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Amerikiečio profesoriaus studija
7 apie lietuvių persekiojimą

’ Rutgers universiteto New Jer- mo centrui, .Maskvai, kur tarp 
sey valstijoje profesorius Tho- 1972 ir 1974 metų KGB spaudi
mas . Oleszczuk “Smoloskyp”. mas privedė prie savilaidos su- 
žumale (Winter 1983) paskelbė; silpnėjimo.
ištraukų iš savo išsamios studi
jos apie “kitaminčių” represavi
mą Sovietų Sąjungoje. Savo dė
mesį jis telkia į. “politinius teis
mus” Lietuvoje nuo 1940 metų 
iki šių dienų. Amerikiečių pro
fesorius iš įvairių šaltinių surin
ko gausios medžiagos apie kali
nius bei persekioja,mus lietu
vius,, tautmę bei religinę rezis
tenciją. Skaičiavimo mašinoje 
yia užregistravęs beveik tūks
tantį-. lietuvių politinių kalinių 
ir rezistentų.

Profesorius Oleszcžuk stengia- 
si‘nustatyti, kokie veiksniai so
vietinėje sistemoje apsprendžia 
bausmės dydį. Jo duomenimis, 
vyrai nuteisiami trimis sykiais 
ilgesniam laikui, kaip moterys. 
/Studento bausmės vidurkis apie 
pustrečių metų, žemdirbio — 

x beveik septyniolika metų. Nacia- 
-naifctams' priJeisiamar triskart 

daugiau metų* lageriuose" ’ "ari 
tremtyje nei religijos ar žmo
gaus- teisių veikėjams.

Pasak Oleszezuk,» būdingas 
kaltinamasis teiš-
mubšė- t«pbp 19 40-įjų į^y^ršiant 

dię^§^yr.aį\yriškis — jųkvirš 
85 pręč.,;
įjrbęL Katalil<aš<-į’. dąųgįad-k^p 
70; pipe./pagrindinių; mfęštųr’g^- 
ventbjas (daugiau kaip TOjpnoCJ 
kaltiiianiųjų.gyvęrio na jonų sps-? 
tinėsej.; Dažhiaiisiąi "jis. taiųtinMi 
sąjūdžio dalyvis; arba jo jveįkl^- 
bent iš dalįės siejasi su nacionai- 
lizmū — tokių yra mažiausiai 
87 prpc.j Tad prokuroro aiškus 
taikinys yra miestuose gyvenan
tys lietuviai katalikai ir nacio
nalistai. '

Studijos autorius prieina išva
dos, kad sovietinių teismų spren
dimai “politinėse bylose” nėra 
atsitiktiniai .ir nepriklauso nuo 
paskirų asmenų “kaprizų”. Tie 
sprendimai nuosekliai vykdo 
represavimo politiką. Kai teismai 
sprendžia politines bylas, jie 
nėra savarankiški, bet seka iš 
viršaus nurodytas gaires bei 
instrukcijas.

Kodėl profesorius Oleszczu- 
kas savo studijos centre pastatė 
Lietuvą?. Pirmiausia, rašo jis, 
kadangi Lietuvoje nuo 1972 me
tų klesti savilaida, kurios ne tik 
nepalaužė keletas pipes jos pa
grindinį leidinį (LKB Kronika) 
nukreiptų teismų, bet kuri pas
tarųjų metų bėgyje dar pagau
sėjo. Tat esąs ryškus kontrastas 
geriausiai žinomam disidentiz- 
r . ■ ■— —=

Antra priežastis — Lietuvos 
“disidentinio” sąjūdžio apimtis: 
autorius ^cituoja Kronido Liu- 
barskio.1979 m. paskelbtus duo-r 
menis, pagal kuriuos šiam są
jūdžiui - /priklauso penk tadalis 
Lietuvos'; .gyventojų. Todėl Šis 
sąjūdis:‘yra? vienas svarbiausių 
Tarybų; Sąjungos disidentizmo 
padalinių ir todėl juo taip “do
misi” Sovietų Sąjungos prievar
tos aparatas bei kiti valstybi
niai organai. Pastarųjų metų 
duomenys rodo, kad lietuvių (ir 
ukrainiečių)’ nacionalistai pa
prastai iųubaudžiami aršiausio
mis baustaemis. . 5

(Nukelta į 5 psl.) ■ .

LIBIJA PASIRUOŠUSI 
PRIPAŽINTI IZRAELĮ

TRIPOLIS./—- Libijos valdo
vas pareiškė, kad jis yra past-/ 

rruošęs Iprifj^intĮ'įj^aęlio yy/ 
riausybėę ir pradėti prekybos 
santykius. $ų. Izraeliu.

’ Šis Mį 
daugeĮgai 
Chad|g|

■gos 
Etiop|j§S 

■jo ne'^j 
arab^1® 
si tiki, 
kytis. .......... ,

Chad^čį^ėjo^Tdąūg - pjhigd.

SŪNUS NEPASIMATO 
SU TĖVU

LOS ANGELES, Calif. — Mi
chael Reagan, prezidento Bea ga
no sūnus, nesimato su savo tėvu 
nuo inauguracij os dienos.

J:s ouvo paklaustas, kaip daž
nai jis pasimato su savo tėvu, 
tai sūnus atsakė:

— Ž-nok, kad mano tėvas turi 
tvarkyti visą šį kraštą. Tai yra 
labai didelis ir atsakingas dar-Į 
bas. Kai. aš noriu savo tėvą pa-1 
matyti, tai aš iš anksto turiu 
pranešti Baltųjų Rūmų parei
gūnams, ko aš iš tėvo noriu... 
Aš noriu jį pamatyti; bet iš jo aš 
nieko nenoriu, tai manęs prie jo 
ir neprileidžia. Aš su savo žmo
na-dabar gyvenu pietų Kalifor
nijoje, turime. 5‘metų dukrelę, 
tai. ir /negaliu su tėvii pasima- i

Gha^afio pareiškimas 
^Wgho. Viši žįffiB, kad 
afraatpri būti Ąaiėmn-

500 ŽMONIŲ GAVO ., 
' MAISTO VELTUI

CINCINĄTTI, Ohio. — Prie 
vietos 'darbininkų unijos būsti
nės jsusi rinko apie’500 žmonių, 
neturinčių ■ darbo ir neturinčių 
.maisto, į - i ,

T" Federalinė vyriausybė pasky
rė maisto už $20,000, kad išda
lytų nedirbantiems' ir darbo ne- 
turįntife^/; .darbininkams. Ka^- 
unnt^ivž^^vbė viešai pasiskųs*

^?'TO?0švyądovybei 2,000 įvai- 
'.raūs/Amaišto. ryšulių, esančių 
sandė^ūčsę. išdalyti 'maisto ne- 
turiafiems; Nereikia jokių doku- 

<.ĮU Į mentįU /Reikia tik' įrodyti, kad 
'dabar nedirba ir pasakyti, kad 
įi j^į-įg netari'maisto; Už maisto ryšu- 

< ’. •\ liuš -nieke nemoką? . /

j^^matė;1 kad;
^rį^iio: 'nepa-?

Ii j ona is’^^įhą./  Be to; pačioj e 'la
bų oje pral^jb> •reikštis nepaten
kintieji. . apskaičiavo/ 'kid 
prekybai štr-Izraeliu būtų naši.'

— Kuveito^ vyriausybė atme
tė JA Vi. paskirtą ambasadorių
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■ -—-Paskutinės žirrios-sako, kad 
Libijos .kariai traukiasi iš Um 
Čalubps. Jie ruošiasi pasipriešin
ti Fayą I^argeau m'iėste.

Brandon W. Grove Jr
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Rugpiūčio 17: Jacintas, Sigu
tė, Daugirdas, Mėlė, Girdvifis, 
Nomė, Bartminas.

( Saulė teka 6, leidžiasi 7:48.

Orą* hitas, gili palyti.
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Jordanijos karalius pranešė, kad jis yra pasiruošęs 
tartis su Izraeliu taikos klausimais, bet nenori 

jokių pasitarimų su palestiniečiais.

Prezidentas Francois Miterandas pirmadienį 
įsakė prancūzų aviacijai nešti karius, modernius 

ginklus ir šaudmenis į Čadą, kad pastotų 
kelią Libijos* kariams. ’ ' ■

jos biurokratai, vogę javus per 
50 metų, norės juos ir toliau 
vogti. Jie kels nepasitenkinimą 
partijoje ir pradės agituoti 
prieš vyriausybę. Andropovas 
nori, kad jie būtų suvaldyti ir 
nebandytų kelti nepasitenkini
mo partijos ir vyriausybės narių 
tarpe. Jis nori, kad partijos na-

PRANCŪZAI DIENA IR NAKTĮ 
i VEŽA KARIUS Į ( ADA I

SUNKVEŽIMIAI, GINKLAI IR KAREIVIAI. TUOJAU . ' 
SĖDA Į MAŠINAS IR VAŽIUOJA Į SALAL

Šiandien paaiškėjo, kad Libi
jos kariai pirmadienį buvo pa
siekę ir Abečę. Jie manė, kad 
prancūzų karių Abečėje nebus. 
Prancūzai skelbė, kad iš Centro 
Afrikos respublikos atvežti pa
rašiutininkai sėdo į mašinas ir 
važiavo tiesiai į Salai pozicijas. 
Prancūzai pasiskirstė pozicijo
mis. Vieni traukė į Salai, o kiti 
išvažiavo į Abečę.

Pirmadienio vakare prancū
zai laiku pasiekė Abečę. Jie iš
važiavo į miesto šiaurę ir iš ge
rų pozicijų sustabdė į Abečę va
žiavusius Libijos karius. Pajutę 
kulkosvaidžių ugnį, Libijos ka
riai apsisuko ir grįžo atgal į Šil
tiną. Iš ten, beveik nesustoję, 
patraukė į Um Čalubą.

NDŽAMENA, Čadas. — Visą 
dieną ir naktį prancūzų trans
porto lėktuvai ūžia Čado sosti
nės aerodrome. Nespėjo kariai 
išlipti iš lėktuvų, jie tuojau sė
da į sunkvežimius, prisikrauna 
ginklų ir važiuoja į Salai bei Um 
Chalubos fronto ruožą.

Niekam ne paslaptis, kad 
prancūzų vyriausybė pirmadie
nį turėjo padaryti šį svarbų nu
tarimą. Iki šio meto prancūzai 
buvo pasiuntę į Čadą tiktai 80 
prancūzų patarėjų. Dabar pran
cūzai yra pasiryžę ginti visą pie
tų Čadą. Libija pirmadienį su
traukė tankus ir šarvuočius į 
Faya Largeau. Ten teks vesti 
kruvinas kovas, kol prancūzai 
išmuš libijiečius.

