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LIBIJOS LAKŪNAI MĖTĖ 
NAPALMA GAISRAMS KELTI

. NELAISVĖN PAIMTAS LAKŪNAS VIEŠAI PRISIPA
ŽINO NAPALMU PUOLĘS FAYA-LARGEAU 1

NDŽAMENA, Čadas.— Nelais- patys neina kovęn, kada patys 
Čado gyventojai tarp savęs ko
voj a. ; .

Čado prezidentas Havre baigė 
aviacijos mokyklą Prancūzijoje, Į 
bet prancūzai neims ginklo prieš 
kitus Čado piliečius. \

MEXICO > ,

PREZIDENTO PAREIGOMS TEISMAS 
PRISAIKDINO GYNYBOS MINISTERI

vėn paimtas Libijos lakūnas 
aviacijos majoras Abdul Salim 
Šafadim pareiškė žmonėms, 
kad jis ir kiti Libijos lakūnai 
buvo priversti naudoti napalmą 
gaisrams sukelti, kai praęitą; sa
vaitę bombardavo Faja-Lar- 
geau. Jis tvirtina, kad Libijos 
kariuomenės vadovybė duoda 
napalmą lakūnams ir liepia kelti 
gaisrus Čado oazėse ir mies
tuose, - ; ’ ' ;

Majoras šafadim pirma buvo 
nuodugniai kariuomenės vado
vybės apklausinėtas, o vėliau 
Čado prokurįtūra leido jam pa
pasakoti susirinkusiems žurna
listams..
| Majoro šafadim lėktuvas bu
vo numuštas taikliomis priešlėk
tuvinėmis patrankomis.

Libijos lakūną nuvedė 
j užs. reikalų ministerijon

..Čado vyriausybė, apklaųsinė: 
jusi numuštą Libijos lakūną ša
fadim,'jį atvežė į Ddžameną, nu
vedė į.užsienio reikalų- ministe- 
rijos salę ir parodė Čado bei už-j pusės- svorio, ‘palyginus su ahks- 

' ogus

J

EGIPTAS TURI RADARI
NIUS LĖKTUVUS

TRIPOLI,— Libijos yyriausy'-' 
bė labai nepatenkinta, kad pre-' 
zidentas Rėąganas pasiuntė į 
Egiptą radarinius lėktuvus, ku
riuos Egipto vyriausybė palei
džia skraidyti Libijos teritorijos 
pakraščiais. Chadafi pareiškė, 
kad jis pasiusiąs Libijos naikin-' 
tuvus prieš radarinius lėktuvus,' 
jeigu šie įskristų į Libijos teri
toriją. :

Dabartiniu metu radariniai 
JAV lėktuvai, yra daug lengves
ni. Juos', lengviau manevruoti. 
Lėktuvui reikia pakelti tiktai 

- vieną radaro ’dalį; "AflkŠčKu i«i- 
:kėdavo iškelti visus ratus,’tuo 
tarpu dabar radaras yra tiktai ,
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• Pirmadienį Guatemalos gynybos ministeris pašalino prezidentą E. Rios 
Monlt, o vėliau pats pradėjo eiti prezidento pareigas.

KARIUOMENĖS VADOVYBĖ NEPA
TENKINTA AMERIKOS PRAMONE

AMERIKOS GINKLAI NETIKSLŪS,įNES PRAMONĖ 
NESILAIKO KONTRAKTO Nt^lgPYM^

WASHINGTON’’ D.C— Arne-
5

slėnio jaikraštihink^iĄ.^ Jie tu
rėjo, •teisę/apkiausnį^.^ajorą 
Šafądųn: į / ' '> V’ lk .
'* 'Majoras Šafadim skridčK Sp-

’-.^gamybos.karo iėktr^u.^a- 
barišmu;. metu minėtas.j l^ct^i^s. 
yrą • > Čado vyriausybės ž*higgęt 
N^išven. paimtas 43 metų niąĄ 
jotas, gana laisvai kalbėjo ang
liškai/ ' r %
\:Kadą jį vedė iš užsienio'mb* 
nisterijps, tai jo rankos, buVo sū- 
rakyįp.s. Ministerijon jį atlydėjo 
15 Čado kareivių, gerai gink
luotais moderniais ginklais. Ka
da lėktuvui pataikė kulka, tai už 
poros minučių motoras pradėjo 
drebėti. Lakūnas buvo privers
tas iššokti.

Elen 
duja

konti

mas 
union.

iš- 
vaikė d'v-i ’bų^istų- vienū.oiių gru
pes, kųr^)s'’?fe^^v^’pykosi, 
mūsosi-;ir ,vieną%vienuolį, už
mušė. 1.

— Radijo komentatorius ir te
levizijos pranešėjas Hahėy Flynn 
mirė pirmadienį’ šiaurės Chica
gos ligoninėje nuo vidurių krau
javimo.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo H12.

— ^Druskos stoka duoda ener
gijos' žmonėms ir gyvuliams 
jos ieškoti. ’

Karalius J u an Carlos labai 
susirūpinęs Ispanijos jūrei
viais, kurie buvo tanklaivy, 
kai šis lūžo ir kilo gaisras.

Moamar Chadafi į Čado 
žemę neįskrido

Lakūnas šafadim papasakojo, 
kad pats Chadafi ateidavo apžiū
rėti lėktuvus prieš išskridimą 
į Čadą. Vieną kartą, kai lėktuvų 
eskadrilė skrido į Čadą, tai kar
tu su lakūnais skrido ir valdo
vas Chadafi. Lakūnai įskrido į 
Čado teritoriją, o pats Chadafi 
apsisuko ir grįžo atgal į Libijos 
aerodromą.

Prancūzija padeda čadui, bet 
prancūzai neteikia jokios kariš
kos! pagalbos. Ji duoda Čado vy
riausybei reikalingų priešlėktu
vinių patrankų, bet prancūzai

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 10: Laurynas, Lai
ma, Normantas, Eitvilis, Avie
tė, Gedgaudas.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58.
1 Oras šiltas, vėjuotas, vakare 
palyuos.

rikos kariuomenės vadovybė la
bai nepatenkinta krašto pramo
ne. Jie. Tvirtina, kad pramonė 

traktų nurodymųąi | 
Tt-įį.-’f’w Amerikos šoviniąįį
Į^ęj&raikė į? tikslą vien dėl to. 
!kad gamintojai nesilaikė kon
trakto nurodymų, — pareiškė 
karo jėgų štabo viršininkas gen. 
John A. Wickham Jr.

- Martin Mariėta. bendrovė ga
mina vidutinio dydžio raketas. 
Iš 1& paleistų raketų, 5 nepatai
kė, Du nepalaikymai įvyko <lėl 
nekreipimo dėmesio į kontrakte 
padarytus nurodymus. Dabar 
viskas tiksliai apskaičiuojama ir 
į kontraktą įrašoma. O kai ben
drovė kontrakto nesilaiko, tai 
kariuomenės vadovybė Labai ne
patenkinta.

Kariams turi gaminti 
geras priemones

Gen. Wickham tvirtina, 
Amerikos pramonė turi geriau
sias priemones ir geriausias ga
limybes, tai kariams, lakūnams 
ir jūreiviams turi gaminti ge
riausius ginklus. Generolas yra 
įsitikinęs, kad pramonė gali pa
gaminti, jeigu tiktai prisilaikys 
nurodymų.

Jau visa eilė atsakingų parei
gūnų skundėsi krašto pramone, 
bet štabo viršininkas nurodė, 
kad. be blogos, neatidžios gamy
bos, ir kainos keliamos nepa
prastai aukštai. ,

Generolas Wickham yra įsiti
kinęs, kad pramonė gali paga
minti aukštos kokybės prekes, 
o jeigu kartais pasilaiko klaida, 
tai ją gali paslel>ėli pirma, negu 
prekes išsiunčia.

Bloga gamybos kontrolė 
viską pabrangina .

Krašto apsaugos sekretoriaus 
pavaduotojas W. Paul Thayer 
tvirtina, kad gamybos kontrolės 
stoka pabrangina visus gami
nius-nuo 30 iki 50%. Admirolas 
Frank>C. Collins tvirtina, kad 
gamyba, neprisilaikant kontrak
to nurodymų, viską žymiai pa

kad

CLEMENTSĄ PAGERBIA
KATALIKŲ BAŽNYČIA

CHICAGO, Ill. — Praeitą sek
madienį žurnalistas William A. 
Clements gavo saulės -smūgį 
Michigano valstijos saloj, - ežere 
pakraštyje. c ■-

Jis be galo įskaudino kardino
lą Cody, kai patikėjo vienos vie- 
nuolės Sun-Times-redakcijai pa~

PREZ. OSCAR MEJIA VICTORES PASKELBĖ 
RINKIMUS. PANAIKINO CENZŪRĄ

GUATEMALA, sostinė.—Gua- gyventojų. Dauguma guatema- 
temalos kariuomenės vadovybė liečiu yra katalikai, 82% kalba 
sukilo prieš prezidento Efrain 
Rios Montt vyriausybę. Prezi
dentas nenorėjo atsistatydinti, 
bet po keturių valandų tarpusa- 
vės kovos, prezidento sargai pa
dėjo ginklus, o buvusiam prezi
dentui buvo leista išvažiuoti į 
Meksiką, arba gyventi krašte pa
prasto piliečio teisėmis.

Sukilimui vadovavo kariuo
menės štabas, gymy bos minis.te- 
ris, veik visi ministerial, išsky
rus du. Kariuomenės vadovybė 
pranešė prezidentui Efrain Rios 
Monlt, kad jis daugiau nėra pre
zidentas. Rios Montt pasiprieši
no. Jis pradėjo telefonuotis, bet 

Į tuo tarpu prie prezidentūros at
šliaužė keli tankai, padangėmis 
kelis kartus praskrido keli karo 
lėktuvai. Prezidentui buvo pasa
kyta, kad jis atsistatydintų, jei 
nenori, kad‘ aviacija sugriautų 
prezidentūros, ęūmus..

ispaniškai, o 18% kalba majų ir 
kičės kalbomis. 47% moka skai
tyti ir rašyti, o kiti yra beraš
čiai.

Guatemaloj augina kavą, cuk
rų, bananus, medvilnę, pardavi
nėja odas, audinius.

Naujas prezidentas tuojau su
kvietė žurnalistus, pranešė, jog 
lygiai už metų bus parlamento 
rinkimai, politinės partijos galės 
laisvai veikti, spauda bus be 
cenzūros.

V. VOKIETIJOJ PROTESTUO
JA PRIEŠ AMERIKIEČIUS

branginai
Bloga ir netiksli gamyba su-i 

vėlavo ne tiktai Pershing svie-j 
dinių programą, bet ta blogai 
gamvba pakenkė ir kitom dviem • v . , m • ,?. * , . , ,-x. , j rasvlu laišku;.■■ Clements įskėle-firmom, kurios turėtu būti dari v.,' ■ -»•. ‘ j šita reikalą, viešumon ir sumą?.’tikslesnes ir geresnes. tv. ‘ V • * A i*--- J z i no k a rd rųoĮp ^Ęody istii dųm ą,

> žurnališlas'-tlleniępts pais būf
> ’ ’* > ■ v J*’ * *

vo katalikas.'Jo žmona taip pat. 
yra katalikė.’Už jį bus meldžia-

t inasi Rivert Foi’est-SL'LukeĮb.aži; 
nyčioje, o vėliau jis'bųs laidoj#-, 
inas Dangaus -Kąr alien ės kapi1' 
nėse. < . %7’f, , 1

Katalikų tikėjinias nedrau.- 
džia kelti ai^Mėp įtakingų kata
likų nukrypimus %Uo pagrindi
nių katalikybęs principų.

BRINK BYLAI SUDARY
TAS TEISMAS

GOSHEN, N.Y. — Antradienį 
Goshen miestelyje buvo sudaly
tas pilnas prisiekusiųjų teismas 
su pavaduotojais.

