. Liudijo vienas anglas, 
penki latviai, trys estai du rusai, 
vienas vokietis ir |>enki lietuviai. 
Lietuviai liudininkai buvo dr.

Kai rusai išvalo britus, tai , .į,
’ u ! — Illinois prokuroras Nėilbritai per ta laiKą bando par-< • r ‘
j i > • i • ’ Hartigan paskyrė prokuroras ap-ouoti visus savo daiktus, įskai- s 1 - - F -

k . i- „ - -v i klausinėti gubernatorių James tant ir baldus, o rusai, išvažiuot 4 J
darni iš Angli;o< ne?aprastaJ Thompsona apie Illinois daugia- 
visko daug prisiperka, o vėliau Į aukščl° nanl° Statvba- Chieagoįe_ 
dalina ir pardavinėja. ~ ? 'T , . ..

—Prieš 2 savaites Vokietijos 
IŠVARGTI 3 AMBASADOS žvalgybos vadas uabėgo pas R**-- i O*. x O x

SEKRETORIAI I tu vokieč ius, o antradienį rusų
Britų valdžia pinnon eilėn iš Č'ralgybųs viršininką-Go-dijffis- 

varė Virus tris sovietų amba-a- i '* bri“'s- į;
dos pirmuosius sekretorius Ki- 
gebistas Gorodijevskis pranešė. ' Chica?°s 1ietuviai 
kad jie šnipinėjo. Jie galėjo lais- j protestuoti jėzuitu centrą -TttjO 
vai no Londoną važinėti, susitik v'1^ va^ai°- ’ -Z1’.i
J ^u žmonėmis ir verbuoti juo> 
; sovietų šnipinėjimo tinklą.

Brit^a nesako, kad išsiunčia
mi šnipai toliau šnipinės. Jeigu 
ie būtų surasti, tai eitų i teismą 

ir kalėjimą Jei kurs ir šnipinė-

Chicagos lietuviai ir vėl piketuoja jėzuitų centrą, 
kuriame penktadienį Lenino medaliais apdovanotas 
pusbernis skaitė paskaitą apie literatūros kritiką.

Saulė teka — 6:28. leidžiasi — 
7:04. , ...

šiltesnis.

Tomas Venclova, dr. Aleksand 
ras Štromas, Violeta Rakauskai
tė — štromienė, Bronius Venc
lova ir Kęstutis Jckubynas. Prieš

atvykdami į Vikarus, visi šie 
lietuviai yra gyvenę okupuoto
je Lietuvoje.

Po posėdžio Tribunolą* pa
skelbė kaltinamąjį aktą — Ko
penhagos Manifestą, pripažistan- 
t| Sovietų Sąjungą nusikaltusią 
visoms trim" Pabaltijo -automs. 
Tribunolo daibu- šoke gausus 
būrys žurnalistų į ’airių Euro- 
pos valstybių, įskaitant ii Ta>so 
korespondentą Tribunolus taip . Weiab€r£er
pat buvo plačiai rodoma' Daili
os, Olandijos ^vedlio ir Vokie- Amerikos karo vadai pilniau- 

Vijos telex įjoję. Ta><as paskelbė, šiai pasitiki knisto apsaugos sek 
pranešimą, piktai puolantį TrL| retoriurrų kuris buvo generolo 
brinolą ir jame dalyvavusius as-, Douglas MavArthur štabo na.
menis. tys ir oadėjo paruošti japonų 

(ELTA) \^ro vadų pasidaximo sutartį.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

garbes PAREIGA

Mū>u namo gyventojai šio^ 
rinkimų kar ./-inijos metu pa-Į 
s;žvĮnėjo aukštu pilietiniu tusi- 
pi ątįnių. Ęet ypač is gerosios 
pusės ickomemlavo-i minų na
me^ pirmininkas. Jis nepailstamai j 
darbavosi, rinkimų sąrašus tik- 
rin<Į, ragino iųertiškns ir napas- 
lanįiu^ gyventojus ir rūpinosi 
visbrnjs su rinkimais su>iju<io 
mjs sipulkmenoųps

įfūsų name buvo ra>ti tr\ s gu
limieji ligoniai.

Na, vieną, su išsukta koja; pa-) 
siuntė j ligoninę, kad jis ter 
suotų.

Antro’i pilietė, serganti 
’•trep.tnkokinė angina, neilgai tru 
kus. be abejo, pasitaisys ir pra- 
dėį. vis dėlto išeijĮięfeti.

Ir, galop, trečias, ligonis 
seų,ė, renmatizmo-fonkinama.

Aplamai' ši šėnė - pasižymėjo 
gėj’a sveikatą^ ber.k’ojų prasme 
iįę*yjska$ josiąs-be prie
kaišto. Jinai vos kry
pavo kambaryje jr Jąntrus metus 
nerizikavo išeįtiJJ; ̂ vę.

Musų pinuĮnįnį^sr pats ; 
uiskai jąją aplįn^ klausinėjo 
apfe josios sveikai^:ir k irtu su 
ja dejavo, kad ji negali- vaikščio
ti ir dėl Xo negalėsiantį J atHkti 
pilietinės pareigos-^ snvo ri^ki- 
miliio biuletenio jrre.-ti i urną.

Jis' jai pasakė:
Jeigu jūs, matutė, gulėtumėt 

ligoninėje, tai jums prie loves 
būtų atnešta ypatinga rinkimi- 
nė^dėžė Bet qia mes bejėgiai ką 
nors veikti. Ir aš su liūdesiu ma~ 
ta< kėd jūs šiuo atveju esate 
iškritęs mūsų draugingos seimo> 
najys. '

genutė taip jam atsakė:
— Jautulingai būtų man džiu- 

giiį* jaunasis žmagau, atlikti šį pi
lietinį akta. Pati per tatai kon

bal

čia

tsme ■.

ilsieji

nii.ėj skdbyk-
|

nuoipunei.
. tii’ėjud jaul-

12 m įvesi 
bus musu

o yniiM Hsą būtų

i

— Sveikas gvvąs . Maikj. -i
— Aš laikausi, atsake Mai-i 

jūs. — Esą sveikas ij gyyą^. Jjk- 
idj.au, ka*J* nosis nepradėtu v<ųtj 
yėti. . *

i nirys 1 n^‘
(įė) jos abejiApių kehi Šio- 

Ilifc di£OQH|is mvs ją dąr kartį 
mašina |>ayfžiD>'iiHę« o f medžiu 

į lindimus. Ir tatai 
garbėm pareiga, 
gyventojui, šio pokaj 

sušuko- “Tei

kolchozu.
Hetuvuy netiki ta pa-

> Ję piketuoto jėzuitų cent- 
kad lietuviai B^ko nepa^a-

nvsivįlVi, , šie-
pę;es ir piratines..

Kum tau pirštjncs Pfurię?
— $u gmnjnėmjj pirš^rųėniis

patogiau bulves skusti ir indus

lijo kjau'
sįngai!”

Ir c’i. bas niceha
loj p-.sakė"

— Pritariu šiai
O viena mote-is

1 ią sielą, pridūrė:
— 0 kas jei xrie> kas įnėneęj

senę ravėžinrini?
Pirmininkas pasakė:
— Na. paskui ipatysjm.
Ir visi gyvrc-nta:ai išsįs£jrstė,1 

kits kitu patenkinti.
M. Zoščenko

Verte J, Valaitis

to.
Senė >ako:
— Tiktai kad nenutiktų taip. ! 

kad mane žemyn nukeldins, o Į 
aukštyn nepakeis. Vis dėlto man 
tatai rūpė> ii per tai mano nuo
taika bus pagadinta. Maža kas, 
galite pamiršti ir jums bus nei I 
kam kc |

Pirmininfcis sako: »
— Tuomet aš ir tuo pasįrų- (

. pinsiu. Blogiausiu atvejp aš jus 
Į viena ranka kad ir į dvyliktąjį 
aekštą galiu nugabenti.

i Senė sako:
I — Tuamet žinote ką: radžas 
paskelbė, kad reikia asmeniškai 
ę?ti į rinkiminę nuovadą savo

I pavardės patikrinti — ar nėra ■
■ nukrypimų., o tai nebus galima 
balsuoti. Imkime šiandie ar ryt i 
ir ten nuvažiuokime. !

Pirmininkas sako:
— Oho, mamulė nagi jūs apie^ 

rinkiminį reikalą neblogai nūsi- ; 
manote. Ir staigia savąja pastaba <

. atskleidžiate pilietine savo šamo • 
nę. Gerai, -ryt parūpinŠfin jums į 
mašiną.

Štai sekančią dieną -pirminiu 1 
kas mašina privažiavo prie na- ' 
niu įėjimo. Ir netrukus du įpū-į 
su gyventojai — du jauni vyru
kui padėjo senei nusileisti že- 
myn. ? .

Pu$- valandos jie senę mieste į ko Ąsahi vafcąriiHšk&i^štis. Vie- 
vėžino. Ir mūsų senė taip buvo Į na gyvuliu

ja per ^e^J^*uždirb§r^.6^.Q0Q 
yoiįų ($120.000). pįdę|į šijĮiį pa
laidoji kainuoji $800. iškaitant

T U .7 >
Si52 tape rekorderi , kuriame 
įrekerduota laidotuvių apeigos.

** lin$u0ničių ėglių. 
Jėzuitas Tamašauskas taip pat 
nftiki kliaia. Jani atrodo, kad 
Frąnckevįri&tė jėzuitams bus 
daug naudingesnė, negu Kėgio 
p^ve+KsIąi, Horeviėiąus svajo
nės ir iiiclių diąųųę.

— O aš vis dėlto nueisiu pa
sižiūrėti kas šiandien bus pas 
kzuitų centąą. L .

—J£įk, ųi«nę ten rasi, — sakė 
1 Tj^yąSj — bet lauke pfię plaka

to ...

Reikia otsiįį^i/^i

V Vokietijoj, reokant parla
mentą, vienas pilietis stipriai 
agitavo už kandidatą X. Kai tą 
X išrinko atstovu, pilietis para
šė laišką: “Mano duktė vis dar 
neišteka. Ar negalėtųipęįe par
lamente pasidairyti jai vyro? 
Ten tiek daug vyrų...”

