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SEN. JESSIE HELMS ŠOKDINO SENATĄ IR 
VYRIAUSYBĘ

PREZIDENTUI GALTIERI, ADM. ANAYA PRAŠO 
SKIRTI 15 METŲ KALĖJIMO

Libano prezidentas Genajcl vėl skris į Damaską, kati 
tų tartis su Sirijos prezidentu nuolatinei taikai Beirute.

Saule teka — 6.37. leidžiasi 
4:32.
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Dr. y. Dargisj sveikindamas 
R. LB vardu, džiaugėsi, kad pa
laipsniui'organizacijos -jungiasi, 
bendram labui. Auka 100 dpi.

P. Bučas sveikino .Liet.. Tauti
nės S gis vnj'dii, linkėjo ALTiri 
ištvermės Lietuvos laisvinimo 
darbe. V; :vj-

Ant.'Marma ’ Liet. Spaudos 
Klubo vardu linkėjo budėti Tau
tos laisvės- sargyboje. Auka 50

Kun.- A<; Stasys sveikino savo 
i r. A Dęvepien.ės - Grigaitienės 
vardu, perdiuxlamas.-čekį M.\ ir 
P.JKaraičiu A— 500 doĮ. A.: Deve- 
nienės / Grigaitienės — 100 dela 
kun. J. Panavo — 100 dol. i r sa
vo 100 .dpi". ; • . . ■■•r y.

Raštu svėjkino Lietuvos atsto
vas ir diplomatijos šefas dr. St, 
BačkiSį -gėrėdamasis ■ ALT J?hf- 
tangonjis Lietuvos laisvinimo si-! 
tyje; sveikino’PLB pirm. V Ka-

ALTo vicepirmininkas dr J. 
Valaitis painformavo apie Jungt. 
Pabaltiečių Komiteto veiklą Va
šingtone. Daug di’ba OSI bylų 
reikalu. Be kitų dalykų, kelia
ma mintis, kodėl nesudaroma by 
lų prieš komunistus karo nusi
kaltėlius.

Wednesday, November 13, 1985

Inž. YJ^jj^žii&.-^f^ininkaų- 
jaut.
sveikinę‘V.yj^ųb^^iši^^' 
damas .Įjl^netą^'ALT

LEBANON •(

atleidžiamos nuo

Liet. Socialdemokratu Š-ga — 
100 dol?’auka.-Varpiniokų^ Filter, 
terių dr-j.a —100 d61., Lietuvos 
Kronikos S-ga/Matylandc Liet- 
Dr-jų T&rybą, Korp. Neo-Lituą- 
nia —;50 dol.,, įittsburgo ALJ. 
skyrius*— auka' 1000 dol.5 lafe
tu vos Vyčiai.—yPr. Petkaus kas, 
Vilniaus Klasto Lietuvių S-ga, 
prof. dr. J. Stukas — afika 50.

ti Komike ir Fonde.
Dėkojo neskelbiamam auki te- 

įui, jau įnešusiam 5.000 doj., dė
kojo Bartkų šeiniai už testamen
tinį palikimą. Dėkojo ALTo vai 
dybos nariams ir ALTo įstaigos 
tarnautojams.

ALTo pirmininko pranešimas 
daug kartų buvo pertrauktas 
plojimu.

Teisiami karo vadai už valdžios Pagrobimą, karo 
paskelbimą britams ir pralaimėjimą

GUNITED ARAB REP

ALT politinė komisija paruo
dė du memorandumus prez. Rei
ganui. Prieš pasimatymą su 
Gorbačiovu, prašyti priminti 
žmogaus teisiu reikalą, sustab
dyti lietuvių siuntimą į Afganis
tano fr?ntą, padėti susijungti 
perskirtoms šėmoms. Paruoštas 
projektas Amer. Liet. Fondo, ku 
r’am aukos

y Kai .sekr. Shultz pranešė Dob- 
lyninui. kad Medvedis galės 
plaukti namo kartu su javais, 
tai sen, Helms nutarė paskelbti 
teismo isakyma atvežti Medvedį 
i senato komiteto posėdi, kad se 
natoriai galėtų apklausinėti, ko
dėl Rusijoje trūksta javų, ką 
jis pasakė vertėjai ir dėlko imig
racijos pareigūnai “noriu pasi
likai Amerikoje” išvertė i ‘‘noriu 
važiuoti namo".

Prez Reaganas žinojo kad od 
ministracijai būtų reikėję eiti į 
teismą, jeigu prezidentas būtu 
nepritaręs Shultzui. Teismui bū
tų reikėję spręsti, kurio sub-pca 
(teimo įstatymas) turi pirmeny
bę. Valstybės sekretorių^ ar se
nato komiteto pirmininkas.

Niekam ne paslaptis, kad sekr. 
Shultz būtų turėjęs atsistatydin
ti. Jis negali eiti sekretoriaus 
pareigu, kada senatoriams va
dovaujamo komiteto Įsakymas 
yra galingesnis negu valstijų ^ek 
rotoriaus. Be to, visas reikalas 
būtų užsitęsęs. Aukščiausias teis 
mas šoos rūšies sprendimu pa
skubomis nedaro Jis būtų ture 
:ęs pasikasti į 200 metu bylas, ir 
kokie nuostatai veikė visą tą lai
kotarpi.

BUENOS AIRES, Arg.—Ar
gentinos karo teismas teisia Ar
gentinos generolus už demok
ratinės vyriausybės nuvertimi 
žmonių žudvma be teismo vai- - • v y
artybės iždo eikvojimą ir, karo 
jėgų n?paruošus, karo britams 
paste bimą dėl Falklando salų 
ir visišką pralaimėjimą.

Beta, kol sovietų laivas būtų 
stovėjęs Reserve, La. uoste, tai 
JAV vyriausybei būtu reikėję 
laivo stovėjimo jūreivių užlaiky
mo algas mokėti. Tai būtų susida 
riusi stambi suma, prezidentas 
nenorėjo, nes biudžetas būtų dar 
giliau brides skolon, c jis to la
bai .nenorėjo.

tUAflJ occuniD

IBS

'irjpėjįJuiigt. Pd- 
.baliiėęią ^KoTnitėl'ą, kurio isai- 

keliolika 
TūfasfeiieiiĮi . *
:A^r palaiko glaudžius. ryšius 

su^Ųrettfveįs diplomatijos parei- 
gul^ąH/įi-Vliku irJBalfū. Su J- 
AV5LĖ Kartu dirbta Lietuvos 
paąitmtinybės rūmus atnauji- 

Perėmus suvažiavimui' vado- nant/ o dabar Liet. Teisėms Gin-

— Kiek tai liečia mane, krašte 
yra vienas prezidentas, bet ku
riuo metu, ir aš skaitau prezi
dentą Rpnald Reaganą. aukščiau 
negu Jessie Hejms”,

Šitas sakinys nuaidėjo per vi
sa. senatą. Viri žinojo, kad sekr. 
Shultd. gavęs imigracijos parei
gūnų atsiųstą raštą, kuriame 
Medvedis tvirtina. kaJ jis nori 
važiuoti namo. Ir žinant, kad 
sekr. Shultz išskrido i Maskvą 
tartis apie Ženevos konferenci
jos taip prezidento bei k^niunis 
tų paidijos sekretoriaus Gorba
čiove, nekas neabejojo, kad pre
zidentas palaikys sekretorių, o 
ne senatorių.

kiai vienodi. Skatinp įCra.£i.
nimą' į^^tuVos'
t angas.* 

Mand
Bučas pžanėšė;
50 ALT^aĮ^tĮog- narių >15 >ky cm 
atstoy.ųĄ13t organizacijų atątėyij 
6 spaudos jatstpvai, _. svečių;.30. 
Buvo dar-ir -peširegistravurių.

vauti-Povilui Dargini, vyko ALT 
valdybos pranešimai. ALT pirm, ; 
T..Blihįtrųbas. džiaugėsi, kad vi-į 
si. Valdybos. naiiai su skyrių va-‘ 
dovybėmis dirbo sklandžiai. Gy
vai -palaikomi' ryšiai" su Baltai
siais. Rūmais, nepraleidžiant pro
gos' prezidentui priminti Lietu-j 
vos-reikalus, reikšti paramą jo’ 
ryžtingai jiolitikai prieš Sovietų 
S'ąjiįngy ągrPŠy vrnną.

ĄJiT"; daug- kartų kreipėsi i 
Valstybės ir Teisingumo depar- į 
tamentiis dėl neleistinų nukry-| 
įvimų ■ Specialinių Investigacij į 1 

Įstagčs"Veikloje., ypač dė] ryšių- 
sū 'sovietinėmis KGB įstaigomis 
■Frašyta sustabdyti toki bendra-ij 
darbiavimą. - , ■

J-ĄV-Kongrese ALT stengiasi] 
vi-S-palaikyt i ’Lietuvos nepriklau- ■ 
somybės dienos" minėjimą- Kong Į

- ; . j
reso . delegacijcms vykstant. į: 

■iJasicva, ALT-perteikė lietuvių 
prašymus. .

■ Pasidžiaugė, kad' Lietuvą pa- 
'siekė ALT jpirmininko žodis, per- i 
teiktas per Amerikos Balsą ir 
buvo išspausdintas pogrindžio: 
‘.‘Attšroje”j. Kai televizijos bei 
žydų- kongrese rašte buvo skel- 
hiniąti>peMciogi knltiriimai lietu- 
viamSj. ALT pasiuntė protestą. 
Krėptasi- i "Amer. Balso vadovy
bei prašant sustiprinti ir plėsti 
trapsli^fis" į Lietuvą..

rG^P^^bpęezidentąįl^ąd pa-

vdsjįjrikaJūš. Krejn- ■"

— Adlai Stevenson buvo pasi
ruošęs kritikuoti Hartiganą. oet 
dabar ji pagyre, nes Hartigan 
patarė demokratams remti Ste- 
ven.-ona.

— New Yorko miestas tyrihė- 
"a lėktuvų, susidu rimą Cliffside 
Parke, kur žuvo 5 žmonės. Tie 
lėktuvai galėjo susidurti ir nu
kristi New Yorke.

Kyla tęsėsi du metus, bet da
bar ji eina prie pabaigos. Byla 
ėjo prie uždarų durų. Byla eina 
kareivinėse, šiauriniame Bue
nos Aires .priemiestyje.

Gen. Heetar Canale, kariuo
menes prakuroras pirmadienio 
ryte pradėjo skaityti kaltina
mąjį aktą. Kaltinamojo akto 
klausėsi prisiekusiųjų tesuras. 
Krašto apsaugos ministeris lei
do žurnalistams pasiklausyti 
kaltinamojo akto. Į teis™0 ei§ą 
žurnalistu neleido.

WASHINGTON, D. C 
Jessie Helme yra šiaurinės Ca
rolina vaistjes atstovas senate, 
jis vadovauja senatų agrikultū- 
ręs komitetui. Jam nesvarb i 
Miroslavas Medvedis. bet kai jis 
atplaukė į Ameriką sovietų tei- 
vtr Ąmerkoš jęvų pasikrauti ir 
iispa.pbro grįžti į Rusiją, tai sen. 
Helms panaudojo savo galią 
spūstelėti valstybės departa
mento sekretoriui Shultz," kuris 
atrodo, nori būtinai" susitarti su 
dabartine sovietų vyriausybe.

LONDONAS. Angį. — Psicho-. 
Jogas Stėven Varyaris, -'kilęs iš 
Jackson, Mass;" skridęs lėktuvu 
iš Atėnų i New Yorką Trans 
World Airlaries lėktuve 52 me- ■ 
tų psichologas užsirūkė cigarą ir • 
atsisėdo nerūkančių lėktuvo sky- Į 
rinn. Greta sėdintis keleivis pa
reikalavo. kad Varvaris nustotų 
t ūkęs arba išeitu iš nerūkančių- 
-ų vietos. Žodis po žodžio nu-1 
vedė prie kumščių, o rūkorius j 
tiek Įsižeidė, kad rėžė greta sė- ' 
dinčiam keleiviui, ir gerokai jį Į 
sužeidė- Atėjęs kapitonas apra
mino keleivius.