Prisiekusiųjų teisėjų rinkimas 
tęsėsi keturias savaites. Teisė
jas, baigęs prisiekusiųjų teisėjų 
rinkimo darbą, tuojau įsakė pro
kurorui, laiko negaišant, pradė
ti skaityti kaltinamąjį aktą, kad 
teismas neužsitęstų ilgiau negu darbininkų unijos balsuos už W. 
reikia.

Prokurorui paskaičius vieną j 
kaltinimą, salėje pasigirdo šūkis j — Naujas Guatemalos prezi- 
“Dalinkite žemę!” Teisėjas tuo-j dcnlas Oscar Mejia Victores pa
jau nutraukė posėdį ir įsakė sar- j naikino visame krašte karo teis- 
gams išvesti iš salės visus mus, prižadėjo būti draugingas 
triukšmadarius. Jis pranešė, i Amerikai, 
kad rytoj salė bus be triukšma
darių.

šauti du kareiviai, kai jie bandė 
įsiveržti į prezidentūrą. Prezi
dentas kreipėsi į kariuomenės 

įvadus, bet jie atsisakė jb xklau- 
‘^ti. Po kęturių valandų prezi- 
dečtas Ribš Montt atsistatvdino.

” Jis .tapo prezidentu 1982 me-
, ’N . > ’ * ■

.tų 'kovo ?23 dieną. Atsistatydino 
pirmadienį, rugpiūčio 8 d. Jis 
į-Sakė ‘sušaudė T7 žmonių, kure 
Nusikalto įstatymams. Atvažia- 

\vęs popiežius prašė Rios Montt, 
kad -jis:’ pasigailėtų nuteistųjų, 
bet jis popiežiaus nepaklausė.

-Pradžioje manyta, jog E. Rios 
Montt pasirinks išvažiuoti į 
Meksiką, bet atrodo, kad jis pa
siliks ramiai gyventi Guatema-

RAMSTEIN, Vak. Vokietija. 
— Ramstein Amerikos aerodro
me pirmadienį įvyko smarkus 
susirėmimas tarp protestuojan
čių vokiečių ir JAV lakūnų.

Visa eilė suagituotų vokiečių 
atvyko Į Ramstein aerodromą, 
sugulė, ant įsibėgėjimo takų,, 
neleisdami Amerikos lakūnams 
pakilti. Amerikos militarinė po
licija pravalė įsibėgėjimo takus 
ir atidavė protestuojančius į li
gonines. Vienas protestuotojas 
turėjo abi kojas ir rankas gip
suotas. Rankų pajudinimas jam 
sukeldavo skausmus.

Amerikiečiai žino, kad vokie
čius įtikino Sovietų valdžios po
litiką Vokietijoje skelbiantieji 
jauni vokietukai ir vokietaitės. 
Jie atiduoti vokiečių policijai.

— Chicago Sun Times rašo, 
kad meras Harold Washington, 
išmokęs dirbti su dauguma ir 
prieėmęs teismo sprendimą, po
puliarėja.

— Bostone aiškėja, kad JAV

Mondale prėzidento pareigoms.

PERU RESPUBLIKOS DYKU
MOJE NAZCA LINIJOS

— Antradienio rytą japonų sa
loje prasiveržė kitas ugnikalnis, 
kuris pradėjo pašlaitėn versti 
lavą.

Atsistatydinus prezidentui E. 
Rios Montt, aukščiausio Guatc- 
malos teismo pirmininkas Ri
cardo Sagaslumc Vidaurre pri
saikdino buvusį gynybos minis- 
terį Oscar Humberto Mejia Vic- 
tores Guatemalos prezidento pa
reigoms.

Prezidentas Mejia Victores, KMBC 
pranešė atsistatydinusiam Riosjtūkst. dolerių kompensaciją už 
Monlt, kad jeigu jis pasiliks gy
venti Guatcnialojc. jam bus ap
saugotos piliečio teisės.

Guatemaloj yra 7.3 milijono

— Mero Washingtono ofisas 
rengia festivalį Marquette Par
ke. Pradės prie California ir 
6>7-tos gatvių. Kalbas pasakys 
prie Kedzie ir 67-tos.

— 38 metų televizijos prane
šėja Christine Craft laimėjo iš 

i televizijos kanalo 500

tai, kad bendrovė ją atleido iš 
pranešėjos darbo, nes ji buvusi 
“per sena" ir “žiūrovams nepa
traukli".

NAZCA. — Peru Respublikos 
aukštumoje yra Nazca dykuma, 
kurioje yra tiesos ir lenktos li
nijos. Tos liniojs vadinamos 
Nazca linijomis. Tos linijos yra 
suakmenėj tįsiame smėlyje. Iš li
nijų matyti žmogaus figūra, tu
rinti suraitytą uodegą. Tos figū
ros dykumoje stovi šimtmečius, 
o gal ir tūkstančius metų. Nie
kas nežino, ką jos reiškia ir ku
riam tikslui jos ten nutiestos.

Nazca srityje apsigyveno vo
kietė matematikė. Ji jau sulau
kė 80 metų, Bet iki šio meto ne- 
■išsprendė Nazca linijų prasmės 
ir neišaiškino, kas jas nubrėžė, 
akmenyje. Matematikė vadinasi 
Marta Reiche. Lazda besiram- 
čiuodama, ji kasdien išeina tų 
linijų spręsti ir kitieųrfš matema
tikams padėti.
neišspręstas.

Klaušimaa dar ; Egipto prekybininkai veda kupranugarius upių pakraščiais, 
kai traukia j pietų Hgiptą ir Sudaną.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

PLB VYTAUTO KAMANTO 
DIDŽIOSIOS VESTUVĖS

moteriškių kilo ginčas apie tai, 
kurios pirmiausia turi būti pa- 
liuosuotos.

Vedusi moteris: — Mes pri
valom būti pirmiausiai demobi- 
Hiuotos. Namuose reikės sutvar
kyti vyrus...

Mergina: — O ne, mes turim 
būti pirmos. Mums reikės kuo- 
greičiausiai susirasti vyrą, o tai 
bus sunkiau negu laimėti karą.

PasikaineHffi;
Maiklo 
su Tėvu

SUTUOKTUVĖS BUS ANGLIKONŲ BAŽNYČIOJE, SUVA
ŽIUOS NETIK KATALIKAI, BE'!' IR ANGLIKONAI

Vytauto Kamanto vestuvės bus didesnės, negu PLB 
suruoštoji Dainų šventė.

Maikis gavo žinia, kad šį šeš- 
tad enį, rugpjūčio 13 d. (gaila, 
kad ne penktadienį), Michigan 
valstijoje, Grand Rapids mieste ; 
anglikonų bažnyčioje Vytautas; 
Kainantas susituoks su Gražina ■ 
Lukai te.

Į sutuoktuves susirinks labai i 
•daug žmonių — ka-aLkai .r ang- į 
likonai. Daugelis kalba, kad ka
talikas Vytautas perėjo į angli
konų tikėjimą, bet tai ne teisy- 

J>ė. Kainantas pasiliko katalikas, 
kaip buvo iki šio meto. I aihgli- 

~konų tikėjimą neperėjo ir Gra- 
*žina .Visa bėda su Grand Rap- 

. dds katalikų klebonu, kuris ne
supranta modernių laikų ir ne
sutiko sutuokti veiklios poros 
katalikų bažnyčioje.

. Kainantas sukvietė visus savo 
'draugus, nors ne visi galės vykti 
į tokias sutuoktuves. Bet jėzui-

r GĖRIMO KALENDORIUS

Vasarą

Sėdi sode — 
Geria “sodę”.

Rudenį ..

Lyja lauke.
Alų maukia... £

Žiemą

Sniego pūtė...
“Po čerkutę’’...

Pavasarį

Nauja diena! — 
Geriam pieną...
Kiaurą naktį...

Atstu.
Einu.

TAIP PASIDALINO
— Girdėjau kad užbaigei di— 

vorso bylą.
— Taip.
— O kaip pasidalinot turtu?
— Vaikus pasiėmiau aš, bal

dus žmona, o turtą — advoka
tas. (

Nors sąžinė negali atitaisyti 
praeities įvykių, bet vienok ji 
yra patarėja ateičiai. I

-fc jie

LINKĖJIMAI MOTINAI
Aštuoniu metu Onutė reiškia 

gimtadienio sveikinimą motinai: |
— Linkiu tau daug laimės, 

sveikatos ir saldainių.
— O kam man reikalingi sal

dainiai ? i. t
— Kad galėtum man juos ati- j 

duoti.

tas Saulaitis vis dėlto išvažiuoja.
I .s supranta Grand Rapids kle
boną u- žino, kad jis nesupranta 
dabart nių laikų. i

ji zuitas Saulaitis aiškins su- 
siruiKUSieins, xad ir jie supras
iu. Saulaitis įtikino sunųjj{6ris 
unp pat važiuoja į tėvo; vėstu-! 
ves, bet jam nepavyko įtikinti: 
abiejų dukterų. Abi nutarė ne-j 
važiuoti. j

Saulaitis nuvažiavo pasidžiaug
ti kartu su Vytautu. Jis pasi
džiaugs didele anglikonų minia. 
Jam iškris kelios ašaros, kad ne
pavyko įtikinti dukterų, ir jos' 
neturėjo reikalingos valios pa
matyti tėvo džiaugsmą.

Maikis nutarė nuvažiuoti į' 
Grand Rapids. Mano, kad ir jis, 
ous pakviestas čerkutei išmesti, 
o vėliau pasakos, kokio skonio ■ 
buvo gėralas.

Vėlu...

Migla.
Aušra.
Miga...

Arėjas Vitkauskas

* * ♦

PASIKEITĖ LAIKAI

Jonukas sugrįžęs iš mokyklos! 
pasakoja tėvui, jog jis yra ant-J 
rasai visoje klasėje. Tėvas 
klausia:

— O kas gi yra pirmutinis?
— O tokia mergaitė.
— Aš jokiu būdu neužsileis- 

čiau kvailai mergaitei, — aiški
na tėvas. .į •:

i

— tėvelio laikais tik ’•
kYaųioš'^rtėj^a^s .lankė mokyk- 
IŽš, dabar gi'iankančių tarpe pa
sitaiko ir gudrių.

— Sveikas gyvas, Maiki!
— Dėkui. Aš dar sveikas, o 

kaip tu, tėve?
-— Aš sušutęs. Niekad aš tiek 

neprakailavau savo gyvenime, 
kaip šioje Chicagoje.

— Jeigu prakaituoji, tai reiš-
! kia, kad esi sveikas. Kas karštą 

dieną nustoja, prakaitavęs, tai 
jau blogai, bet kas prakaituoja, 
tai reiškia, kad šiltą dieną taip 
ir turi būti.

— Bet aš ne vien prakaituo
ju, o visą laiką esu šlapias, tary
tum gulėčiau ant palotkų.

— Ant kokių palotkų tu guli?

— Matyt, kad nežinai, jeigu 
pirtin,

Į
i

NAUJAVEDŽIŲ TARPE
į Jauna nuotaka skundžiasi sa-!

š nesuprantu sa- tai pimiiausia pasišildai vande-
Vakar jis taip ni> Įdedi kelis raudonus akme-

vo motinai:
vo vyro, mama.
išgyrė mano plaukus, o šiandien 
užsidegė piktumu kuomet vie- i

iną plauką surado sriuboje”.

NAMINIAI REIKALAI

Žmona: — Tu neturi si 
m’o kiek aš privargau bekepda
ma tą “steiką”.