Ka4 draugai žinotų .

Anglijos “Tairoe” laijp-a^yje 
buvo paskelbtas prane|iipas 
;^lr. Guy Bellamy prašo savi 
draugus ir pažįstamus neužmigau 

jeigu jis, sutiktas gajvęįe, ne
atsako į svęUdŲųųųs. Tai ne dėl
to, kad būna girtas ar išdidus, 
bet kad yra trumparegis”.

ŠUNS LAIDOTUVĖS
- — ~ * »*»>•

Naminiu. '.gyvulių . Jai dėtuvės
Japonijo je brangiai kainuoja, sa-

-S r* ~ . v* - ’

A

nors reikalu

kė levas. — Papūtė šakla.s yė^i 
jelig. tai jau ir nosis v’ąryą. Tai 
ką d kai mano • -ifteĮų su
lauksi? . . . ■ -. ’*. ;. 'j

— Kai būsiu Tavo jįpty, 
būsiu profesorius, kalėdoję Ijėįį 
Juyiu kalbą dėstysiu f . '

— Užmiršk tu tgr ;ką|)e^-ą . ir 
rūpinkis dienos įpikfbįp. 
šiandien -feuAbettf, bet aše: 
einu, prie ,'^zuttų pamu. 'Ten J 
šiandien bus ’patj ti ^^rlįąusiąj

■j 5
fQgzj, kuris; buyo puvykęs į VH- 
pių ir traukė įotogrą^jjais ir 
^rvęžė? Jfc; įtjįųųo jėzui- 
ius, ką<j ydlfli^us fotografijos 
yra .C^jpagos’ jJk
įtikino yišsųsj jėzuitus Jiad Vilniuj 
j^rtau, nęgu (Jiicagoię Kun.Bo- 

r. ręyįėiuą •įųyo. .'rijiyažaavgs į Viį- 
. i nių, ten 'mpu^ jyairiOs ^>ak-
Jesrijos,ąpjgydė.? j Ir. 
5yprlHausia, k.ad' hie;

Tikras kaitirunkas

GydjTpjas sako ligopiųj alko- 
bpjįlpji;

— Tavo nelaimės kaltininkas
I > ra alkoholis. JI

— Tai, aėjū Dievui, — apsi-j
I jlžiė.11®!? — nors

tikrą kaįtįpjnk^.
D iki šjol rijąo visi sakydavo, 

ąš j^js .Halids.
? * i' f ■ A

Kalbą y dų draugai: '
— G^Vąri iąpai gerą žmoną. I 

įsiyatzdųoji, kai 'grįžtų namo pu kai emu pasiaiškinti Į mokesčių 
aaroo, jį ųet apsiaustą pądęą;i įstaigą, — atkako vyrąs.

Speciali eilutė .

Žmona krausto vyro drabu
žius. Atradusi -seną švarką, sa •

— Aš manau, kad turėtum ’ 1
d.

— Ne, jis labai, reikųlingas,

BARAI IR VAKARAI

Viename meno parengime knygų 
o degtinėsbuvo parduota už Į£L8, 

už .$1^00.
' . ' > y •“ ” T ■'. V

Jarnauja viskas Sčįa kųltjįEai-• • v'-y . ' > - ’-t * ' ’ ■ ■ . I

[. Kuįį'. - BoreviejitSr jezmlas Ke- 
•?ys ir'.visa eilė kitų, norėdami - 
jjžtsilydiriti už nepaprastą .gerą
priėmimą ir net išgydymą Vilt 
hiuje, sūtŠo .priimti pačiame 
kieme, r kurie nieke gero lietu- 
viams nevi aro, nieke- kunigam^ 
nežada,. ;bęt: gražiai pašneka ir 
padaiiitioja. ūVięnas; 4a®p. graži ai

; Jąbpr Tapinoje į kad 
nei misės ;nustojo .zviinbusios, 
kur bųyb’fįl^a‘piiiisjųr zyĮįų, jio- .

It garbingu graborių; biurai 
Ir šaunūs meno vakarai:

* 
■ ?

ŠUO — ŽMOG AUS DRAUGAS

Suny- yra daugiau, kaip 70.000 
įvairiu ligų užkrėtimų kaltinin
kai. sako <Ir. David Baxter. 31- 
000 užkrėtimų nuo šunų įkandi- 
miį: ;4.60,0-suserga viduriavimu. 
9-£CJ? kirmėlių viduriuose, 16 at
seikimų, kai žmogus suserga te

fesūra... .

ęnkinta. kad negalima junij
įteikti.

Paskui jie užyažįąVąvį rinkim ? 
minę nuovadą, viską, kas, priva
lu, patikrino. Ir neilgai trukus j 
>enė vėl- buvo namo nugabenta. !

Atsisveikindama sene pasakė: j
— Gal būti, ryt ar tenai po 

ryt reikės kuriuo
dar kartą važinėti, tai aš būsiu 
pasii ųošusi būti su jūini>.

čia- ir degh pageidavimu. Be to "Stenąs gyvepto/ų, ^ibąs me 
uhaninėi ^skalbykloje, pirminin
kui pasakė:

— šis paskutinysis josios saki- x9pa.2h.sLs liga nuo šuns įkandi- 
i;ys man gerokai abejo sukėlė.
Bijau, kad >enė tiktai pasivažinė 
amu interesuoja. Ir. gal būt. rin_ j 
kūnams jinai inertiška.

I tai pirmininkas >ausai paša | 
kė: J

— Netgi jei jinai penkiomis 
dešimtimis procentų pasivažinė
jimu interesuota, tai ir tuomet 
aš josios žodžiuos nematau nieko • 
blę^o. Kodėl senutei mašina ne- i 
pasivažinėti?

Dirbąs mechaninėje skalbyk
loje pasakė-

— O jeigu visas šimtas procen 
tų josios galvoje tiktri pasivaži-1 
nėmna*?

Pirmininkas griežtai pasakė:
— Ne. šito negeli būti Visi gy

vieji padarai, kol ju kūne.siela 
n sena, bent truputį visuomenės 
gyvenimu interesuojasi. O nxi- 
sų senė save praeityje dar-

mari pačiai be galo nuobodu gu
lėti. ‘Vis guliu ir guliu ir dan
gaus gabalėlio nematau. Ir sva- 
jojii apie toki, ar žinote, specia
lų yežiniėii. kuriuo kartais senu
tės' išvežamos.

Pirmininkas sako-
— Toki vežimėli galima bis 

gauti. O dar geriau:.mes jus au- 
tom.Gbjliu pavėžėsime. Aš pa- 
nųįjiu taksi arba- susitarsiu čia 
su trniūsų šoferiu, ir mes ju< pui- 
kiaĮ’.siu būdu nugabensiu! i bal- 
safimo patalpą.

Senė sako:
— Jautulinpai būtu džiugu 

pn-nią kartą gyvenime pavažiuo
ti automobiliu, bet štai laiptais : 
man sunkoka vaikščioti. Šitai ir 
yra mano neišėjimo į gatvę svar
biausioji priežastis.

Pirmininkas sako-
— šitai, matutė, vieni niek

ui ekiai. Aš pasiimsiu du tvirtus 
vaikinus, ir jie jus. kaip plunks
nelę, nukels mm ketvirtoje aukš

I

mo. šumi įkandimas pavojingas 
vaikams, kurie su šunimis mėgs-

DARŽOVĖS GERIAU

Žmonės, kurie kasdien vaho 
įvairių daržovių, turi mažiau ri
zikos susirgti vėžio liga, sako 
dr. Takeshi Hiiayama. Naciona
linio Vėžio Institute vedėjas To
kyo, Japonijoje. Srudija 
pravesta tokiu, būdu: Tie, 
nevalgė daržovių, tiktai 
didelis procentas su<irgo

buvo 
kurie 
mėsa, 
vėžiu.

Kiti, kmve valgė daug daržovių, 
vėžiu sirgo žvmiai mažiau žmo
nių.

—šiaiwB«^» GI 1 icagds', lietuvi ai 
pkeluoja jėzuitų namus.. v* J . 'S’ .* U > <

— O kas tėrič- tuose .namiuosė'- 
bus? ,

— Namuose nieko nebiįs. Bęti 
bps susirikimas'kasinėje. aRaį Jį

- ' y ^,ęcas; tipais, prpjįėjp ^dąąpjipĮi,
Įai yisi flut^ĘĮ. Uodąs tięsę.tirik- 

niūkei, j^iggut, tąi jr iąs su-.
stojo pasiklausyti - ką BuRys pa- 
s§kojA.:Ujjj t?, ' . -. " j / ' 'J' f :

— Jei būčiau žįnpjes, tai jr aš 
būčiau^ ten^nuvaęiiavos, ~Aa.rė

— Tėp tąii nereikėjo važiiio-

čioje, beismont?, 
hieliai ir kajbės apie katedrą jt 
kitus reikalus. Jiems nieko ne-’ 
rūpi ir .jie nieko rinito nepasa
kys, bęt'ji’į’^flį^i'jįtiikinli jėzui
tus ir jų'drau'Į^kad sovietinėje 
Lietuvoje geriau gyventi, negu 
Amerikoje. Jie jaii įtikino kuri.

telėmis sukčiai darė uiilijoninii 
bizni per melus. Kai .pas tave- 
kreipiasi sukčius, siūįyBąiųąs pa-1

t

Dainuoja žinomąs gpjistąs 
Kokiam nors męnp vaakre, 
Skystas alus ar balsas skystas,.

Vaidina aktoriai ^^žiau^Įj,.-

M^sty<įamas, kuy: atsigaus^ 
Į baro pusę vis dairais.

Ir plaka prakalbųbotagais 
Didžiai mokyti dą^rsiį.

Ir jas išgelbsti tiį'-baraš/'-<

i

į. ii..
I ■- i j

i

Sugrius ir chorai -ir kvartetai. 
Sugrius ir meno vakarąj,.

Sųkiuš jų kasos, kaip kotletai, 
Jei nepagelbės joms barai.