Nuėjęs lėktuvo kapitonas. įsa-, 
kė pasukti vietoj New Yorko į 
Londoną. Nespėjo lėktuvas nu- J 
sileisti tuojau įėjo aerodrome po ; 
]ici;"a ir išsivedė smarkuolį Var- 
vari. Išsivedė ir paliko Tuo tar-1 
pu lėktuv’as pakilo ų pasiekė į 
New Yorką laiku. į

Varvaris Londone palauk* teis . 
mo. Teisėjui kapitonas paliko 
visus duomenis ir sužalotojo ke- ‘ 
leivio pareiškimą su gydytojo į 
liūriijim’i.

Aron .Copeland JJetuvoj? 
gymusio tėvo ir. motinos, vienas 
Iš geriausių siu dienu, gvvenan- 
lis Amerikos muzikas ketvirta
dieni minės savo <85 metų su
kaktį.
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Gen. Orrale pareiškė, kad 
kaltinamąjį aktą skaitys antra
eiliu, k šilą bus kalHnhnV kiti 
karo vadai. Iš viso 
Jtem s prok ū raį ū ra 
mažesniu bausmių.
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Pirmadienį perskaityta pir
mojo kaltinamojo akto dalis. 
Pifhion eilėn paliesti didžiausi 
nusikaltėliai. Buvęs krašto pre
zidentas ir generolas Leopoldas 
Gal tie n\ buvęs laivyno vadas, 
adm. Jorge Anąją ir aviacijos 
gen. Basilio Lomo Doze/šie trys 
karo - vadai paskelbė karą bri- 
tanis? visai neparuošę karino- 
menę' kovoms. Ji? karą pralai- 
mėjo, jjražu dydzmi virš 1 ,CO0 
Prokuroras reikalauja atimti iš 
jų yisiis kariškus laii>smus, iš- 
mesti iš kariuomenės ir pirmuo 
siųs-'du laikyt i kalėj me po 15 
metu, o paskutiniam paskirti 
8-metus kalėjimo.

Sen- SEN ANDREW PASIPRIEŠI
NO SEN HELMS

Sen. Jessfe Hėhns pasiūlius at
vežti Miroslava Medvedį Į Wa
shington, kad galėtų papasakoti 
komitęto nariams, kodėl jam ne 
duota? azyliaus teisė, kadėl jis 
nepasinaudojo teise, kad paaiš
kėtų. kaip netvarkingu ir nevie
nodai taikomos tos teisės. perse
kiojamiems komunizmo prie
šams.

Sen Maonk Andrews šiaurės 
Dakotos respublikonas senate, 
išklausė sen. Helms pasiūlymą 
ir tarė visiems komiteto na-

Susitrukdė laivu Vafikas Didžiuose ežeruose, kaip 
pralūžo užtvankos cemento siena.

MASKVA, Rusija. — Šachnii- 
tininkas Gary Kasparov praeitą 
šeštadieni Maskvos Čaikovskio 
salėje atidarė du pėstininkus ir 
prispaudė Karpovo karalienę 
prie dienos, kad bnvę< pasaulio 
čempionas jokio plyšelio nerado, 
ištiesė ranką, pabalo ir pasitrau
kė nuo stalo.

Tuo tarpu Kasparovas pataisė 
laurų vainiką, kurį jam ant kak
lo uždėjo Pasaulio šachmatų fe
deracijos. pirmininkas filipinie
tis Floracii Campomanas. Kas
parovas kreivai pasižiūrėjo, kai 
Petras Demičevas sovietų kultū
ros ministeris, jam užkabino ant 
kaklo aukso medalį.

Visiems buvo žingeidi! išgirsti,z 
ką sovietų valdžia paskyrė lai
mėto; ui ir pralaimėtojui, bet tai 
pasiliko diddelė paslaptimi. Jei
gu ir klius laimėtojui keli šimtai 
rublių, tai niekam nepaskelbs. 
Rusijoj tai,skaitoma valstybine 
p'SsiaptiYnr. nesužino
tu. kokią mizeriją paskiria. Pra
džioje Kasparovas gynėsi, bet 
8-toj partijoj pasijuto, Jcad jis 
gerti Karpovą supjiektir Karpo
vas pa’sinieta.. naują žingsnį lėn- 
toje.'jjįs' pasimetė SFine žaidime 
ir naskutniame.

The First and Greatest \
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS '
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

* — Ak, H principo nekrei
ptu dėFMop į dMhsi uz
piano

Piu

X

— Pageidąujate, kad jums pari 
didinčiau įtiygiRinr), o pats dari 
-beveik jokio patyrfpx) šiame dar

Aš, mano brolužiai, ne-iginčy I 
riu. kas teatre svaroesnis — akto- Į 
ru< režisoiiiK, ar, gali b 
4tru <{a:!i. ė. Faktai įiedj 
Ui v >uome. paivs už

i

Antanas Gustaitis

i

ŽALGIRIS

Sutarę ir tarę tie patys tą patį, 
Mes — vyras į vyrą ir petys į petį, 
J žygi kiek siekia galinga ranka!
Kur šaukia trimitai ir būgnų trauka,

Čia kumpis, agurkas, silkutė ir grybas, 
Po gaidžio šlaunelių — vėžių pamaina, 
Dar jaučio liežuvis tautinės kūrybos, 
Ir drąsiai į mūšį su kario daina!

kur k..s sunkiau1-ėdi — su merginom flirtuoja, 
žinoma, įvyko tikras ne- 

.smig-tudymas. Valdytojas bėgio-4 
i?. Publika šaukia. Kasiniuką$| 
unkščia, baiminasi, k; <1 tamsy iš 
jo pinigu nepagrobtų. O valka
ta. piiinasis operos tenoras, įp- 
.; tę^ visuomet centre fotogri^ 
uotis. prisistato' į direkciją ir sa-J 

vo tenoru sako:
— Aš tamsy tenoru drinuoti 

itsi-akau. Jei. sako, tamsu — aš, 
išeinu. Man sako, pačiam 
balsas brangesnis. Te jūsų mon 
ięris dainuoja 

Monteri.- sako:
— T<gu nedainuoja. Nusisp-J 

4xrsonąląs. 0.1 uū’ti j ji. Jei jis centre fotogra-F
dai-P

i

ųvyl'is Er‘r.4) ąrateve. ar Sim- 
,bii>ke vienu žodziv kažkur Be
ldi Tu gestapo. Miesto teatre/ 
>uUė operą. Be vaidvboje pa.-i- 
žvmė^ųs ų artistų 
buvo, tarp kitko, 
Ivanas Kuzmičins

m ne teatre 
monteris — 
Mic.kišova.*.,

Bendroje fotu nuotraukoje, kaiį
dvidešimt trečiais metais yką U ! 
itią fptogratifc, šį monterį nu
stūmė kažkur į kraštą — vadi
nasi. technikinis
oeut-e, į kėdę su ųtlošu, pcuodi- 
HO tenorą.

Monteri- Ivanas Kuzmičm- 
Miaklševas dėl to nieko nepasa
kė, ber sieloje paslėpė kurią ne- 
kurią aršinuiybę.-Juo labiau, kaa 
foto nuotraukoje jo atvaizdas bu 
vo be to drumstas, ue žifliny. G •
čia tarp susiklostė, šiandie. pa-Į-ko:

Plauktu

Vai st?j nieko nepade- 
plaukai nė nebando ataug- 

į Baigia n t išlinkį

— Tai ir gerai. įkiš vieto> nau 
Jiems. t

la

Didvyris

Petriuk, ar buvai pas dan-
Jjstą r

— Taip, tėveįh
— Ar neverkei tenai būdamas“
— Vl.>ai^Ae

įf i

^5

Viens pjauna, kits pila, pasmeigia, atriekia, 
Ar duria į akį paršiuko galvos, — 
Vieningai su peiliais ir šakėm į priekį, 
Nė žingsnio nuo tikslo atgal be kovos!

Už laisvę atkandam, už tiesą nuryjam, 
Už vargą parvirstam ant žemės slidžios, 
0 šiandien praradę, ką vakar turėjom, 
Į darbą ir šlovę ir vėl iš pradžios!

šoke? : į 
fuojasi. ui tegu viena ranka da.-j _ tėv<’r.es jo 
:juoi a, o antrąja šviesą įžiebia 
Įsivaizduoja — tenoias, tai jam 
visą laiką ir šriesk. Tenoių d:r 
oąrtė> nė»ra!

GicU zineana, monteris susikir-| K; deja me kalinys 
to su tenoivi. ilefctąji: 4

Strigs pasirodo valdytojas, <a-| . -ri Už ką tu jKikliuvai9
- ĮJž tingėjimą.
- Tų juokiesi’iš manęs. 
ūls cįSykųs dar nekiša į 
ma r. - ■ ž ?

namie

\ P atvergto j įjemvoj

klausinėja

Kas plunksnuą, kas ylą, kas šluotražio kotą, 
Suspaudžiam į delną žemaičio valia — 
Ir visa, kas buvo tėvynei aukota, 
Vėl dvigubai grįžta savaitės gale...

(Iš satyru rinkinio “Ko liūdi, putinėli?’

yyzdžmi, vaidĮft-u “Ruslaną ii
LiįidinįląT. Muzika Gįinkos. Di
Hgeritaš — maestro Kacnianas I jr^ūtis^Tūoiun-^ąš -ja* kur nihl
iSi *-<1 i ' ▼ i • •< ' >“ ‘ " •- i _ . I J

Kur tosios t!vi velnio mer 
?lPter jas pastebima višišk

Č -aitunią -be ketvi.rčic valandą 
kreipiasi į šitą- monterį dvi jo 
pįžUtamos .panelės. Ar j L jas 
anksčiau buvo pakvietęs, ar**o.- 
pačios atėjo — nežinią. Taigi. 
šiiĮs dvi pažįstamos pahciės pasi-; 
rodo pašėlu-iai *£]hl uoja ir si p-i 
laiijai prašoki p:isoų4numos bend- 
roję salėje - spektaklio paVižiū-

^’Monteris sako r;/ a
* 'Na dėl Dievo, mėdnm. Tuo-* ).■ ... ’ , 
jau aš jums porą‘biletų paimpin-s 
*ftt. Pasėdėkite čia. prie būde 
B'- ■ ’ r- • ■ J 
> <) patsai, ^žinemaj pas valdytoj

* — .šiandie igeigwie diena. Žnao-. 
Įiių galybė. Kiekviena kėde įsr 
Raityta. Negąlįu-../-• •>
.• Monteris sako:. . ‘
į — Ak. šitoip.r.sako. 'Na. tai aši 
jitrsakan vaidinti. Vienu žodžiui, 
tetsis'.'kau apšviesti' ju>ų veiks-;

Adėt pažiūrėsįjra/įjįfrj krašte ū>- 
Jog afucti, o knrĮ centre sodiiir 

y y Jy?''
»• ir oi-'t.-ąi ątricl’.i .būdelę Iš
jungė viščine 'fettre švic-ą. vi-

pasodinsiH^šėtoiui jas tesuba<lo< ; Vakar
Mozeris »ko. 3-4®vo. draugu diskuta^l
— S!ai °?: Jner^,no^-. . apie ^abartiuę pritinę situ-i

e del jufcrazūt^o gį turėtu la&J
r,.uie. Tuojau., sako, as Jlun=-slL^.^a(j?^įe,) į pasirodė,!>

šviesą, tnąa- « principo • - 14
io< negaila. - T*Lt iskiomr' : '
r JKu'šių minutę -įjungė šviesą^.’

— pradeki t, sako. ^4
Tuomet- jojof mejfgūli^ sodina |

d- iškilmįBga> .viytes įr _pra<leda 
spektaklį.