Vyras: — Tikiu tau, nes val
gydamas ji turėjau dar daugiau- 
vargo. j

* ❖ *

KO DABAR REIKIA

taip klausi. Kai nueini

Žinai, Anuprai, ko daugiausia ; 
mums reikalinga tai laisviau’ 
plaukiojančių pinigų. I

— Ale kur tau! Jau dabar kai 
eina iš rankų į rankas jų negali Į 
pagauti, o kuomet plaukios, taiĮ 
visai nepagriebsi.

tai Dpinis, o kai oras įkaista, 
ant lentos, atsiguli ir pasivanoji. 
Palotkos esti trejos. Ant pirmų 
pasėdi ir pradedi prakaituoti. 
Suprakaitavęs užlipi ant antrų

i palotkų. Ten jau neprakarluoji, 
uprati-Į esj §iapįas nuo prakaito.

r Ant antrų palotkų pašunti kurį 
1 laiką, pasiimi vantą ir pasivano- 

ji. Vantą reikia pavilgyti ir pa
mažu iššutintą nugarą pats pasi 
vanoji. Dar geriau, jeigu kas ki
tas pa vanoja.

— Juo toliau į šiaurę važiuos4, 
tuo geriau pirtyje pasivanosi. 
Estijoje vanojasi visos šeimos,

karto v’są prisimetusį purvą at
muša. Tam vanta ir yra, kad ant 
odos atsiradusi purvą atmuštų.

— Ką tu čia dabar šneki apie 
ką žmonės, nežiūrėdami karščio, 
vis dėlto dažniausiai šneka.

— Toks karštis, tai ir šnekėti 
nesinori.

— Tokiame karštyje žmonės 
vis apie karštį ir šneka.

— Nieko panašaus, didžiausia
me karštyje žmonės šneka apie 
Kamanto vestuves.

— Ką Kamantas gali padary
ti? Jam paskyrė Gečį, Drungą, 
Remeikį, tai ką jis gali pasa
kyti? šitie kalbės, o jis tiktai 
tylės.

— Tai ką, tėve, naujų taisyk
lių nežinai? Kamantas yra pir
mininkas, tai jis gali į naujai 
paskirtą valdybą nekreipti jokio 
dėmesio. Jis gali užčiaupti bur
ną bet kuriam naujai paskirtam 
valdybos nariui. Naujai paskirti* 
valdybos nariai nieko nereiškia. Į 
Visi nauji valdybos nariai gali i 
.-.akyti, ką jie nori, o Kamantas! 
pasakys, kad dabar bus kitaip, ’ 
>r baigta.

-— Bet į vestuves jis pakvietė 
visą naują valdybą. j

— Tu klysti, leve. Jis nepa-; 
kvietė nė vieno naujo valdybos 
nario. Jie vestuvėse jam nerei- . 
kalingi. Nė vieno nepakvietė ir

b Švedijoj vyrus vanoja mote- i a vienas vestuvėse nebus, 
rys. Jos vantas pavilgo šaltame — Tai čia man naujiena. Nau- 
vandenyje... Jos užkerta gerai, j iena net ir karštyje.
Taip užkerta, kad prakaitas iš ----------------- -

Farmeris varo priemiesčiu 
dvi gerai nupenėtas kiaules. | 
Praeiviai pažiūri ir iš džiaugs
mo pasveikina. Pripuolamai pa
sitaikė kaimynas, kuris klausia 
larmerio:

— Iš kur tu čia suradai 
pažįstamų, kad tave taip 
sveikina?

— Klysti, broluži, tai ne
ne sveikina, bet mano kiaules. 
KURIOS TURI BŪTI PIRMOS

Tarpe tarnaujančių armijoje

ma

tiek 
visi

• Tasai žino daug, kuris mo
ka valdvti liežuvi.

4

PAAIŠKINO PRIEŽALSTĮ

Mokytojas: — Kodėl nebuvai 
vakar mokykloje, Antanai?

Antanas: — Namuose turėjo
me šeimynišką šventę.

Mokytojas: —Tai gal motinos 
ar tėvo varduvės?

Antanas: — Ne, vakar pas- 
kerdėm kiaulę.

nuodingi ir parazitai išnyks- 
Panašus reiškinys pastebėtas 
kitu, jog augalas pats save

pa 
ta. 
ir 
gina nuo užpuolikų.

• Visi sako, kad tabakas yra 
nuodingas augalas. Taip nėra. 
Iš tabako galima valgį gamin
ti. Pabaigoje šio šimtmečio, ta
bakas bus valgomai, kaip labai 
naudingas žmogaus sveikatai, 
sako “Roanoke Times ant World 
News”, 
lininkai 
sumalus 
spaudus 
nu
tinka ir inkstų ligoms gydyti. 
Tada tie tabako lapai neturi sma 
los ir nikotino, neturi skonio.

Pasak straipsni, moks- 
išbobulinę metodą, kad 
jaunus tabako lapus, iš- 
iš jų vertingus protei- 

linka ne tik valgiui, bet

• Daugumos spausdintų kny- i turi tik vertingu proteinų, 
gų paskutiniame šimtmety trua 
popierius. Atrodo, kad po 25 iki;
100 metų sunyks, todėl, kad kny
gos spausdintos ant medinio po
pieriaus. kuriame yra acetono 
Dabar jau JAV Kongreso Kny
gynas surado būdą apsaugoti 
knygas, kad jos galės saugiai iš- 
silaikvti 500 metu.

. r - i u , I• Ligi sml buvo manoma. Kad 
augalija nesigina nuo parazitų 
pavojaus. Mokslininką f jūu su
žinojo, kad tūlas vijoklis. Cen

• Niekur kitur pasaulyje taip 
j daug mėsos nesuvalgoma, kaip 
j Naujo e Zelandijoje. Kiekvienas 

asmuo ten vidntitniškai per me
tus suvalgo 103.9 kilogramus 
(229 svarus). Antroje vietoje — 
JAV su 222.2 sv. per metus. Ka
nada — 213 svarų mėsos suval
goma per metus, t. y. kiekvie
nam asmeniui tenka teks kiekis 
mė os. Mažiausia mėsos <uval. 
gema sovietų okupuotuose kraš
tuose. Ažijoje gyvulinę mėsą

tnneje Amerikoje pr.ts apsigina j pakeičia žuvis. Tačiau vra pus- 
nuo graužikų vabzdžių, kuriel laukinių gyventojų, kurie au- 
padeda kiaušinėlius lapuose. Pa-j gina kiaules ir valgo jų mėsą, 
razitas ėda tik lapus, bet kai pa-Į pav. Naujoje Gvinėjoje ir kitur, 
daro didelę žalą lapam, lapai tani Don Pilotas

MCŠŲTlVYNĖ

Lietuva, Lietuva, 
Gimtinė tu mano.
Tu švieti kaip saulė. 
Kaip žvaigždė aušrinė.

Nors toli atblokšti 
Vaikeliai mes tavo, 
Bet tu nenustoji 
Mums būti tėvynė.
Kodėl tave, brangi, 
Taip daug persekioja? 
Ir plaka be saiko, 
It vaiką bejėgį?

Kodėl tavo laisvę 
Pasmaugti grūmoja? 
Todėl, kad teisėjai 
Doroje paliegę.

Sena mūsų tauta, 
Taiki, kultūringa, 
Barbarams paduota, 
Kad ją sunaikintų.

it skurlį hėSvahj
Ir nebereikalingą, 
Nuo skritulio žemės 
Nuplėštų, nutrintų.
Slegia mus kartais 
Sunkumas toks didis, 
Lyg varpas laidojant, 
Kai mirtį garsina.

Bet ta kibirkštėlė
Vilties prisiglaudus 
Pirmykštę ramybę 
Palengva grąžina.

Sukaupę mes jėgas, 
Į frontą vėl stojam, 
Mums meilė tėvynės , 
Neleidžia ilsėtis.

Pareiga mus šaukia, 
Sunkumų nebojam. 
Tauta sopuliuose — 
Ne laikas trimeti.

Perkūnas

Paukštelis ant šakos tupėdams 
Stebis i žmones žiūrėdama,

KAINA NETIKO
Škotas parnešė žmonai nupir

kęs batukus. Toji bando užsidė
ti, bet permaži.

— Kodėl nenupirkai didesnių, 
kurie man tiktų? — klausia 
žmonelė.

— Matai, širdy t, didesni daug 
brangiau kainuoja...

* * *
GERA ŠIRDIS ATJAUČIA
Farmeris išmetinėja savo žmo

nai: '
— Dėl ko tu maitini kiekvie

ną padaužą? Juk žinai, kad pa
valgęs jis tuojau dingsta ir ne
atlieka jokio darbo.

— Man smagu matyti vyrą, 
kuris valgo tą, ką jam paduodi 
ir nesiskundžia blogu virimu.

* * ♦

TARPE VAIKŲ

Devynių metų Antanukas 
klausia penkių metų Jokūbo:

Kad nėj.viensF neatspėja '
Kųr^jų laimė vaikštinėja.,

, ą į 4
■ " r .5— Kiek metų turi tavo ma

ži ūkas brolukas?
— Vienus.
— O iš kur tu tą žinai?
— Motina man sakė.
— Netikėk jai; jis tiek netu

ri. Mūsų mažas šuniukas vienų 
metų, o žiūrėk kaip greitai jis 
bėginėja.

— Kodėl ne; juk šuniukas tu
ri keturias kojas, o mano bro
liukas tik dvi...

* * *

DARBO BIURE

— Ar tu priklausai prie tokių 
darbininkų, kurie meta savo 
įrankius ir bėga, kaip tik pasi- 
irsta dirbtuvės švilpukas?

— O ne. prie tokių nepriklau
sau. Man dažnai pasitaiko, jog 
padėjus į šalį įrankius dar rei
kia palaukti kelias minutes iki 
sušvilps.

* * *
• Žuvys niekad nemiega.

SPACE AGE COWBOY

2 — Nai’ji®nn«, Chicago, g, til Wednesday A
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AU K. Čiurlionio dekoraciios eskizas io sumanytai operas Jūratė

Lietuvoje, pnvyz- ir taikai bei laisvei pa.saulyje.
(ELTA)

I 
t

JUOZAS šarapnTckas

HAMILTONAS, ONT., KANADA
sla 7*2 Kuopos veikla

’lt 1
(Tęsinys) ‘ • įvertinimą ir visokeriopos para-
... : , . ; mos.- Politinių kalinių įamžini-

kurie at\ažiuoja | darbo, kokį atlieka SLA 
M ! SL.\ gegu*-, Hamiltone, Ksna-I
nęs, yra uideli patriotai ir jau- , . . , - >... J • .-t- doie, jokia organizacija nedirba.1eta pareiga dalyvauti Lieiuvos .. .. . 11 r \ , U, .... . , Šis užsimojimas pareikalaujaftkupanto nudistų pobfmų ka- ,
linių patriotų lietuvių pagerbi- : . , ■ * ‘ - r, - '> T r .< i. . ' 1 da apie nuteistuosius politiniusiio ceremonijose. I. , . , f . . ,,« 1 r JI - » ir ccnionielzoi lnnL’'rnt t

SLA 72-oji kuopa per savo 
veiklą jau įamžino KL Fųnde 
vienuoliką politinių kalinių. SLA 
72-qji. kuopa šiokia veikla yra 
pasidariusi populiari • tarpe pat
riotui lietuvių ir kasmet sušilau-' 
kia '’riioralinės ir medžiag’nės, 
paramoj; Nežiūrint. šmeižtui 
prieš SLA 72-osics kuopos ge- 
gųžines’ argapiįafprius, ir šįmet 
susilaukėm' ;gausioš medžiaginės

kalinius ir asmeniškai lankant! 
lietuvius platinant laimikių bi-j 
lietus. Nežiūrint penktos kolonos 1 
šmeižtų, SLA 72-oji kuopa Ha- 
miltone, turėdama daug patriotų Į 
lietuvių talkininkų, rėmėjų, yra ’ 
pasiryžusi tą darbą tęsti ir to
liau.