— Tu nueik j jėzuitų centrą, 
tai pasakysi, kad7 jie įtikins yi- 
Mi's, k?(| visi kvailiai, kurie bėgo 
ffi JJ^tĮiyųą. .įįeins regėjo pąsi- 
-li k Ii, štai seniai Jjūtų ištiesę ko-

, o 
jaunimas bu(tų kryžių nuvertęs,

trauklias proga>. rjįękad pėduok 
jam savo kredito kortelės niųųe- 
rio. Jeigu koks pępažįstajnąę ži 
uos tavo kredito kortęlės liurne-jjas pą puštini, lies kryžiumi,
r į, gali tave nuskriausti. ■ Velniop minėjimai be baro. 

Statybos, šalpos ir planai, 
Parengimus be baro daro 
Tik atsilikę amžinai.KREDITO KORTELĖS

IPS AMAZING! Saliūnas

Amerikoje buvo labai išrekia- 
4 nulotas biznis — kiedito korte

les. Pasirodo, kad . u tomis kor- « i;

•MGUW. /m

Pirn

»ięko
KBi

wnkdbQyj

£P*OU . Br^CHĘS OF
WfccA, FflrrTHE

Tai dar išgersim snapso jūrą 
Šauniausiam meno vakarę.
Ir apsidžiaugs ponia kultūra, 
Rarpiai rymodama bare.

13
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Chicago, fL

•Jėzuitai visą laiką rėr&a auka 
nuostabaus, bet priėMurų buvęs. j< 
prie centro pamatė plakatus.'
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APIE SIDABRINIUS PUSLAPIUS IR KORTELES

Paskutiniu metu TV, ro’.da. 
ipuojam£ kino Gargždės Bob 
Hope sidabriniai puslapiai, ku
rie yra. pilnį" reklamų; jie sutei
kia 60 m amž. ir vyresniems a?*

karnų,.,patarnavimų Tokiai kor-: 
telei -gpjiti, ręįkia patiekti įro
dymą sąvo amžiaus .

Teigiam^,,kad netrakus bus 
išduodama sidabrinės kortelės 
paški- ir prašytojui bus pasiųsta 
sidabriniai ptKtejnaiį lapkričio 
UiėmKad tokią kortelę suinterė- 
šuotą^-jazriiuo gautų, išdavimo

Centers,
Patway Financial,
St Paul Federal,
Lyons Savings,
Land of Lincoln Savings and

Loan
Chesterfield Fed. Sav. and

Loan
Ben Franklin/Palatine Ssv. 

ami Loan,
Joliet Federal Savings and

kai apsfl.im.kyti. Paštu ar telefo
nu kotelės nebus siunčiamos.
- Clip patiekiame nurodytas vie
tas, : kuriose 5’irš 60'" m 
žmonės gali' įsigyti 
kortelę, būtent.:'

Beri Federal,v.
. . Walgreens. Honųe

amžiaus 
sidabrine

Medčial

Edward D. Jones and Co.,
Citicorp Savings,
Tahiran Home Savings, 
1st National Bank of Chica 
1st American Savings and 

Loan,
Jeigu nė viena iš nurodytų' 

virių nėra jums patogi, pasitik
rinkite jūsų vietiniame banke’ 
arba gyvenamoje vietoje. Blo-' 
-giausiu atveju kreipkitės telef. 
1.800-252-6060. P. š.

(T()

A

i

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

k

wfllg!*'.,:.

]_____

-

rvž.j stovėt) S TA kontrolierius. 
Kc.eivic? io klausė kodui čia 
bisai icip ne. va Lingai važinė
ja, kaip Šis kon !
trolleiius bu o vairaotejus patui- | 

nd. Hias kr<i n< kely
Si) buvę “tr. b-l-ų”....
Sk.nd.us gili ki kvierag ke

leivis patiekti žodžiu ar raštu į Į 
CTA įstaigos centrą miesto cen- 
tran aib. j Čia vietos admini
straciją, rurcdar.t mvaikos at-j 
s ėjus kas tvarkytina Atrodo, 
kad mes, keleiviai, patys kalti- 
nesirūpindami gi eičiau patiekti 
skundus. Pi Fabius

26 ŽMONĖS NUSINUODIJO, 
UŽVALDĘ SŪRIO

LOS ANGELES, Cal.—Nes?-
3] fed. rdin-ės valdžios atsto

vai, valstijų ir miestų sveikatos 
Įstaigų vadovai pranešė, kad

dicare galį pftdėi apmokėti už stauruoti. Jie prbnena savo for- 
kitą nuomonę“, sugestiją ir ko- 
mondaeijas Jūsų gydytojas siū
lo kitą gydrieją arba jūs galite 
kreipis į vad. Medicare’s 2nd 
Opinion Rrieral centrą, skahibj- 
nan tel. 1-860-638-6833.

— JAV federalinis įstatymas 
užšaldė gydytojų suskaitąs pen- 
sinnikų r nedarbingų asmenų, 
iki 1985 m. rugsėjo 30 d. Medi’, 
care išspausdino gydytojų sąra-, 
šą tų drktarų, kurie sutinka l()0 
proc. su tokiu Medicare nustą- 
tytu honoraru.. Tuo reikalu mū
sų erioj Blue Crass/Blue Shfld 
tarpininkauja. Skambinkite teL 
(312) 938-8000, iš kur nors ki
tur — 1-800 612-6930. Soc. Seė. 
Ofisai ir kai kurie Seniorų cent
rai turi tokius sąrašus gydytojų, 
kurie priiminėja tokiomis sąly
gomis pacientas. Prš-

nia verpsteles, juros gyvius, tu*

ziniąis. - . ' 4 į.'
Medžio krikštas sergsti ir vie>-/ 

no iš paskutiniųjų senųjų kur-. 
Šių— Mikio Engelino —

’prieš kėtetą meti) supiltą smėlio 
kalVelėje.

| !- MedmgBniis reikia įkirti prie 
sėma.ų'ių' Žemaitijos vietų, pir 

’ mą Tųsrrtą minimais 4254 m. lĮ- 
venijos .ondteo ir Kuršo vysk ti
po ž?inęs dalybos akte.:

Ilga Medingėnų istorija, bet , 
bene sunkiausia buvo , kai Me~ 
digenus valdė. Gųrskiai. Jie bu
vo ■ žanrus, -baudžiavos laikais 
samdydavę urėdus vokiečius! 
Toks vokietis -Šliogeris mėgda
vę- jodinėdamas po laukus.muš 
ti . baudžiauninkus per galvą. 
Vienas baudžiauninkas neišken-

s rūsy (bei- kritiniu laiku Cliicagoje sumaže 
se (boll)' o jo keleivinių busų skaičius, o

JŪS KLAUSIATE,
-^‘3*-./. .t-

KLAš būdamas, pensininkas, 
noriu ;^ąy&crti turimus namus. 
Af riiiAi teikės i. mokėti mokes- 
ciW) ?/r’ ? . \ į'- J. j-tis

■ATSvPęnsiriinkas gali paęduo 
ti - vieną kartą. gyvenime nėkiln. 
tūrio' už $100,000•nemylėda
mas- fėeraiinjų mokesčiui, tačiau 
valstijai -ūžti- tokius- mokesčius 
mokėti. - - - - . ■ •

a r /. .* J
K į * <_Lj/ųki, - B- C-
Apie paveldėjimo inokesčius 

-Ū.-LSU t-Cxi: -■ ... ;- k

MES ATSAKOME
j

mokesčius šiame krašte reikia1 
mokėti?. y ' i. •; p. p-kas
• • • — ' • . . * / ’•<%*? * * . •• x“ • • • ' • •— . 
aC’ĄTSl Mūsų, turimomis žįnįb- 
m iš, ;pa.v^,de.jfnK):. mokesčiai ■■ kai 
kuriose valstijose reikia- mokė-

saugioje banko dėžutėje? V. Š.

ATS Anksčiau, kada po žmo. • 
g’aus mirties, banko saugi dėžutė 
(safety box) buvo valdžios pa-’ 

i reigūnų uždaroma mokesčių 
■ sumetimais,! 983 m. sausio mėn. ■ 
šiam krašte įsigaliojus naujam Įs 
tatymui ir panaikinus valstijos 
palikimo mokesčių ėmimą, pa- ' 
tartina testamentą ir vertingus 
dokumentus laikyti saugioje ba- 
no dėžutėje. Mums atrodo kad 
tai yra patBaugiausioji vieta

- svarbiausiems dokumentams lai 
kyti. - j M J

KAM TENKA ATSAKOMYBĖ
■ ■ .- - .UŽ PELES? ■

už peles, S'tsiradir 
smante) ir praėjime 
aš jam atkirtau, kad jis atšakoj ypač So. Kedzie, S. California 
už visur atsiradusias pa’rs. Pa- j 
sakvkite kuris mudviejų yra 
teisus ? Astorija iš Brooklyno

ATS. “Jūs esate teisi”,— tarė 
Frank A.Rell’Aric komisijos asi
stentas iš Gode Enforsment in i 
the Dept or Housing Preserva
tion A Development. Pagal jų 
13 str., namu savininkas atsako 
už pelių atsiradimą ir jų išnai
kinimą namiiose. Bet kam pra
šant, minėta įstaiga atsiunčia sa 
vo inspektorių namus patikrin
ti ir nustatyti atsakomvbc bei 
baudą uždėti (Tuo reikalu pla
čiau, skaityk.. “The New York 
Times” 1976. 7.7). dliukčs š.

KL. Pasakykte ar Clicagos 
autobusų varuotojai tik savo 
patogumui dirba, o ne visiems 
tarnauja? Patyrėme, kad pas

S. Western, H. Halsted gatvė
mis Jeigu tomis gatvėnvs busaį 
ir atvažiuoja ir sustoję sankry- 
žon keleiviams paimti tai vai-- J
ructojai žmonių nepaisą, nes iš
leidę iš sav0 buvo keleiviijis, o 
iš sankryžinio buso keleivių ne- 
priima ir dumia tolyn. Kur su 
savo keleiviai turėtų.kreiptis ?