Prezidentas Miterandas 
nenorėjo siųsti karių

Prez. Miterandas visą laiką 
buvo priešingas karių siuntimui 
į Čadą. Prancūzai gynė greta 
esančią Centro Afrikos respubli
ką, bet jie nenorėjo kištis į Ča
dą. Jeigu ir išlaisvinsim Čadą, 
tai turėsime klausyti amerikie
čiu. Miterandas žino, kad JAV 
yra susitarusios su Egiptu bend
romis jėgomis gintis. Jau šian
dien Amerikos radariniai lėktu
vai gina Čadą, apsaugo nuo prie
šo lėktuvų.

Pirmadienį Miterandas pakei
tė savo nuomonę ir įsakė lėktu
vams paskubomis vežti karius 
ir legionierius j Ndžameną. Te
lefonu susitarė su prez. Habre 
«r tuojau kariai ir ginklai buvo 
pakeliui į Ndžameną. Fayojc 
Largeau Libija turi tankų, bet 
prancūzai jau turi amerikiečių 
atsiųstų prieštankinių patrankų.

Libijos kariai buvo 
pasiekę Abečę

GENEROLAS STROESSNER 
VALDO PARAGUAJŲ

ASUNCION, Paraguajus. — 
Generolas Alfredo Stroessner 
pirmadienį buvo prisaikdintas 
prezidento pareigoms dar pen- 
keriems metams.

Gen. Stroessner pirmą kartą 
prezidento pareigoms buvo iš
rinktas 1964 metais. Jis buvo 
perrinktas prezidento pareigoms 
penkis kartus. Praeitą sekma
dienį už jį balsavo 90% ' visų 
krašto gyventojų.

šiomis dienomis gen. Stroess
ner minėjo savo 70 metų sukak
tį. Kai baigs šį terminą, jis bus 
75 melų. Jis sveikas, gerai jau
čiasi. moka valdyti Paragua- 
jaus kariuomenę.

SUKVIETĖ ĮTAKINGIAUSIŲ PARTI- 
JOS VADŲ PASITARIMĄ

AIŠKINO REIKALĄ BIUROKRATAMS, BET JIE ANDRO
POVO NESUPRATO, AR NENORĖJO SUPRASTI

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas, Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos generalisis 
sekretorius, pirmadienį sukvietė 
į Maskvą atsakingus komunistų 
partijos pareigūnus svarbiam 
pasitarimui. Andropovas yra pa
siryžęs pertvarkyti Sovietų Są
jungos ūkio ir pramonės reika
lus, bet priėjo išvados, kad be riai iš anksto suvaldytų biuro- 
parlijos narių pasitarimo ir pri
tarimo jis nepajėgs tai padaryti.

Andropovas nori, kad partijos 
nariai jam padėtų suvaldyti visą 
sluoksnį biurokratų, kurie And
ropovo nesupranta ar nenori su
prasti. Andropovas žino, kad So
vietų Sąjungoje laukų darbinin
kai užaugina žymiai daugiau ja
vų, negu pasiekia javij sandė
lius. Kiekvienam komunistui 
aišku, kad tie javai, bevežant iš 
laukų į sandėlius, “nubyra”. 
Vienur prairsta maišai, kitur ap
virsta vežimąi su javais, trečiur 
patys komunistai tuos javus pa
vagia O’r'ftU

Prieš dvi savaites vyriausybė 
sukvietė biurokratus, išdėstė pa- 

‘ ;^ėtį ir paruošė instrukcijas, kas 
'daryti, kad daugiau javų patek
tų, į sand^itis. Per dyi savaites 
Andropovaš.įsitikino, kad biuro
kratai nesuprato, vyriausyliės pa
ruoštų instnikcįjų.Tš laukų pa
keliui į sandėlius, maišai kaip 
iro, taip tdbėirsta, javai kaip 
byrėjo, taip;tebebyra.

Andropovas įsitikino, kad par
tijos biurokratai nenori visų ja
vų nuvežti j" sandėlius. Jie sako
si nesuprantą instrukcijų, bet 
tikrovė yra kitokia. Jie norėjo 
ir toliau vogti javus, kaip vogė 
iki to meto.

Andropovas nutarė apkarpyti 
biurokratų galią. Jis nutarė vie 
tomis visai juos panaikinti. Ka
da, kur ir kaip vežti javus, jis 
nutarė įpareigoti javus suėmu
sius ir į maišus supylusius di
rektorius. Jie prižiūri javų kūli
mą, vėtymą ir iš maišų pylimą. 
Jie turi būti atsakingi už javų 
nuvežimą į sandėlius.

Andropovas žino, kad parti-' to su radijo siųstuvais.

‘kratų sluoksnį, stovėjusį tarp 
laukų ir sandėlių. Tas pats yra 
ir kitose pramonės šakose.

TŪKSTANČIAI UŽSIENIO 
STUDENTŲ JAV UNI

VERSITETUOSE

WASHINGTON, D C. — Dau
gelis mano, kad į Amerika at-, 
vyksta daugiausia užsieniečių* ■ 
darbams ir bizniui, bet statisti
kos duomenys rodo; kad visos 
valstybės siunčia į Ameriką stu
dentus, nes Amerikos mokyklos 
laisvai moko studentus pačių 
naujausių ' fizikbš7 Themijus ir 
elektronikos daivkų. Jokio ki
to krašto mokyklose nedėstomi 
taip atvirai šie dalykai, nes jie 
dar “nežinomi”, o Sovietų Są
jungoje — slapti.

Amerikoj dabar mokosi 35,800 
Irano studentų, 20,520 Taivano 
studentų, 19,500 iš Nigerijos, 
11,950 iš Kanados, 14,020 iš Ja
ponijos, 13,980 iš Venezuelos, 
10,220 iš Indijos, 10,22'0 iš Sau
di Arabijos, 9,420 iš Malaizijos, 
8,990 iš Hong Kongo, ir 1.1.

— Japonija, Hong Kongas, 
Australija, Italija, Vakarų Vo
kietija, Šveicarija, Anglija nori 
stabilizuoti dolerį, todėl visi gali 
dolerius pirkti. Auksas pinga.

— Prancūzai planuoja atsiim
ti Um Čalubą Čade, o vėliau, kai 
sutrauks daugiau aviacijos, tai 
išvarys Libijos karius iš Faya 
Largeau.

— Prancūzai paėmė nelaisvėn 
kelis Libijos karius, šnipinėjimo 

! sumetimais pasilikusius už fron-

- Egiptas turi sutraukęs ka
ro jėgas Libijos ir Sudano pasie
nyje. Jei Libija veržtųsi į Suda
nu. Egiptas pastotų kelią.

— Antradienį aukso uncija' 
kainavo $41L

Prezidentas Ronald Uraganas vykusiai apramino Meks- 
sikos prezidentą, kai šis pakritikavo JAV politiką iš jė
gos pozicijų. “O Castro ar nevartojo jėgos politikos?", 
paklausė prezidentas Reaganas. Jis nekalbės su Castro, 

kol šis neatšauks visus savo karius iš Nikaraguos.
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Paprastieji ir pieniškieji judesiai, 
ir jų reikšmė žmogui

(Tęsinys)
I j *

l ’ Meniškieji judesiai

Kada męs pašaliname iš mūsų 
kūno judesių visas neigiamas 
ypatybes, kurias anksčiau raši
nyje esu minėjęs, tuomet mūs*) 
judesiai yra priartėję prie me
niškųjų judesių ir jau yra su
kultūrinti. Dabs? mums tenka 
tik dupintis tų judesių laisvu 
lengvu atlikimu. laisvi judesiai 
yra’ įmanomi tik tada, kada visi 
mūsų kūno raumenys ir ,sąna
riai yra atpalaiduoti, laisvi, ka
da fizipio, lavinimo pratimais 
pašaliname iš mūsų kūno sustin
gimą. ‘i
•. Yra žmonių, kurie turi iš pri
gimimo lengvus ir laisvus jude
sius. Bet kita cfalis žmonių tu
ri sunkius suvaržytus judesius. 
Graži, lengva eisena, darnūs ko
jų ir rankų judesiai, taisyklinga 
kūno laikysena daro žmogų pa
trauklų. Kada mes buvome ma
ži vaikai, mūsų judesiai buvo 
laisvi, bėgiojome ištisas valan
das žaisdami ir nejautėme nuo
vargio. Bet, deja, augdami pra
radome jtų judesiu . lengvumą, 
laisvumą, d tai atsitiko tik dėl 
to, kad nesirūpinome savo kūno 
judesiais, jų lavinimu, tobulini
mą. — surembėjome. Patarlė 
sakėt “Ir akrnub vietoj stovėda-' 
mat apsani’anoja”. ’’ *:•

niai šokiai buvo šokami kaimuo
se kaip pramoginiai, nieks į jų 
atlikimą, judesių darnumą ne
kreipė dėmesio. Bet kada tau
tiniai šokiai buvo įvesti į mies
tų salės scenon ir šokami kaip 
parodomieji praeities šokiai — 
šokėjų judesiai buvo sukultū
rinti (meniški), nes šokio gro
žis be gražių lengvų judesių ne
įmanomas,
Žvilgsnis į kitas meno sritis .
Išraiškos šokis. XX a. Vakarų 

Europoj plačiai paplito ritminė 
mankšta — judesiai pagal tam 
tikrą ritmą, ar muziką. Iš šios 
mankštos išsivystė išraiškos šo
kis. Išraiškos šokis savo jude
siais skirtingas nuo baleto ju
desių. Balete naudojami dau
giau galūnių judesiai, o iš
raiškos šokyje judesiai yra na
tūralūs, plaukiantys iš kūno iri ajčku> kas tie meniški judesiai 
kartu jungiami su galūnių ju- yra? tik balete ir išraiškos

Judesiai yra ritmiški, gobyje yra meniški judesiai?
1 Meniškais judesiais laikome to- 

Išraiškos šokis, einąs ir žmo-i jjjus žmogaus judesius, kuie at
gaus vidinio psichinio gyveni- liekami laisvai 
mo, kur šokėjas vaidybiniu bū
du natūraliais ritmingais jude-

: šiai atvaizduoja vidaus išraiškas 
(išgyvenimus). *

Išraiškos šokis, sceninis vyks
mas, isirikuoja meno srititn, o 
ritminė mankšta, kaip fizinio la
vinimo dalis, savo ritminių ju-

mokant baleto, neapsieinama ir 
be kai kurių mankštos pratimų. 
Sportiniai judesiai yra natūra
lūs ir dažnai panaudojame kas- 
trienniniam gyvenime.