Kiekvieno laisvo pasaulio lie
tuvio pareigą yra, pagal sugebė
jimą, dirbti, kad Sovietų paverg- J 

paramos, o tas sustiprina- rengė- tų lietuvių kančios būtų kelia-j 
j*us moraliai bei teikia viltį ,ir mos į viešumą spaudoje, ruošia- ■ 
toliau tęsti šį patriotinį darbą

Buvau skelbęs šiame dienraš
tyje, kad SLA 72-oji kuopa kiek- ■ 
yiėną gautą auką. paskelbia 
Spaudoje, kad aukotojui nekiltų 
įtarimas, jog duota auka nepa
siekia organizacijos kasos. Čia 
patieksiu visų geradarių lietuvių 
aukas' ilži ^5.1 Mažesnes aukas' ir 
laimikiams dovanas skelbiame 
Kanados lietuviškoje spaudoje. 
Tie lietuviai, -kurie cfėJ tam tafc- 
rų^piriežasčių nenori, kad jų pa-, 
vardėj būtų skelbiamos spaudo-_ 
jė,'susitariame-padėti tik sūtar-' 
tus {žetikhis. iKadangi tik ; man 
vienam sekasi įgauti aukas šiuo 
reikalu, tai as žinau ir visų atiko-' 
tolų pagrįdavimus; -'''' s 
' - -į, - , .■ ’ . • t- . i - — ■ t?- ;--- --
t’šiais ihetais, ruošiant SLA J du okupuotoje Lietuvoje. Ji yra, ir jie SLA 72-osios kuopos veik- 

72-osios kuopos gegužinę Rober?t» tapusi aktyvia talkininke ir rė- įą įvertina ir remia darbais,
• mėja SLA 72-osids kuopos užsi- aukomis.
motų darbu.-C. Farr yra Antro
jo, Pasaulinio, karo veteranė ir tos dovanėlės: Onai Lauryk, iš 
dalyvaudama kanadiečių karo ’ Brantford, bei A. Padolskiui ir

JAV-es pakartotinai patvirtina Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą

Š. m. rugpiūčio 4 d. gautas iš 
JAV atstovės Jungtinėms Tau
toms, ambasadorės Jean J. Kirk
patrick sekantis pareiškimas:

Jungtinių Amerikos Valsty
bių nuolatinė atstovė Jungti
nėms Tautoms, Jeane J. Kirk
patrick liepos 29 d. įteikė Jung
tinių Tautų generaliniam sekre-

mos demonstracijos prieš oku
pantą. , Kiekvienas lietuvis, bet j 
kuo prisidėjęs, darbu, ar parė-; 
męs auka, įamžinant politinius 
kalinius, atlieka taip pat reikš- j 
mingą darbą. Jokie organizato- j 
riai be visuomenės paramos ne- Į 
gali įvykdyti užsimotų darbų. 
Negalėtų nė SLA 72-oji kuopa 
įvykdyti tokių užsimojimų, jei 
neturėtų pasišventusių tam dar- j toriui, Javier Perez de Cuellar 
bui .talkininkų. į prezidento Reagano pareiškimą,

Dalį iš jų suminėsiu: Ona} padarytą trijų Pabaltijos vals- 
Indrelienė, Susivienijimo Lietu-1 tybių — Estijos, Latvijos ir Lie- 

■yių.Amerikoje garbės narė, iš; tuvos - 
Toronto; A- Kuzmickas, A. Pa- pripažinimo 
dblskis ir C. Farr, iš Paris. 
C. Farr yra kanadietė, smulk
meniškai sųispąžinusi su Lietu
vos okupanto vykdomu genoci- kuopai, bet yra dideli patriotai

—nepriklausomybės 
sukakties proga.

ne, nepriklauso SLA 72-ajai

to Grigo Vardo įamžinimo pro
gą;’ gailią aukų: J.S., iš Toronto, 
$34;..A. ir S. Kenstavičiai, .iš 
Hope, B.C., $25. Iš Hamilįond: 
Br ib Ą. Steponavičiai $20, T. Ju- 
vęnalfca.Liauta, OFĄI, $1.5; po 
ilO: P. ir S. Ročiai' K. Mikšys 
ir B.J.; po $5 — O.-Kudžniienė 
ir Bręichmanas. Iš St Čatha- 
rrnėsr-Kė ir B.-Gėgieėkai $20;po' 
SĮ-0?.t^.inžs;S. įšetkus,iA< ir O. 
Š.ūkiąi; po. $5 — J. ir M. Paukš
čiai,.J:'ir K. Dervaičiai. Iš Mont- 
rėalįo: J.- ir A.į
Cblbome: J- iri O. Staškevičiai Į

.SLA kuopos vardu buvo Įteik-

veteranų veikloje ir per susirin
kimus painformuoja apie Sovie
tų Sąjungos žiaurumus okupuo
tuose . kraštuose, paminėdama ir 
Lietuvos vardą. C. Fair žino ir 
.apie 5-tos kolonos šmeižtus prieš 
SLA kuopos- aktyvius darbuoto
jus. nes tie šmeižtai yra anglų 
kalba, ir tų “Tarybų Lietuvos bai gražiai sutvarkyta ir prižiū-

C. Farr, iš Paris.
A. Padolskio paaukotų, loteri

jai laivui motorų, baterija varo
mą, laimėjo A. Savickis, iš
Brantfordo. .
; A. Padolskio sodyboje SLA 
72-oji kuopa jau 1.7 metų iš eilės 
ruošia gegužines. Vieta yra la-

.'KeršįAi. Iš Port į šmeižikų” pavardės įrašytos.- j rimą. „Yra ;daug .lapuočių me- 
' Toliau, Ona Lauryk, iš Brant-1 džių ir turi -kelias aikšteles: 

$51 A.'Kuzmickas 0. ’/fėrdo.LNežiūrint, kad jinai yra Į Karštam orui esant, suvažiavę-
Iš; K^Iifomijęs: M. ^etrau^^-iglękčį usi ųž. ukrainiečių kilmės/svečiai gali pasistatyti stalus i

,v‘

SDA.;72roj] kuopa/ kai piadėja mėj’a .SlA kuopos veiklos;
į^rižinti. Lietuvos okupanto nūr.r Jš; Hamiltono: R. ir B. Pakai- karštais valgiais.
tėišfūs ar nužudytus politinius’ niškįai, J. Deksnyš ir t.t. S. Ma-; bet kokios rūgštelės, savo atsi- 
kalinius Kanados ^Lietuvių Fon-1 Lukai tienė, iš Canfield, šie as-} vežtos.
de, susilaukė ,iš patriotų lietuvių ’menys, išskyrus S. Matukaitie-'

nė:$5. Vyrę; vrą aktyvi talkininkė ir rė- -medžių pavėsį ir pasisotinti SLA
< * • T V \ - - - *

kuopos- šeimininkių pagamintais 
užsigerdami

statuso pakeitimas; o jų pagei
davimai turėtų būti išreikšti 
jiems būnant pilnai informuo
tiems, bešališkai pravesto de
mokratinio proceso būdu, kuris 
remiasi visuotiniu pilnamečių baj 1 
savimu”. Užuot respektavusi io- j 
ki demokratinį procesą, Sovie-1 
tų Sąjunga brutalia jėga įjungė 
tris Pabaltijo valstybes į savo1 
imperiją.

1940 metais Sovietų Sąjunga 
įsiveržė, okupavo ir aneksavo 
Pabaltijo valstybes, ir ėmėsi 
žiaurios sovietizacijos politikos. 
Po to, per vieną teroro naktį 
1941 metų birželio mėnesio 14 

i diena Sovietai ištrėmė labai 
Estijos nepriklausomybės de jure daug pabaltiečių į Gulago lage-1

Ji paprašė, kad šis pareiškimas 
būtų laikomas oficialiu doku
mentu Jungtinių Tautų Visuo
tinio susirinkimo, ir būtų pa
skleistas. 38-sis Visuotinis su.1 
sirinkimas svarstys tautų apsi- ( 
sprendimo svarbą ir skubų ne-1 
priklausomybės suteikimą. Seka. 
prezidento Reagano pareiški-Į 
mas:

1983 m. liepos 26 mes atžymi
me Jungtinių Amerikos Valsty
bių suteikto trijų Pabaltijo res
publikų — Lietuvos, Latvijos ir Į

Į ginių teisių.
Į džiui, kur nuolat platinami pen

kiolika pogrindžio leidinių, ne
seniai 14,000 gyventojų pasiun
tė protesto peticiją Maskvai — 
tai negirdėtas skaičįus bet ku
rioje kitoje Sovietų kontroliuo
jamoje srityje. Yra būdinga, kad 
Į šias pastangas , atgauti Pąbal-j 
tijo laisvę. Sovietai atsako pa- ; 
baltiečių tautinių teisių paneigi-, 
mu bei šių narsių lietuvių, lat
viu ir estu įkalinimu, ištrėmimu'

4 * • e t Į
ar uždarymu į psichiatrines h- ‘ 
jonines.

Amerikiečiai pritaria teisin
giems Pabaltijo tautų valstybi
nės nepriklausomybės siekiams. 
Mes negalim likti nebyliais kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
pakartotinai atsisako leisti šioms 
tautoms būti laisvomis. Mes re
miame jų teisę apspręsti savo 
pačių valstybinį likimą, teisę 
Įrašytą Helsinkio Deklaracijoje, 
kuri teigia, kad' “visos tautos vi. * 
suomet turi teisę, visiškai lais
vai, kada ir kaip jos pačios nori,

MEDIS VALGO MĖSĄ... ?

Yra medžių, kurie nesitenki
na maistu iš žemės. Paprastat 
medžiai maitinasi per savo šak-( 
nis, bet kai kurie medžiai geriau^ 
mėgsta “valgyti” mėsą. Tokią 
medžiai vadinasi “muselių gau
dytojais”. Jų lapai susideda iš 
dviejų dąlių. Kąi muselė aį 
koks nors vabaliukas nutupią. 
ant to lapo, atskiros lapo dalys 
užsiriečia ir pagauna musolę ar-į 
ba vabzdį. Kai jau auka pagaul 
ta medžio lapai išleidžia rūgštį, 
kuri suėda įkliuvusios aukos kū-į 
ną, o lapas savo auką sugeria 
kartu su ta rūgštimi.

Mėsėdžiai medžiai auga Ca? 
rolinoje, Pietų Amerikoje ir ki-> 
tose šalyse. Jų yra įvairių rū
šių ir įvairiais pavadinimais. 
Kai kurie mėsėdžiai medžiai turi 
savo lapuose ilgas lyg ir kojy-, 
tęs. Kai muselė nutupia ant la- 

be išorinio kišimosi, apspręsti po, tos kojelės pagauna auką 
savo vidinę ir išorinę politinę į savo tinklą ir paskui lapas auv 

ka virškina. j >

pripažinimo 61 metines. Kiek
viena iš tų valstybių buvo pil
nateise Tautų Sąjungos narė ir : 
jos ouvo pasirašiusios nepuoli
mo sutartis, su Sovietų Sąjunga. 
Tačiau daugiau kaip prieš ke
turiasdešimt metų visos trys ša- I 
lys buvo smurtu įjungtos j So- j 
vietų Sąjungą. Tai Įvyko gėdin
go Molotovo-Ribentropo pakto, su viršum gyventoju skaičiaus

padėti ir siekti tokios politinės, 
ūkinės, visuomeninės ir kultū
rinės raidos kokios jos pačids' 
pagaidauja”.

Dėl šios priežasties. Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė 
niekad nep'ripažirib Babaltijo vai 
stybių įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir to nedarys ateityje. '

Šia proga mes norime patvir
tinti šią mūsų politiką paminė
dami 1922-ais metais paskelbto 
trijų Pabaltijo respublikų pripa
žinimą.' Tai darydami mes pa- - 5 
brėžiame savo besitęsią; 
pareigoj imą Jungtinių "

— Vakarų Vokietijoje, Hahit 
mieste,, JAV aviacijos bazėje 
sprogusi bomba padarė $75,000 
nuostolių.