Kolektyvo vardu—-Pranaitis 
•Vo/ 1

ATS. Daugelis Č&ė^iegių pa
tyrė, kad šiame mieste jaute f u-

kad trylikos valstijų iš maisto 
krautuvių lenlynė buvo išimtas 
sūris “questo fresco” ir “cofia” 
kompanijų gamybas, vad, Juli- 
■:co ir Mexican Prmtucts, Šiuose 
rag?2 bakterija, p r i vedusi mirti1 
26 žmonos. Dar 59 asmenys ran
dasi vietos ligoninėse. Minėta 
baUcerija rasta po vieno mėne
sio tyrinėjimų.

Dabar tiriama, kiek susirgo* 
tekios rūšies sūriuos užvalgę ki
tose valstijose, nes toks sūris 
parduodamas ir kitur, įskaitant 
New Yorką, Chicagą ir kt.

Nuo tos bakterijos ligoniams 
pasireiškia menigintas, sužei
džiamas protas, pasitaiko, kod 
nom ligonis pasveiksta, asmuo 
lieka atsilikęs protu. N. R, S,

Daug paslapčių senieji Kuršių
Nerijos gyventojai nusinešė kar 
tu su prabėgusiais amžiais.

Niekas nebegali paaiškinti. Ni
dos kilmės. Viena tik žinoma, 
kūid tai baltų kilmės žodis. Jis 
randamas ir kitur.

Latvijos pajūryje yra Niddkie 
mio (Nidaciems) gyvenvietė,pą 
našiu vardu- vadinam VTslos

.r- ;
aukštupio intakas.
1385 m. kryžiuočių ordino kro

nikose minima “Noyden’’, “Ney 
ken” vietovė. 1437 m. ji jau va
dinama “Nideru”. '

Neringos istorijos muziejus 
saugo senosios gyventojų ant
kapius —paminklus,mmimus se
nosiose lietuvių liaudies daipo-

■ sę: j ‘‘Iš ąžuolėlio tėtužiui krikš
tą”, “margi krikštėliai . dailiai‘ . V .

jąšyti”,,.. . . ;■... - ir- 2įinogiis! Mato, kad

galvą, tai jis išsitraukęs kardą ir 
nukirtęs urėdui galvą ir pabė
gęs j Prūsus.

Dvare dar iki 1918 m. buvo 
baudžiauninkų kankinimo įran
kių. Spaudos draudimo laikais 
Medingėnai garsėjo knygne^ . 
šiais. .i 1 i'

Važiuoja kolchoziniu kas į ra
jono miestą: Privažiuoja tiltą, 
išlipa, 'apžiūri, jjasikęapšto pa
kaušį, sėda' vežiman ir pasuka 
nuo. tilto Į brastą. Vos pervažia
vęs ją, mato atlekiantį automo
bilį, kuris, nė kiek nesustoda
mas, užlekia ant tilto ir, su bai
siu triukšmu, įlūžęs krinta van- 

. denki; Kjolchoziniu'kas šnabžda

baisia liga nuo !
Į :W»; nu^nram, bu. I
te- Nanąu savmmkaa man paša? 

r-t.A-:v".. ke> kad Ps neša atsakomybę

HtentOrcs, meno , h? mc3aSt 
UMuLnretndti*.June yr* verting!, niekuomet nesenrią, Vteft 
Ir*W, Igno,fi&peMo. Vince Maciūno, P. Joniko, V. Stu&oc 
f. Rankfio, ttri Kario. Griniaus, taip pat K. Matulevičiaus It V 
Bellan* itralpenlal bei rtudijd®, ffiustruotos nuotraukomli « 
M. K. fifuriionfe. Mi iHeikio, V. Kaiuboa, JL. Rūkitelės Ir JL. Van/ 
kūrybai povekalait >66 puaL knyg.^ kainuoja tik SS,

> DAINŲ ITENT8S LAUKUOSE, poetės, rtfytojo* ir 1st 
fell lokių'pirmūnė* Juoiės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint

bei jų Istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainuoji? 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtilluml Ir lurinktaii duomenim B 
M užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

> VDENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai^ 
tas fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Rauea- 
gyvenimo bruožų apiraiymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Et* 
ratūrinė studija, »u«kirrtyta skirsneliais. Ts 200 puslapių knyjt

Įlomiai paratyt* atudija apie Rytprūriun, remianti* Pakštui 
Labgnvoa spakričių duomenimis. Apraiyma! įdomūs kiekvienas. 
Seteriui. Leidiny* flluetruotM nuotraukomis pabalio]® duodami 
vitevardfiij pavadinimai*!? Jų vertiniai J vokiečių kalba. Eab* 
aandKnfOjt SS5 puri, knygoje yra. Rytprūahj famėlapla. Kaina ?’

> K4 LAUMS LfML rūkytojo* Petronėlė* Orintaitėa atfc
mtekrial tr mintyj apie atmeni* Ii rietas neprlk. Lietuvoje ir pi” 
maHiali boileri!ų okujxdjoa metai*. Knyga turi 234 puslapiu.; 
bet kainuoja tik fĮL f '■ i ■ ; ' -į —.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, neaupm? 
Uu tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje' tik »• 
targte Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
tlją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui fcnogau* tela*- 
Knyga y-“* didelio formato, 265 pualapig, kainuoja W.

ieniai, apie 11 v. r. Arcjier va
žiavau miesto centro, link. Su
stojo mūsų busas prie. Archer— 
Ilaiated sankryža, kur keleiviai 
laukė apie 30 mir-J. buso, va
žiuojančio į šaurir.ę hitesto dalį. 
Po gero pusvalandžio ištvįyko ne 
vienas, bet du busaį^o| sank-

-----------------------—

— Kada vadin. Heme.,Health 
Gaire — aprūpinimas yra-medi-' 
ciniškai būtinas, Medicare a.p- 
drauda gali apmokėti už dalinį 
(part-time) vad. skilled nursing 
patarnavimą, fizikaljnę terapi
ją ir kalbos (speech) terapiją. 
Tais reikalais kreipkinės į gyve
namos vietos Soc -See. raštinę.- 
Tuo atveju jum nereikia mokėti 
$75 suma (deducible) pagal S. 

į S. Part B už namuose sveikatos 
_ patarnavimą (Home Health Ca-

T-ri—-
’ - ’ > A *

SVSIVIEMJI.MAS LIETI 7VIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ;fraternalin& 
arganizacija‘,-4ietuviains ištikimai tarnaujanti jau.per 97 metus.

SLA — atlieka-kulfcrinius darįūs, gelbsti ir kitiems,.kurie tuoe 
darbus dirba. r ‘ ‘ . . . V ' r

. ’ - . J “Y ' '.*?/■, * ■ J.'" ' ’. ’■ -ti — A. *4
—/^mokėjo.-tjaugiaū kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu

.. ;? špdraudu savo, '.mariams* . ‘ J' - •,: \
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA. neieSko peise, 

nariams patarnauja, tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis'ir lietuviu draugas gali - 
Susivienijime apsidrausti

SLA — apdraudžia. ir ■Taupomąjį^ ' Endowment
Inąirąncę/kuri; siekiančiam
aukštojo -mokslo ir'
,r 7'P' *. t f * *J

SLA — vaikus Apdraudžia 
, $1,000 sįdraudos s

— Jeigu jūs .pasįrašote arba 
išmainote Soc. See čekį savo 
bičiuliui arba giminei, jūs atlie
kate nelegalų darbą, nors jūs 
esate j o/jos vad. “representati
ve payee” (įgaliotas mokėto
jas). Jūs privalote užpildai Soc. . 
See. ofise aplikaciją, kad tokią 
teiss gautumėt. Po to, laikykite ' 
kiekvieno čekio rekordus, ' ku
riuos iškeičiate ir kam tie 
gai išleidžjami.

— Ar jūs galvojate gauti 
nuomonę (2nd opinion), 
chirurgui darant operaciją? Mįe- K

pini-

jie-Jams . rndai -

kitą 
pries

JAY DRUGS VAISTINĖ
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K) metu studijavęs, kaip ’4

NAUJIENOSE GALDJA GAUTI I3<

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

For constipation rekef tomorre-?: 
, reach for EX-LAX tonight. c

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

BtTESTINGA’ 'APŪ DOMI RECEPTAI a FANNIE MAY &AL- 
DUMYNAJ ® KOSMETIKOS R7JKYENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 f&I. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vj

D. Ž.EHLMAN, B.S... ?.“gistruota* vaistininkai

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
Ji tom** ___ — -.............. .. —................    f 10.00

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

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL------------ —

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

86.00
$6.00

$5.00

$5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. -----------------------------£4.00

6. J. Vencl.vo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. . . . .... ---------- 12.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. El. 60606 s!ųs-
• kit® čekį Ir pridėht* vieną dolerį perriuntlmo lĮlridomt.
i

307 W. SOtii St, New Yor^N.Y. lGGOl
- -- ; į - TeL (212) 563-2210

IŠ PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA

parašė 700 puRtepiq knygą, kurion sudėjo viską, kxi 5et ka3« tr 
*et kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuviu* 
Ir lietuvių kalbą- Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini verttmuf
i tr pal&rė mums toliau studijuoti

<b!m ĮM. AkM vtrUEaL Part** p.

SXUHBim
B, St, BEcasru, EC iMl

Šėštad. — Pirmad.j Sat. — Morų September 14—16. 19$5
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$22.00 per su iboliL, $12.00 pęr 
^iree months Canada $45.00 per year;
^thex countries $4b-U0 nėr year.

meUEo-s -----------
pusei metų - -----
mmjy
yiezum mėosauųi

otMer UbA iocaliues $40.00 per ye<,. Kąziadoje:
metamą _______
pusei merų -----
vienam jnėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
D^nrasčio kainas:

Chicagoje ir priemiesčiuos:

metams _________
pusei metų _____
trima menesiams

vienam mėnesiui .
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$5.00
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$40.00 
$22.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriąs t 
sekmadieniui, pirmadieniui ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 173a So. Haisted Street, Chicago, 
IL 60508. 1'eieL 42Į-8100*

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniai — iki 12 vai

KOPENHAGOS MANIFESTAS

■ .,?■

j-ėUF*-W->. tik-acskas *'Ties*i”yašė:
U»« Itavnūmi - M Vi4* 12 žNt' 

neiki* k h£i i r ":ne5
tarnai, oyjMw * I «*Y«W** -£«*>• 

t-K-iuti*. i "U9VJr!M,ZSi
fcu- uiaųtm*.. kttouėa UitaUpia. ° voivįos. o saitu umtutų (H- 
Km ir - wteuj tlwsfl*.. I "-'H^'-'Negaiurim. pastos,
SPH Hįetimnt meiliu it kai- p1’™?“? >■«??■«. ^lu.. r.- [ 
viuit^us. ’

IW iYiMrių teęhnulūgijas pa-. , - ■ ■- - .
pro-1 “V1“ e*1"''““”

•takBitt M k«n« kuto tuokyo-; sl’ bet "0*? -W**** • 
IW> UH i- view t ųro1 . „ .