J)dbnr r.-£ys snsigcudykit, kas] 
' i-ame sudėtiniame teatro mechai-j r rl- - - , , ■ 5 kibirą, pripvle r stikline, o hku-rnzme svarbiau. r —
rtZindma,'jeigu be Įkarščio svarsį-,
yti. t:ii yte&ėraš taip pat teatnuįt . 

u ^žmeina^eitybe.4'
Aitą bperk She jo net negali veik^ 
i. Bet ir be monterio teatro pa- 

kHumtio<e 4iėra gyvenimo. Taip 
'kad - jie abifdu sudaro vienodai 
-tambią vertybę. Ir nėra čia kų 
pūstis, vpxlinari. aš tenoras. Nė 
ra ko draugingu santykiu venįj- 

!ti. Ir "fotografuoti rūkuose, nė 
židiny! ~ -.-r . ■

'Aukštaitis

Aukštriti> keliaudamas ]x> Lie- 
’uvą. užėjo pas suvalkieti ir pa- 
prašė vandens atsigerti- Suval
kieti- paėmė iš šulinio vandens

sį-ĮŠpylė 'aukštaičiui ant galvos. 
.5 1

K-kI paskuiH .nepliaukštum. | 
gaila.;suvalkiečiui vandens 

į-į- pasakė ris.
* > *

Neapsimoka rašy'i

'Rašytojo tarnaitė ilgai

ti4 Vakarus- Įfępabėgo tie, kurie 
nęsįtekubo palįegti. kuriems brau 
giaj. teko mokėti už savo šiltą 
kampelį. Ir jeigu ta intelegenti - i v

— Gerą rytą. Minki. - - tarė 
l^vas ir pakėlė ranką prie savo 

į Jf epu rėš matiko.
ly.' — Džiaugiuosi, Tėve, tave su
trikęs, — atsakė Maikis. Manau, 
i’kad šiandien iš Tavęs išgirsiu 
> gerą žini|.

— Kodėl tu taip manai 
j — Todėl, kad Tu, Tėve, 

neturi geros žinios, tai net i 
sveikinimą-neatsakai. Pypke 

.. trauki, dūmą išpūti ir žiu k ir mane va-į x
niuoji sau tdyn-

4^ J i — Turiu gerą žinią, bet ji gera
1 he tau, atsakė tėvas.

— Jeigu ji gera, tai ji gera 
v.riems lietuviams.

— Sakai ne teisybę. Maiki. 
Juo lietuviai ilgiau trina mokyk- ‘ 
ios suolą, tuo jie kvailesni.

- Suolo triumas išmintie-, ne- j 
<Iuoda.

— Tu žinai, ką aš noriu pasa
kyti Netrindcfinas suolo gimna- 
žios nebaigsi. Daktaru nebūsi 
jeigu suolo netrinti. Juk Liū-_ 

j tas Mockūnas išleido Antano 
Škėmos tretįjį tomą, trynė suolą.

Škėmos paliktus raštogalius su
rankiojo advokatas Ostrauskas. 
Pirmus du tomus išleido mena- 
rinis Algimanto Mockaus vadi 
namas Fondas, o tretįjį tomą, 
kaip jau minėjau išleido Liūtas 
Mockūnas. Ne ’paprastas Mockū
nas, bet stiprusis su ožio ragais 
ir liūto nagais.

Jeigu Mockūnas nebūtu uni
versiteto baigęs, tai Škėmos raš
tuose jis nebūtu tų šviesų, ku- 
-į šviesiečiai “mato”. Jis įžiūrėjo 
šviesą, kur jos nebuvo. Jis šiei- 
tio trečiom škėmis tomo 800 eg 
zemplioriu ir niekas jų nepirko 
Švieselę jam įžiebė V K. (Bene 
bus Vytautas Kazakevičius), ku
riam ž'ucina kiekviena Ameri
koje Išleista knygelė ir žinoma 
jos autorius.

I

t

stebė
jo ji rašaptį ištisą5 dieną, net iki 

rVidujr.akčio. Kąi- -kartą vidui- 
ai akt i paprašyta atnešė jam stik
linę a’b.'ib-'s r?syi<vja> nusiėmęs 

-^km’rs trynė akis,, tarnaitė tarė:
j — Ir kam-tająasta tai vargsti' 

^šy^.-unasapy^aka^r Juk už do- 
jįeri -ar dįt gali-ųusipirkti g ra

le4 man tiesą. berniuk: džiausiu parašytu apysakų...

M. Zoščenka

Berniuko ai aky m as

Ginčas w Ons tucks soskis, cm piest

kai J 
pa- • 
P<>-

ja bepajėgia Škėmos suprasti, 
tai Įas nors iiegei’ai su Škėma, 
c ųė su pabėgusiais.

Mbckūno atsikvięstieri 4 ko
munistai gražiai dainavo dainas, 
palietė jautrias žmonių širdis, 
bet Škėmos knyga visai nesirū
pino. Rusai knygos Lietuvon ne
priims ir Mockūrio trečiojo to-. 

: nw į rusų jvtver^ą Lietuvą nei- ; 
i veš ir ten jos neparduos. Jeigu 1 
. kartais ir įvestų kokį ėgzempljo- 
! iių, tai i is gulės KGB sandė]įpo- 

>e. kud rusai nutars sukišti jas: 
i buzą, kurią išleis, suvalciiips. ir • 
naudos “Gimtajam Kraštui”:! 
•spausdinti, — baigė Tėvas.

i

x . > r . i • - - -^Šeimoiefvyksta astrus kivirčas, -v 
nes tėvaįfjiori, kad sūnus išmok-1 
itį* kurį -^įors- amatą, o sūnus —. 
Upri .studijuoti meną. Norėdažfja, A _ 
pjulėtį sušvelninti, įsimaišo mo-Hievas prisipažįsta, kad jo gyve- 
t$ia. Ji stengiami surasti išeitį, J nimas baigiasi, ir sako:

— Vienintelis mano troškimas 
prieš mirtį — pamatyti sovieti
nės gamybos skalbimo mašinas, 
televizijos priimtuvus ir šalį/v- 
tuviis* kurie veiktų kaip aineii- 
kietiški. i

kJid abu * būtų patenkinti. t
' — Klausyk, sūnau, tu nori bū

ti dailininku, tiesa? f
— Ir būsiu!
— Bet tėvas nori, kad tu bū- 

į turn dailidė.
/— Nėra kalbos!
- t t •

— Na, o kad taip truputį ir. 
šio ii’ to? — dėsto motina.

— Kaip tai ir šio ir to? — tei- ■ 
ra iriasi >ūnus. i

— Labai paprastai — išmok’ 
;rėniinti paveikslus

Jablcn^:is ir žemaitis

Troškimas

.Sąvch šeinKfei-^plĖ kc ė Ei

Kalbiuinkas Jablonskis nerėjopyje? v. . .v. . - - 1z:no i. ar žemaičiai tam tikru -1 
veiksmažodžių, numatę esamojoj 
]aiko trečiojo asmens galūnę a- 
(p-vz.. važiuoja) dar palieka j, 

ar ne
Ka^tą važiuodamas su žemai

čiu sako:
— Aš važiųjų. — Žemaiti^ at

sakė: — Tap, tap, puonali! —• 
Jablonskis sako: — Tu važiūji. 
Žemaitis vėl: Tap tap. puonali! 
Jablonskis klausia: — Va ons 
kon dara? — laukdamas atsaky
mo “važiu” ar “važioj’’. O žemai 
tis. pamatęs netoliese einanti 
žmogų, tarė

Duktė, kuri yra rcok>linic žur
nalo bendradarbe, atsiliepia:

— Tėte, manau, kad ,au , ai 
reikes laoai ilgai ryventi., -

ĮtE * ♦
: x

Tikybos pamokoj

Kunigas: Pasakyk .nan, V;ike‘ 
ii. ar Dievas yra šiame kamb

Juozukas: Taip,yra.
Kunigas: O lauke?
Juozukas: Ten jo nėra.
Kunigas: Kodėl9
Juozukas: Juk taip šalta’ 

Šiandie 10* žemiau nulio.

Lengvas darbas

Mokytojas klausinėja va.'kv 
ką veikia jų tėvai. \ienas jų s

a

KASDIENINIO GYVENIMO 
KEISTENYBES

k; i jis paleido burbu 
uždraus- 

jūsų pavergtoje Lietu, 
avinė'i lietuviškas kuri

be interesų konflikte 
vatdiitėn- tarnyboms

* Ge
M)

•j

-y.

— Mane tėvelis nieko nevei
kia.

— Kaip tai?
— Jis tik stovi .ubu v. it

fa. nes vra ooiicininkas.

— Tėvai, tavo pasaka laba, 
ilga, — nutraukė Tėvą Maikis.
— Nesuprantu, kaip tu ją sukli 

juosi.
, — Nebi ck, <iš ją suklijuosiu 
Tkk suklijuoju, kad tu neatkli 
luoši Aš einu |>fie šio- istorijos 
falo. Mockūnas-patikėje Kaza 
kevičiu ii.
lą ?pic kombinatorius. 
Gam/s 
ve ie p: i 
tfns. Am iuk < e jis negalėjo par-^
cite i 830 Škėmos knygų, bet da-f 
bar i e k< nspii aloriai padės ją g 
:avo vie.ą. Dihar galima Jiem , 
ti k is k»iyg«;> parduoti rusų pa 
vergtoje Lietuvoje. Liūtas pati 
kėjo Kazakevičilun. bet nežino 4 
,1o. k; ip prie 
iW |uud:mr 
Ifhvo nurodo 
kvie

• Daugelių' atveji; lietuviu 
prairtos bendradarbiai ir korės- 
c:iden!ai, aprašydami įvairiu- 
e. ginius, meninės dalies nuo
dugnesnį vertinimą palieka tos 
rijęs specialistams - kultūri- 
.inkams. Tačiau šiais laikais dau 
•elis mūsų kultūrininkų bei vi- 
uiiienininkų. ypatingai susitel- 
esių LB viršūnėse, Laipioja ant 
-elitinių laktu ir ten gieda n? 
aidžių, bet varnų balsais...

• Viena užkandine šn.iterū - 
ai pakėlė savo oiznį pakcisda- 
na tų pačių sumuštiniu pava- 
liniYna. Anksčiau uos vadino 
o Svoi io saugotojais, o dab 
- Kovotojais su infliacija.

• Dabar darbotvnfiės yra i pa-1 
eigotos samdyti asmenis, nežiū- 
int jų lyties, amžiaus, rayės bei 
;iti| skirtumų. Kitain elgtis dark 
laviai neturi teisės. Bet jie pillR- 
nisfę turi samdyti tinginius Ir 
^etirkamis numatytam darbui 
įsmenis.

ii ptie škėmoskny1 
o 'Lietuvoje. Jarr’ 

kad reikia pa * 
i Amerikon knygų verti n J
aitktus, o tie nurodys* 

k up rtioderuiais Laikais . reikia 
ce< (Uik^rbiautL^Maip niltei. Vi- ’ 

Tiktai reikia iš 
gyvenimo kelim 
nwžttlirsti, kad

i MA k’i įlojus 
infkri liauja? 

Reiki 
pa traukė visa lietuvi

i žmoKoji intelųencij. Pap
nės neturėjo Jaik<3 ir p

• Amerika buvo i 
Ižieusias 
>nrš os. o 
4au<l<tyc»si 
kaičius 
vmeiHs 
rakant

tebėra d i- Į 
gaUmyb’ų Į 

tomis galimybėm n 
vis <1 i dėsnis žmofrin

Dadvigubi 
prfe-



DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS IR JO 
POLITIKOS* CHARAKTERISTIKA

Krikštu ir žemių už:asais Lie-

nvt.k k.U t<j<i<> laikėtąrp'o’už
teks j.itviilinti 125^ m. Mindau
go užrašytose šerpėje Rę to’.Yiuo 
latnių kųvų įr pavojų išriirgjn- 
tam Livonijos ordinių bįuvorrai- 
I k&linges poilsis. t . }

(liūs daugiaūa ' _
jai didelę paslaugą- Jis sustabdė 

llivos karalius apsisaugojo nuų čir giscda.no hordų slinkimą į v; - 
iyonijos ordino ieva- Karus per jo valdomas žemes.

Nears metraščio žinios apie to- 
o.ių puolimus yra sujauktai už
rašytos, į kai kurias užuominas 
tačiau reikia atkreipti dėmes}. 
G i! pasiseks kada ners tiesos sėk 
tą apvalyti nuo nereikalingo, 
pelų” krūvos.