• Lyndon B. Johnson blivo 
pirmasis Amerikos prezidentas 
prisaikdintas lėktuvo office.

s 1896 metais Marconi per
siųsdavo radijo pranešimus vie
nos mylios atstumu.rius, kur daugelis jų žuvo.

Nacių okupacijai Pabaltijo 
valstybėse pasibaigus, Sovietai 
vėl įsiveržė į Pabaltijo valsty
bes ir vėl įsitvirtino žudynėmis, Chartos principams, ir tikslams, I landą, greičiu, 
priespauda ir naujais masiniais 
trėmimais. Tarp 1944 ir 1949 

lys buvo smurtu įjungtos į So- Į metų, apie 600.000 pabaltiečių 
vietų Sąjungą. Tai Įvyko gėdin-r — j- bendro keturių milijonų 
go Molotovo-Ribentropo pakto, su viršum gyventoju skaičiaus 
kuris padalino Rytinę Europą į — buvo ištremti. i Sibirą. Pa- 
Naccių. ir Sovietų įtakos sferas, sipriešinimas sovje‘t;nei okupa- 
pasėkoje. cijai užtrūko iki 1952 metų —

Tęsdama neteisėtą Pabaltijo aštuonerius metus po raudono- 
valstybių okupaciją pagal Molo- ’ sjos armijos įžengimo. 
tovo-Ribbentropo ■ pakto nuosta
tus, Sovietų Sąjunga pažeidžia ' ningai xwkdė prievartinio rusi- 
tarptautinę teisę, ypač teisę ap-,' nimo politiką, siekdami nutau- 
sispręstū kaip nustatyta Jung-' tinti Pabaltijo valstybes. Pabal- 
tin.ių Tautų Chartoje ir vėles-1 tijo religinis, kultūrinis ir is- 
niuose Visuotinių susirinkimų torinis paveldėjimas buvo nie- 
nutarimuose. Visuotinio’ susi
rinkimo rezoliucija 1541 apsi-; sant to, Sovietų Sąjungai nępa- 
sprendimo klausimu nustato, j vyko smurtu priversti pabaltie- 
kad nuosprendis įjungti.! kitą' čių priimti jiems svetimą gyve- 
valstybę “turėtų įvykti tik tų J nimą pagrįstą totalitariniu do- 
teritorijų gyventojams laisvai! minavimu.
išreiškus savo pageidavimus, ir! šiandien Pabaltijo tautos i- 
pilnai įsisąmoninus, ką reiškia J toliau tęsia kovą ;dėl laisvės ir

1 1 teisės apsispręsti. Plačiai iškilo
iniiilliiiiHiinHHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiilin£ disidentiniai sąjūdžiai reikalau- 

= jantys tautinių, poltinių ir reli-

Lįsi* . • Mayflower laivas atliko ke- 
Sutų lionę į Ameriką 2 mylių per va-

sios armijos Įžengimo.
Nuo to laiko Sovietai sąmo-

kinamas ir slopinamas. -Nepai-

SUSIVIENIJIMAS U EIT VI I; AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir tufžngiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
■ • ’ darbus dirba. ? * :

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
* apdraudų savo nariams. - į

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

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

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

■ . •’ i • ; « , ' - ■* >

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210
(Bus; daugiau)
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,JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokrii 

IBM m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco. Madūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus straipsniai bei įtudijos, 'Diustruotos nuotraukomis h 
M. K. dnriionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. RūkŠtelėa ir A. VafBr 
kūryboe poveikalaia. 365 pu«L knyga kainuoja tik $3.

! .*

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo! ir tn 
finią šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrų 
Iventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtUiuml ir surinktais duomenimk 
bei užkulisiais. Stadija yra 151 pusi., kainuoja W.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Fuozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bei tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratūrinė studija, soskirštyta akhrsntiiais. Ta 206 puslapių knyf, 

HV O • •* *

( > LH7TUVBKASIS PAMARYS, Henrifo Tomo-Twn<l*lSfc
pomlai pAtaiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūi kiekvienai! 
IJeturiuL Leidinys muštruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritoyardžių pavadinlma^ti Jų vertiniai J vokiečių kalbą- Laba 
Bsodlngoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių tamčlapla. Kaina I?

> Kį EAUM®3 Eam, ntytojoc Petrončlča Orintaftčž ate
mtnftnal ir mintys apie asmenis ir rietas neprik. Lietuvoje ir pb 
m atsiris bolierikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik IX 7 ’ i ’ •

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, uesupm 
tai Ir Maldingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik 
lurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui tmogaua teis® 
Knyga- y~*a <fidelio formato, 2G5 pualapiv- kainuoja

/: GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

:< SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
^Cosmos Parcels Express Corp. 
Marquette gift parcels service 

W. 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2737 Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
>0 metų studijavęs, kaip

I***r Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak
D. KUHLMAN, B.S., Regis'-rujtas vaistininkas

Tel. 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Krina p3. Kieti ririeliaL

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, August 10, 1983
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vyriaužybėje.
Ambasadorius Stone atsisakė spręsti šį klausimą. 

Jis nurodė, kad vyriausybė esanti gerai informuota apie . 
įsibrovėlius. Ji žino, kad maištą sukėlė ne Salvadoro ne
patenkintieji, bet Angoloje ir Etiopijoje buvusieji kubie
čiai. Vyriausybė taip pat žino, kad pasitarimai reikalingi 
Salvadoro kariams demoralizuoti, demokratinius princi
pus paneigti, šios ambasadoriaus Stone pastabos paveikė | 
V. Zamorą stipriau negu kiti dienotvarkės punktai. Jie 
paveikė ir Kolumbijos prezidentą, beklausiusį pasitari
mo eigos.

Po šių pastabų, V. Zamora pakartotinai nurodinėjo, 
kad ambasadorius Stone turįs nuvykti į Nikaraguą ir 
pasitarti su dabartiniu Nikaraguos užsienio reikalų mi-1 
nisteriu bei atsakingais sandinistų vadais. Zamora ne
nurodė, kodėl ambasadorius Stone turi ’vykti į Nikara
guą, bet keliais atvejais kartojo, kad pasitarimai yra 
svarbesni, negu karo jėgų siuntimas į Nikaraguą bei 
kaimynines valstybes.

Iš to pokalbio Zamora daugiau patyrė iš ambasado
riaus, negu Stone sužinojo iš Zamoros. Pastarojo prane
šimas Nikaraguos vyriausybei buvo svarbesnis, negu visi 
kiti pranešimai, kartu sudėjus. Nikaraguos vyriausybei 
paaiškėjo, kad ne tik Hondūro, bet ir Guatemalos teri-. 
torija vadinami “maištininkai” negalės naudotis. Pagrei
tinti JAV karo jėgų manevrai ir Hondūro valstybėje iš
kelti JAV kariai sandinistams parodė, kad įsiveržimai 
į Hondūrą pasibaigė. Hondūro pasienio sargai galėjo 
nematyti įžengiančių kubiečių ir nikaraguečių, bet JAV Niagara laukia turistų

Nikaragua nutarė apsiginkluoti
Pirmadienio naktį Nikaraguos vyriausybė nutarė 

apsiginkluoti. Ji šaukia karo tarnybon jaunimą, ieško 
ginklų užsienyje, kad galėtų apsiginti nuo svetimų karo 
jėgų įsiveržimo į Nikaraguą.

Visos Centro Amerikos valstybės iki šio meto bijojo 
Nikaraguon suplaukusių užsienio karo jėgų. Nuvertus; 
Nikaraguos diktatorių Somozą, Nikaraguon pradėjo 
plaukti Kubos patarėjai ir Sovietų Sąjungos ginklai. Pa-, 
čiojė Nikaraguoj jiems nebuvo. kas veikti, tai veržėsi 
į Salvadorą. Buvo susidaręs; įspūdis, kad Salvadoras bus 
pirmoji kubiečių ir mkaraguečių auka. Bet Salvadoro; 
vyriausybė iki šio meto pajėgė apsiginti. Jiems brangiai 
kainavo, bet iki šio meto Salvadoro vyriausybė ir kariuo
menė pajėgė apginti pačią sostinę ir krašte gyvenančius 
ūkininkus.

Tarp Salvadoro ir Nikaraguos buvo nedidelė Hon
dūro valstybė. Kubiečiai, susitarę su Hondūro vyriausy
be, ėjo Hondūro teritorija ir veržėsi į Salvadorą. Jie net 
įsibraudavo į Guatemalos teritoriją ir įsiverždavo į Sal
vadorą iš kitos pusės. Tai atlikdavo gerai ginkluoti ku
biečiai, žudydavo Salvadoro ūkininkus, atimdavo jų gy
vulius, o patiems Salvadoro ūkininkams leisdavo įsikurti 
Guatemalos ar Hondūro valstybėse.

Taip ėjo iki šio meto, kol Kubos kariai, tokioms ko
voms apmokyti Angoloj ir Etiopijoj, pradėjo tuos me
todus taikyti Guatemaloj ir Hondūre, kad galėtų įsiveržti 
į Salvadorą. Savo laiku buvo susidaręs įspūdis, kad Sal
vadoras turės kristi į įsibrovėlių rankas. Iki šio meto 
nieko iš to neišėjo. V. Zamora, savo laiku savo štabą tu
rėjęs Salvadore, jį perkėlė į Nikaraguą. Įdomiausia, kad 
Zamora, kalbėdamas su prez. Reagano specialiu amba
sadoriumi Richard Stone, keliais atvejais pažymėjo, jog 
Salvadoro vyriausybei reikia tartis su maištaujančiais 
Salvadoro gyventojais. Salvadoro vyriausybė neatstovau
janti krašto daugumos, užtat vyriausybė turinti kreipti 
dėmesį į nepatenkintuosius ir neturinčius atstovybės

kariai jiems kelią pastos.
Dar ryškiau reikalai pasikeitė Guatemaloj. Kubos Į 

įsibrovėliai, perėję Hondūrą ir Guatemalą, įsiverždavo į 
ūkininkų apgyventą Salvadorą. Tūkstančiai Salvadoro 
ūkininkų buvo priversti iš Salvadoro persikelti į Gua
temalą. Ten jie bėgo su savo šeimomis, gyvuliais ir visu 
pavežamu turtu. Pirmadienį Guatemaloje įvyko didelės, 
oakaitos. Guatemalos prezidentas Rios Montt atleistas 
iš pareigų. Visa gęn. Rios Montt politika pakeista. Yra 
pagrindo manyti, kad dabar Guatemaloj buvę Salvadoro 
ūkininkai grį& į savo ūkius; Naujas Guatemalos prezi
dentas neleis kubiečiams kojos įkelti į Guatemalos teri
toriją. Jis neleis pulti Salvadoro iš Guatemalos teritori
jos. Jis neleis per Guatemalą vežti ginklų į Salvadorą.

Nikaraguos vyriausybė, turėdama šiuos faktus gal- P3 dviejų sakinių pašnekesį su
voje, pirmadienio naktį nutarė visame krašte paskelbti 
karo stovį, mobilizuoti jaunimą karo tarnybon, ir gins 
savo sienas. Nikaragua yra pasiryžusi atšaukti visas savo 
jėgas iš užsienio, bet tuo pačiu metu imsis priemonių 
savo sienoms sustiprinti.

. Dabartiniu metu Nikaraguoj yra Kubos, Argentinos, 
Granados ir kitų šalių karių. Jie buvo pasiryžę veržtis 
į Salvadorą, Hondūrą ir Guatemalą. Vietoj 4,000, kaip 
praeitą savaitę buvo paskelbta, Hondūro valstybėje jau 
iškelta 5,600 Amerikos karių. Šiandien apie jų atšaukimą 
niekas nekalba. Pranešimai iš JAV sako, jog netolimoje 
ateityje jų atvyks dar didesni daliniai. Šiandien aiškėja, 
kad pirmon eilėn jie išvalys visą Hondūro teritoriją. 
Tame krašte nepaliks nė vieno užsieniečio.