34 rubjių
tąUlkr>. Už ųę Ujkų prųjęktį pio
ip-fcriri ivailWfts or-'w tcryai siūlo kelialapjns:

pc Aisneniją,
I Azerbaidži?ną-Gruziją, Siaurės 

po Kri:
mą, Kaukazą; valtimis — Baš|;i- 
i.ijQs, Ukvainos, Karelijos upė- 
mis: arklų is - __
kazaj). .

Kelialapių kąšpoti — nuo
iki Mūrių- 1 kainą jęina pra 

e gyvybini^ tųrbązėse, turviešbur
i čiiĮP^ ekskiirsjjP!'it

už , maršrutu .Vidaus transpųrtM-;
sv.

vtMiwnT"T♦ ’ * ' f t
JMbėpo DiploifiMai ;

Iš Vašingtono pranešama kad 
pastaruoju laiku pabėgą du ko- 
tpnni-tinių valsrtybiti “ diplėm#-

ępkedęvakijos ambasadoriaus 
Vašingtone pavaduofojas Milan

I Klime .4uupK...t> dušai.. A^I6.v*T FW^.'KlW'&WW’- 
šias negeroves ne kartą sakėme * 10 Ame oje.

Šoyieių anitąsadus Atėnuose 
pjrjųąsb >ekxen«‘U\ Sergei Bo- 

I pa^hakįįiė ti savo pono ir 
įabav yra ii* buvo

.i^vięlų kęrįąėį žvalgytis GRU 
Agentas. ■ • ; •

Lietuvos turizmo ir ekskunji-

18 į Autobusu 
rpMių
fųhrjkąs peiųyį Rėktomis —

dų^eųos tiekių® sudrik f*ktiš-
ivy^<|ė S£.2 iy «e 

ifĮsėtaj pervedė j
faąda 24-2 tūbtąnčio 

ihW- 
♦ ♦

Pestov kHfW>‘

;m- ęvąuze> ię ų:
'"TjH -— rt>, H? W sv.

IQLSi Fv įranky
Š.Į& rb. ųž 1000 Lsp. pesetų 

už lO.OOOIt. lirų —
100 šveic. franku --

1

S < • -
SOVIETS L^KTVVO ava-

■ ■ W4
Balti-

- po Adigra (Kąu W ^ari'
uis įėkt.ųyąs. kurio; pilatės ban- 

sVtFHįidri* šyediįos faliniam
.. lėktuvui sĮeb^tį rusų kąįvyno ir

Bakų?* jū-
Sąyięių palotas žuvę. • :

Angelų laikreseto. -tikaSy Te- 
Įegraph'* Stockholmo k^respon- 
dentas pažini, kad -BąHijos- jū-

. Bet sovietų stoefeaiai,
1 ypaė per laivyno, inenėvrųs, tą-
Į6ė' rajone pasjreišjfja agress’-

~——■ ■
- hKUi^IQTOJ ■ LIETUVOJ

GAISRAI LIEPSNOJA
__ . s...

-ri.-'Y-; t-payei-gtųs Lįgtųvojs spaū- 
'■ Ažigaisrų

i^iąsį. Per pįrmuo^us 7 mėr
> 

lik o j e

- " , : r • ♦ ■ «
: >•' žJ^"d9, Pįc^'įt1
Buy. >ro muziejaus, 1 taktinis jum keli. s. 

vą'ifiųainę Istorinio 
aikštėje atidarytą naują' 
l^-pkerijių kur turistarjir 
čiąi‘. galės, gauti itališkos -pizįįjs; 
pagamintos pagal MaskvdsV.ye:: 
. ~ l» sūiiu,' ' ’ ’ "

myktos darbininkas Prąoas Ma- rąĮsžjir kitais prieskoniais/

138. rb;, u

Baltijos Tribunolas Kopenhagoje. pareiškia, kad 
buvusiu nepriklausomų Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybių okupacija ir aneksija yra ypatingai ryškus 
tarptautinės teisės ir Sovietų Sąjungos ratifikuotų su- 
tačių pažeidimų pavyzdys.

Masinė rusų imigracija rimtai sužalojo baltų tapa
tybę ir'pritinę struktūra: Sovietams valdant, nukentė
jo kalba, kultūra, religija ir. net 'istorijos mokymasis 
mokyklose. Baltijos .valstybių militarizavimas nuolatos 
primena, kad pasaulio taikai gresia pavojus.

Baltijos tautoms turi būti sugrąžinta jų teisė Į ap
sisprendimą ir gyvenimą jų. protėvių žemėje be diskri
minacijos ir kitų valstybių kišimosi.

Išklausęs patyrusius liudininkus apie daugeli gyve
nimo, teisės ir jos pritaikymo atžvilgių okupuotoje Es
tijoje ir Lietuvoje, Baltijos Tribunolas prieina išvados, 
kad Sovietų Sąjunga yra padariusi’ir tebedaro šioms 
tautoms didelę skriaudą.

Šių trijų Baltijos valstybių likimas yra vienatinis 
žmonijos istorijoje. Niekur kitur pasaulyje jokia val
stybė nėra okupavusi aneksavusi ir kolonizavusi jos už
kariautų parlamentinių demokratinių šalių. Šis ypatin
gas likimas nusipelno pasaulio demokratinių vyriausy-; 
bių unikalios politikos. Mes raginame jas pasaulio fo-‘ 
rūmuose kelti Sovietų okupacijos Pabaltijo kraštuose 
klausimą, reikalaujant laisvės ir nepriklausomybės Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai.

Šiuo Kopenhagos Manifestu mes pareiškiame, kad 
dabartinė padėtis Baltijos kraštuose kenkia taikos ir 
laisvės įgyvendinimui Europoje ir pasaulyje.

Theodor Veites
Pirmininkas

Jean-Marie Dailiet James Fawce tt.
1985 m. liepos 25—65 d., Tribunolas Kopenhagoje. . sų kaip kolonijų valdomų šalių bruožai: ūkinis išnaudo- -vicepirm. L. Grinius ir M. Sanfatienė.

VLIKO PAREIŠKIMAS BALTIJOS TRIBUNOLUI

Liepos 25 d. VLIKo piymiipp&ąs dr, Kązys ĘobelK 
įteikė Baltijos Tribunolui Kopenhagoje Sąviętų Sąjungą 

; apkaltinantį pareiškimą, Jame truųipąi apžvelgiamą;
Lietuvos istoriją, sovietinė okupaciją, ir įyairją& 1U; 
tuvių pasiprįešinimo. formos: ^partizaninis karas, pą-x 
grindžio veikla, akcija už religines teises bei koyaj-į&jęs ’ 
‘kultūrinį genocidą” — Maskvos sistemingas pastangą? 
pavergti lietuvių kultūrą svetimu hibridu.

Šios kultūrinės politikos ginklai, rašoma pareiški
me. yra “cenzūra, izoliacija, nepakanta svetiiųsįąiiaips, ir 
rusinimas. Lietuviai ypač jautriai pergyveną grėsmę' gą-.

Dddįi kųlt-amc — maįtįį daroma

Mažeikių naftas perdirbimo gą ę-ęptg sų. dešrą, sūriu

----------  ■■■■ !W. j v . J

jimas, svetimu kulkinių ^tfųMūrų įr v^tyt^Į 
mąs religijos peiįėkįojimax tęįrių pą^eigmUSr
fi^įnimąs?’ Į943-eįais.^etą^ sudarytas Vyriai^^š; 
ĮJ^uvos' Įšįąisvmimo.^KomiteiaįĮ< pasipriešint^; nacines 
Voįūętijas okupacijai. “Nąeinei ’Voįietijąi Šlųgįli4iriSo-:

’veĮ jįęįą aneksavus; įįętųvą, J^riąj^ią> 
Kežlitėto pagrindinis tiksiąs yrą
ląisvos, demokratinės Europos tautos, suverępųmą; 

guviai nįekad pęsų^gyvėna su s<>\įętįnę yeygtją.
vo kalbai. Mokyklose Pabaltijo šąlįij istoriją tąilm^L Pabaltijo valstybėms į^us at^i-

/‘Vyriąųsįąs Lietuvos Išląisvinimo Komitetas ’ ^r^-'
pįągi į .šį įškįįjĮU Baltijos Tribunolą su Tarybų - Sąjun^Į 

šįrįąūdų;,įr tarptautinės teisės' phi^
ms^'fąme Pabaltį^i^ Pasaulinės 8^ 

-įalipsžįteiktam ap^timmųi? Mes ir toliau .prįė^nsim^!; 
šbyi^ų imperialistiniams kėslams valdytį pasaulį'ji-- Jupf£ 
kęfsiųie į dienos šviesą. Todėl mes kreipiąji^4$a^ątd 4̂

ir sukarikatūrinama. Ką Raudonoji armiją pra^ėją s^j-. 
durtuvais ir tankais, ką sovietų saugumų ąrgąąąį pająj-j 
ko teismų ir kalėjimų pagalba., tą turi išbaigti ir kogisp- 
liduąti mokyklos.. Mokyklų uždavinys yra įamžū^ ru$U: 
viešpątavimą...., jaunajai kartais įskiępytį vafetybįąg; 
ideologiją, — kuri tapo religijos pakaitalu — ir paįaįps-i 
niui tą kartą surusinti. Šią iškreiptą istorijos versiją at-; 
metė ir savo leidiniais nušvietė užsienio lietuviai.-’’ ■

Pareiškime pabrėžiama, kad vienas pagrindinių Helį 
siekio Akto principų yra tautų laisvo apsisprendimo tei
sė, kurią Sovietų Sąjunga, “pasaulio brutaliausia koloųi- 
jįąė galybė,’’‘grubiai paneigia Pabaltijo tautoms. įvar
dinami Vakąrų valstybių vyriausybių ir tarptautiplu or
ganizacijų pasisakymai apie Pabaltijo valstybių -įjungi
mo Į Sovietų Sąjungą neteisėtumą. Sovietų “nusikaltėliš
kos agresijos^’ sudarytą tarptautinę problemą reikia iš-. 