Antroji to metraščio redakci
ja aprašo, kaip Mindaugo te ras 
— Bychovco kronikoje jis čia pa 
vadintas Ringaudu, 1234 m. o- 
vojo prieš totorius “nuo sau ės 
patekėjimo iki jes nusileidin o”. 
prie Mohilnos, — Nemuno aukš-, 
tupio dabartinėje Gudijoje. Lie
tuvos valdovas, pagal Lietuves 
metrašti, totorius ir jų sąjungi
ninkus rusų kunigaikščius galu-; 
tinai sutriuškinęs ('na gelovu 
porazil”). į

Nors kiti šaltiniai tos žinios, 
nenamir.i, tačiau vis tik ji yra j. ... j zuo ;.n:i kryžiaus karo zvgiai.v^rta dėmesio. Lietuviai ir to-; - . ., - • i Lietuviai ne t k apgvne savo so-hau su totoriais ture o karinių ....• Gvbines sritis, įsmctitas turo di- konfbktu. Tiesa, neįžengiamos .
lietuvių miškų zonos prie stepių 
pripratusiems totorių railelių bu 
riams s
nepaliovė veržtis. į vakarus

Dar apie 1253 m. totorių in-j 
važi jos . pavojus baimino vokie
čių ordiną Prūsuose. 1254 m. 

i?.s or-
Ljtewski ir Stryjkovskį, tyrinę-’ dinui apginti prieš totorius 

žirnis karas. Tolimesni smūgiai j

pelkėtu U
zįįų ir są.u v-tsitikrinc ramybę, su 
kryžĮųęėiais visą dc.’imtinetį — 
1251-1261- budąinas oficialiai tai
koje. Tad jis galėję atnaujinti 
ęavo žygius j rytus-
-.Mindaugo buria* puldinėjo 

Lęnkiją. Iš viso Mindaugo lai
ke tarpyje po Saulės kautynių — 
i.^,3"-1263 m , iš 33 lietuvių karo 
žygių į’kaimynus, tik 5 tėra bu
vę Į ordino valdąs, 8 — į Lenki
ją ii 20 t— i rusų žemes. Apie 
1255 m. Mindaugas vėl atgavo 
valdžią Polocke, užėmė naujų 
žemių prie Dniepro — Černigo
vo ir Brįansko kunigaikštijose. 
?■ Įvyki iri tačiau ėmė vystytis 
lylipdaugo nenaudai. Lietuvoje 
jo priešai, ypač Treniota Vykin- 
tąitfsx nerimo. Mindaugas vėl su 
Kvaįęhję su Romanaičiais. Drau
gę su totoriais Danielius ėmė 
pulti Lietuvos karaliaus valdas. 
Tačiau apie Mindaugo konflik
tus su iš Azijos rytų Europon 
įsiveržusiais totoriais gana ma
ža tėra užlikę autentiškų te. pat 
lai ko žinių;

Vėlybi XVI 'amž šaltiniai — 
StryjkeVskis ir Lietu vo metraš- 
tif,;-mini--daug lietuviu susikirti- 
aių' sū totoriais dar 1238-1243 
Kritiškai; vertindami Latopisiecj pradžioje buvo skelbiam 

išoai,- pradedant .
apskritai..y ra atmetę, tų šaltinių totorių tačiau iš krivičių plotų, į 
fą^j'spalvingai ir plačiai aprašy-‘į f ’ * 'v' ’
tą Lietuvos valstybės pradžią ir| įyti Lietuvai. Ipatijaus kronikai 
.idš' Niil amž, 
guma jųj nekreipdami dėmesio totorių chanas Burundajus. draai 

...... _1„- . TT_1;s. T^.f2J

Jie] i žemę.
tą totorių žygį turėjo 

Aleksandras
IV, kai jis 1260 m. rugsėjo men. 
Čekijos karalių ir Brandenburg!

* markgrafą ragino į kryžiaus žygį

Prof. Adomo Varno įneštas milžiniškas “Mindanao krikštas’.

nu d:

Pagonys lietuviai tacau kovo
jo piles totorius savo ruožtu te! 
jčk'ų raginimu ir be jokios pa- 
galbo? ir šono, ten ti:o metu, kai 
vaka: u pi ieš juos buvo organ;-1

miškų m.isyvų, bet dar 
aktyvią ekspansiją Į ry- 

, . . ,._v. ... . • iu-., atnešdami savo valstybingu-udare kliuciu., tačiau pe ' . .. _ v ;
į mą i eilę nyru slavų žemių, ku- 
j nes mieliau rinkosi gyvenimą 
j pagoniu lietuvių valdžioje, 
gu kietą totorių jungą.

Daugiau ir tikslesnių žinių
, I apie Mindaugo santykius su kry- j o >
- . Skiečių ordinu. Prūsuose orumas 
~ j sėkmngai tvirtinusi Semboje, 

.v. , . . ! kai iš Čekijos atvykusio žygiut.y- būsimu gudu sričių buvo Tai- , n . ' ~- J - ° ' i Otckaro 11 garbei lzo5 m. buvoo

yra
vo-

v y ui;? ■

istoriją. Kni dau- j yra užrašiusi, jog apie 1259 m

į'ten- išskaičiuotas Mindaugo ko-j ge su Volinijos Haličo Danie 
-.ras. šti totoriais, i anų dviejų lium nusiaubė Aukštaitija 
versmių aprašymus numojo ran-j t.Uvo pasiekę Nalšėnų 
ka,'juos specialiau išnagrinėjo J. Turbūt
Pužyna. bandydamas, aniems lie galvoje popiežius 
tuvių- šaltiniams grąžinti patiki
mumą... '
*^’'Ką galima pasakyti apie jau
nus .Lietuvos valstybės vaidine-! prieš totorius. Paskutiniajam po 
•ūj, --sulaikant totorių slinkimą piežius rašė, jog toioriai esą nu-1 
prie Baltijos jūros7 Ir iš menkų' terioje didesnę Lietuvos dalį, 
utinių; ntiotrupų. yra Įmanomai ' Kaip tik pradžioje tų lemtim Į 
.stėiLtįęk Įžvelgti, jog- Mindau- ’ gų 1260 metų, kada rudenį — po 
jgąšc^ųb^pat;.laiku, kai vokiečiai Durbės kautynių — visas Fabal- 
iLieg^itz©.?—a- Silezijoje -— 1241 tijys sukils prieš vokiečių ordi- 
mjfs^ikė?tęn4'tot<>ri^tolimesnį ną, popiežius ragino Prūsų ri-1 
■y.MŽimąsįį. Europon; tyra atlikęs terių magistrą -imtis vadovauti

Kaip tik pradžioje tų lemtin

yį UrtkRATUSA, Eetuvių Staratflros, meno h* rccžžt 
'jn. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne»en*tą, Vt»ę 

Krtyė®, įfio SlapeBo, Vinco Mačiūno^ P. Joniko, Y. Stsnko- 
f/Rankfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tž V 
Keliam Jrtfsipsnlai bei rtudljos, ffiustrGotoa auotraukornlf 
M. Ė čfnriiordo. M. Sfleikio, V, Kaiubo*, A. Rflkitelė* ir A. Vars 
klrybot povefkalria. 365 pust knyga kainuoja tik £3.

> DAINŲ I VeNTES LAUKUOSE, poetės, ralytoja ir 
Sali lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie čbdn> 
Jvetrte® bei'jų Irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuo**.? 
tiems, gėrinti* autorės puikiu rtilluml ir surinktai* dnomerdiu

■ ’• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RūSc apraS
Juoki Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne ssna 

gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to latkcrtarplo buities tit- 
tatfirinė tfndija, tuskintyta skirsneliais. Ta 200 puslapi;;

• V

Jfemlal parašyta rtndija apie Rytprūsius, rėmiau H* Pakalnes 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekviena 
SeturlttL Leidinys flluatruotai nuotra akomis pabaigoje duodan 
vitoYardfiŲ pa vadinimai »'r Jų vertiniai j vokiečių kalba- EaK* 
wndtngoje £35 pari. knygoje yra Rytjrflstų Um Slapia. Kaina V

> M LAUKIS UM, raiytojos Petronė^ Orintaltče stt 
mtnMnai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pi 
tn airiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapla 
bet kainuoja tik WL

." > . JULIUS JANONIS, poetas !r revoliucionierių*, neaapn. 
tu tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik t 
frirgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir po 
Mjų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaua tel»» 
Knyga ya didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

' > HTTUNIS NDYKLIS, SL loačenko ktryba, J. Valrii.

pjEttKI Faajtaso*, ITW 3®. EataKi St, C5fr«^

--- - —- ,fK ; • 

SENIAUSIA GIESMĖ
Kalifornijos univerjtete, Bei-- 

kelev, prieš keletą oienes’ų.pasį. 
girdo nepaprasti dąinbs akor
dai. Tai daina ar giesmė užka- 

j syta ir per 45 šimtmečius iš>£U- 
1 gota iki mūsų dienų, (feinųoja- 
I m.i — giedama lyribakjdmpa'irao- 

jant. Kur tokia rasta?- Ji rasta 
Ugauit vietox-ejc.-SirijoV/bekasi 
nėjant ir ieškant archęologihių, 
senienų- Ta daina;
rašyta” (tekstas išletdnšlr -nkęnę- 
ninęje plytoje vienos-sęĖiąiįsiąs' 
senovės Asirijųs ir Bažųlopįjos 
pyver.tr.jų kalbos taiTpė.:I>iyiQ>ję:

šai yiu Libijos'gyventojų kal-- 
boįe ir jra^ns tik pernai p?vykd- 
perskaityti. Pirmame akmenyje; 
įrašyta" “Ekspędicija atvyko loi'-; 
iį» Hirajn tarnyboje (tikdu) už> 
kariauti teritorijų”. Kartu su p»r 
mUftjų raštas antras akmuc tt .i 
L^aįtK įrašą: “Rekordas Hatd, 

urs šią vietą prie upės pasiekė, 
pririso^sayp laivą ir šią uclą ią- 
"C\y;rayo* /Trečias akmuo turi 
įr;išą‘*:<--Tamu sūous Hah no pair 
siekė Šį JūJoo punktą”.

. > t . -r* -a 4 » 0^ - . ’ '

Harvirdo '-Vnvėrsiteto prof. 
Hovarčf Fell sako, kad Kanados 
radinys panašius į.jnažiaushi tris 
kitys i-adinjus-Jungtinėse Valsty. 
bėse ir Meksikoje. Be to, kad 
PieĮu-ir'Šiaurės Amerika buvo 
ali'ašta anksčiau prieš vikingus 
įrodymų esama Ispanijoje ir. 
šiaurės Afrikoje. Prof. Fejl įsiti-' 
kipęs. kad tie pątys keliąuniiS 

•Iši-L kprie Kaitadpje paliko tuos 
ifįd akmenis, yra padarę mažiau 
j>iąi dvi ekspedicijas, kuriu vier

bųyii.i.Ju^tąąą Meksikoje. *

— Salvądgrd prez Nąpcleenas 
Pparię. .žmonos-ir dtikręs Jyd»-

atskrido 1 Ispaniją pra- 
dėpdvjėjų djęnų pasitarimus 
sp' lspauijcg yąldž?os atstovais.

Eilivctir.ė kronika Pagal ją 1257 į
žemaičia- pre Klaipėdos sun*u" i apąčięje pamokymai., mu^tfetpis 
se Livonijos ritėmis, kūnų r1'į kaip 
te 12, neskaitant jų sąjunginiu- . e.-
ku kuršių. Tose kautynėse buvo 
sunkiai sužeistas navjas ir veik- 
lūs Livonijos magistras Bujshar- 
das von Hornhausen (buvęs Ka
raliaučiaus komtūras). Su liku
čiais prasiveržęs į Klaipėdos pilį, 
js ten gydė žaizdas.

‘ Pasveikęs magistras ėmė orga
nizuoti -didelę jėgą prieš Žemai- 
čim. Iš to laikotarpio yra užsi- 
likūsios popiežiaus Alekstindro 
kelios bulės. Jomis įsakoma dar 
intensyviau skelbti kryžiaus ka
rus prieš pagonis.

., . . r . • ! Vienoje bulėje sakonja jog ne-teteike formalią teisę t v . ■ ,to _nn.. , . tukliai esą nužudė beveik--a00asytas sritis, bet praK- ų. .. 1 r... ... .. > ................ brvziucciu. Is naujo s.tiskai uems is Žemaičiu žemes -r T, , - .-.i. x. ." ... , '.. , . . i krvziaus karą Vokietijoje, Cętik tiek tegalėjo priklausyti, kiek ' . . „ .. . x „t__
jie patys savo jėga-įstengs už
valdyti." |
Žemaičiai tačiau nesid^Vė’ nulen
kiami. EiHuotinė Lmohijos kro
nika nepagailėjo rimų parodyti.