Niekas negali garantuoti, kad amerikiečiai vėliau ne
bandys ir pačios Nikaraguos iššluoti. Į amerikiečių ran
kas pateks visi kubiečiai, kurie daro išpuolius Salvadore, 
Hondūre ir Guatemaloj. Jie galėjo laisvai žudyti angolie- 
čius, etiopiečius ir nikaraguečius, bet jie nepajėgs rimtai 
pasipriešinti amerikiečiams. Ar amerikiečiai leis Kubos 
kariams iš Nikaraguos grįžti namo, netolima ateitis 
parodys.

A. PLĖŠKYSS

Politinių netikslumų patikslinimas
A. Gečio pasisakymuose

“Tėviškės žiburiuose” (1983.5. Valdybos pirmininkas dėkoja už
19. Nr. 20) p. A. Kalnius atspaus- progą dalyvauti Vyriausiojo Lie 
dino savo straipsnį pavadintą 
“Tarptautinė politika ir Lietu
va, VLIKo pirmininko dr. K, 
Bobelio pranešimas . Toronte. 
Laisvai atpasakota santrauka”. 
Ponas A. Kalnius dr. K. Bobe
lio pasakytų žodžių niekur sa
vo str. necituoja, išskyrus trum-

Vakarų Vokietijos Socialdemo
kratų partijos įtakingu asmeniu, 
buvusiu Vokietijos kancleriu —• 
ministru pirm. Viliu Brandtu 
(Willy Brandt).

Tuose pačiuose ‘Tėviškės -Ži
buriuose” (1983.7.7. Nr. 27) sky
riuje “Diskusinės mintys ir nuo
monės” p. Algimantas Gečys pa
gal Kalniaus santrauką, para
šė ilgoką straipsnį — “Netikslu
mai politiniame pranešime”. 
Straipsnis susideda iš trijų da
liu: 1. Helsinkio aktas, 2. Kas 
atĮstovauja Lietuvos valstybei? 
ir 3. Politinės partijos.

Kad labiau suprastume p. A. 
Kalniaus ir p. A. Gečio pasisa
kymus, aš truputį nuklystu į ša
lį ir pacituosiu kitų pareikštas 
mintis.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų S-gos — LKDS Biulete- 

' nyje 1983 m. birž. mėn., Nr. 42

Ar šitie teisingi idri Butkaus 
žodžiai nėra taikintini ir kores
pondentui A. Kabliui dėl jo 
parafrazuoto reportažo apie dr. 
K.-.Bobelio pranešimą? Ponui 
Gečiui patikrinti korespondento 
savaip atpasakotą pranešimo tei- 
smguręą .visai nerūpėjo.. Toji p.

V a r-
■ .buvo ‘ neginei j ama------nekves-
tionuojama tiesa priekabėms pa
reikšti.

SaVo ijtr&ipbhj p. A. Gečys ši
taip pradeda;

“1. Helsinkio aktas”

“Pagal A. Kalniaus atpasako
jimą “T. Ž. 1983 m. 20 Nr. dr. K. 
Bobelis Tautos Fondo suvažia
vime Toronte teigė, kad “Helsin- 
kyj buvo pasirašytas -tarptauti
nis susitarimas Europos saugu
mo ir susitarimo klausimais, ku
riame aiškiai pasakyta, kad kiek
viena teritorija, užimta prievar
ta vra laikoma neteisėta”.

(Bus daugiau)

tuvos Išlaisvinimo Koniiteto Ta- s
rybbs posėdyje (1983.5.14, Chin A^K^fii^is santrauka, p. A. G. 
ęagoje.' A. PL)’; Tai-suteikia jam 
asmenišką pasitenkinimą ir gar
bę. Pakvietimas sukėlęs ir susi
rūpinimą, nes jo žodžiai gali 
būti iškraipyti ar nesuprasti”. ■

Ar p. A. Kalnius teisingai su
prato dr. K. Bobelio pranešimą 
ir ar parafrazuodamas — savaip- 
atpasakodamas ir darydamas 
kalbos santrauką neiškraipė pra 
nešėjo mintis, pasisakymus ir at
skirus žodžius? Dėl tu klausimu 
p. A. Gečys sau galvos nekvar-- 
šino. Jo tikslas buvo' visai ki
tas — ieškoti priekabių prie 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelio. ':

Toliau tame pačiame LKDS

“T. Blinstrubas pastebėjo, kad 
tai buvęs gražus svečio praneši
mas. deja, spaudoje pasirodę dr. 
Butkaus pranešimai Rytinės LB 
apygardos suvažiavime skamba 
kiek kitaip. Ką reiškia tokie pa-1 policijos stotį ir veda apklausi- 
reiškimai, kad LB būsianti verž
li politikoje. Politinė veikla bū 
sianti plečiama... Dr. Butkus at
sakė. kad spaudoje buvę ne jo, 
bet korespondento žodžiai. VLI- 
Kas ir ALTas vadovauja politi
nei veiklai. Mes neturime tiek 

rašo: . jėgų, kad vieni kitus duplikuo-
“Dr. A. Butkus, JAV Krašto tume”.

— Omahoje jaunimas buvo 
suruošęs demonstraciją preš 
JAV .aviaciją. Policija . nuvilko 
protestuojančius jaunuolius į

nė j imą.

— Teherano radijas skelbia, 
kad Centro fronte iraniečiai iš
klojo 1,500 Irako kareivių.

— Iraniečiai prisipažįsta, kad 
jie pasitraukė iš užimtų Irako 
pozicijų.

J. PVŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— žinoma, nuleisiu, bus gerai ji pamatyti.
Smith džiaugiasi, kad jis galės parduoti dar 

vieną automobilį šiandien jr mintyse skaitė puikų 
uždarbį. To uždarbio troškimas ji taip užėmė, kad 
jis neatkreipė dėmesio į savo kostiumerį. Dabar 
jis pastebi, kad jis yra tas pats asmuo, kurį jis 
neseniai matė nušaunant žmogų parkinimo kieme. 
Jam pasidaro baisu. Jis atsimena, ką jis pasakojo 
saliūne. Žudikas kažką žaidžia su juo. Gal būt, jis 
vilioja kur toliau į nuošalesnę vietą ir turi tikslą 
jį nužudyti, kaip pavojingą jam liudytoją.

Saulė jau ritasi žemyn ir automobilių gatvė
se nedaug. Jiedu pasuka iš gatvės į vieškelį, su
permarketo link; netrukus jiedu įsuka į parkini
mo aikštę.

— Mano žmonos automobilio nesimato. Pra
šau, pervažiuokite per visą aikštę.

Smith vairuoja pro automobilių eiles.
— Ne, jos jau nebėra. Matai kokia, ji mane 

pah’ko ir išvažiavo. Ji supyko, kuriam galui aš 
-aliūną nuėjau, tai ir parodė savo nagus. Tai ką

<’■ bar darysiu, kaip aš naimaš pasieksiu? — 
< H ąmartis, nuduodama slabai tragiškai.

Važiu ’ame :ki mano biznio, pirkite auto- 
m ’hilį, kaip gai uote, ir su nauju automobiliu 

> larvužiuošitr*

— Bijau žmonos, ji mane gali iš proto išva
ryti, jei be jos žinios automobilį nupirkčiau. Be 
to, jūs turite pamatyti mano seną mašiną. Pra
šau, pavažiuokime iki mano namų.

— Iki Drai Krik?
— Tai jūs mano namus žinote?
— Ne, aš tik taip pasakiau, kadangi tai arti

miausias miestelis į tą pusę. Aš jūsų nepažįstu, 
jūs man dar savo varo’o nepasakėte.

— Taipgi, pavėžinkite mane iki Drai Krik, 
pamatysite mano mašiną, gal sutarsime, o jei ne, ' 
aš už kelią užmokėsiu, — sako Smartis ir jaučia, ’ 
kad Smith pradeda juomi nepasitikėti, kad jis 
blogą nujaučia. Matomai, Smithas jį atpažino.

— Man labai malonu, bet aš neturiu laiko 
jus pavėžinti. Aš jums galiu paskolinti šį auto
mobilį iki rytojaus.

Smartis permeta parkinimo kiemą akimis. 
Automobilių nedaug ir žmonių nesimato. Jis stai
ga ištraukia revolverį ir skubiai vienas po kito 
paleidžia kelis šūvius į vargšą Smithą. šis su
kniumba ant vairo, nespėjęs net surikti.

* * ♦

Sutartu laiku Sobaldis ateina prie savo auto- ' 
mobilio. šešta valanda vakaro, saulė ritasi žemyn, 
laikas važiuoti namo. Smarčio, tačiau, nėra. Bėga 
minutės — ir penkios, ir dešimt, bet jis nesiixxio. 
Gal sugaišo, o gal kaip kitaip sugrįžo, pamano, ir 

i išvažiuoja vienas. Pavažiavęs gerą galą už mies
to, mato, kažkas juoduoja ant kelio. Matosi auto
mobiliai ir žmonės. Gal kokia nelaimė atsitiko.

Privažiavus arčiau, policininkas jį sustabdo, at
eina dar du policininkai, apžiūri jo automobilį, 
užsirašo numeri.

— Jūs esate areštuojamas, prašom lipti lauk 
ir laikykite rankas ant galvos.

— Kokia priežastis, už ką esu aš areštuoja
mas? — įsižeidęs paklausė Sobaldis.

— Tamsta įtariamas žmogžudystėje. Tas pat 
automobilis ir tamstos asmens aprašymas atitin
ka nusikaltėlį. Pasiaiškinsite vėliau, o dabar ge
riau nieko nekalbėkite, nes visa, ką jūs pasaky
site, galės būti panaudota prieš jus. Rankas ant 
galvos ir lipkite lauk. Dabar stokitės veidu į auto
mobilį ir uždėkite rankas ant viršaus.

Sobaldžiui nieko daugiau nebelieka, tik pa
klusti. Policininkas apspaudo jį iš visų pusių, bet 
jokio ginklo neranda. Liepia nuleisti rankas ir 
jas surakina.

— Tai tikras nesusipratimas, jūs labai klys
tate. Nežinau, ką jūs gaudote ir apie kokią žmog
žudystę jūs kalbate. Aš ničnieko nežinau. Tuo 
tarpu, kai jūs mane areštuojate, tikrasis nusi
kaltėlis gali lengvai, tuomi pasinaudodamas, pa
bėgti.

— Viskas paaiškės vėliau, o dabar lipkite į 
policijos automašiną ir važiuojame. Jūsų auto- 
mriblis bus apžiūrėtas, o po to jums sugrąžintas.

Sobaldis stipriai sukanda dantis. Jam stačiai 
verda krūtinėje. Kaip tai jis, Sobaldis, kuris tiek 
metų garbingai išgyveno, kuris tiek gero visiems 
padarė, kuris niekam nieko pikto nelinkėjo, ir da

bar jis įtariamas žmogžudyste. Kaip gali tie poli
cininkai taip klysti? Kaip jie gali taip baisiai jį 
paniekinti, areštuoti, rankas surakinti, kaip ko
kiam nedorėliui, niekšui? Už ką? Kad jis nie
kam pikto nepadaręs, ramiausiai važiuoja namo, 
pas savo šeimą? Daugybė sunkių ir piktų min
čių plaukia jo galvoje, ir kiekviena vis juodesnė, 
daugiau slegianti. Bet jis kenčia, nieko nesako ir 
laukia, kas toliau bus. Nejaugi jis tikrai bus pa
laikytas kokiu žmogžudžiu, kalinamas, paskui tei
siamas ir nubaustas mirtimi. Biauri elektros kė
dė, stori elektros laidai, daug voltų elektros sro
vės smūgis. Ir visa tai per klaidą. Kaip aš įro
dysiu, kad aš esu nekaltas?

I
Policijos automobiliu jis greitai atvežamas 

. prie policijos areštines ir čia uždaromas su viso
mis pačiomis juodžiausiomis jo mintimis.