Per Ahlmar Micheal Bourdeaux ■ spręsti,reikalaujant,kad Sovietų Sąjunga įvykdytų savo
> tarptautinius Įsipareigojimus.

Anot pareiškimo, Lietuvoje šiandien “akivaizdūs vi-

a^jie gaisrų

įtlH&is ižais, metais;- ąn^LVitniaus 
i^ms-

; skelbiiifta 
ųkių grūdu ir pašavoąudegi- 

Šiaulių, rajone, tai Si’.val.
Oktt- 

i^antąs verčią’ kaitė ant darbi- 
• ’ riiedraųsiningunBų ir pa

M

ąibįąiias Baranovasjįdtrį Maskva 
l "peiesgaisrihės ap- 

vĖęšų^Bkus, 
Ją skUųęlžiasi, ką J “pa- 

^tjšūnai paroc& kad/ųėpįisant 
Stibių į^tsaabų, ydaržinės "su 

■-palai^js pesjwgpmos. ir nakčiai

Jis gerai žino, kad dauguma 
kolūkiu ga isrų nėra “nelaimi ff- 
gas atsitiktus” — juos pradeda 
sb žinia Lietuvos patriotai; ku- 
jių .okupantas niekad į savo pu- 

nepajėgs papirkti. Kai rusai 
_______________________  __________ _________ _ ______■savo kudašių iš Lietuvos, 

delegaciją. Savo sveikinimo kalboje jis išreiškė pritari- Uv^tos n- gaisrai. Kai maske- 
___ '- r gąi Mikys lietuvius vergtoje,

(ieg^israi didės, augs ir-puošto- 
jiąi. ■■■■ ' . ■
v’?. A. Opackas

Ląišvę,” — užsibaigia VLĮ^o pąręiškim^7 V

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA PAS KOPENHAGOS
MIESTO MERĄ , *-

Liepos 24 d. Baltijos Tribunolo išvakarėse, Kopenha
gos miesto meras Egon Weidekamp priėmė Pąbaltiečių

mą Pabaltijo kraštų reikalu. Lietuvos delegacijoje dalys 
vavo VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis su žmona, VLi8o

J. ŠARAPN1CKĄS
NEPAMIRŠKIME MŪSV DIDVYRIŲ 

PĄRTIZĄNŲ

. , (Tęsinys)

Venckus

or m

Velionis Kazys Venckus žuvo taip, kad stri
bai, kurie buvo apsupę jo slėptuvę tikėjosi, kad 
K- Venckus, jei ir nepasiduos Šyvas, bet jo palai
kus galės parvežti Į Ylakių miestą ir paguldyti 
turgaus aikštėje išniekinimui. 0 visi apsupimo 
dalyviai, dalyvavę suėmime, galės pasitenkinti 
išsigimėlių, žmogžudžių jausmais, prisigėrę deg
tinės, spardyti partizano palaikus, nes tai yrą jų 
malonumas. Be to, kuo žiauresnis stribas* jis 
gauna daugiau degtinės ir apdovanojamai už 
žiaurumą medaliais.

Bet šį kartą išėjo kitaip. Velionis Kazys 
Venckus, beabejo žinodamas stribų metodų? ir 
žiaurumus susisprogdino granata ir nuo jos ?pro- 
gimo sudegė daržinė. Kaip daržinė, taip ir velio
nio. K. Venckaus kūnas pavirto i pelenus. Taip ir 
neteko stribai savo malonumo, velionio partizano 
K. Venckaus palaikų išniekinti, stebint suvaly
tiems žiūrovams.

Atkreipkime dėmesį i visų partizanų, kovo
jusių ir žuvusių dėl Lietuvos laisvės, dėmesį į tai, 
ko prašė okupuotos Lietuvos lietuviai, stodami 
j partizanų eilės iš laisvojo pasaulio lietuvių,

— Mes mirštame, bet mirdami norime žino- 
1 i, kad yra pasaulyje žmonių, kurie nebijojo 
gyvu žodžiu kovoti už pavergtą, naikinamą tau
tų laisvę.

— Padarykite viską, kad bent kiek sumažėtų 
vergijos dienos, kad kiek daug galėtų Amerikos

lietuvių padėti! ”• /
Reiškia,okupuotos Lietuvos partizanai krei

pėsi į Amerikos lietuvius moralės pagalbos, -tai. 
vrą. Į Amerikos Lietuvių Tarybą, kiuri Amerikoj 
turi svarų balsą, prašyti Amerikos Valdžios, kad 
pimintų Lietuvos okupantui — Sovietų Rusijai 
apie tįętyĮyių fcaųčįąs if be kaltės tęsiamus lietu
vius ilgiems metarąs kalėjimo ir trėmimo į Sibiro 
vergų (Įąrbo stovyklas bausmės atlikti.

Pagrindiniai kpvotojąį pž Lietuvos laisvę ne
siekią asmeninės karjeros* kaip tai darė 
ir ALTas. Tad remkime VLIKą ir ALTą, Remki5 
me ir Naujienas, nes šiame dienraštyje mes gali
me piąčiaų rąžytį prie$ okupantą — So
vietų Rusiją. į ' f

Velionis Kazys Venckus irgi kovojo prieš 
Lietuvos okupantą Sovietų Rusiją, nesiekda'- 
mas sau asmeninės karjeros. 1962 mėtąis, kadą 
grįžo į savo girttj. namplį, įgjtaisė daržinėje slėp
tuvę ir žinojo; kad jo gyvenimo dienos yra labai 
trumpos, nes okupanto išdavikų buvo daug.

Veikmri šliupą apie artėjančią mirtį ir pasi
rinko mirtįąs vietą, kad iš žuvusį ją kūno liktų 
d k pelpnų kTŪVėlė.

Ne vėžys ąr kokia kita ligą Venckui atė- 
mė gyvybę, bet Lietuvos okupanto pakalikai—iš
gamos stribai, Velionis K. Venckus mylėjo savo 
gimtą kraštą Liėtuvą. UŽ Lietuvos laisvę jis ati
davė didžiausią turtą — savo gyvybę. Pagerbda-

niąs geidausią savo drfiugą velionį Ęazį Venc
kui skiriu šiam-dienraščiui Naujienoms auką 
$100.00 dolerių. /•' '

XRabaiga.) r

Pražydo pirmos melsvu žibutės 
Paukštelių daina skrieją linksmai.
Tėvynės ginti ličio broliai,
Tylįs, bet narsūs kaip sakalai.

Lange parimo šerta motulė 
Ir mergužėlė verkė viena . . . 
Jinai žinąjo, kad vėjaLakito, 
Kad partizano surifei'Jdba . . .

Mie^oki tyliai ,ti^ partizane,

Pačfajjauny
Liettąftją- lai

Hūdės, - ’’' 
įdėjai gą|vą» 

visad regi.

&

r1’
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Klubo

PIRKIT! JAV MUFYMC o<jKy

Florida

FELIKSAS KUPIRKA
Aikštės automobiliams pastatyti4£RQNOMUI JONUI DAGIUI

STASYS DAGYS
LACKAWICZ

VASAITIS-BUTKUS
AGRONOMUI IpNUI BAGIUI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

IMI S. įįkpteim H, UI
VALANDOS: 3—9 dfrbo dienomij 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai* 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., CiceroJONUI DAGIUI

TRYS M3MRN1ŠK0S KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS Ąl J i O.M OBELIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkrsustyms- 

i> įvairiu ristwny.
ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 ar 376-59H

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«H$Huter Community UinlkM 

Madkinos direktorių*

& CHICAGOS Į4ETUVIŲ EVĄNC^UKV 
^EFVPMAtę*-PARV VALDYBA ir NARIAI

. m- njgsęjp men

iimu-kraštų Visi 7 abiturientai 
■gerai išlaikė egzaminus ir gave 
aJtesta tos ■’ jų "tarpę ’ kanadięjįp

• 1917 m. rugsėjų 18 d. Vfl- 
ujųję sušauktas Steigiamasis $eį- 
uias turėjo nustatyti valstybės 
kpnstilųeįją ir santykius sp kito
mis valstybėmis. Tautinėms ma
žumoms turėjo būti laiduotas |cul 
tūrinės teises, kad okupacinė val
džia visgi nesu.trugdytų politipip 
darbo, konferencija sutiko pą- 
reikšū, kad, jeigu Vokietija pn- 
paži n siunti Lietuvos valstybę ir 
taikos kongrese paremssianti jos 
įeikalus, tai Lietuva nepakenk-

staigiai mirus, liūdesio valandoje, jo žmonai Aldo
nai, sūnums AuĮnui'ir Rimui su šeimomis bei ki
tiems giminėm^ reiškiu nuoširdžiu užuojauta.

Laidotuvės įvyks šeštadiepį, rugsėjo 14 4^4- 
9:30 vai r. bus lydimas iš koplyčios į trim. Panelės 
šve. Marquette Parko parapijos bažnyčią, o po ge-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ, 
St Petersburg, Fla. 33710 
7 Tel (813) 321-4200

Vfdėjj — AMon« taukus 

7JS9 &?• Mapkwood Ave. 
Ohscago, IL 6O629 

Tetcf. 778-1543

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

Visos laidos E WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

H ^TIS stoties, 1110 AM banga- 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tėtei 77S-5374

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

įai, galėsianti sueiti į iam tikrus, 
dar m$stą.tysixuus santykius su 
ypkięjjją.