Dabar mums jau turėtų būti

Hi

NUOSTABUS ŠEŠTADIENIS
Šeštadienis. Toks, kaip ir ki- patarnautoja. Kažkokia nesu- 

ti. Keli aštuntokai — Stasys ir. prantama kalba ji jiems parode

desiais.
laisvi ir lyg banguojantys.

'Žmogaus judesiai skirtingi nuo deįsių įvairumu tarnauja žmo- 
daiktų judesių. Žmogaus Jude- gaus kūno kultūrai, bet ji gali 
srai yra sddvrašinti — ‘psidhofi- būti ir gera meno srities pagel
stais!, mašinų judesiai mecha-U bininkė.
niškiv Bet kas gi yra judesys? Į 
Nėra'taip jau' lengva nusakyti 
šią sąvoką. Judėti gali nk daik
tai. 'Taigi- judesys yra kūno 
(daikto); vietos kitimas. Jude
sys-.vyksta kada kūnas, ar jo 
dalis juda tim tikrai tarpais. 
Kūrias gali' stovėti ir nejudėti, 
bęt Atam; tikra; :;jėga:,- pri
verčia jį judėti — keičia jo būk
lę. Judesys Vyksta jėgos vei
kiama kryptimi.
Kas yrą tie meniškieji judesiai?

Dažnai męs stebime parengi-J lūnių judesiai,, tarsi, atsiję nuo 
rtidase tautinių šokių grupių at- į kūno. Kūno ir galūnių sąveika 
liekamds šokius. Vienos jų at-' veiksmo vykdyme neproporcin- 
lięka šokius, pasigėrėtinai gra- ga — kūnas per mažai įtraukia- 
žiaiš^Ięngt^iįs' grakščiais, dar- 'mas į judesių vykdymą (žino- 
niaik' judesiais," Kitoę? grųpė| rpą,,-^aįetuį tinka).
tuos pa|i^'kĄ?ęką:^unr' .Kitose sporto šako,se t—- kūnas 
kiais; karriptibtąt^jųdfeįais,;. yfsų -judėsiu centras-n? 'galūnių 
pavilkdamps kojas — Šbkis'pra- - judesiai išplaukia iš kūno. Bale- 
randa savo grožį ir žiūrovams į to judesiai sportui netinka, o taip 
patiekia • blogą įspūdį, t f pat ir kasdieniniame gyvenime 

, Kada mūsų dabartiniai tauti- mažai tepanaudojami. Žinoma,

Baletas

Balete šokis, muzika, vaidy-

lengvai, tobu
lai, kurie savo grožiu patraukia 
žiūrovų dėmesį ir teikia jiems 
estetinio pasigrožėjimo.

Jeigu mes sakome: jis gražiai 
bėga, gražiai šoka, ar čiuožia, tai 
jis atliekai tai gražiais meničkais 
judesiais, kurie sužadina mumy
se pasigėrėjimą.

Meniški judesiai yra ne tik 
balete, ar išraiškos šokyje, bet 
tų menišku judesių yra ir ki
tose srityse, kurių mes meno 
sričiai nepriskiriame.

Žmogaus judesiams turi ;dide- 
lės įtakom jo dirbamas darbas.

Bronius — laukia pertraukos, 
kad galėtų nubėgti iš Donelai
čio mokyklos į ligoninę, esančią 
kitoje gatvės pusėje, saldainių 
nusipirkti. Pagaliau skambutis 
suskambėjo. Abu bernai stvėrė 
savo švarkus ir labai atsargia: 
nubėgo koridoriumi, stebėdami 
raštinės duris, kad ponas direk
torius, nesugriebtų. Jiems pavy
ko laimingai prasmukti pro ža
lias mokyklos duris. Pertrauka 
buvo tik idtešimr minučių, toaėl 
jie labai skubėjo.

i . • 2 ’ » r r , ? I

atsisėsti ir dar aprėkė. Kėdžių 
eilės buvo visai kaip lėktuve. 
Jiems atrodė, kad net girdi mo
torų ūžimą. Nejaugi jie buvo 
Ižktuve?- Patarnautoja jiejns 
ženklais parodė užsisegti diržus. Į 
Stasys apsidairė ir netikėtai pa
matė plyšelį užuolaidoje. Pro 
tą plyšį, jis' matė'daug žmonių, 
sėdinčių' kitame panašiam^ kam 
baryje — tarytum. antroje kla
sėje. Per tą laiką Bronius suži
nojo, kad jie skrenda Afrikos 
Tautinės lėktuvų linijos lėktu
vo pirmąja klase. Ką jie čia vei-

Kapačinskas atsisveikina A. Čepulį
be, ir nežinomais keliais iš šio 
pasaulio išnyksta.

Velionis A. Čepulis buvo Lie^ 
tuvių Žurnalistų Sąjungos, Chi-. 
cagos skyriaus narys, nuo sky-! 
riaus įsikūrimo pradžios. Buvo; 
išrinktas į Revizijos komisiją,, 
kurioje velionis buvo iki pasku-3 
tiniųjų dienų. Man teko arimai* 
su juo bendrauti. Todėl bentį 
trumpu žędžiu noriu primint^ 
kai kuriuos artimo bendradarbio- 
gyvenimo bruožus.

A. Čepulis buvp pareigingas* 
aktyvus narys ir savo darbu beįj 
patarimais daug prisidėjo prie 
organizacinės veiklos. Tuo savą 
pareigingumu vęlionis buvo pa-? 
vyzdys kitiems. iJis liks ilgai pri-i 
simintinu, kad reikia daryti tąjį 
ką galima padaryti esamomis 
sąlygomis. Liko žymi spraga 
LŽS, Chicagos skyriaus naritį 
tarpe netekom pareigingo na-į 
rio, kuris savo, darbu rėmė ię 
palaikė mūsų organizaciją. } 

Tokį pažinojau a.a. A. Čepulį 
LŽS 'Chicagos skyriaus nariiį 
tarpeeilėje.’ Tokį, ir atslsvei-;. 
kinu šiandien paskutinį kartą 
LŽS Chicagos skyriaus vardu ir 
kartų pareiškiu gilią užuojautą 
velionio giminėms bei artimię-; 
šiem s. ' '

ba suvedama į sccėnintį veiksmą gunkūs darbai naikina žmogaus 
■ir stengiamasi judesiais pavaiz- judesių, lengvumą ir jų atlikimo 
duoti tam tikrus gyvenimo įvy-j 
kiūs.

’ Baleto judesiai sąlygojami es
tetiniu pažiūriu. ? Judesių forma 
pritaikoma pagal kompozito
riaus/sukurtą muziką (kartais 
muzika pritaikoma šokio jude
siams). Baleto judesiai yra sche
matiniai ir .daugiau žmogaus ga-

»se sporto šakose h—- kūnas

laisvumą. Dirbantys sunkų fi
zinį darbą, turi kietesnius — 
sunkesniu^ judesius. Juk šum 
kų darbą baleto, ar,išraiškos šo
kio meniškais judesiais nėatlik- 
šime^ Dirbančiųjų’ protinį dar
bą judesiai yra lengvesni ir.lais
vesni negu dirbančiųjų fizini 
sunku darba... i -
• Lietuviai yra stiprūs, bet savo 
judesių lengvumu, laisvumu ne
dali pasigirti. Tai daugiausia 
ūkiniški natūralūs sunkoki ju
desiai. Lietuva buvo ūkio krąš-; 
tas. Jaunimas augo be žaidimų, 
be sporto, be mankštos, Mokyk
lose rriažai -buvo kreipiama dėme
sio i fizinį lavinimą, jo reikšmę 
žmogui. Visa tai . turėjo įtakos 
jaunimo, judesių susiformavimui,
* Čia’ Amerikoj, z nors, sąlygos

x.,v . . vo pirmąja Klase. Tką Jie čia vei-
Pro stiklines ligonines duris , . • v A£ •, o -m --i iai, , .... ? .... , > kia virs Afrikos? Netikėtai lek-abū draugai.,įėjo į -vidų ir kuą 

greičiausiai nėrė prie saldainių 
mašinos. Įdėjęs 40 centų į aė£ 
žutę, Stasys pasirinko M&M sal?
dainius ir paspaudė sagutę. Nie
ko neatsitiko. Staiga jis paste
bėjo, kad mašina nebuvo Įjung
ta'. Radęs, elektros yielą, jis pra
dėjo ieškoti jungiklio, šalia būr 
vo praviros durys į tamsų kam
barį. Bronius ir Stasys ten įėjo, 

..ieškodami,, kur galėtų įjungti,
mašiną. Kai tik jie įžengė į amj. 
barį,' pajuto, kad pradėjo užkimš-i 
ii, ausis. Abu pasižiūrėjo į vie? 
n as kitą ir apsisuko išbėgti iš 
karąbarįo,' jausdami spaudimą 
ausyse. Berniukai žiūri, kad vie- 
'na kambario siena yra permato-^ 
ma, tarytum plastikinė ( Atrodot 
lyg jiedu būtų lėktuve. Vėl ap-; 
sisuko ir pamatė merginą, kuri -

tuvas nusileido žemyn. Abu vi
sai nežinojo, ką darytį, todėl sė
dėjo, lyg sustingę savo vietose. 
Stasys, kuris sėdėjo prie lango, 
pastebėjo, kad lauke ^ūvd ‘daug
žmonių. Kai lėktuvas pagaliau 
sustojo ir darbininkai atidhrė 
duris, šiltas; švelnus trc^>ikinįs 
oras pasiekė sėdinčius berniukus 
Abu atsipalaidavę diržus ir nu
ėjo prie durų. Lauke matė ilgą; 
raudoną kilimą; ir apie;; šimtą 
uniformuotų kareivių, gražiai 
abiem jo pusėm; išsirikiavusių. 
'Pradėjo groti orkestras,'/įo. viši.