< ;-g- unurgo statymo uarous.
Tolimesnėse kovose prieš pa

vėnis jos ėmė megzti dar arti
mesni; s sąlyčius, tikėdamos pa- 

u '.'Lai susijungti neperski-

Per trumpą laiką --nuo 1253 
m . kryžiuočiai Žemaičiuose ir jų 
pasienyje beveik kasmet turėjo; 
naujų teritorinių laimėjimų ir 
aplink statėsi svarbias pilis. Be
tarpiškame ryšyje su
burgu įkūrimu, reikia sieti 1259- 
1260 m. Žiemgaloje pastatymą 
stiprios pilies Dobės — Dcblen, 
kuries sukilę Žiemgaliai negalėjo

to belikę tik plrnųėjį smogiu ku-.; 
rie nejųokąis ^kėnib^^iminrn^i 
lietuvių kalbai, 'būtent; ’
‘ Hamoųto n pįyaąs.a zfve sipp|ę”. -

AFRIKA ATRADO AMĘĘIKĄ

Georgen- ;

IvJi ua'.'.ro ncrgainentai 
uočiains

KOLUMBAS' ' j j

Kvebeke proyHicijaję, Kana4p 
ie, rasti trys sų.į^ais akmenys ' 
rodo., kad šiaurės Ąfrikos<keJia.u 
tojai Apierikcis kpntinentą atra
do net 2.000 metų - anksčiau ne
gu Kolumbas...... -.’J?..’.

- Lavai univęrsitętb. prpfesorius 
• Lee pasakė, -kad f reikmenys ,Uu-

HRt# iHeprĮo 
įsu.

■Mariui pavaizduoja lietuvių 
gyvenimu nup XX šimtmečio 

. pradžios iki IĮ Paūųlinip kare.

liau kovos perieš Jie 
svarbus atramos task

Ordinui toliau 
i druvių. sūduvių 

tus rasti kelią 
pietų Žemaičius.

Livonijos ir Prūsu kryžiuočiai
Pabaltijo žemių okupaeijc 
goję pirmą kartą 1259 m. 
Mituves ir Imsrės žiočių į Ne
muną (Karšuvis srityje) statėsi 
bendrą pilį Georgenbr.rgą — ma tik spėliuoti. » j 
Jurbarką. Vis labk.u artėdamos Žemaičių ir ordin'o . įd laiko 
viena prie kitos, abi ordine šakos kovoms pagrindinis šį

rūpėjo per na- 
ir skalvių plo- 
i šiaure, t-y. į

ei-

kaip žemaičiai nuo 1256; m. jau 
buvo pradėję intensyvi^.? karo 
žygius prieš vokiečius. . žemai
čiams vadovavo Alemana;
minas). Ar jis buvo kokis arti
mas giminaitis nuo Tvėrės kau- 
tyniu nebeminimo Vvkintc. gali-

*7 " ę -

(Ali-

Čeki -•r .
joje, Danijoje Švedįjoję, Norve
gijoje, Gotlande, dmniShkonąT 
turėjo atvest naudus piljgrirnų 
būriu?. Tuo tarpu žemaičiai, pra
šydami taikos, siuntė Rygon sa
vo pasiuntinius, kurie ten šaltai 
buvo priimti. Neįprasta juk bu
vo su pagonimis laikyti taiką/ 
Todėl magistras tarėsi su kom
tūrais, arkivyskupu ir Rygos 
miestu. Buvo nutarta Žemai
čiams duoti dviejų metų — 1257 
-1259. paliaubas, nes turbūt ma-‘

kelbcfemgCy^. rastŲapie 100ymylįu i .^^|iWjųųįma “Naujienose” ii pa* 
netpji jShęirSr " .•«..« ■autorių: 6729‘So; Campbell ’■ 

Įye.įgiie^otTL 60629.

SrSIVIENTJl.MASLIĘ’RJVIŲĄMEaiKOie
•' , yra seniausią. ; di<H4ausį» tr. tjn^urfauSB Hetatį . frateraalizė
.. otgariizaAja, .lie&viarnk

.šLA -a^eką:Fi3W^ 'd*rtaBrgeflJ8U*fr. atletai,; kurie tucį'

igLUONUS doh
-r- ' Y — - . > ii

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI: -'
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphohsė 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkonaiš 
formomis. ■ ' ;'

Knyga su formomis gauna?,', 
ma Naujienų administracijoje.- : 
Knygos kaina -• $3.95 (su pen-, 
si un uimu).

SLA

įėį&pf;

irus yra 
i

2T i ^7

For constipation reiief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax isį^ 
“The Overnight Wonder;' "<25^ 
* 1<I
Read label and fellow |
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2

2759 W. 71st St, Chicago. BL
* EŪFESTINGAJ iSPILDCMI ^ZCEPTAI « FANNIE MAY SAL-

Itdara šiokiadieniais nuo
5 y at ryto Ud 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak, 
.. D. X.T HIAIAN, B.S., Registruotai vaistininkai

[ui LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kuzio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
m tomo----- --------------------------------------- —------ >10.00

ATEINA LIETUVA,
parade 700 puafaplij knygą, kurion infiėję

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

II dalis, 229 psl._____

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

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOTŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. „.__ ______________

3. J. VcncIavOi, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

S6.00
$6.00

$5.00

$5.00

14.00
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munifUnė »iitema. Laimė, kad Kudirkos mėtfo* jį- 
musi Amerikoje. Amerikiečiai uisikabino ui ii<? ka^tyu- 
ko ir pareikalavo atiduoti jiems Simą Kudirką- ’Kutai 
užmiršo visus Kudirkos rusų adresu paleistus žod#us 
ir policininkams kirstas ausines, bet vis dėlto jį 
paleido.

Prez. Reaganas taip pat įsakė ištirti, kodėl Medve- 
dis, du kartu New Orleans pakraščiuose šokęs nuo laįyo, 
vėliau pasirašė, kad jis nori grįžti į Sovietų Sąjungą,'

Imigracijos įstaigos vedėja telefonu kalbėjo su Med- 
valdžios persekiojamam suteikiama azyliaųs |ei- 
je, bet kai pakraščių sargai paklausė, ar jis nori azyli$us 
teisių, tai jis atsakė neigiamai. Jis nesuprato, kas yra 
azyliaus teisė, tai taip ir atsakė, o pareigūnai suprato, 
kad jis nori užsidirbti Amerikoj pinigų ir tada įšvažuptį. 
namo. Kas nepatenkintas sovietine tva'ka, kas sovįėtų 
valdžos persekojamam sutekama azylaus tęi- 

--------------------------------- j sė ir jis gali pasilikti Amerikoje. Bet su teisės sayokoipis 
^susipažinęs Medvedis pareiškė, kad jis azyliaus teisęs 
nebenori, tada imigracijos pareigūnai jam patarė 
žiuoti namo.

Miroslavas Medvedis, praleidęs 24 valandas paktfiš- 
I cių sargyvos ligoninėje ir “išsipagiriojęs” nuo išvįrįų- 
į mų, buvo atvežtas į Amerkos pakraščių laivą, kuriame 
i parašė pareiškimą apie norą važiuoti namo- Tas jo pa
reiškimas buvo liudininkų patvirtintas ir paruoštas Val
stybės sekretoriui Shultz. ' A Nt

I Sekretorius, gavęs paties Medvedžio pasirašytą ujo- • 
kumentą, pranešė sovietų ambasadoriui Anatolijui Dpb- 
lyninui, kad Medvedis nori vykti namo. Viši Paties Męd- ■ 

K..uvictų Sąjungos jūreivis Miroslavas Medvedis lai- vedžio padaryti pareiškimai, kad jis nori gyventi Ame
bai LUvjo uapū idovu- jis uu karm rizikavo savo gyvy-> koje neturi jokios vertės, kai jis pakraščių- sargy^į:4 
be, buvo apdaužytas, šoko nuo sovietų laivo, kaip savo t pareiškė, kad non grįžti, tai jis bus išleidžiąinas -Įi-š 
laiku padarė Simas Kudirka, bet nemokėjo iš sovietų Amerikos. 

valdžios išsisukti.
šeštadenio naktį iš Reserve uosto išplaukė sovietų retPria^ Shultz, 

laivas “Maršai Konev”, ligi kraštų prileistas Amerikos 
brandžių javų, bet kartu išsivežė jis k Medvedį. į 

Piezidcntas Reaganas žinojo 22 metų jūrei--' 
vio Medv'.Jžio n°rą pasilikt’ Amerikoje, jis įsakė is- ! 
tirti Imigracijos pareigūnų nutarimą išvežti Medvedį i 
Sovietų Sąjungą — ir patikrinti atsakingų valdžios pa
reigūnų nutarimą išvežti Medvedį atgal į 
amerikiečiai ateityje nepadarytų tokių 
kias padarė prie prezidento Niksono 
ro toliau.

nuvę» prez. Kiksonas prisipažino kad
kos atveju »uvo padaryta klaida, sekmadieni Valstybės, kusias žuveles. 
Jepaitamei te aeziuravo t(<iunas i areigūnas Jolm Dean, 
kuris įsake pakraščių sargams atiduoti Kudirką rusams.. 
Pakraščių sargybos laivo kapitonas, nenorėdamas suriš-1 
ti Kudirką savo laive, leido sovietų žvejų policininkams 
Įžengti į Amerikos pakraščių laivą ir gaudyti Kudirką. 
Jis tuos sovietų policininkus gerokai apdaužė i1 pabėgo- 
Kudirka šokinėjo nuo vienų laiptų prie kitų, o rusams 
buvo sunku jį pasivyti ir pagauti. Bet galų gale jį sučiu
po, gerokai apkūlė, susiraišiojo, įsimetė į savo laivelį ir 
nuvežė i sovietų kalėjmą. Jo nešaudė, laive nepakorė, bet 
suruošė teismą, uždarinėjo duris, nuteisė ir išvežė į So
vietų Sąjungos šiaurėje esantį Vladimiro kalėjimą ir
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^RANGIAI KAINAVO NORAS 
TAPTI LAISVU

Odesa, kad 
klaidų, ko- 
ir tebeda-'

Dobryninas gavęs tokią žinią iš paties Valstybės sęk- 
, pakvietė laikraštininkus ir . jiems pra

nešė, kad jūreivis Medvedis yra sovietų transporto laįve 
, ir, kad jis nori važiuoti namo. Lakraštininkaį ųžkfaįasė 
! Dobrynina, o kodėl jis du kartu šoko nuo plaukiančio 
sovietų laivo, jeigu jis nori važiuoti namo?. Sovietų ąm- 
basadorius, pagalvojęs porą; sekundžių, atsakė P ’ {

— Aš nesu jūreivis, kad galėčiau atsakyti, kbdėr|is 
šoko į Mississippi vandenį- '• ęr- -r' /• /.'p:

Jeigu Dobryninas būtų jūreivis, tai jis galėtų ą^a- 
kyti, bet kadangi jis dplomatas, tai jis negalįs >t-

Simo Kudir-
Prieš 3 tūkstančius metų, ant upės tilto stovėjo du 

kiniečiai, žiūrėjo Į upėje' karts nuo karto ijįšo-

— Matai, kaip tos žuvelės džiaugiasi, plaukioja lai
svai ir šokinėja vandenyje.... ;

: j

Jo draugas pasižiūrėjo Į šokinėjančias žuveles ir pa
klausė :

— Ar tu nematai, kaip jos gražiai iš vendens iššoka, 
o vėliau ir vėl neria.... Iššoka ir vėl neria.

— Šokinėja, tai jos šokinėja, bet tu ne žuvis, tai pe- 
gali pasakyti dėl ko jos šokinėja. A ■

Praėjo tūkstančiai metų, kol kiniečiai išaiškjno, kad

ŽEMAITĖ

- ’ P
eb:n. eisiu.

■JO RADIJO

Praeįtp sekmadienio m.tRtį Si- ■
mas Kudirkos vardas ir keli žo-j y Tę^tiė. kad.mane, fiziškai ru- 
ijėiąi tttiskambėjo per visą kraš-^. stunįjį^įdavė pa-krašičių sargai, 

,;ą. 5.’ . ■ ’ ■ ' • ’ ' ’ • bet ‘jg^kymą mane atiduoti pa-.
j ' vedėi-'s potp* Ko- jĮarej^ę, patys JAV. iniįgrącijtos
ppe} Į«ė.ip prasitarė apie mūsų ' ’ “ ’

Šią Hakri-’-foas.'čh .ta“ m0 Simą 
Kudn-lfą. kuris prieš 10 metų a v 
daitgiwi: ’ Amerikos vandenyse 
riūo skietų žvė;ų laivo įšoko į 
mūsų įrikraščių lamą, buvo su- 
im'as, 'nugabentas į sovietų lai
vą, padėtas į kalėjimą, ir vėliau 
vis dėlto imigravęs į Ameriką.