Kofli^^pijos sudarytai prog
ramai vykdyti buvo išrinkta Ta-- 

’ ?Wn'aU#?‘ ątši-.ryba iš 20 asjnęmĮ, prie kįriųyė
liepti ir ų k itų išei vi jos kraštų Jiau turėjo būti pririnkti tauti- 

ręstus.. ’’Svarbu, nių mažumų atstovai.

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 725-8043

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

4330-34 SO. CALIFORMA AVENUE 
Telefonas 52^ 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dll IONED KOPLYČIOS

mirus, žmoną Aldoną, fuhūs Arūną ir Rimą su šei- 
momi, svainį Palšį su į'iiąa ir kitus artimuosius už
jaučiame ir kartu liūdime, netekę mielo, nuoširdaus 
parapijiečio. : ,

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
irn® 8i3D iki 9J0 vaL ryto- 

Stoties WOPA - 1490 AM 
-irtnafiuofanw H •mvsę studijos 

Marquette Parka.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJBIO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERM1TA(»E AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

11028 Southwesl Hwy., Palos Hills, Illinois
I'd. 974-4410

Dr, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

j PROSTATOS CHIRURGIJA
. 2656 Vyęst 63rd Street t 

^VklkTides: antrad. i—4 popiet, 
’ ketvirtai 5—7 rąL-vik.

. . ' . "pittlo telefonas: /76-2880,
X - fasidendįM teief.’. 4W-554S

“Labda-roš-”' Draugijai tjėk 
pat ušpi Lenk+jos ^etuviai ir .Su 
vaikų- Tnkarnpio fiėf Kv-ių mok^-

TEL. 2334S53

Service .461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALY|»; ĄK!Ų LIGOS 

5921 Wę&t ĮQ3rd Street 
VŪjujdas pagal natarinų

įPį, n^res, ir rėmėja?
Prašalėjo nauji

Hmfciio U>3iai Plačiai atidarytos 
mokyklų durys priimti moki
nius. Dutys glačjąi atidary
tos ir Lietuvių vasapo 16 G^- 
nazijos (Privates Litauiscl)es 
Gymnasium — Ęoinuva, 684© 
LaJjipei^ieim—4 iHetįtgnfelci, W, 
PejktįfefeM 1H M^322y, į

Europos, kraštų -Listuvių ben
druomenių iy Jauninto Sąjungų 
suyų|iayųnė rugpiūcio -10 — .11 
dšeųomis; Girųnązijos dii-ek|i>-Į 
.riug Ą; wW,--kad imu-;
^usidi nįebąi :^nų>ažj- 
jei bųvų šgąiųi-jėk^ngj- 
nių mokėsi 82, iš jų V, Vakięti-

rca^cnfeiv^įtėtain. . Sijt<|iju>ojp 
tarptautinu JeigĮp, gal fhaųo pik 
naį ir perai tik^i ššsigiį^yš^ųd-

Žernaičių Kultūros Klubn poa- 
tostoginis narių susirinkimas 
įvyks trečiadieni, rugsėjo 18 die
ną 1 vai. po pietų, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, yra 
daug reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

tuvių kapinėse.
Visi a. a. Felikso Kudirkos giminės, draugai ii 

pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu 
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi 
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: ŽMONA ir DUKTERW^; .

Laidotuvių direktorė Jeane Vance.
arba 652-5245. -‘

Gyvenęs Gage Parke, Chicago, Illinois
Mirė 1985 m rugsėjo 10 d., 4:3Q.yąĮ. yąkąro, su

laukęs 76 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šakių ap., 
Barzdų vis., Liputiškės kaime, f- ' .

Paliko dideliame nuliūdime žmoną Magdalena 
Ankūdavičiūtė; dukterys: Dalią Nprušienė, vyras 
Antanas, anūkės: Vanda, vyras Ąlgis ir sū
nus Petras Sereikiai; Tania, vyrąs Į)onis ir sū
nus Antanas Paškąuskai; Judita ir Kristina Nor- 
vaitytės; Ramutė Balčiauskiepė, vyrąs Mindaugas; 
anūkai Lilija, Arūnas ir KovaJ4a§; Blažienė, 
vyras dr. Rimas, anūkė Laurą ir Romą§; s^sjeiTgi: 
Bronė Milkauskienė ir Julija Aleksandrienė su šei
momis Lietuvoje, o brolis dr. Vincas Kudirka Ame
rikoje.

Kūnas pašarvotas Lackavičiaus koplyčioj, 2424 
West 69 Street.

ę. — Lietuvių' Žagarės 
po atostoginis nąiių->v^jSįi'inki- 
mas įvyks šęštadienį, rugsėjo 
28 dįeną, 1 vai po pietų Anelės 
Kojak salėję, 3400 So. Talman 
.Avė Nariai prašomi atsilankyti, 
jyra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus to vaišės.

Rožė Didžgalvis rasi.

ĮĮjc j pąiartų
' Lt ^tiaros” veiklai ir p-dgtų jad 
plės Ii veiklą.

Draugija nuoširdžiai dękųja 
yisiyOta /'ėmėjams ir tikisi tofi- 
ų;sanės paraujO’-
‘’Ląbd-to^’’ Draugijos valdybos 
xanju J. Glęmža, pimimii^ąs, 
A4jJ.Glemža Conventra® 33 
7260 Calw-Hirsau, Banko kpų- 
to: Labdara e. V, Landesgiro- 
tasise, btuttgari, Nr. 1185168 
BLZ. 6005010-1.

jo ’ ąmdii^ Aldoną, sūnus prof. Arū
ną ir Rimą su šeimomis ir kitus ;gimines bei arti 
mup^us užjaučiame' ir kartu liūdime.

siu. ėfdangai i’kovoti iuz mūšų 
mažosios tėvynės teises.’” . -g’

Iš gimnazijos pranešė z kad 
šie J)ąujj'.ųvido metai pradė
dami' su mokiniu '^kaič^iimi

roteta gydvmas.
FŪLASin RD. 

Chicago, DL 60629
- TeL: 585-2802

Ifiyija L-^kij'V g^onoęjjnis gy- 
yęnąįjus; yįs daj ą^šbrenda iš kri 
į^s, fe; “•Ląhrfąrai” tfnka toliau, 
pagal isįales; mdtstėvijai pa
dėti, * ..ganizuojant rūbų, niekę-; 

. o prjeiŲLųių ir kjjygų -siuntj- 
ųus. rĮdkią pastot?, kad Len- 

■ki.’oę lieiuyiąj, ijiąžų ūk ų šei.. 
•4:.t.iųkąi sugtį>ą rasjti ląiko v:- 
suomeniiam reikalams, . o.. jau- 
ridmašgpač moksleivija reskju 
jsi sasriveikicye, paruošiant ivai- 
rms kuūūriniui pars^gitnus.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

OPT^tSTRISTAf
SĄLBA I^TPVSKAI 

2618 ‘M 73^-6146

HI

J *u..-



MASKVOS PROPAGANDA . greta Midland Federal Bpnd- ( 
rovė-. Laukyrra* nemokamas.

. -Pernai Indija uždarė rusu kul. vendintas valdžiom viešbutyje 
teros sentrą ir visus KGB kul-1 Naujienoje birželio 25 d apra- 
parininku^ išvijo. Kc-dėl7 Už tai, | sytas gen. Petronio skaidrių ro- 
kad tie kultūrininkai nedirbai jymas Arizonoje.
kultūrinio darbo, bei prisiden-1 Kyla klausimas, kodėl kun-A. 
gg kultūrine skraiste.

-šnipinėja.
Tad štai kam tarnauja Santa

ros — Šviesos žymesni vadai. 
Argi mes dar nežinome, kad So
vietų Sojuzas į užsieni išleidžia 
lik gerai žinomus savo patikėti
nius. kad jie čia daugiau pa- 
jklei.'tų komunistini melą.

O Drauga> ir Jaunimo Cent
ras komunistams patarnauja. 
Reikia stebėtis, kad Draugas 
spausdina LKB Kroniką, bet kar
tu spausdina ir komvnistų pro
pagandos skelbimus, kad sukvies 
tų publiką ir jai išplautų smege
nis. Jaunimo Centras niekada 
neatsisakė duot: savo patalpas.

Ir tas vyksta jau ne pirmas 
karta-. Jau turėjome solistu ir 
filmų rodytojų. Susipratusių lie
tuviu, kurie priešinasi bendra
darbiavimui su okupantu, buvo 
surengtas ir piketavimas, tad 
k.irį laiką buvo lyg aprimę.

Bet komunistų agentai rankų 
nenuleidžia ir vėl meta tinklus 
iš naujo. Na, žinoma, kartais ir 
pasiseka kokią žuvelę sugauti. 
1985-- m. pavasari sugavo solistu 
Grigą, kuris jiems Vilniuje ope
roje padainavo, o muz. Vasaitis 
įkomponavo, abu Čikagiškiai. 
į O dabar teko nugirsti, kad 
Grigas dalyvavo ir dainų šven
tėje. O po šventės savaitę pra
leido Palangoje. Jis buvo apgy 
—* ■. - .
X -5, - ' •

prisiden- i
lakūnai j Valuska leidžia savo svetainėje 

ir kviečia 'ūsus lietuvius, ypač 
jaunimą, žiūrėti komunistų pro
pagandą- Skaidrės buvo rodo 
nes Vinco Salčiūnc.

—SLA 134-toy Motery Kuopė* 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 12 d., 12:00 v. Great 
American Savings patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicagoj. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba

AL. ISTATB PO* IAL* | RKAL «*TAT1 JKX SALA

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Trwn of Lako) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Draugas 1985 m. birželio 27 d 
L. B. tragiško birželio minėji
me Jaunimo Centiy V. Šiaučiū
nas iš Floridos pateikė skaidrių 
montažų iš Lietuvos (ne okupuo 
tos). Aišku, kad visa propagan
da pasitarnavo tik okupantui. 
Ne- okupantas neparodys į Sibi
rą gyvuliniais vagonais vežamų 
tremtinių ir kaip jie ten dirba, 
kaip apsirengę, ką valgo ir ko
kiose barakuose ant palatų guli. 
Neparodo išniekintų partizanų 
lavonų, suguldytų miesto aikš
tėse. Neparodys ne kun. Lauri
naičio nužudymo, pastumiant 
kryžkelėje po sunkvežimiu.