?i žmonės — ploti. ■. Abu tik .pasi- 
,j žiūrėjo vienas į kitą. Stasys pir-' 
J mas žengė pro duris.' Tuo laiku 
.i jiems viskas pasidarė tamsu. Kai 
' atsibudo, pamatė, kad guli • li-

goninėje an,t: grindų- Rankoj e 
, ~ L - Yi tebelaiko elektros laidą, o aplin-;ibuvo apsirengusi, kaip lėktuvo- .... L; r : Z ’ ' -j. kui įsvarstytos M&AĮ 'ąa}d|iniu-

rJ kės.. Tai bent š^iatĖenislj,. ■ >T J

Anatolijus Čepulis r
- Šių melų birželio 5 d. vakare 
Petkaus koplyčioje buvo atsi
sveikintas žurnalistas Anatolijus 
Čepulis. - t

Trumpas kalbas pasakė Juo
zas Kapačinskas, red. M. Gude
lis ir M. Kielienė, Dukterų drau
gijos pinnininkė. . Atšisveikipi- 
iną pravedė žurnalistas Kapa- 
činskas, kuris tarė šiuos žodžius:

“Žmogaus gyvenimo scenoje, 
didelio, žymaus ar mažo eilinio, 
vyksta daug netikėtumui Kur 
bebūtų ir kaip saugiai beslėptų 
savo gyvenimo pėdsakus vin
giuotuose keliuose, mirtis už
uodžia ir vis tięk suranda ir pa
kerta gyvybės pulsą. •

Štai, ir iš mūsų tarpo negai
lestinga mirtis pąk irto naują gy-. 
vybę, užgeso ; a.a. Anatolijaus 
Čepulio plakanti širdis, žemiš
koji kelionė pasibaigė‘ir persi
kėlė i kitą pasaulį, į amžinybę.

Žmogus, atlikęs savo misiją 
žemėje, išnyksta iš šio pasaulio 
ir nukeliauja j sąų skirtą vietą, 
kito pasaulio karaliją.- Toks.’ yra 
Aukščiausiojo . .Tvėrėjo kį 
viskas, kas gimsta, turĮyT

J. Kapačinskas

— Liurde popiežiaus kalbos 
klausėsi 150,000 žmonių. Jų tar
pe buvo ir Prancūzijos prezi
dentas.

— Nies kalbėsime su krašto 
darbrninka’s, bet nesitarsime su 
Valensa, — .^pareiškė lenkų vi-

^^^^S^.daus ministeris Mečislovas Ra-
$Težinomais keliais ateinė gJ’Vjį' kovskis.
.i. ■ -• Z" - ‘ ‘ V J'’’ ‘

yra, bet lietuvių-jaunimas, .iš
skyras--dalį sportuojančių.; neši^ 
rūpina, savo išore, kūno' kultū
ra— vaikščioja suluošintais šė-' 
nių judesiais. - < *.

..(Pabaiga)

Aldis" Barškėk s;. VIII Iclįį 
“Aušros-” . Spinduliai 1

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LTI’jeRATOKA, lietuvių literatūros, meno !r moksli 

1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vin* 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus,. taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei studija*, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir JL Vari' 
kūrybos paveikslais. 365 pu*L knyga kainuoja tik 83.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b tn 
tfnif šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
Iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja tX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

' V LWTUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalaasfc 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidinys iliustruota* nuotraukom^ pabaigoje duodami 
vitovardflų pavadinta)***!? jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
Bandtagoje 335 puri. knygoje yra RytprA»fų tamėiapl*. Kaina V

> KJ LAUKIS LIMA rašytojo* Petronėlės OrintaTtė* ate
mtahnal tr mintyj apie asmenis i? vietas neprik. Lietuvoje ir ph 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3. • *

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpm 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje] tik b 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pas 
kiją. Dabar būtų jį gaHma pavadinti kovotoju už žmogaus tei** 
Knygą jhn <B<ieMo formato, 265 puslapių, kainuoja JA,

Csyfr* fXWTMKTnrW 1TW V., QtleK*t
EVartsa! IfcJfcssi

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
r ■ ’•.■ ■ ■.

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.
* ; , • M ARU A NOREIKIENĖ

!) -— 129 dienas/'Veikęs^įEtnos 
>, ugnikalnis nurimo? Agskaįčiuo-. 
• i ta, kad per tą l^ką?jiS;iltnętė 
ję apie 150 milijonų kubinių/mėt- 
sirų lavos ir pelenu,- ’ t .-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
1 yra seniausia,.’ didžiausia ’įr 'turtingiausia lietuvių fraternalinė
> organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaįį per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. a: ,f.darbus dirtor - 'į . .

SLA*~^išmokėja daįugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
L-J' -č' iapdrąadę* savo nariams. -,y.'. [ X ,-W

'■ - * C; " ’/ -. ’ • y - \

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.' 
^Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

' v S|isavĮenijnnę‘apsidrausti iki $10,000.

SLA~ ąpdraudžia, ir "Taupomąja apdrauda — Endowment
. / Insuranc’ėį/kuri niudmga jaunimui, siekiančiam 

aukžtoįdiįtpkslo ir"įlį gyyemmo pradžiaiv
ŠA.-^- vaikus, apdraudžia pigią terminuota apdxauda: už 

§1.000 apdraudęs sumą temoka tik $3.00 metams.
'j. . V 5" ' ' ~ T 5’ ’ '.’J* ’ J * ■ ” ' / ■ ’* - ‘ S - ’ - ' .. .
ŠIA.—kūopų yra visose Iretaętitt kolonijose.
■sDiĮ. Kreipkitės-į savu apylinkės- kuopų veikėju*, ‘ :

jię Jums melai , pagelbės į SLA: įsirašyti.' ž. ' T’
t. Galite kreiptis ir. tiesiai Į, ŠIA Centrą:'

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

' • ‘ : Tel. .(212) 563-2Ž10 .
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206
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50 metų studijavęs, kaip

Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua 
Ir Hetuvit; ksJbą_ Jis mokėsi kartu bu kum Jaunium Ir proi. K< 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
t tr patarė mums toliau studijuoti i

t
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Mokinys: — Tamstai bepigu 
tiek žinoti, nėš šioje klasėje ėsi 
30 metų, o aš tik pirmus...

SUKRITIKAVO

Lietuvos kunigaikštis
Kavinės tarnaite su šypsena 

veide priėjusi prie mūsų skob
nies paklausė:

— Ar čia nėra kunigaikščio 
N7... Prašo prie telefono.

Žodi “kunigaikščio” mergaitė 
ištarė, kad ir susilaikydama, 
taip, jeigu juo ir būtų kas nors 
iš mūsų tarpo buvęs, būtų su
sirietęs nutylėjęs... Šypsenos, 
kad ir papratusios dėl visų nie- | 
kų šaipytis, atsirado ir sėdinčių- 
tjų tarpe. žodžiu, kažinkaip 
keistai skambėjo kunigaikščio 
vardas prirūkytoje moderniškoje j 
kavinėje, kurioje sėdi daugelis 
neblogai atrodančių žmonių, vos . 
įstengiančių užsimokėti už savo ; 
stiklinę... ,

Kitą dieną iš kreipimosi į vie
ną jaunuolį sužinojau, jog jo 
kunigaikščio esama. Man rodos, 
rr jo veide blykstelėjo menko 
pasitenkinimo šešėlis dėl garsiai 
tiriamo kunigaikščio vaido... Aš 
nebūčiau pamanęs, kad matau 
kunigaikštį. Tiesa, čia ateina 
kunigaikščių liekanos, labai ne- 
kunigaikštiškose kompanijose 
pabuvoti, bet šis jaunas, ener
gingo lietuviško berno veidas su 
herbuota pilietybe mano vaiz
duotėje nesirišo.

■ Daug piktų liežuvių išgirsi’ ka
vinėje, bet kai kurie iš jų verti 
dėmesio. Kai vėl kitą dieną no
rėjau užstoti lietuvišką kuni
gaikštį tuo, kad jis gali sau būti 
kaip muziejinė retenybė, jeigu 
jis yra dokumentaliai tą ištyręs, 
man buvo patiektas labai panašus 
į tiesą įrodymas. Galima tuo ti
kėti, kol yra žmonių mėgstančių 
pakopti į vrršūnas, nors vora
tinkliais pasiramsčiuojant...

Buvo toks valdininkas jūsų 
laikais. Daug tokių buvo. Siela 
— buhalterija, o paviršius — 
blizgą pelėsiai. Bet tuo keliu, 
žiūrėk, žmogus lipa į savo įsi
vaizduotą idealą. Sunku tokiu 
būdu “duoną pelnyti”, bet to
kios buhalteriškos sielos moka 
būtli užsispyrusios. Tai įtokia 
buvo ir šio lietuvio siela kai jo 
tautiečiai už revoliucinius ju
dėjimus buvo gaudomi ir nai
kinami. Gyveno ta siela, kol 
Dievas leido savo vienam iš
rinktajam pateptiniui “laimin
gai” savo tokią ir tokią iš eilės 
gimimo sukaktuvių dieną švęsti. 
Iš visos Rusijos caras gavo daug 
sveikinimų, (žinote, visame kraš 
te visuomet atsiras žmonių, ku- 

. tiems yra reikalo sveikinti), ir 
jų tarpe guli vienas:

“...Didenybės pavaldinys... že-1 
mai... ir prašo Dieve...” Parašas: 
keturlypė vardas — pavardė, 
Lietuvos kunigaikštis.

Didžiūnu raštinės mandages- j 
nės už juos pačius. Tą reikia 
pripažinti. Daug tam čia gražių 
popierėlių išspausdinta, su vai
niku, auksuotais kraštais... At-'

ir Lietuvos kuni-

tokiam. Lietuvos 
Caras, ir taip to-

sakymas eina 
gaikščiui:

“Tokiam ir 
kunigaikščiui 
liau. Parašas”.

Adresatas tebesaugo šį popie
rėlį — caro pripažinimą Lietu
vos kunigaikščiu... Gal kai kam 
tas popierėlis nieko nereiškia, 
bet adresatas per jį gavo mė
lyną kraują ir didžiąją praeities 
garbę... Jo sūnų kavinės tarnai
tė kviečia prie telefono. Keis
tas dalykas! Ainiai vis dėl to 
panašūs į savo bočius, bet vien 
tik popieris neįstengė perdirbti 
šio veido, kuris maloniai prime
na bernų naktigonį ir šieno tri- 
dante šake į vežimą krovimą...

Arėjas Vitkauskas

Jonukas norėjo nusipirkti deš
ros trukelį, bet, paprašęs deš
rininką, apsižiūrėjo, kad netu
rįs pinigų. |

— Man ši dešra nepatinka, — 
sako Jonukas.

— Kodėl?
-- Ogi, kad jos abu' galu arti 

vienas antro.

JEIGU PALAUKS

Leitenantas peršasi pagyvenu
siai merginai:

— Apsivėskime tuojau ir su
kurkime bendrą laimę!

— Aš geriau palauksiu iki 
tamsta būsi pulkininku.

— Tokiame atvėjuje man teks 
pirštis jūsų dukteįiai...

IŠTIKIMAS TARNAS

Tai buvo prieš trejetą šimtų 
metų. Biržų kunigaikštis Mika
lojus Radvila susirgo kietu reu
matizmu ir sykį netekęs kan- 
ttybės: “Ach, būčiau dėkingas, 
kad kas mane tuojau pribaigtų”.