— Ąšš perėčiau,- kad kiaušy-. 
tojarits^'šąkyįųnĖiei,' ar jūsų pa- 
tjrtjsį: įagzG kurią.pią.sįnę pana
ši į ukrairiečo jūreivio '.padėtį, 
kurį! rpržfeitą>sąvartę New: puie- 
aps uostė įn»gracijo> -p^Teigūnų. 
buvo 'nupabentas' i sovietu laivą.

— Parot e' klaidą,.-^ pataisė

ma!je atiduoti pa-,
r-l 

puT^jįi'Bai. dirbjt<jeji KGB še- 
lėlypį^kaip jie dirbo- New Orle- 

,3BS .IMŠte.

dirk^V tarė jronas Koppel. — 
Ar raistą nori mus-įtikinti, kad 
-Amerikos valdžios įstaigos kor.s- 
•piruąja kanu su KGB.

—ĮJgjip. Sunku patikėti, kad 
Jąisvajijąė krašte.būtų-'KGB fa.geA' 
tų,- įj^ančių imigracijom ir na- 
iūroĮUącjjos įstaigos šešėlyje, — 
tarė--Kudirka. . . .. .j

T&Gbįivo paskutiniai į;ĮSiri\o- 
- žodžiai. ’djdžLj^’ ra-,
dio .gtppmi paleisti lapkričio 6 
ilieąęs^naktį,' pasakyti Kalifor- 
nįjojp'lr paleisū po visa k rasta.

įįJDĘilVŠiDEGUONIUI, UŽTROŠKO DINdSAURĄI.
'/ ^k'A-’ -JAUKščIĄI, ŽUVY^ĮR ŽOLĖS

Cnicagos, u^jyeFsiteto moksli-
Triukai nęstatėį ka'd prieš G5 mi- 
liTŠįiU!* rpėtąN Užtroško visi Že- 

dinosaufai-
Užtroško  Aąvfien dipesaurai. 

ąęt' n|įrė visaip s žemės pavir- 
šmjė huvpgy^-; .. V .

t^ivo dideli galvi-

Taif hikaif 4ir-otavn| huvu }* 
baj daug ne tik Amerikoj*, Au»- 
tralijpje, Ąrijyjel Ąirikw- 
e ir kho<ę Buvg kęjjos

ptaosautų Tuiy< Vieftnr diQfwii, 
kitur mažesni, vianur jucdąini, 
kitur redesni. bet jie hivo la
bai p»aų>i<tę. Jeknt nebūtų į vy
kusi didelė- katastrofa žemeje. 

j tai dinos.-itU'!»i būtų užvaldę visą 
į l>asaii]Į. Jięms buvo labai pejcs 
sąlygos veistis.

Gtiiclogai įvairiose pasaulio 
vietose rado dinosaurų griaučių- 
Baltijos pakraščių durpynuose 

I > asti gana gerai užsilikę griau
čiai. Paskirriniu metu ir Ameri
koje rasta dinosauro griaučių, 
bet gyvų dinosav.rŲ niekur ne
išliko.

Tuo naciu metu ži.vo ir kiti 
Žemėje gyvenę sutvėrimai. Mo- 
kslmink ii vietomis rado tu sut
vėrimu griaučius, bet gyvų nie
kur neberanda. Tuo metu Že
mė e vaikščiojo ir paskriedavu 
labai geisti paukščiai, turėjo di
delius įr^canipio sparnus ir spar
nelius -apie ausis, kmiuos vadino 
pterodaKįerms. Gyveno labai 
s’.iprčųr ^įancąrerieei, kurie pir- 
muti kojomis ir .^antimis 
žmlydši’s kitus sučiuptus gy
vius. Bįtfį-c nepaprastai didelių

kifhb 
ras, buvb t*:

2ąį ilgesnis pasturgMnrėmis kojo- 
ĮBįs.t^įhrie mito vandenyje au- 
.ga narais įvaiiTom i s žolėmis. 
Paskm^ilėnns kojomis jie brai- 
džtoj^vyąndenyję, t> pirmutinė- 
.m; jie lenkė augan- 
ėias.^grtlres ir kitokias žoles ir 
ėdė.<4Ž'

vis, sū(ų^frtint<bailikiči£is. ? -
Buvo’Kaug įvairių krokotlijii. 

k e ng&Hf ir nėpap^siai Ąidė|ių 
vėžį nū Įyairibsę '^Įicsroiio. -vieto
se. bet gyvų niėk’Š' rlęūžtiko.:
‘• ■-'■ : '■ .-’ •■’■'■ i.

Piieš B .metus ^icegos uni- 
versitetą fižiėai ii- ’l^jennkai. bę- 
tyrinėj^tni įvajriaifJŽemės iška^ 
senas,priėjo įsftilj^me. kad >■ 
Arę. biRo jstikusi tylelė kataslro 
fa. žemę’ >iitrev'kė'>Ji3elė kojo
ta. Tas' suų-pnkiinąs buvottjks 

iiąd'labai siUpiiai
•ja žemė. N.uq įo sųtreij- 
Zeirėje kilo.(iidelis gaiš

degiib
n’s. Liepsnoja visą^ ^ejpės pavie
šius. Be te. nuo su^enkimo.pjKi- 
'iveržė Žemės .vidįįįįąay ;
'Nuo -sittiėiikmie-į pradėjo'jjfji- 

ti iš. vklai’s'ūepafą’Sstaiitruls^r 
tankūs šuodžfei. Tų; suodžių pa
kilo tiek daug, kad-jie apsupk 
visą -žemę. Nebeliko -nė vieno 
plyšelio, kuris nebūtų buvęs uz- 
dengras. • *•. ■■ A' • • ■ - <

Spėjama kad' pirmiauciaįžbu- 
Vo uždarytas ■ Pačifikc vancĮeny- 
ne. Gttl.ipagok sajoš. Salose bti- 
vusieji kabiai pajėgė pralįsti tą 
lengva idengtą klodą-ir-įleisti 
Saulės spindulius. Manopia, kati 

! tose salose ypač vaiidens gilumo 
■ je. .galė’o išlikti’ prieš Čl’ nulijo 
į nūs metu vandenyse buvusieji

■ < • - I

tų, kad prie sovetinės santvarkos-.nęgalimą gyventi: ru-Į 
sarus trūksta deguonies,kad galėt^-ląisvai kvėpuoti,jiems j 
trūksta laisvės, kad galėtų laisvajpkąlbėti, jiems trūksta gyviai. ■
laisvos Spaudos, rusams Lūkstą ^duonos, kad atvažiuotų Kur sudegė deguonis'ir žemę 
Amęrikon laivus' prisipildyti. ' > ■ apklojo storas suodžių klodas.

Xiroslavas Medvętįis-atplaukę Amerikon, kad gale- į tai^Saulės spinduH^ žemės pą- 
žuvis šokinėja, kai vandenyje nėra deguonies, |cai tyHl: oru pakviepuoti, su draugais laisvai-, išsikalbėti, 
vanduo tiek užterštas kari n po-s Ii Irvėnnnfi x --vanduo tiek užterštas, kad negali kvėpuoti. ?

Dobryninas norėtų, kad rusai, kaip kiniečiai' nežino- kad • galėtų čia pagyventi ir dūsuos su sviestu iki so
ties pavalgyti. - ' '•< . ’ ■ •

viršiaire. nepasiekė. Tada Žeihei 
užviešpatavo baisūs šalčiai- Šiau
rės ir Pietų ašigalyje esantieji le-

(NUkelta į 5-tą pusl.j:

Prabrėkšk, aušrele, tekėk, saulele, 
Spindėk, aušros žvaigždele!

Papūsk, vėjel,, varyk miglelę,
Pabudink vieverėlį!

Telaukia žmonės dangaus malonės 
Galo baisios koronės-

Išvysim šviesą, pažinsim tiesą, 
Sulauksim gero čėso.

Pabugs tamsybės ir neteisybės
Tikros šviesos galybė.

Išauš dienelė, spindės saulelė, 
Džiaugsis kožna širdelė.

Išgaiš piktybės ir nedorybės,
Atgis mokslas teisybės.
Būsim kaip buvę, mes nepražuvę.
Pragaištin nepakliuvę.

Gerai gyvensim, amžius pratęsim, 
Lietuvninkais pasensim.

Būsim doringi ir pakajingi, 
Parnešim blūdus, nedorus būdus, 

Naikinsim piktus grūdus.
Augsim dorybėj, tikroj teisybėj, 

Amžių baigsim linksmybėj.
Pražus girtybės, paleistuvybės. 

Barniai, pjovos, yagyštėsO- -
Žaliuos medaliai, čiulbės paukšteliai, 

žaliuos mūsų vaikeliai.

. - «. t • ■- .. ■ ■ ■

Papūs vėjeliai, siūbuos javeliai, ,A: 
Svyruos pa^sų: seneliai -- ' _ ;;

? ■ ' j k 4* . w *

Taip gražiai stlfarė, taip puikiai dainavo —< 
malopu klausytis- Tęvas žiūrėjo į vigus ir klausė
si- l£ai pabaigė, pasivadino Petrikę, apkabinęs, 
klausia:

— Iš kur tu išmokai tą dainelę?
— Nuo Kazinjięro.
-r- O įas jį išmdkė?

. Jii turi knygelę — “Auszros” 1884 m. Im
tąjį nnmerĮ, W yru. surašyta. -M'

— Kažin kas sudėjo taip gražiai?
— Juozapas l^įglovata ten yra parašyta, tr

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NAĖYS r x
H

“Draugas” šių metų rugpiūčio mėn. 9 d. tal
pino įžangini: “Dažnas pasiteisinimas —Aš nie
kur nepriklausau.”

Atrodo, kad “Draugė” atsiranda kažkoks 
naujas “redaktorius”, kuris sayo bene pirmą ve
damąjį pradeda taip apibūdinti ir kaltinti išei
vijos lietuvius: — “Aš nepaklausau niekur, kur 
organizacijos pešasi. Kai ttbi bendruomenės su- 

» >
Ir taip kartoja eilę mdtiį. kartų nevengda- 

rtetflalkydamas papras- 
etikos- . t j

Manau, kad tai būtu, išmintingų žmonjų,
.. ...  ..<4, . . j®;- j. -A— Arh* 

vieningai dirbkirpe lietuvulU d«bą, arba ęikit 
po šimts kelmų.” Kas ndH dirbti Gizelyje ‘ ir 
nesantaikoje? |

Kai, sutikęs pažįstam^- ja paklausiau, ką 
reiškia ^Draugo” vedamojo autoriais A. M. ini- 
cialai—jis nesvyruodama# ktgakė:“Amšinas Me
lagis”. Nustebau ne Jo pasakymu, bet tokiu;pre
cizišku'aptarimu- L •

(Bus dąttglau) w

? sitaikys, tada ir aš prisidėsiu.

aš iš tos Jjcnygelėg Išmokau . Kazmieras turi VĮ- ma$ įžeidimų ar 
. sokįų knygelių, jpsp yi’a dainelių gražių gnu -čiausios spaudos etike 
,žiąųsių...-. '..J,' / . . ", ;

— Na, .kai paipatysi Kazimierą, paprašyk, j kunė taip tiesiai nusakė škvo pažiū'ą: 
j kad įr ip^n duotu pasįkaityti. ” 1 .

1 tą roplerfų6 skaitykite Visi....

šokių knygelių, jps^ yra dainelių
t - • * *

4;

—: Grėrai, gerą*|, tętuįęli. jis atneš vsą plunš-

ir mergikės pasižiūrėjo į kits Ui- Į 
tą, motina ]inkrm*t prasijuokė, attikėlė nuo 
telio, vjai pūkai ją pa4ėjo darbą,suklaupę,^ 
kalbėjo gaterius ir ilvaikj^ojo gulti.