* * w

Smartis, išėjęs iš supermarketo, kurio kiAr;>? 
į ką tik nušovė Smithą, pastebėjo Antonį įvažiuo
jantį iš gatvės į supermarketo parkinimo kiemą. 
Antonis yra Smarčio kaimynas farmers, būtų la-

I bai patogu su juo parvažiuoti.
— Laba.'-, misteri Antoni, ai namo važiuo

jate?
— Netrukus važiuosime, žmona tik šio to dar 

Į turi nusipirkti.
• ii

(Bus daugiav)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtotchwter Community klinikos 

Medicinos direktorius
1T3S S, Manheim RxL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo

TeL: 562-2727 arba 562-272§

• Prancūzų bažnytinis filoso
fas Jonas Buridau (1300-1358) 
bandė įrodyti, jog ir asilas ne-j 
turi laisvos valios. Jis tikrino, 1 
kad jeigu pastatytum asilą tar-l 
pe dviejų kūgių šieno, lygio at
stumo nuo jo, tai asilas nežinotų 
prie kurio kūgio eiti, ir liktų ne
ėdęs. i i

TEL. 233-8554
S*rvk» 355-4504, P**e 06053

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 Wui 103rd Strwt 

Valandos pasai msiteriną.

• 1874 metais Georgia vals
tybėje buvo įsteigtas žemės 
ūkio departamentas.

« Pirmieji Ispanijos doleriai 
buvo laužomi į aštuonias dalis 
atiduodant grąžą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2511 W. 71sr SL Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko .kiniy. 

ir “contact lenaas“,

Dr. LEONAS SEIRIJUS 
INKSTŲ, EŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2*5* WEST Mrd STREET 
yilandoa; aatrad. 1—4 popiat.

Oftoo teietous; 776-2M6, 
toiaL: 4O-Š54s

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVfi.
SL Petersburg, Fla. 3371g 

Tek (8132 321-420^

PERKRAUSTYMAl

M O V 1 N G 
Leidimai — Pilna apdrt*«<* 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chir^r, 

ir VISA kartę)pą, 
*. ŽERĖNAS. Tai. 925-^

I
t

Can you have noticeably j 
soft skin, even in summer? ! 
Yes! į

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an ; 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent į 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to. , > 
flake, peel and feel rough. 1

All those fun, leisure acti* 
vities (bicycling, tennis, swim* 
mmg) leave little time for • 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is re* < 
freshing and not as drying.

— moisturize your skin 
When it feels dry.

— rinse off after swimming 
to remove chlorine or salt 
water.

— shower with a gentle < 
cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Shower 
Gel. Rainbath is one of those 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans ,

It is an amber gel that i 
Works like soap but will 
also make your skin notice* 
ably soft. It is available in 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can

I 
i

l

1

Apdrausta* perkraustyta* 
iš ivairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37Š-1M2 arba 37*4m

tajoy your suaamerl

1

SOPHIE BARČUS
EADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šešudieniaia ir tgkra.ltoni.tr 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryta 
Stotiaa WOPA - 1499 AM 

tranaliuoĮamo. iš mūšy stvdŲst 
Marquatto Parka,

Ved«|a — Aldone Dtufa* 

778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL «*29

1® “Lietuvos Aidai’
=4 KAZt BRAZOtlONYTt
^9) Progtwnot r«4i|«

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

Visos laidos iŠ WCEV stotto*. 
banga 1450 AM.

St Peteraburg, Fix, 12:30 vaL P C 
U WTIS stoties, 1110 AM banga.

2444 W. 71*t Street

/ /// J *1 ylKXnxZJ \ ų4a>Ci U C/
I WHAT /J TH£ FASTEST GROWING
; HEĄLTH_ CĄRĘ_ W&fSSIOWW

_ ©STFOPATHIC MEDICINE/ 
Z DOCTORS OF OSTEOPATHY 

D,O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-growing FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
WTHf NEXT 20 YEARSĄ 
ž .X - X F'

EI.O.’S ARI FUUY UCtNSFDID PRISON Bl 
PERFORM RJRGIRY AND UTILIZE 

/ ALLOTHSR EC4ENTIFICALLY ACCEPTS 
I MEANS FOR TREATING INJURYAND 
. INCLUDING THE USEQF MANIPULATIVE J

ijf $R IM ARY RFM0N
* FOR THE PROFESSION'S

< RAPID GROWTH BTXl: 
EMPKASU rr FtACIf I 
ON TRAINING gtniral ’ 
FRAcrrnoMULc

CUcag*, ūlinoa 60629
Tekt 778-1374

' HIALTM 0^1 « 
iTHAN YIX O*

Restauruota Traky pilis

DEIVĖS KRŪMINĖS RŪPESČIAI
Ant Nemuno kranto žiloje jau baigė puikią savo dainą ir 

senovėje stovėję, kaip pasaka prieš baigsiant sudūdavo pie- 
seka, tokie kunigaikščio rūmai, mėnio rageliu. Nijola grįžtelėjo 
Mediniai jie buvę, bet gražiai į tą šalį, į lazdynų krūmelį, pa- 
pastatyti, viršus šakomis klotas,' 
langai balčiausia drobe užtiesti. 
Po langais žaliavo rūtos, kles
tėjo pina vi jų krūmai, žydėjo ra
dastai, malonios lelijos. Iš vienos 
darželio pusės Nemunas glamo-

j nėjo, iš antros — girios ūžė. 
j -Saulei ; leidžiantis, kada me

džiai' savo šešėliais-išsitiesia il
gi, ilgi ant žemės, kada, rasa si
dabrinė pakimba, kaip mažytis 
varpelis, tuomet į lazdynų krū
mą nutūpdavo mažytis pilkai | 
šerkšnas paukštelis. Prikibs bū-j 
davo jis prie nulinkusios šake-Į 
lės. kad pradės čiulbėti tai nėra! 
ir galo. j

Tuomet Krūminės dievaitės 
duktė Nijolė Gražioji, langą pra 
sivėruš, kas vakarą klausyda
vos tos sužavėtos paukštelio dai
nes, niūniuodavo ir eidavo rink
ti vainikams žiedų. Kelintą vai
niką jau nusipynė, bet netinka 
dar nė vienas: perdaug žali, vie
noki. Jiems reikia dar vienos 
gėlelės, baltos ir skaisčios kaip 
pati Nijola dievaitė. Bet kur 
tokis žiedas rasti?

žiūrėjo, mažo giesmininko ieš
kojo..,. į'-"

Bet stebuklai! Viduje Nemu
no saloje, kaip iš deimanto nu
lietas žaliavo lelijų krūmas: 
aukštas, platus žiedais apsikro
vęs. Žiedas patraukė dievaitę; 
tokio tik jai betrūksta vainikams 
baigti! įngJaTiielaukus Nijola bė- 
go prie Nemuno ir pasikėlus dra
bužius brenda prie lelijų krū
melio.

Jau pribrido salą, išlipo ir pri
ėjus prie lelijos, siekia už žie
delio...

“Neimk, dievaite gražioji, nes 
prapulsi amžinai-”

Bet kas lietuvę nuo žiedo ati
trauks? Ji pamačiusi gėlelę, 
kaip bitelė, apie ją dūzgia, gla
monėjas, kol pasisavins ją vi
sai. Nijola, ištiėsūsi ranką, žie
delį palytėjo... Bet vai! Dievai
tė prigauta: žemė prasivėrė ir 
Nijolą sykiu su lelijomis pra- 

? rijo.
Tai buvo nevidono pragaro 

dievančio slastai suvilioti mer- 
Vos ta mintis dinktelėjo, ji gaitei. Jis seniai tėmijo Nijolą, 

ieškoti ją mylėdamas ir tykodamas pa- 
ūuo tarpu pilkasis dainininkas gauti. Tad gi jis ir sumanė pa- 

1 - - - - _ -- _ - - - . -----------------------------------1 ■

ėmė dairytis, žiedo

įvyko 1877 metais Gil- 
Garden, New Yorke, su- 

Westminster Kennel

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

SIČIAM PC^VLAT)C?A

«OME CHICAGO MOTOR CUT® OM

tXPMSSMtf !WVM&

THE R/į

IF YOU

THAT APE ALLOWING SAF?

griebti ir <avo valrtybėn nusi
nešti.

Praėjo diena, kita, Nijola ne
grįžta. Laukia Krūminė deivė, 
nerimauja, nežino kur dingo jos 
duktė. Nesulaukusi, apleidžia 
savo namus ir eina į pasaulį 
dukters ieškoti. Pravaikščiojo 
kojas, praverkė akis, Nijolos ne
rado. Nusiminusi Krūminė grįž
ta namo. Dukters neradusi, ji 
per dukterį sau Lietuvą ir jos 
gyventojus pasiėmė ir mylėjo 
kaip savo vaikus.

Kad bado nekęstų nauji jos 
vaikai, Krūminė parnešė jiems 
rugelių ir liepė juos sėti, žemė
mis barstyti. Ir nuo to karto 
Lietuvoje rugeliai kasmet tarpo, 
augo, o lietuviai bado nekentė.

Gervė

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

, ■■ -----------
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DOMEIKA IR DOMEIKITAS
Lietuvis Ignacius Domeika 

(gimė 1802 metais, mirė 1889 
metais) jaunose dienose buvo 
karštas patriotas ir stojo Į kovą 
prieš Rusijos carų valdžią. Jis 
dalyvavo 1831 metų sukilime 
prieš caro viešpatavimą, o po 
nepavykusio sukilimo turėjo 
bėgti į užsienius. 1838 metais 
Ignacius Domeika iš Prancūzi
jos persikėlė gyventi į Čilės 
respubliką. Pietų Amerikoje. 
Ten jis greit pasižymėjo kaipo 
kalnų inžinierius, dirbo vario 
kasyklose ir buvo pakviestas 
būti profesorium aukštojoj mo
kykloj. Profesorius Domeika 
pirmas surado “domeikitą” — 
vario ir arseniko junginio mi
neralą.. Dabar tas mineralas vi
same pasaulyje ir vadinamas 
“domeikitu”, pagal pirmąjį mok
slininką, kurs jį surado.

EUDEIKIS l
l
i r

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS į
j

s Pirmoji šunų parodai Ame
rikoj e 
move’s 
rengta

PETKUS
/ TĖVAS IR SŪNUS

A-u -•

MARQUETTE FUNERAL HOME I
I- "I vb/ 2533 W. 71st Street k I

£ > 1410 So. 50th Ave., Cicero \ I

' Telef. 476-2345 |

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SERVE WITH PRIDE tN 
THE NATIONAL GUARD

VANCE FUNERAL HOME |
, 1424 South 50th Avenue |

Cicero, HL 60650 , v I

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI v. _ I

,' Aikštes automobiliams pastatyti

•*7
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

I
LACKAWICZ j

/ Laidotuvių Direktoriai \ |

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213 I
i. I
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410 I

—- —. ... --------  . ----—I]

/ VASAITIS-BUTKUS . i I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI \
i \ '

J 1446 South 50th Avenue I
I Cicero, Illinois \ į

, Telefonas — 652-1003 \ Į

S-yi: ' ■’ m' ""j,\ ' .--—y- - ■ ■■ ■•>■ .-n-.-— .... . . ........ 
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Dviejų kaimo merginų: Veronikos 
ir Agotos pažiūros į gyvenimą

(Pagal V. Ram<mo “Raudoną 
skarelę” ir Vienuolio

“Paskenduolę”)

Vincas Ramonas, gimęs 1905 
m., yra vienai iškiliausių lietu
vių beletristų. Šiuo metu jis gy
vena Čikagoje. Paskutinė jo 
knyga, išleista 1960 m. yra apy
sakų rinkinys “Miglotas rytas”, 
šioje knygoje randame apyetką 
"Raudona skarelė”. Joje Vin
cas Ramonas koncentruojasi j 
kaimo žmonių gyvenimą. Bolše
vikų okupacijai sitmaipilisi ramų 
kaimo gyvenimą, paženklina apy 
sakes veikėjus tragedijos ženk
lu abiejuose V. Ramono roma- 
litiose “Kryžiai” ir "Dulkės rau
doname saulėleidy”. Čia ta oku
pacija stovi veikėjų užnugaryje, 
lyg pasiruošęs pulti žvėris, bet 
kol kas jų neliečia.