Tą nugirdo jo tarnas, kuris bu
vo totorių kilmės. Pastarasis tuo
jau atsiliepė: ’

“Leisk man pasiimti greitąjį 
jūsų arklį, o tuomet, aš paplau
siu tave kaip paršiuką...”

Ir kunigaikštis nieko daugiau 
neprisiminė apie pribaigimą.

'i * ♦ t

UŽTENKA IR TIEK

Žmogelis ateina į knygų krau-
tuv r
^^ išsirasiau iŠ jGsU knygą:0^— XM11WSU J“™ *-*■ a s-t-

r-rKaip išgyventi šimtą metų”, ir

ė Susitiko dvi kūmutės. Vie
na pasakoja:

“Niekada netikėjau, kad vai
kai taip pasikeistų kuomet už
auga. Kuotnef Jonukas buvo 
mažas, labai mėgo kareivius, o 
Marytė praleisdavo valandas su 
nudažytam lėlėm.

“Dabar yra Visai priešingai. 
Marytė praleidžia laiką su ka
reiviais, o Jonukas mvli nuda
žytas lėles.

kai peržiūrėjau, tai joje sura- 
daug dusyk mažiau puslapių 
negu garsinote.

— Tai niekis, tamsta juk jau 
pusę savo gyvėhtimo praleidai...

* * * 
GARBĖS NARYS

„Vagių šaikos galva su keliais

GERAŠIRDIS

— Juozai, tu jau esi senber
nis, o vis idar nevedęs. Kodėl?

— Iš geros širdies.
— Tai kur čia gera širdis?
— Turiu gerą širdį moterims, 

nes jų yra milijonai, o aš tik vie
ną iš jų tegalėčiau padaryti 
minga.

♦ * ♦

MIEGAS

lai-

Naktinis sargas sugrįžo namo.
Jo žmona klausia:

— Kodėl tu, Petrai, toks nusi
minęs?

— Dantis skaudėjo per visą 
naktį ir aš negalėjau miegoti.

Mokytojas: -- Vaikeli, kad tu 
žinotum nors šimtąją dalį to,

f

I

i
!

-

Tai atėjo laikai, 
Kad vadai it vaikai 
Aukštyn kojom pasaulį pastatė. 
Nesuprato pirmiau, 
Kas jų laukia toliau, 
Pakol anty išaugo gyvatė.

Dabar mato visi, 
Kokia yra baisi, 
Jos galva ir nasrai išplatėjo. 
Jai tautų negana, 
Ji visad alkana, 
Šimtąkart viduriai padidėjo.

Nesiskaito visai, 
Dirba bombą slaptai 
Pavergtų vokiečių visas štabas. 
Pavojingu ginklu 
Apsups mus it tinklu 
Ir pasauliui teliks tiktai grabas.

Jei vadai dar miegos, 
Eis velniop be naudos 
Žmonių vargas, kančios ir laimė. 
Jei laiku atsibus 
Ir bestijos žabtus 
Pažabos, išnaikins karų baimę.

Mūsų turtinga šalis 
Ir jos laisvės dalis 
Pasiliks engėjų neapžiota. 
Kai kolona penkta 
Iš čion bus ištrenkta, 
Iš šaknų išrauta, iškapota.

Paskubėkit vadai, 
Smarkiai plečias perai, 
Kurie gali apkrėsti žmoniją. 
Rėplinėja čionai 
Purvini vabalai, 
Kurie rengia^takuS i vergiją.

galėjo duoti, nes ir ji buvo, kai 
namą barzdočiui pardavė Ka
mantas mergaites paliko su mo
tina, o pats išvažiavo vienas. 
Barzdočius man motinos ir dūk- j 
terų adreso negalėjo duoti. Tai j 
dabar turėsiu jas kitaip surasti, Į 
Maiki. Reikės dar kartą į Le- 
montą važiuoti, nes jos turi ten 
būti...

— Aš linkiu, kad kitą kartą 
tau gerai pasisektų, tėve. Lik 
sveikas! .

— Sveikas gyvas, Tėve. j
— Šveikas, bet labai išvargęs. • 

Visi tikėjomės atvėsio, bet karš
tis kamuoja. ...

— Atvės, nesirūpink.
— Sakei, kad atvės savaitga

lyje, o mes visai neatvėsom. 
Tvirtinai, kad palis sekmadienį, 
o tiktai keli lašai nukrito, ir de
besėlis dingo.

šiek tiek atvėso, bet saulė 
kaitma per mūrus.

— Reikia langus atidaryti, tai 
praeis vėsus oras ir atleis.

— Taip lengvai neatleidžia, o 
jeigu dar nėra kur nuvažiuoti, 
tai visliek šunti kaip pirtyje.

— O kur gi tu važiavai?
— Praeitą savaitę buvau nu

važiavęs į Lementą. Žinai, Ra
mentas apsiženijo, bet dukterys 
į Grand Rapids nevažiavo. Tai 
aš norėjau su mergaitėmis pasi
kalbėti. Nuvažiavau, suradau

. Ta-
• da barkštelėjau į duris ir laukiu.

! gal kartais, sakau, išeis ir moti
na. Vietoj motinos, duris pravė
rė ir galvą iškišo barzdotas žmo
gus.

— What do you want? — jis 
manęs paklausė.

— I want Mrs. Kamantas, — 
aš jam atsakiau.

— Kamantas does not live 
here. — man atsaikė ir aš pasi
traukiau. Jis duris užtrenkė, ir 
įėjo į vidų.

— Prieinu prie kampo ir tik
rinu, ar aš esu geroj gatvėj. Var
das užrašytas toks pats, reiškia 

j — gatvė tikrai. Pradėjau sekti 
numerius. Bet jie netinka, eina 
aukštyn. Grįžtu atgal ir kito nu
merio nerandu. Priėjau prie to 
paties. Manau, kad namą sura
dau, bet nedrįstu eiti į vidų, nes . 
bijau to paties barzdočiaus. Jis 
gali ir vėl barzdą iškišti ir dar 
policiją pašaukti. Atsistojęs gal
voju, ką daryti — eiti, ar neiti. 
Galvojau, galvojau ir man kito 
kelio nebuvo. Nebuvo kur eiti.’ ’ • ILemonte lietuviškos bažnyčios 
nėra. Lietuviai dabar jokios baž
nyčios nestato. Seniau jie statė 
bažnyčias ir apie jas gyveno, o Į 
dabar atvažiavo inteligentai, tai 
jie bažnyčių nestato. Kitur nėra 
kur isŽeiti. Nutariau ir vėl pa
belsti.

— Mr. Kamantas docs not live 
here... This is my houre. I live 
hebe already ohe year. I bought 
the house from Mr. Kamantas 
about two years ago.. . I cleaned 
it, redecorated it, and my fami
ly lives here...

Norėjau paklausti, kur Ka 
mantas gyvena, bet man atsakė 
kad išvažiavo. Jis inžinierius, Į 
imi išvažiavo t Grand Rap ds li
goninę. prižiūri pečius ir van
dens šildymą.

bendradarbiais buvo atvesti į j gatvę, patikrinau numerį., 
teismą. Teisėjas klausia jo: [

— Ar ir šis plikis priklausė j \janiaU) kad išeis mergaitė,
prie jūsų šaikos?

— Ne, ponas teisėjau, jis bu

* * *
BANKETO APDŪMOJIMAI

Žinomas šykštuolis X buvo 
pakvietęs svečius į puotą. Viena 
pbhiutė netyčiomis humetė šauk 
štuką ant grindų.

— Oho, tai reiškia, kad atei
na alkanas žmogus, — aiškina 
šeimininkas.

— Ar ateina alkanas, to neži
nau. bet kad iš čia išeis daug 
alkanų, tai tame esu tikras — 
pastebi vferias dalyvių.

TURI SĄŽINĘ

— Kam tu tiek deriesi su siu
vėju, juk tu visvien nemokėsi 
už savo drabužius.

— Žmogau. Aš visgi turiu są
žinę! Jeigu tas vargšas ir negaus 
pinigų, tai visgi jc nuostoliai 
bus mažesni.

IT’S AMAZING!

. f-i
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» Ar girdėjote tokį karštą pa
sikalbėjimą:

“Brangioji, tu esi tik viena, 
kurią aš myliu. Jokios kitos aš 
nemylėjau ir nebučiavau. Tik 
tu turi man tikėti...”

Jinai prisiglaudusi prie . jo, 
ėmė šnabždėti:

“Aš irgit myliu tave, joks kitas
, vyriškis nebuvo palietęs mano 

širdies.- Tu esi tobuliausias, gra 
žiausias ir stipriausias vyras...”

Ir jie vienas kitam nemelavo.
Tai buvo Adomo ir Jiėvos kalba 1

1 • - rojuje.
| * * i, ♦

— Pasakyk man, vaike, kam 
į priklauso šis ežeras?

Sakoma, jog bėgiodami

V
žai tyšius: — Atsiprašau, bet 

aš taip ilgai laukiau už durų, 
kad man net barzda išaugo.

* ♦ *
TARPE MERGINŲ

—Kodėl tavo vaikinas nebe- 
eiria su tavim į krutariius pa
veikslus?

— Syki smarkiai lijo ir mudu 
pasilikom namuose. Nuo to lai
ko jam geriau patiko namai.

* * * ”, - ■

NE TAS ŽMOGUS

Kauno gatvėse vaikai, laikraščių 
pardavėjai, buvo pradėję šūkau
ti:

— Parduodam “Tarybų Lietu-1 
va”! Kas norite? Už 20 kapei-! 
kų...

Bet ir tokia kaina yra per bran 
gi už tą komunistišką padarą.

o Viena patarlė sako- “Kur yra 
perdaug vadų, ten labai lengva 
pralaimėti mūšį”.

-----  Tai apskričio nuosavybė.
— Reiškia, jei sugaučiau žu

vį, tai būtų vagystė ir 
žengimas?

— Ne, tamsta, tai būtų 
stebuklas.

it jįt *

— Viršaitis: — Kaip

prasi-

tikras

priviso tiek garsių “vaduotojų”, 
kad patsai Lietuvos gelbėjimo 
darbas kai kur skaudžiai nuken
čia.

• Jeigu gelbėdami Lietuvai 
m-.žiau girtumėms ir mažiau šū. 
kautumėms apie savo žygius, tai 
rezultatai būtų daug geresni — 
tikrina Bri'dgeporto pilietis.

• Mokslininkai jau išrado to
kias bombas, kurios į vieną mi
nutę sugriauna ir didelius mies
tus. su visais gyventojais ir trio- 
besiais.