(PabsųhD

kGINK 
NOV

žaliuos pievelės, žydės kvietkelės. PATf Vkaityk ■? Kifūs PAltl
Žydės mūsų mergelės. ty T| hlfNpAimT*NAUJ!E 4—NaUjIetv'f.. < I tirto



L Lietuvos Aidai

I

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

2646 W. 71st Street ;

Chicago, Illinois 60629 

Tek£ 778-5374

i

- 

u

l

DR. PAUL V. DARGIS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Westchester Community klinikas

Medidn^t džrtkforivi

19JS S. Monheim Rd, w«ch«t®r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom'?

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

St Petersburg, Fla., 12:30 val. p.p.
U WTIS stories, 1110 AM banga. 1

2646 W. 71st Street * J

,41 V hvf

U n >

vigeliai Pasiusime nneziia. kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYM: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

Dr. ALG. KAVALIŪNAS

ginis venų-, išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

Chicago, M 66629
TeL: 585-2802

OPTOMETR1STAS

KALBOS KAMPELIS
8 O kaip su žodžiu ieva, ieš

mas, ietis,. ieškoti rašyirgi,-Juk 
čia pradžioje žodžio tariame- J, 
o rašcine į. Minėtoji kalbos ko
misija Lietuvoje buvo nutarusi 
ir šiuos žodžius rašyti su j, bet 
pasipriešino'"bibliotekininkai, en- 
ciklopedininkai 'ir kiti... Kalbi
ninkai nusileido ir šiuos žodžius 
paliko be j. Paskui spaudoje pa
sirodė kronikos, kad dėl tokių 
materialistų motyvų atsisakyta 
principo. Tikrai keistai atrodo, 
kai pasižiūrime,', kad ir Į toki 
sakini: Jie nuvažiavo i'Jiezną.

Čhicagos Transit ' Authority 
(CTA) Visuomenės Santykiu 
Koordinatorius Demiis RedJUoiųi 
;stovi pačioje dešinėje) demons
truoja Įrengimą, kuris yrą-toaij.- 
dojamas išspausdinti Sęnioi’. Ci
tizen CTA Photo ID Di&ount 
Passes Brigthon P4co Ethnic Ce- 
nior Services būstinėje .(Bėssj, 
Midland Federal Savings pAsta-.. 
te. 4040 Soi Archer Avė.

Sėdi iš kairės į dėšihę Šventos 
Agnės Parapijos Senior Citizen. 
Klubo pareigūnai:-Anne Pola-į 
cek. pirmininkė; Roland‘Fortier, 
iždininkas; Marge Martin, sek- 
retorė; ir Larry Dalugą, vice —

piruu^Hikas. A -( Ketvirtą penktadienį nuo 10 vai.
Sttįįš kairės j Asinę; John'P“ ikl 3,vaL M1- Nelytų iai- 

; Be„ texjzWiuS R<> Iku blls **<■• CTA žemė-
Deil j Ą.. vSimęnas, CPA; Bgss vėj- 
d-ybosįMiary s Eric SherwCkM;
Besš. -Teisi gi s Patir&jps'- Rabert

tic Committeeman: B§SS; Eįtrui 
įlinkas Juozas Kulys; Ray- Ją- 
gieįškh BĖSS Vadovąujanti^IM-; 
rektorė Vida- Barbnaitytė.
Branch Vadovas Midland Fede-- 
r al Savings Leonard 'Ciapas. ; į

CTA -Įkūrė B.ESŠ’s bųstihėje’ 
.informacijos, centrą,. kuris veils-’ 
riii(jlafes,/kiekvieną, .mėnesį, kas

lapius ir literatūra, pavyzdžiui, 
ipformaciją apie autobuso kuL- 
lųrines keliones ir apie spęcią-. 
Ims autobusus, kurie tarnauja 
invalidams. Bus gajima gauti iri 
Senior ' Citizen CTAPhcto ID - 
Discout Passes ir šiaip autobuso-,/ 

- Važiuota jiem bus teikiama pa-^ 
-gelba.

F Dėl platesnės informacijos te-’ 
4 ef oliuoki t e Audrei Kižytei arba- 
Vidai Baronaitytei — 376-6565.

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFt )RMA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDillONED KOPLYČIOS

2618 W. 71st St.- Td. 737-5149

ir “contact leased’. įrašome su -j, o Irrt 
oai galimas daiktas? kad ateityjeį 
ir šiuos žodžius rašysime su j,Į 
oet kol kas juos teberašome be j."

NKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

?656 West 63rd Street
• -* * : r — - : - . < j u-

xidos: ąntrad. 1—4 popiet.

ieškoti. Ievos, čia visi keturi žo- pradėjo iešketi minėto suodžių 
tižiai Jie. Jieznas, ieškoti, Ievos slupJ^fo/W^ur jiįpš^reikėj^ 
tariami vienodai -^.su?h Vet du kitiif^^p giliai,:
-rašomeku-j, o kitus-, du su. i. La- bet vjįri^-^^ę buyp paviršius sau- 
>. <-> i rro 11 TV's <1 c ft L-4- o Ir-s rl o>oi4--r rl O . _  ’-hTj r* ' j -iv- i ' ■»

K

I

Telef. 476-2345

TRYS MOJONIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR NŪS
idėjomis, ir vaizduojamais žmo- 
.nėmis, ir-lietuvišką dvasįa^šreiš- 
kiančiomis kūrybos fąrįttiomis. I

sespjž^ai• ūęinėtą suodžių duokš 
Uį rag#, Jįe nustatė, kad prieš 
65 mąijęąįis metų gyvenusieji' 
.dinosihį'ąi,-pterodokteriąi, kr©r- 
k9.di|^į'jr kiti buvę gyviai už-’ 
troškų.-Jęigu būtų užsidegęs ir 
vandue,:tai žemž būtų-Ėkusi sau. 
sa, k^^lėnulis, jcSis gyvis ten

Įtrauktas Į-mokyklų programas, | 
paskleistas per-chrestomatijas ir j 
vadovėlius. V-'Krėvė vaidino ir j j 
labai svarbų ugdomąjį, -tauto;! 
auklėjimo vaidmenį. Jis Įaugo J > 
kėtuvių tautos širdį, ugdė lite
ratūrinį skonį. Jo sukurti pei-so- 
:?iaž?j-pasidarė tautos dvasios ręiš ^i 
kėjąi ir savo- populiarinu u galit

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero

-1

degti ere buvusio deguonie.

I

Florida

tieužtįaųkta.

ką
PERK KAUSTYMAI

Tdef. 778-1543

^Lietuvių Literatūros Istorija 1

sen
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdriusui p«rkr»mtymaj 
Is įvairi y efstutnę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5994

š

I
Prostatos, inkstų ir žlapn-mo 

takų chirurgija.

O?i»© ttltfosus: 776-2S8C,
Setidendjeg 44&-554I z

I

skąld^i,; įspėjo . mokslininkus,. 
ką<| Čhicagos kiemą padegdami

* Prie kuklaus Kūčių stalo 1 
nutaiką pritiko pergyvenamam 
momentui. Jau septyni metai,, 

ėmei, atė-’ kai besikeičiančių okupante; nai- 
i su-

• V. Krėvė yra milžinas mūsų, 
lifėYąįįroje. Te>ringėj -sakė prof. 
A. Sertnas. kad V. Kęęvė. kūryba 
savo monientaliimui Įyra verta 
Nobėlio premijos. Jis pats yra
pasisakęs, kad jam -rūpėjo pri-l • Brangu yra, kaip nori 
keltimtilžinu dva-i^, Tą dvasia j nors pirkti, o pigu jei nori 
jis tikrai prikėlė — ir keltomis nors nar duoti.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 8:30 vaL ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 
Tninsliuo|amos iš mūšy studijos 

Marqu«tte Park*.

Vedėja — Aldona Davku« 

7159 So. Maplewood Ave.

IR. 1QR-

I 
I

c — Naujienos. ChicACO. 8. TU. V.’edne.d

TMtODM ARE 
AfiAHUT THf 
IRATE OWE R 

TR4« TO 
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

SUDEGUS DEGUONIUI, UžJ 
TROŠKO DINOSAURAI,PAUK

ŠČIAJ IR -ŽUVYS ' z'

Atkelta, iš 4 D31.

fhi dar- ir šiandien neatsileido
Žemė šalo tūkstančius metų,; 

kol Saulė pamažu pramušė tą. 
uodžių sluoksnį ir privertė pa

mažu ;į kristi ant Žemes pavir-. 
jaus. Kur buvo vanduo, tai tie 
suodžiai buvo išmaišyti, o kurį 
vandens nebuvo, tai suodžiai su
darė keliu colių sluoksnį.

Prieš 6 me ns moks! minkai

VANCE FU

Leidimai Pilni iodrtuds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T»L R25-8O63

f

SOPHIE BARČUS

H t ĄfrJ IMS

. TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NORLE VIRTUE- ■ • £KC£PT WHCN f/C'S 
DAMNS. NEVER- TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, '

.SOONER OR LATER HE 
MAY PO THE, 
UNEXPECTED/

•H0W M SCAT1RTC
> TO PMUCT YOU 
N AUTO AOCWfcNTl
• ACCmi W to TH£

UVING, AMERICAN 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEMO TO RESTRAIN THE I0W 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AfcB INC&EASG SURVIVAL 
CHANCES.

ėių metų žiemą. -be$'%' 
ams buve suskaldytą^o žiemosi kinama tauta su vis labiau 
beuž^ąųkta. - . ■ . , kaustytomis, skausmo širdimis

^i^iJhūtiune net^troške. tai Į meldė užgimstantį Išganytoją 
greičiau priartinti mūsų praras
tą laisvę ir Nepriklausomybę.

Ši taikos ir ramybės šventė 
mums buvo dar tuo skaudesnė, 
kad joje dalyvavom išmesti už 
įstatymo rybii. išbraukti iš gy
venimo. ir Dievo pagalbos bu
vom labiau reikalingi negu bent 
kada nes buvome persekiojami 
pikčiau už laukinius žvėris.

"‘Partizanai’

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

būtume sušalę. Laime; kad skal-, 
(lomai adomas deguonį© nepade- 
gė. Kometos stuktęleįiinąs buvo 
supEėsąis,-negu ateėao -sprogi - 
n)ąs."
- ■ ;-P—---- Reporteris

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
I.ACKAWICZ

I

I
i
i

Laid,.- .n iy Direktoriai

2424 West 69i h Street — Tel. RE 7-1213

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

■ '' ““

VASAIT1S-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



k Lapkričio 3 d. Market Parko 
jarąpijos sajėje Įvyko v'cnw 
pranešimas visuomenei apie VL

APIE LAISVĖS ŽYGJ BALTIJOS JŪRA 
' - .u- t*?

vės žygiui pugrąsinuo kommut. 
t ins, iš ibid'tk . I š I. Grinių 
atsakė, kad Va ario 16 gmanari-

■lKu organizuotą kelionę laivu! jos mokiniai kasmet per Velykų 
Baltijos jūra, kuri atidarė ALTo I atostogas yra vežami į ckupuo- 
4aldybos narys P Bučas ir prr- tą Lietuvą, šiemet, jierm ten be-
minusiai pakvietė pakalbėti šio 
vvgio dalyvę ‘ Laisvosios Lietu
kuos” administratorę, vienintelę 
jia!y”Uvūsia lietuviu tautiniais į okupuotą Lietuvą nebus įleisti, 
iūbais, Gražvyda Giedraitytę- ( 
*■ Toliau, labai išsamiai paįvai-

takojo dalyvė Ofeli a Barškefy- 
iė, kuri pastebėjo, kad Sovietų 
JŲisijcs pareigūnai prieš išplau
nant laivui, tą rytą norėjo, vi- 
Jįi nesiderėdami dėl kainos, jų 
Shuomuotą laivą nupirkti.

Toliau kelionę sutrukdė pra
nešimas, kad laive yra padėta 
Jįombą, patikrinus ir nieke ne- 

ifgdns, paskui visi Keleiviai įei 
nąntieji į laivą buvo tikrinami 
Kęt su šunimis ar neturi sprog
menų. Vyriausias kelionės daly- 
..yis buvo 70. o jauniausias 4 me
lų amžiaus.
į/Ties kiekviena Baltijos valsty
bės teritorija praplaukiant, bu- 
■^o sustota ir atliktos įspūdingos 
■gereiųonijos, kurių įdomiausia 
bųvp ties Latvija. Kelionės daly- 
-įianiF;, net akys ašarojo, kai 
jjSena latvaitė deklamavo: ‘‘Lat- 
jvdjjl, ai tu mane gi: ui?”
-Latvių laive buvo 100, o estų ir 
lietuviu po 50, tad latviai visur 
įspūdingiau ir pasirodė ir kai 
^:ir padėjo estams ii lietuviams, 
jjįjpaČ giedant jų tautinius hini- 
fpus. Ties kiekviena valstybės te-

Trečiasis sąskrydi.* rengiama; pagerbs aleksanūką capuk^

sivaišinant,; poJitrukas Petroirs 
pagrasė, kurie vyks laivu Balti
jos jūra į Laisvės Žygį, daugiau

tada iš 10 įsiregistravusių, 9 išsi- 
bratikė. Vienas iš Vasario 16 gi
mnazijos rėmėjų ėmė aiškinti, 
kad ne dėl politruko Petronio 
grasinimu, bet dėl lėšų išsibrau- 
kė.