Pagrindinė apysakos veikėja 
Ąsota Žiemytė. Ji tarnaitė, nuo 
Kalėdų pasamdyta tarnauti pas 
ūkininką Tumosą. Tai pasitu
rintis ūkininkas. Savo dukterų 
neturėdama, Tumosienė globoja 
ir myli. Agota mažai kalba, bet 
daug klauso. Tumosienei ji at
rodė protinga, bet už kelių sa
vaičių Tumosa nusprendė, kad 
jai trūksta vienos vinies. Ago
ta taip pat buvo žvaira, nors 
Šiaip neblogai atrodė.
I Ūkininkas Tumosa pasisamdė 
Berną — Miką Totorių. Vėliau 
nebuvo abejonės, kad Agotėlė 
pamilo Miką. Ji pradėjo tikėti, 
Kad ir Miko jausmai panašūs. 
Vieną dieną į ūkį atėjo nepa
žįstama mergina. Ji sakė, kad po 
Kalėdų bus jos su Miku vestu
vės. Agotėlė suprato, kad Mi
kas jai tik melavo.

Tik po kiek laiko Mikas su
žinojo, kodėl Agota ant jo pyks
ta ir jam šalta. Jis sužinojo, kad 
buvo mergina atėjusi paimti pra
šymo, kurį jis parašė, norėdamas 
gauti žemės iš naujos valdžios. 
Žinoma, to prašymo merginai 
nepadavė ir dabar, Mikas jau 
prarado progą gauti norimą že
mės sklypą. Jis pats dabar pyks
ta ir piktais žodžiais užgaulioja 
Agotėlę. Išvesta iš pusiausvy
ros, ji Miką nužudo raudonos

s
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kursą 1982 metais, yra tęsinys 
kito jos premijuoto romano" “As
tuoni lapai”. Šioje naujoje kny
goje jasakojama apie vyriau
sios veikėjos Birutės ir jos dvie
jų draugių — Rimos ir Elvyros 
— šešių mėnesių kelionę iš Dan
cigo po II-jo Pasaulinio karo. 
Iš Dancigo jos rusų buvo iškel
tos i kaimą, kur gyveno viena
me ūkyje su Drazdžių šeima. Vie 
ną kartą Birutė pasisakė ru- 

| Sams, kad ji buvo pianistė, žino
dama, kad artistai partijos siste
moje buvo laikomi aukštesniais 
žmonėmis. Tuomet ji ir draugės 

i pradėjo gauti geresnį maistą ir 
gyvenimą. Jos sužinojo, kad vo
kiečiai galės išvažiuoti apsigy
venimui Vakarų Vokietijoje, to
dėl nutarė" pasidaryti vokietai
tėmis. Birutė gerai mokėjo vo
kiškai. ir lenkiškai. Jos suklas
tojo dokumentus ir traukiniu 
pabėgo. Visoms trims pavyko 
išvažiuoti į laisvą Vokietiją.

Šiame romane galime matyti, 
kaip karas pakeičia žmones. Ka
ras išmokė mergaites, kad rusu 
sistemoje negalima teisybės sa- | 
kyti. Karas išmokė jas sukčiau- , 
ti, užmiršti teisybę. Nors mer
gaitės buvo iš geros šeimos ir 
nepratusios taip elgtis, jos melą-1 
vo ir apgaudinėjo žmones, kad 
galėtų gauti geresnį maistą, ge- _ 
resni gyvenimą.

, Rasa Buntmaitė mokti, kaip gyventi tokioje val-
džioje. Jos išmoko būti sava
rankiškos įr gyventi be tėvų glo- 

Visuomenė moko, kad melas ir bos. Merginos melavo rusams, 
Apgaulė yra bloga, bet aš manau, kad jcs buvusios artistės, šokė- 
kad tai gali būti ir naudinga. jOs, pianistės. Dėl to jos gavo 
Kartais reikia daryti, ką tik ga- geresnį maistą, geresnį kamba- 
įi, kad išliktum gyvas. Ar me
lavimas dar didesniam melagiui 
yra nuodėme? Žinoma, kad ne.
Kai tavo priešas baisiai tėvynę 
skriaudžia, ar gali būti nuodėmė, l 
jį apgaunant? ; . !

Visi žmonės turi didelį norą 
,išlikti, visada turėti geęęsnį gy
venimą. Vyresnioji karta jau 
anksčiau buvo gyvenusi rusų 
valdžioje. Jie ne taip bijojo ru
sų. Pvz., Rimos tėvas neužga
vo rusams. Jis prisipažino, kad 
seniau buvęs vertėjas. Tuo būdu 
jis buvo ir komunistų priešas,

Birutė Pūkelevičiūtės nauja-nes mokėjo svetimą kalbą — va. 
sis romanas “Devintasis lapas”, cEnasi, buvo mokytas. Už savo 
laimėjęs “Draugo” romano kon- atvirumą jis buvo išvežtas Į Si-

arelės pagalba.
Agota išėjo iš Tumosų ir vėl 

mėgins -atmegzti savo gyvenimą. 
Galbūt jos nevisai išsivystęs pro
tas neleis pilnai suprasti baisiojo 
nusikaltimo, kurį ji padarė. Gal 
Agota galės kada nors būti lai
minga. Tumosai per garsiai ne
šnekės apie nubrūžytą gradinę 
ir apie tarnaitės apmaudą. Mi
kas nebuvo labai mėgstamas. Jo 
ūkininkas kiek bijojo, nes “nau
joji valdžia jį globojo”.

Dana Didžbalytė

Antanas Vienuolis-Žukauskas 
parašė apysaką “Paskenduolė”, 
kurioje graži kaimo mergaitė', 
Veronika buvo suvedžiota Juo
zelio, kuris paskui išvyko į Ame
riką. Veronika liko laukti 
Juozelio laiško ir vaiko. Kaimo 
žmonės, sužinoję, kad ji nėščia, 
visaip įžeidinėjo, skriaudė ir iš
juokė. Veronika buvo visai su
gniuždyta. Ji bijojo net galvą 
pakelti ir skarele dengė veidą. 
Veronika ieškojo išeities mirty
je.— ji nusiskandino. Bet Ago
ta, atsidūrusi panašioje situaci
joje, visai kitaip į savo pažemi
nimą reagavo. Ji, kaip ir Vero
nika ieškojo išeities mirtyje, 
bet mirtis buvo ne jos, o paže
mintojo. Ji atkeršijo • Mikui ir 
pati išėjo iš Tumosų.' Tai jau 
modernesnės merginos įšeitįis, 
nes Agotėlė gyveno naujais lai
kais, o Veronika tamsiame, se
noviškame kaime! Galbūt šiais 
laikais ir Veronika, nebūtų nu
siskandinusi, bet nubaudusi sa
vo nuskriaudėją, o anuomet 
Agota būtų buvusi savo nelaimės 
ir pažeminimo visai sugniuždy-

Dalia Malei skaitė 
“Aušros” Spinduliai

birą.
Romane “Devintasis lapas” 

grupė devyniolikmečių merginų 
buvo staiga Įmesta į komunisti
ni pasaulį iš saugaus gyvenimo.

1 Jos turėjo greitai subręsti ir iš-

lotynoamerikiečiai nutarė ragin
ti Amerikos “ispanus” regist
ruotis ir balsuoti, kaip tai daro 
juodžiai.

— Nazca linijos yra 225 my
lių atstumoje nuo Limos ir dar 
25 mylios Į pietus nuo Nazcos.

I

— Mokslininkai prieina išva
dos, kad atomo neutronas eina! 
per žemę, kuri jo nesulaiko. j

ta.

AR MELAS IR APGAULE
GALI BŪTI PATEISINAMI

VIII kl. mokiniai nagrinėja B. 
Pūkelevičiūtės romaną 

“Devintas lapas” j'-,

rį. Birutė, Rima ir Elvyra taip 
pat apsuko rusus, suklastodamos 
dokumentus, kad galėtų pabėgti 
į laisvę.

Kiti žmonės stovykloje taip 
pat buvo sukčiai. Merginos gy
veno su šeima, kurie vadinosi 
Drazdžiai. Jie davė merginoms 
seną, sugedusį maistą, o patys 
pasaėmė jų (davinius. Atrodo, 
kad melas ir apgaulė yra patei
sinami, kait yra tikras reikalas. 
Kai reikia išlikti, ar neverta 
meluoti ir apgauti priešą, kad ga
lėtum pabėgti į laisvą kraštą?

į Tik nereikia Įprasti meluoti ir 
apgaudinėti, nes tai nusikalti-

• mas. Vytas Saulis
“Aušros” Spinduliai

— Iki šio meto naudingus 
chemikalus versdavo į gilias 
duobes ir užversdavo žeme. Da
bar jau naudoja chemikalus 
nuodams išnaikinti.

NmmL ŽmoA — ^ardavlnwH 
UAL M STATI FOR SALI tlAL BSTATI FOt y

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtUMAM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 4 ..

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

7. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir. šildymas)

— Beždžionė, pradėjusi dažytij ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
nagus, nerimauja, kol jų nenti- 
sidažo.

— Japonai priėjo išvados, kad 
skaitliukais galima daugiau pa
sitikėti, negu kompiuteriais. 
Skaitliukais gali patikrinti kom
piuterius.

ir

PRAGRĘŽIMAS .

pagrindinio ir plaunamosios bei] 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai.
757-3790

Aleksas Ambrose,

. CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

T - autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai)/^^^ ~

664 psl., vardynas. 
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
k*

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA *— $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

— Alus maistingas ir tukina, 
ne tik svaigina.

I

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

—------ :------— s 1985 m. Chicagoje tarp
—S. Antonio mieste.susirinkę Adams, ir Clark gatvių buvo

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atMTninrrnua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 190č 
metų Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
luiirūpinimą___________________________

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_ _____________ _

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr< 1. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI penšuntimo išlaidomi.

I8.0C

F2.06 
I

1

' JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grot t, 

gsrsntuctal ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talmsn Avė. 
Tol. 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-« METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblll*' 

Liability apdraudimas penalai 
karas. Kreiptis: 

Ai. LAURAITI! 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu riįf 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Pardavimai Ir TaisymM

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO - 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. J
Herman Dečk y s Ą

Tel. 585-6624• ?
A 3 C > / i

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomij 
formom!*

Knyga su formomis gauna, 
m* Naujienų administracijoje,

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. IL 60629.

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 par 
autorių: 6729-So. Campbell

Tsl. Republic 7-1941

4^ . .. ' ' . ■■ • " r ’ fi

Siuntm^i į ?

P. NEDAS, 4059- Archer Avenot, 
Chicago, Ill. 60632. ToLYA 7-59tflr

-----  - 3

Notary Puolio 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes prt-. 

šymai ir kitokie blankai

1

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th SL ______

tverg. Park, m. 
60642 - 424-8654 

fc* Frw FH

p----------- -
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DON'T set his

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

*606 S. Kedzi* Avė. 
Chicago, Ui. 60629

Tel: 778-8000

} Advokatas
I GINTARAS P. ČEPĖNAS 
i Darbo valandos: Kasdien: nuo 
J 9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
■ Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d. 

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

1649 West 63rd Street 
CMcagn, IR 60621

• Maždaug virš 46% visos 
Amerikos žemyno ploto užima 
ūkiai. PIRKIT! JAV TAUPYMO tfOMVf

Naujienos, Chicago, 8t m. X\ednesday, August 10 1083