Aš čia nieko tokio nuostabaus 
nematau. Ot. kad kas ’šrastų 
tokį iranki. kuris į vieną minu
tę pastatvtų miestą, tuomet bū 
tų kas kita.

• Padavimas sako, jog išei
dama iš rojaus Jieva pasiėmė 
keturių lapeliu dobilą. Kiekvie
nas lapelis turėjo '■avo reikšmę: 
vienas reiškė paklusnumą Ado
mui. antras — nesipuošimą, tre-

I čias — pasitenkinimą, ketvirtas 
fš barzdočiaifs-sūpratfctt, kad rtazakalbystę.

Kamantus namą |>ferdavė ir iŠ 
važiavo.

Iš barzdočiaus taipgi paty
riau, kad Kamantas paėmė vi
sus piftiguš už h4ihĄ Ar jis žmo
nai davė, tai neišaiškinau, bet

i>

Bet' tą dobilą asilas ištraukė 
Jievai iš rankų, manydamas jog 
moteriai jis nereikalingas.

• Žmogus galėtų sutaupyti 
daugelį savo gyvėfilitfid ihJ*ų stu
dijuodamas kitų patyrimus.

Airišis ir juodukas miegojo 
vienam kambary. Airis atsikė
lęs anksčiau priena prie veid
rodžio ir pamato, kad jo vei
das beveik juodas. Nustebęs jis 
surinka:

“Vietoj atsikelti pačiam, aš pa
žadinau juoduką!”

Teisėjas: — Tai jūs labai jud
riai esate gyvenęs...

Kaltinamasis: — Priešingai, 
ponas teisėjau, daugiau 
sėdėjau.

drįsti 
įeiti į mano raštinę nenusisku- 
tęs barzdos.
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šiuntlmis Kanadon dar šunkėšmš. Prenumeratoriai 
dienraštį gauna labai suvėluotai, o dažnai jo visai ne
gauna. Daugelis skaitytojų nutraukia prenumeratą, nes 
netvarkingas laikraščio atnešimas juos erzina.

Anksčiau priimamus pašto tarnautojus patikrinda
vo, iškvosdavo. Dabar, matyt, to nedaro. Priimama visus, 
kurie neranda darbo kitur ir kreipiasi į pašto vadovybę. 
Daugelis nepajėgia perskaityti adresų. Bet' ryškiausioji 
dabartinių pašto tarnautojų yda — atsakomybės jausmo 
stoka. Dėl tos atsakomingumo stokos, Naujienų paštą • 
atnešdavo ne Naujienoms, bet užnešdavo kitur. Ten iš- | 
lupinėdavo Naujienoms rašytus laiškus ir pasinaudodavo > 
Naujienoms rašytais čekiais. Naujienoms teko vesti kovą, 
kol atgavo dalį šitokiu būdu pavogtų pinigų, nes ji 
nesirodydavo.

Pašto tarnautojai tapo tokie priklūs, kad kabinėda- 
vosi prie kiekvieno menkniekio. Anksčiau užtekdavo už
pildyti vieną formą mėnesiui, o dabar panašią formą rei
kia pildyti kiekvieną dieną. Darbas ofiso tarnautojams 
padidėjo penkis kartus. Susidarė įspūdis, kad juodaodžiai 
pašte visą savo neapykantą nukreipė prieš kitomis kal
bomis leidžiamus leikraščius. Vienam fruktui įsivėlus su 
viena juodaode, prieš Naujienas buvo nukreipta visa 
pašte tarnaujančių juodaodžių neapykanta. Prie to prisi
dėjo ir “Public Defender”. Prieš pasirodymą jų numerio, 
laikraštyje dirbantieji telefonuodavo Naujienas apie laik
raštyje parašytus melus prieš lietuvius ir prieš Nau
jienas.

Kova buvo karti, bet pajėgėm prieš ją atsispirti. Tai

mus ir pagerinti santykius. Ki- 
SijM reikalą rninisterio
vizitas Vašingtone numatytas 
spalio mėnesį.

— Iš visų Didžiosios Britani
jos vietų, Vaftja pernai pritrau
kė daugiausia turistų — devy
nis milijonus.

— Perlipęs spygliuotų vielų 
užtvaras, netoli Luehebergo j 
Vakartis pabėgo jauiias Rytų 
Vokietijos darbihinkas.

— Pakistano diktatorius Zia 
hfori taip sudaryti naują “parla
mentą”,- kad jo netrauktų a(sa- 
kom'ybėn tiž buvusio premjero 
A-ii Buto nužudymą.

— Vengrijoj prasidėjo (eismas 
13 asmenų,- kurie pequrkmejo 
futbolo žaidėjus ir vykdė suk- 
ėiavhiią rungtynių rezultatų la
žybose.

— Mišką gaisrai pietų Pran- 
ėužijoje t3kst. atosto
gautojų pritėftė bėgti iš stovyk
lavimo vietų.

_ _ _______ X

BŪVD UŽVERSTI ŽIAU
RUS D1NOSAURAINaujienoms reikalinga parama

Prezidentas Reaganas save kalbose tvirtina, kad eko
nominė krašto padėtis taisosi, kad Visoje eilėje* pramonės 
šakų gamyba yra padidėjusi, o prekyba stt užsieniu jėū 
duodanti apčiuopiamus geresnius vaisius, bet Naujienos 
to pagerėjimo nepastebi. Prezidento Reagario patvarky
mai sunkiai slegia dienraščio' ekonomiją. Blogiausia, kad 
nepastebima tų pagerėjimo žymių,- kurias prezidentas 
vis dažniau kartoja.

‘ Pati sunkiausioji riąšta ■ die'iirSs^d ; y¥Š: Amerikos 
paštas. Jis dvigubai pakėlė mokestį už visus patarnavi
mus, o tų patarnavimų kokybė kiekvieną savaitę blogėja.-

Amerikos paštas yra pasižadėjęs Naujienas prista
tyti skaitytojams kaip pirmos klasės siuntinius. Prezi
dentas leido pašto vadovybei pakelti ir padidinti visus 
papildomus mokesčius, kuriuos anksčiau vyriausybė pri
dėdavo už paštu šitinČiamus žurnalus ir dienr'aščhis. Tuo
jau tuos priėdus išskirstė ir užkrovė Naujienų admi
nistracijai.

Jeigu paštas būtų bent teikęs tokius patarnavimus, 
kokius ilgus metus teikė krašto gyventojams, tai dar 
būtų pusė bėdos.- Bet paštininkai laikraščių tvarkingai- 
neišvežioja ir neišnešioja. Anksčiau pašto tarnautoju 
buvo galima pasitikėti.- Tai buvo atsakingas visuomenės 
įstaigos tarnautojas. Savo pareigas jis žinojo ir pildė. To 
negalima pasakyti apie paštininkus šiandien.

Anksčiau visame krašte prenumeratoriai dienraštį 
gaudavo kiekvieną dieną.- Vėliausiai dienraštį gaudavo 
sekančią dieną. Šiandien, kadai didžiumą laiškų pasiunčia 
lėktuvais, prenumeratoriai laikraštį gauna į trečią ar 
ketvirtą dieną. Kalifornijoj ir Bostone dienraštį gautia 
už savaitės. Pasiunčia ne vieną ėgžempliorių, bet kelių 
dienų numerius įteikia vieną diėtią. Vietoj penkių eg
zempliorių į savaitę, išnešioja po tris ar keturis. Vienas 
ar du egzemplioriai dingsta. Laiškanešiai kur nors juos 
išmeta, nes “sunki našta”.

buvę ne viskas. Frontininkai,- kelių liberalų padedamų 
pradėjo atkaklią šmeižtų propagandą prieš Naujienas. 
Jie ruošė dr. Bobeliui minėjimą, o vyriausias ofganiža- 
torius pranešė, kad Naujienų redaktorius nepageidauja
mas. Redaktorius neina tėn, kur jis nepageidaujamas. 
Dr. Bobelis pakankamai Naujienas pažįsta, kad iiėsU-

■ prastų, kur tie Organizatoriai krypsta. Jie pradėjo Nau- 
1 jiettomis,- o baigė ir ALTo pirmininku. Nukišę į kampą, 
šuplariaVO ir jd'nėkvįešti tsveik-iiiimo žodžiui. Tai buvo 
perdaug. Publika reikalavo, kad jam būtų leista pašvėį-

■ kinti svečią. Prie vadinamų ‘Tibėfalų^ teks dar grįžti. 
Vienas jų pasižadėjo atkalbinti skaitytojus nebeskaityti 
Naujienų, bet jiems Naujienų sužlugdyti nepavyks.

Naujienos žino, kad pats didžiausias lietuvių tautos
priešąs yra Lietuvą pavergusi sovietinė imperija.- Ji var
toja visas priemones lietuviams škaldytb neapykahtJi 
kelti ir vieningiems smūgiams kiršti. Iki Šio meto Nau
jienos kirto pačius skaudžiaūšiits smūgius okupantui. 
Naujienos priešą gerai pažįsta, todėl ir kelia viešumon 
ne tiktai okupanto planus, bet ir jo befidradarbius.-

Naujienos yra paširyžušioš ir toliau Vesti tą pačią 
politiką. Didžiausiam priešui kirs skaudžiausią smūgį. 
Nepaliks ramybėje ir tų, kurie yra pasityžę tartis sti 
okupantu, tikėdamiesi ką nors iŠ jo išsiderėti. O’kupari- 
taš gali prižadėti. Jis gali menkavertę nuolaidą pada
ryti. Jis gali Vieftą kitą lengvatą prižadėti už smūgį Nau-
jieiioms. Naujienos ūžkirs ir tiems bendradarbiams.

■Naujienos žingsniuos kartu su visais lietuviais,- kurie 
siekia laisvės, nepriklausomybės ir demok-rątinės santvar
kos Lietuvai. Jos padės siekti gerbūvių Amerikoje gyve
nantiems mūsų tautiečiams. Naujienų vadovybė yra įsi- 
tikirtūsi, kad didelė Amerikos lietuvių dAtiguma Naujie
nas pažįsta ir yra pasiryžusi padėti į ekonominį sunku
mą patekusiam dienraščiui.- Naujienas spaudžia pabran- 
gęs ir pablogėjęs popierius. Daugiau tūririiė mokėti už 
dažus, dujas, brangesnis telefonas, elektra ir mašinų tai

ANGOLOJ AŠTRŪS SUSIRĖ
MIMAI Stl KOVOTOJAIS

LISABONA, Portugalija.— Iš 
Angolos atfeihahčios žinios sako, 
kad Angolos vyriausybės gink
luotos pajėgos praeitą savaitę 
aštriai susikirto su kovotojais, 
siekiančiais Angolos laisvės1 ir 
nepriklausomybės. Vyriausybe 
tvirtina, kad jiems kovų mėtų 
teko, nuginkluoti ir ritržudyti 
vifš. 1.00d kdvcrtbju.