Inž. Grinius atsakė, kad prieš 
žygį buvo spaudoje paskelbta, 
iog vykstantiems iš Europos jau 
nuoliams kepenė apmokės VLI- 
Kas, kas ii buvo padaryta.

S. Paulauskas i

mėn 3! ir birželio 1 diel 
Gal t i bus paskutini “t, 
Toronte. *

Temis dienomis nepasitaikė ii
gas savaitgalis, bet numatytos pa 
talpos Lietuvių Namuose peiMl' 
gą savaitgali yra užimtos ir Vi
sos dėtos pastangos sukeisti da
tas buvo nesėkmingos. /j.

Teikimės, kad dar dirbantieji 
"Aušros” auklė'juiai-ės, po de
šimtmečių praleistų daibovie- 
tėse, sugebės išsikovoti vienų 
antrą laisve dieną iš savo darb
davių ir su pakilusia nuotaika, 
ne r.- trumpam, galės tariąĮoaj 
sugrįžti į mokyklos laikus. /

Rengėjų pavestas,
B. Stundžia’

Norėdami gauti daugiau irrfpr 
macijų, pranešti apie dalyvavi
mą, rašykite ar skambinkite-?-

Antanui Rūkui- 7
46 Viamede Cr., Willowdale, 

Ont. Canada M2K 2A8. TeŲ — 
(416) 221-1348.

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

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

* • t * . f* ' . ; /

|212 W. Ormak Ro*d Chicago, HL T»L 847-774j

KVIESLYS BUVUSIEMS ,
“AUŠROS” GIMNAZIJOS

MOK1NIAMS-ĖMS j

Dažnai girdėdavosi dainuo-; 
jaut, kad... jaunystė ta neamži-' 
na”..., bet niekas nedainavo, kad 
senatvė būna dar mažiau amži-’ 
na. ’ ' j

. Ne vienam anksty varne saulė- ( 
lidyje-. mintys nusėlina Į jaunyš- susirinkimas \jvyks š. m. lajdcri- 
tės dienas, vietas, prisimenant čio 14 d., ketvirtadienį, 12:00

.draugus, patirtas nesekmes iri va] , Great American Assn_ pa~ 
padarytas išdaigas. | talpose, 5201 S. Western Ave.}'

Daug metų praleidome mokyk Chicagoje. Kviečiame nares <ia- 
lose, bene dalį vaikystes ir, di-f lyvauti. Valdyba
desnę dalį jaunystės. Mokyklos/ --------------------- /• {
dienų neina ištraukti iš prisimi- j .— R, Lietuvių Bendruomenėj

pynės, net ir sapnuose Marquette Parito apylinkės tra-

Trumpai

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 17 dieną, po
Bostono lietuviai pagerbs inž. Aleksandrą Čapliką. ALTo

' Bostono skyriaus pirmininkas ir įvairių lietuvių O'ganį-
— j cijų veiklų natį.

i •

SLA 134-tos Moterų Kuopos

nimu

Pietų.

Pagerbimas įvyks S. Bostono Lietuvių Klubo patal
pose, esančiose 368 W. Broadway.

Povilas P. Dargis sekmadienį skris į Bostoną ir da
lyvaus A.čapliko pagerbime. Aleksandras yra Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj vicepirmininkas.

434-3713 ir 434-4645. Valdyba 
rjush. '

BUTŲ NUOMAVIMAS
4 NAMŲ PIRKIMAS •PARDAVIMAS • VALDYMAI 

£■ NOTARIATAS • VERTIMAI.

TBŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTCXI

f. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE.

6529 So. Kedzie Ave.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

I 9 butą mūrinis Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui, Gerąs inves
tavimas. ’ -

3 butų mūrinis su. garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nabrangus-

ŠIMAITIS REALTY

*
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkirra. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III. 7
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visn riA 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tęlman Avenūe 

Chicago, IL 60629 J

434-9655 ar 737-IŽ1

DETROITE GYVENUSIŲ
KŪRĖJŲ DARBAI

Vasario minėjimo proga yra 
numatomas Detroite ir jo artu
moje gyvenusių ar gyvenančiu' 
lašyfojų pasirodymas, būtent:< 

-Vytauto Alanto, Medardi Bavar- 
sko, Vitalijos Bogutaitės, Jurgio 
Gliaudys, BaEo Gražulio, Ju
liaus Kaupo, Kęstučio Keblio, 
Petro Melniko, Vlado Mingelos, 
Austės Pečiūraitės, Alės Rūtos,
Marijos Sims Čemeckytės, Vy-i 

tauto Tarvainio, Prano žara u-Į 
kos (P. Nato). Organizuojama 
minėtu rašytojų darbų paroda.i 
Minėjimas įvyks 1986 m- vasa-l 
rio 16 d. 12 30 vai. po pietų Die-j 
vo Apvaizdas parapijos salėje. ST. PETERSBURG, FLORIDA, 
Southfielde.

— Lapkričio 13 d., 12 val. Chi- 
eagos ukrainiečiai ruošia protes
to demonstraciją prie Dirksen 
namu esančiu 219 So. Dearborn.

glorija buvo pašventintos jų j lenį-a prieš mokytoją atsistoti, dicinis VAKARAS įvyks š. m.
Tose dienose vystėsi draugystės lapkričio mėn. 16 d. (šeštadie-1 
ryšiai, mezgėsi pirmosins mej- 6:30 vai. vakere parapijos 
lės, ištikdavo pirmieji nukly- Salįe, 6820 S. Washtenaw Aye.J 
dimai. - j Meninę dalį atliks Leonilija'

Skaitlingą, auklėtinių būrį per- \aikiltyte ir Viktorija Grigelai-j 
leiko Kauno’‘Aušros” mergaičių tytė,akompanuos Robertas Moe.j 
ir berniukų gimnazijos. ■ J kusj'■

. Buvusių mokinių dabar užtik-., ' .. p ’ • . _ /.'- .
si' daugelyje 'pasaulio kampelių/ Bus pristatyti ir pagerbti stam- 

"l nariai.
ties slenksti, likusiems šarma gal Vakarienės mėtų kalbės Taikos 
vas padabino, užtai nautas poil- įr Laisvės žygio dalyvės. Buš jr 

.^kę. ir 7 komunistai — du iš i si? atėjo . 4'kitų jvąinimų.. . .r J

.Svietų Rusijos ir 5’ir okupuQ-1- 7 Yia nenuoramų, kurie jau duv Lietuviškoji visuomenė‘'iiįra- 
s Lietuvos, iš kurių 1 "moterisJ kartus pakvietė buvusius auklė? Joniai kviečiame šioj vakarienėj 

fxDr. Kriaučeliūnas ušklausė ar tinius-es susirinkti, pasižmonėti, dalyvauti Vietas galima užsfea- 
Jbisybė, kad Va-saric 16 gimina- atpažintųmok>lo dtįugų-ių pasi- kyti pas valdybos narius arbą giausiai dalyvaukite Nominaci-

iose. -. ■
Genovaite Meilrunienė.

Susivienijimo Lietuviu. Am e- 
rikoje sekretorė

.tautines vėliavos. Kadangi lietu
vio kunigo laive,nebuvo, tai tą 
pareigą atliko viena Kanados

VLIKo valdybos vicepirmi- 
ikas inž. Liūtas Grinius nupa- 

4$kajo sunkumus šį žygį orga- 
jilįzuojąnt, kurį atliko Latvių-Fe- 
%feracija ir VLIKas. Iš lietuvių
jStfgaišžacijų pirmoji auka atėjo Ne vienas jau neržengė uebū-- ■ besni aukotojai- ir nauji 

’^‘ Čikagos — Tauragės klubo. Į 
geismą Kopenhagoje buvo at-

iįjjos mokiniai, užsiregistravę Jais keitusiu?, yęidus. j ■ 
---------- ’ ■ ■ '■ ' s------------------- --- ■.-■^yįį.

Naujienose galima gauti <
AUGUSTINO PAškONK)

j

skambinant telefonais:778-

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina 34.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UI., 60608

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 311

Persiuntimas — $2.
1967 metais ifilefdo Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ DĖME

SIUI . :

1985 metais nuo gruodžio mėn. 
1 dienos ir baigiant gruodžio 31 
dieną Vyksta Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios 
Tarybos Nominacijos.

Visos-SLA kuopos gruodžio -- 
December mėn. privalo sušaukti 

į visuotinus narių susirinkimus ir 
stiširinkinlubse atlikti Nominaci
jas į SLA Pildomąją Tarybą.

Visi SLA nariai kuo’ skaitliu-

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1C2

4259 S. Maplewood, T«l. 254-745?

REAL ESTATE — OUT OF TOWN > 
Nuosavybės — kitur

Taip pat daromi vertimai, giminių. 
■'žkviF’tim^i. pūdomi pilietybės Įra

šymai ir kitokie blankai.

Saulius Šimo liūnas, (kambarys), 
Detroito Liet, organizaci 
centro vice-piriniiiin'Ka^.

I Modemus 2 mieg. Florida room 
Aptvertas vais

medžių sodas. Galima ir su bal- 
j dais. Beach’ius. susisiekimas, ap-

Homeowners insurance 
Good seryice/Good pries “.

F. Zapolls, Agent 
3208'A W. 95+h St 

Everg. Park, IlL

Antradienį- ’aukso uncija’ šftšft.-mi 
, . kainavo $323. Skambinti 1-213^21-9672. . 

įRasytu Į5pl7-23rd^ Aye., So.
- Gįdfporfj Florida, .Savininkė

Naujienoms, /reikalingai- raidžių -rinkėjas, Puikios 
1 darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.
- Pasiteirauti galite., telefonu 421-6100 arba darbo valan-
- domis užvažiuoti į 1739 S. Halted St;, Chicago, Ill. 60608

-TWIN. LAKES, MIS.

Restaurant I Lounge with ow
ners apt- Seats-approximately 
100. Est bus. Call Val at Cen
tury 21 — L. Hodges Realty, 
414/877-2103.

O REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Adyokatai.. ■
; GINTARAS P. ČEP1NA8

Darbo Talandor. ..Kasdien: nše '
9 vaL ryto iki B ViL vakaro. 

Žeštadd ndo 9 .VaL r. iki 12 Tai i.
į. pagal ausitarimA. J; . ’

TeL776-5162 /-
1Š4S Wart 63rd Strati

Chlea«, DL 60621

’Nature’s Remedy.
for CENTU, OVERNIGHT RELIEF Of CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get relief 
tht Nature's Remedy way. Gently. 
Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tomght and feel better 
tomorrow.

PASSBOOK 
SAVINGS...

knNrxt R*»»« 
hid on S*»tns«

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE’S 
REMEDY 
yi 
MCOCC 
FOO OCTiiS

7 us for 
financing.

AT 001 LOW UTŪ

-z_._ . . ________

Jlutual Federal
Savings and loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

P®lM Kawiautka*, Pre*. Tel.: 847-7747

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e m a n D e č k y f 

TeL 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805 -687-6000
Ext R-9617

For current federal list

MISCELLANEOUS 
)vi)rū» Dalykai

860.00 PER HUNDRED PAID j 
for remailing letters from home! ( 
Send self-addressed, stamped 
envelope for inform ation/appli. ' 
cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle, NJ 07203. ’

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
- Darbo valandos:

Nuo 8 ryto iki 5 vah popiet 
feštadieniais pagal susitariu

*606 S. K»dzl« Ava.
Chicago, 111. 60629
TeL: 778-8000

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120 ) 776.8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C Dorsey Labor* toriw, tXMelon of
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 68S0L

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, November 13, 1985