B. Vindašienė padėkojo prog 
rainos dalyviams, ypač svečiui 
Šiaučiūnui. Tokia komunistų: 
propaganda buvo sužavėtas ir 
korep- A. P. Bagdonas. . ■

Nors tą pačią dieną Marguette 
Parko parapijos bažnyčioje ir sa
lėje, ALTo buvo surengta birže
lio Įvykių minėjimas L. B. kartu 
su ALTu, paskiau L. B. šaukia, ■ 
kad kiti skaldo.

Antanas Marma

Don Verno Amerikos Legio 
no Postas Nr. 986 ir pagelbinis 
moterų vienetas įvesdins naujus 
valdybos narius šeštadienj rug
sėjo 29 d- i

1985 metų naują valdybą su
daro:

Konuinderis — ?<lolf Lebe- 
res, >

1— xs vice kemanderis — John
Yerkes, i
2- as vice komnnderis — Al

bert Grebliunas,
Adjutantas — Edvard Pocius, 
Iždininkas — Joseph Stanai- 

ris, I
Kapelionas — kun. Anthony 

Švedas MIC.,
Kiti valdybos nariai yra: 

Charles Petrila. Sergio Senese, 
advokatas Konstantinas Savic
kas ir dr- John Simonaitis.

Įvesdinimo pareigas atliks 
Adam Anderson ir Anthony 
Pargauskas. j

Moterų vieneto valdybą su- • 
daro:

Pirmininkė — Anele Pocius, I «
1- a vice pirmininkė — Mary i

Jurgel, j

2- a vice pirmininkė — Rita
Radcliff,

Sekretorė — Jean Pargauskas^
, Iždininkė — Valeria Stanaitis,
Istorikė — Violet Jocius, I t i ----------------------------------------- - i

KapeBbnė — Stella Wabol,
Maršalka — Frances Urnezus,
Vėliavų nešėjos — Antoinette 

Barvitz ir Josephine Wasiliaus- 
kas.

Įvesdinimo apeigas atliks Ann 
Shlmistrąs ir Jean Pąrgauskas. 
Po apeigų bus vaišės. Visi na
riai ir svečiai kviečiami dalyvau
ti. ’■

Ašelė Pocienė (tl. 776-0043)

Jėzus sako: “Jei mane myli
te, —• jūs laikysitės mano įsaky
mų ir aš paprašysiu Tėvą ir Jis 
jums duos kitą Globėją, kuris 
liktų su. jumis per amžiuj — 
Tiesos jDvasią kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes jos ne
mato ir nepažįstat”, — Jono 14:

Ill., 60454.

paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminam 
£B yrurfATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAII, 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: į 1 ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento ’ 4- -

9212 W. Cermak Road TeL 847-7J4J

BUTŲ NUOMAVIMAS
O. MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATA* • VERTIMAI ų !-

flSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCXI ?. 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE a

6529 So. Kedzie Avė. ■— 778-2233 -

KETURI ‘‘RUSŲ” KOMANDOS
NARIAI — PAVERGTI LIE- j

TUVIAI

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE., 
ČIA GERIAUSIA VIETĄ 

LIETUVIAMS.

Sl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

— Čiurlionio . Galerija. Ine.,; 
4038 Archer Avė., atnaujinta, 
perdažytos sienos., kiti pataiso
mai, duoda naują vaizdą. Por&tr 
bo dienos šventes, bus iškabinti 
paveikslai publikai lankyti. Ši ru
denį mirusiųjų dailininkų prisi
minimui bus surengta jir -darbu 
paroda. Galerija atdara kasdien, 
išskynus sekmadieni ir trečiadie-

Naujienos jau pranešė apie Ja- 
' ponijoje, Kobėje, vykusią
m. Universijolą, kurioje paverg
tos Lietuvos sportininkai, pri
kergti prie sovietu komandos, ’ 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
gražiai pasirodė.

Valdemaro Chomičiaus neįti
kėtinu paskutinės sekundes me
knių sovietų krepšininkai nuga
lėjo JAV komandą ir tuo lai
mėjo aukso medali. Lietuviai 
krepšininkai’, kauniečiai. A. Sa
bonis,. R.Kurtinaitis, V. Chomi
čius ir vilnietis J. Marčiulionis, i

Kiti lietuviai Sovietų koman-. 
doje buvo R- Šidla-.’skaitė, V. 
Tuomaitė, M. Navickaitė, R. 
Ubortas ir V. Kidykas. Iš Lie- • 
tuvos dalyvavo ir V. A’rtmėno-

LoD g buto; mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas, bungalow.
Nebrangus. /- .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

KLAUDIJUS PUMPUTI* 
4514 S. Taiman An, ■ 

Tai. 927-3559

’T~'" ............... -1
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkam*.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland. Ave^ 

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

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.GOVERNMENT HOMES 

from $1 (U repair).
Also delinquent tax property.

Call 1.-805 - 687-6000
Ext. GH. 9617;
for information. .

SIŲSKITE PINIGUS - 
Į LIETUVĄ*

1 RUBLIS •
81.85

(įskaitant-perlaidą ir ap- 
draudą) •• ' . ■:

Mažiausioji perlaida 30-rub- 
lių.Persiūntim'as paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, 
Įvyks pijęs, pinigų įteikįm|.į 

: Oficįaluš'p^siųritiųias- 
i Visi mokesčiai pilnai gara^: 
-tudti. • gausite ■ pakvitaw 
mą. Jis teišėUgtir- apdraiišt^

GRA31ERGY ‘c 1
Shipping, Ine;.
' :744 Broad St.

Newark, N. J. .07102
Ėst. 1947

Pasiklausyki fe’ šios radijo pro
gramos ; šį antradienį 8:45 vai. 
vakare: banga 1450 AM per lJe-j 
tuvos Aidus”.

Sekmadienį,■ 9 vai. ryto ir vėl 
skelbsime ‘‘Gerąją- Naujieną Lie 
tuviams?’;;.]
Malonėkite -užsiistatyti savo ra
dijo ant bangos .1490 AM. ,

Jei ‘norėtumėte įsigyti 10 
Dievo

Krepšinio turnyro eigoę’e pir
mame sūsitikme tarp. ‘‘rusu’ 
ir amerikiečių “rusai” pralaimė-

per • Sophie Barčus. ;0 <J3:88. Sovietų spauda apie tai 
pranešė, kad Kobėr’e ištiko mus 

, i nesėkmė, mūsų rinktinė pralai- 
-J| mėjo.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkių

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

_ *

• •* ' - .
' * -X *

Y-

■» -■
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K. Č.
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AFTERBEFORE

2.
3

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

ir 
i'Mį!

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatės keliauti — kreipkitės Liehtviu Įstsdg<:

į American Travel Service Bureau 
1727 S. Wegfcm Ayę^ Chicago, UK 60643

f det 312 2^fc>787' : . j
> ItašckfiKts paUnurlKULi ttoikįnfiį.
(cruises), Yiešbučfrį rr automobiliu nuomavimo rer^rvitijas; Parduoda 

audimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus‘t’iitur, 
etimus giminiu apsilankymui Amerikoje. į teiktame 

irisais kelionių reikalais. ' ji: ‘
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik sižm rezerfuog rietu

PASSBOOK
SAVINGS...

••i&aBl fori

GOVERNMENT JOBS.
§16,559 — S50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext,. R- 9617 ■

M. ŠIMKUS . ■ ■
Notary Public f- < ' 

INCOME TAX ŠERV1CI /:■ |

4259 S. Maplewood, ,Tol. 254-7458
Taip pat daromi vertimai,/ gimfnbį - 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

NERAk

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 50608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

BDCTBi Mon.<TU«.Frl.»-4 Thur.>-a Sat. S-L 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Interest Compounded 
Miy and Paid Quarterly

Irrtereet Rates 
paid on Savings

ĮSIVAIZDUOJAME KAI? UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

MŪSŲ REGĖJIMĄ,
MŪSŲ KLAUSĄ, 
MŪSŲ PAJĖGUMĄ 
VAIKŠČIOTL

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpio- 
vimų, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe;

DR. PAUL NADZIKEV’YCŽ

. DR. SEVERED HRYWNAK

4956 W. IRVING PARK RD. 
Chicago, Illinois 60641 

Reikia iš anksto susitarti — 685-8400
ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

• Kojas drdžpirščio iškrypimas
• Geltoni, stori nagai
• Kieti kojų pirštai
• Nuotrynos kojos viršuje.
• Įaugę nagai

jjllf(■"illiii i oiiiiiin

AT 0UI I0W UTB

I&iso di^ ^ėsĮntuvus, 
^žLDYitryušį skalbimo 
ER DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. ;
H e - m a n D eč k y t '.' 

TeL 585-6624

V)

8247 S. Kedzie Ava. 
(3120) 776-8700

; Advokatą* ; / t
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo ralindor Kasdien: nut
9 v*L ryto iki 8 vai vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai *.

,:šžm% w.wt st i: 
Evers.'Park, HL . 

i0642 - 424r8^54; K

TeL 776-5162 * / • 
M4J West 63rd Strset

• Chksgs, DI $0429 j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galim* gauti nepaprastai (domiu* gydy
tojo, vtaoomenė* veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

Dr. A. Guaea — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, Mečia 19fr 
metų (vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* b

O. A. J. Gussec — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
groži*. Kietais viršeliais 

Minkštai* viršeliais, tik-----------------------

Or. X X, Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą (spūdžiai Tik-

GaĄuia taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arbs 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant (I pertiunthno išlaidom*.

M.fr

I2.fr

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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

i

advokatų draugija
t ■

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

> 0 ryto Dd 5 vaL popiet 
dieniais pagal ausitariji*.
9606 S. Kodzle Ava.
Chkapo, UI. 60629
Tel: 778-8000

Triaminic® Syrup 
Triaminicih® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets | 

For Allergy Relief •> 
that’s nothing to 

sneeze at.

6 FMS Doon Libor, tone*. Dt.htor.oC 
Sandoz* Inc., Lincoln, Nebraska6690 L

šeštad. — PirmacL, Sat — Mon., September 14—16/19&S

M.fr
I2.fr