Kovos tatp vyriaiisybės gink
luotų pajėgų ir nepriklausomos 
Angolos šalininkų ėjo Moxico
ptovinčijojė, Cangaiiibė srityje.

Vyriaūsybė patyrė, kad kovo?- 
tojai gauna karo mėdžižtgą iš 
Dietų Afrikos. Tito reikalu An
golos dabartinė vyriausybė rėn- 
giasi kreiptis į Dietų Afriką.

Angolos tahka'i apsuko COx- 
gėiinbdš kaimelį ir ršžūdė visus
gyventojus. bei sūdėgin'o visus 
hairiiis. Niekas neliko gyvas.

vykdys savo planuojamą raketų 
išdėstymą Vakarų Europoje. So
vietų Pravdoje čėkoslovakų už
sienio reikalų ministeris Gnou- 
pek pareiškė pilną pritarimą 
Maskvos, perspėjiriiams. -> <

—'■ Žymus lenkų Solidarumo 
veikėjas Jaček Kur^t^kųąĮs.yra' 
suimtas, atsisakė valdzi«fc pasiū
lymo su šeiiira išvykti į užsieriį.

— Indijos premjerė Indifa 
Gandhi pareiškė, kad jos vyriau
sybė svarsto Sovietų pasiūlymą
padėti indams pasistatyti dvi 
branduolines jėgaines. Tuo rei
kalu Indijos ekspertai jau laii- 
kėsi Sovietų Sąjungoje.

— Šiaurės Indijos tikintieji 
sutrempė 53 žmones, kai lūžo 
maldyklos dalis ir tikimuosius 
apėmė panika.

JORDAN,- Montana. — Iridiu- 
mo užverstu sluoksniu žuvo la
bai žiaurus dinosauraš. Rasti 
beveik sveiki griaučiai rodo, kad 
Montanos apylinkėse prieš kelis 
šimtus tūkstančių metų gyveno 
labai žiaurūs dinoSauras. Jis tu- 

I’ rėjo labai aštrius priešakinių 
koja nagus. ^ąlėifevo labai 
lengvūi įvbtfcti ’ b^t kokį dino- 

‘ sau ra, drablį ar kitokį to laiko
tarpio gyvūną. Jam Užtekdavo 

‘ stŠeisti jffriirttžHtf kėjų aštrius 
nagus, kad gyViš nepabėgtų. 
Vėliau gyvį jis pribaigdavo ašt-; 
riais dantimis.

-----------—------ — JAV krašto apsaugos sek-
— Čekoslovakija perspėjo Va- re torius Caspar Weinberger rug- 

kariis, kad ji prisiims Sovietų sėjo mėnesį lankysis Kinijoj. Vi- 
Sąjungos raketas, jeigu JAV zito tikslas išsiaiškinti nesutari-

symas bei kitokie reikalai.
Marijonai kasmet prideda Draugui virš .$100,000, 

Sandara irttsifiešė Tėvytiės Mylėtojų draugijos sutaupy
tus pinigus, Tėvynei padeda SLA, Laisvė greičiausiai 
gauna iš Petronio, tuo tarpu Naujienos turi savo skaity
tojus, kuriais pasitikėjo iki šio meto ir pasitiki šiandien. 
Prašome Naujienas pažįstančius skaitytojus neatidėlioti, 
o iš Naujiėnų išaugusias organizacijas, draugijas ir klu
bus — sunkioj valandoj prisidėti.

DEPARTAMENTAS SUVALDĖ 
TEISĖJĄ MlLTON ŠADUR

WAsIIlNGTONk D.C. — Ghi- 
eagos teisme dkbžhtis teisėjas 
Milton I. Shadur, bėsvarstyda- 
ifišs dėsegrėgadijos reikalus Chi
cagoje, įsakė federalinei vyriau
sybei paskirti 14.8 milijon dole
rių rnoldnių desegregacijai. Jam 
afrodo, kad- reikia vežioti moki
nius iš- juodųjų apylinkių į bal
tųjų apgyventas apylinkes;

Prokuratūra paskelbė, kad tei
sėjas Šadur kišasi ne į savo rei
kalus. Jis neturi teisės įsakinėti 
federalinei vyriausybei be rei
kalo mėtyti pinigų. Prokuroras 
William French Smith pasmer
kė teisėją šadur už blogą deseg- 
regacijos reikalo supratimą.

— Izraelio užsienio reikalų 
ministeris nuvyko i Rumuniją 
pasitarti prekybos reikalais.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(TįSifl^)

— Mes norime pąsikąįbėii sti kiekvienu jūsiį 
atskirai. Dabar mes kalbėsime sti DsfDėt Oiė’dfS, 
todėl visus prašome išėifi į kiemą. TFsšome jūs, 
father, papasakoti, ką jūs žinote apie šį įvykį.

— Aš paties Įtykio riemačiati. Šį Vakarą prieš 
kokį į usvalandį pašaukė mane Linda telefonu at
vykti pas jos tėvelį. Ji sakė, kad jis sunkiai susi- 
žaidęs. Aš tuojau atvykau, radati Striartį aprišta 
galva išnešamą į ambuliansą. Daviau įSfft sakra
mentus. Tuojau jį nuvežė ambuliansu į ligoninę 
ir Misis Smartis drauge išvažiavo. NėnOfėjati 
palikti vienų vaikų šios didelės fielaiffiės akivaiz
doje, todėl nutariau kiek palaukti, kol dalykai 
apsitvarkys. Tiek ir težinau.

—Jis yra jūsų parapijietis. Kas jums žinoma 
apie jo asmenį?

— Jis reguliariai lankė bažnyčią, buvo dos
nus aukotojas. Nieko blogo apie jį niekuomet ne
girdėjau. Aš laikau j j geru krikščioniu ir para
pijiečiu.

— Taip, taip, bet atrodo, kad kažkas nebuvo 
visai tvaikoje, jei jis nusišovė.

- Gal tai yra nelaimingas atsitikimas. Nei 
n . ; ' j "rimą jokiais sunkumais'niekuomet ne
ri kundė ir iš kitų 'p’e tai nieko rtėsu girdėjęs. 
.Man yra nesu p. mtama. kodėl jis turėjo nusi
šauti, nebent jis pamišo

— Nepanašu, kad jis pamišo, greičiau jiš t5i Vaikai' pribėga prie Giedros.
— Nathėri ką šakė p'oliėifiitikas?
— Nieko, tik paklausė, ką aš žinau apie šį 

1 įvykį. Pasakiau, kaip aš tėvelį radau, kaip am
buliansu jį išvežė, ir tiek. 0 jūs pasakysite, ką 

Į jūs matėte, ką girdėjote. Dabar jie nori pasikal- 
I bėti su Linda.

Linda nuėjo į vidų.
— Ar if manė klaitsf — teiraujasi Francis.
— Ir tave,- ir giūrlį, ir mamą, kai parvažiuos. 

Visus. Jiems reikia viską užrašyti. Policijos toks 
darbas.

— 0 tėvėlį af jie kiaus? — stišifūpifla šiurli.
— Tai tu nieko nežinai, — piktai sako jai 

Francis' — tėvelis dabar ligoninėje, policijoj ten 
neįleidžia,- nieko neįleidžia, kad triukšmo nebūtų.

— Nei manęs, nei tavęs neįleis; aš žiriau, val
ktį į ligonine neįleidžia, = atsikėfta šiurli.

Švystelėjo automobilio šviesos, į kiemą įsuko 
taksi-. Išlipa Misis Smartis. Pribėga vaikai.

— Mama, kur nuvežei tėvelį?
— į ligoninę, vaikučiai, ten daktarai jį gydo.
— Kada jis sugrįš?
— Nežinau, — trumpai atsako ji ir tuojau 

kfeipiasi į Giedrą: — Father, noriu su jumis pasi
kalbėti. Labai ačiū, kad jūs pabuvote.

, ’• Jiedu paritraukė trtiDtttį toliau nuo vaikų.
Father, gydytojas sakė, kad nėra vilties 

išgelbėti jo gyvybę. Jis dar truputį gyvas. Pra
šau, nuvykite rytoj jo aplankyti, tik nežinau, ar 
jis besulauks rytojaus. Nežinau, kaip vaikams

padarė labai apgalvotai. Ar nieko negirdėjote 
apie dvi žmogžudystes šiandien mieste?

— Taip, girdėjau per radiją.
— Današtt, kad Smartis bus įveltas į šį daly

ką, ryšiurri su tuo ir bus nusižudęs. Ar taip ne
galėtų būti?

— Nežinau. Man neatrodo, kad jis galėtų Į 
prie tokių dalykų nagus kišti.

— Father, jūs lankysite jį ligoninėje. Gali
mas dalykas, kad jis atgaus sąmonę ir ką nors 
pasakys. Ar jūs pranešite mums, jei jis ką nors 
pasakytų apie tai?

— Ne, šito jums nepažadu. Aš hebūsiu sekliu. 
Apsimesti draugu ir išduoti ištrauktą iš jo žodį, 
skaitau labai negarbingu dalyku. Be to, mano 
profesija neleidžia man to daryti. Jei mari pasa
koma tai, ko niekuomet nebūtų pasakoma kam 
nors kitam, tokio pasitikėjimo aš hegaliu apvilti.

— Taip, father, mes suprantame, niekas tiė- 
mėgsta išdaviko.

— Prašau, tiieko nesakykite šeimos nariams 
apie Smarčio įtariamą ryšį su minėtais nužudy
mais. Jiems ir taip yra sunkiai pakeliamas smū
gis, nedidinkite jų nelaimes įtarinėjimais. Be t6, 
niekas iš šeimos nieko apie tai negalėtų žinūtl.

— Gertai, father, mes stengsimės būti labai 
Į santūrūs, bet apklausinėti mes privalome.

Giedra išeina į kiemą, ten yra Linda ir kiti 
du jaunesnieji Smarčio vaikai. Aht stulpo kieme 
šviečia lempa, o daugybė uodų zuja aplink ją.

i
reikės apie tai pasakyti. Tai kokia nelaime.. Ar 
mes Dievui taip sunkiai nusidėjome, ar ką? Ro
dos, ir bažnyčios neapleidoriie, ir aukas aukojome. 
Už ką mus Dievas taip nubaudė?

Ką gi Giedra gali pasakyti tokioje skausmo 
valandoje?

Nežinomi mums Dievo keliai, jie kartais 
mums labai sunkūs. Terika kantriai juos tiesti, — 
pasako Giedra daug kartų visiems girdėtą prieš 
visokius' ketitėjiffitlš rėėėptą, kūris fiėžifia ar yra 
kam skausmą paletigvifl^s.

Išeina apsiVetkūsi Lifida.
— Mama, policija manęs klausė, ar aš girdė

jau šūvį. Sakau, girdėjau. Sako, ktiks buvo lai
kas? Štikaū, dąbar, neseniai, kai aš sugrįžau su 
Juozu. Sako, kas galėjo Šauti? Sakau, tėvelis ne
tyčia kaip nors iššovė pats, nes nieko daugiau 
tame kambary nebuvo, o aš girdėjau šūvį tame 
kambary, kur tėvelį radome ant grindų. Sako, 
mama ar negalėjo šauti? Sakau, kai išgirdom? 
šūvį, mama buvo su manimi prie dtirQ, ji buvo 
ką tik mane įleidusi. Gal, sako, mažesnieji vai
kai šovė? Sakau, ne, jie yra labai geri. Be to, 
namuose niekur nėra atvirai laikomo ginklo, ir 
vaikai tuomet buvo vitišūtiniame kambary. Dau
giau tiieko manęs tieklatisė.

Giedra nusprendžia, kad dabar bus pats lai
kas vykti namo. Šeima pati viena geriau galės 
atsipeikėti po smūgio. Jis atsisveikina ir išvyksta.

(Būč dautntti)
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TeL: 562-2727 arba 562-272§
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ISttvlce 355-4504, P<M 04053

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtetch*cter Community kliuiko* 
Medicinos direktorių®

J933 S. Manhoim Rd, Westch*stor, III. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomii

itHIIIIE“ •••MP-rtr
IL " - Tumius HMM! HImu-** umilHilll fit'tl,Hltl

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Ntajietkos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

8907 Wert 103rd Shwt

AMERIKIEČIO PROFESO
RIAUS STUDIJA APIE LIE

TUVIŲ PERSEKIOJIMĄ 

(Atkelta iš pirmo puslapio) 

Be to, primena profesorius 
Oleszczuk, apie Lietuvos disi
dentinį sąjūdį užsienyje pasiro
do vds daugiau teorinės literatū
ros. O, galiausiai, Lietuvos atvejį 
galima panaudoti kaip įdomų 
pagrindą palyginimui su kitomis 
grupėmis Sovietų Sąjungoje ir 
visame pasaulyje, nes Lietuvos 
disidentinio sąjūdžio reikalavi
mai apima nacionalizmą, religi
jos, laisvės, kalbos ir žmogaus 
teisių gynimą. Į tuos reikalavi-

patir.

OflM Wifwit 774-28K,

Prostatos, inkšti} ir ilapmnc

<

PERKRAUSTYMAI

to

taurelė romo.

ES

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOf V A LANDO#

sherry araea.

© 1983 Dorsey Laboratories, Drristo of 
Sando:, inc-, Lincoln. Nebraska 6850L

3
2

paga-
Atvy-

ir
su-

ŪU25 CENTRAL A VE.
SL Petersburg, Fla. 33zJ,j 

Tek (8132 321-4201

Apdrausta® parkraustymae 
ii (vairi y atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TsL 374-1 M2 arba 37449M

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2413 W. 71rt SL TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leasea",

nuo 8:30 iki »■& vai. ryto.
Stotiea W0PA - 1490 AM 

traaaliuolamoe H mūay 
Muquatta Parka.

Vedėja — Aldona Daukvj 
TeW4 773-1543

nuo pirmadienio iii peni- i 
ta dieni o 8:30 vaL vakaro.

VUot baidot ii WCEV rtotim, 
banga 1430 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 vai. p. p
ii WT1S atotiek 1110 AM banga.

2S46 W. Tlat Street

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL3S IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 43rd STREET

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I • KaiCkonšėrriį dėžutė atida
roma, konservai jau nustoja bū
ti konservais. Todėl laikyti juos

kurie nesielgia kaip bičių-! 
kitiems bičiulystės neįpirš.

r>

f«/4

' 2

1/2 t*s*pooc 
fixvodng

cup sugar
tablespoons OGrarUrdS
tablespoon* watetr

“Lietuvos Aidai’’
KAZa BRAZDŽIONYT* 

ye4ė|a
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

up ccoor&’A.
toasted

sapar. Cook 6 minataa. Blend conutarch and 2 tablespoons . 
water. Add to chaniea. Cook, stirring constantly, untQ thick- 1 
*ned and smooth. Add brandy. CooL Combine cream cbe«M.
2 tablespoons sugar, lamon juice and peeL Mix until smooth, j 
Frost outside of dessert cups with cream chec'« mixtura. Ro8 į 
In toasted anonmrt. finoon mqoi into >

i 
t

Leidimai — Pilna apdrassd*
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chary# 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. TaL 925-W42

mus režimas atsako visoms dik- Į Nepatartina juoktis pergarsiai, 
tatūroms būdingomis prievartos 
priemonėmis. Ir taip farmuojasi 
“užburtas ratas” — disidentiz- 
mas iššaukia prievartą, o prie
varta skatina tolesnį disidentiz- 
mą.

Oleszczuk dabar stengiasi iš
tirti ryšį tarp ypatingo Vakarų 
dėmesio kai kurioms tautinėms 
bei religinėms grupėms ir baus
mės dydžio. Tokį ryšį tiksliai 
nustatyti esą labai sunku,

Studija apie lietuvių . politka
linių represavimą jau susilaukė 
nemažo dėmesio Amerikos aka
deminiuose sluoksniuose. Ji 
akivaizdžiai paneigia kai kurių 
vakariečių optimistinius tvirti
nimus, jog tarybinė sistema ja» 
esanti “pototalitarinė biurokra
tija” ir vis labiau panašėjanti 
į Vakarų visuomenes. (Elta)

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

Far Allergy Relief 
that’s nothin* 

sneeze at

f

\ Fresh’ Cherries Nest. 
J In Summer Dessert

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Kodhen

Chicago, Hiinoa €0621 
Tekt 778-1374

treaU Lika th«M Qwrr Dewart N«*tx Sponge cakt <mpe nMerf

North’wwt rr>et eherrie* ere oe the merkei from mid June

eberriee whenever the mene ealle far Craft And

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4O«2?

V AS AITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Juokas ar šypsena yra vei- i augusiems kasdien duoti karš- 

do papuošalas. Jis turi būti 
lengvas, natūralus ii', kaip akių 
žvilgsnis, ką nors pasakantis.

net ašarojant. Moteris savo švel
nia šypsena sudaro malonų įspū
dį ir malonią nuotaiką kompa
nijoje. Kartais moteriška šyp
sena sudaro malonų įspūdį, bet 
paslepia jo reikšmę. Italų dai
lininkas Leonardo da Vinci nu
paišė portretą “Mona Liza”. Jis 
vaizduoj a besyšypsančią' moterį, 
bet ta šypsena yra tokia paslap
tinga,; kad nei,filosofai, -nei šių 
laikų ^psichologai negali pasa-

tos sriubos.
• Lietuvės jau nuo žilos se

natvės pasižymėjo geru ir įvai 
riu maisto paruošimu, jo užlai
kymu nuo sugedimo, ir geru 
šeimininkavimu. Iš įvairiu už
silikusių užrašų galime 
ti, jog lietuvės moterys 
novės laikais mokėdavo 
minti geriausią maistą.
kę iš svetimų kraštų svečiai ne
galėdavo atsidžiaugti rūkytais 
kumpiais, dešromis, skilandžiais, 
įvairiais virtiniais su mėsa ar 
grybais. 1800 metais Vilniuje bu
vo atspausdinta knyga ‘ Lietu
viška virėja”, kuri buvo išvers
ta į vokiečių, prancūzų, italų ir 
kitas kalinąs.* Amerikoje ir Ka
nadoje Įifetuviškų valgių bei gė- 

galima ne ilgiau kaip 1-1pa-i rimų propaguotoja yra Lietuvos 
ros. Be to, atidarytose skardinė- Gen. Konsulės parašyta knyga 
se, nelakuotose dėžutėse konser- “Lithuanian Recipes”, 
vai genda dėl skardos pavir
šiaus kontakto su 'dideliu de
guonies kiekiu. Todėl rekomen
duojama nesunaudotus konser
vus tuoj perdėti į stiklinį arba 
porcelianini indą.

• Lietuvoje vištiena ir vištie
nos sriuba buvo laikoma ligonių 
valgiu ir net paslaptingu eliksy
ru, nuo kurio jie pagydavo. Da
bar gydytojai tai patvirtina, tik 
pareikšdami, kad! ligonys, ypač] 
bet kuria slogos forma sirgdami, I 
turi gerti daug vandens, o sriuba ] 
yra geriausia jo forma.

Artinantis šaltesnėms die
noms, patartina vaikams ir su- 

1

Paminėtina taip pat, kad ga- 
1 minančių lietuvišką maistą val

gyklose ir “Delikatessen” krau
tuvėse, netrūksta ir mūsų Či
kagoje. Juos daugiausia atsto
vauja Marquette Parko lietu
viai verslininkai. • (Būtų labai 
gražu, kad šios šeimininkės ga
lėtų nors keliais valgių gamini
mo receptais pasidalinti su skai
tytojais).

TORTAS Iš ŽAGARĖLIŲ 
TEŠLOSS

kiaušiniai,

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213
©OME CHICAGO MOTOR CUTS "UrG OH 

txptfssmw

2 taukštai grietinės, 
kg. miltų,

druskos.
Sirupas:
V* kg. medaus,
¥4 kg. cukraus,
1 šaukštelis malto imbiro.
Kiaušinius gerai ištrinti su cu

krumi, įdedant druskos, romą, 
grietinę ir po truputį miltų. 
Užminkyti tešlą. Ją labai plo
nai išvolioti ir piaustyti įvairiais 
nedideliais gabalėliais. Virti juos 
kaip ir žagarėlius — įkaitintuo
se riebaluose. Kai jie gražiai 
pagelsta, juos išgriebti į lėkštę.

Paruošti sirupą: cukrų, medų 
pavirinti apie 10 min. Kai siru
po lašas užpiltas stinksta—sudė
ti į jį imbirą ir atsargiai pilti 
ant lėkštėje sudėtų žagarėlių. 
Viską greitai sumaišyti ir tuojau 
perdėti į šaltu vandeniu sudrė
kintą torto formą, šlapiomis ran
komis suspaudžiant paviršių. 
Po pusvalandžio jau galima iš- 
imiti iš formos.

Puošti nereikia, nes ir taip 
gražiai atrodo. 

♦ * afr
SVOGŪNAS GALI BŪTI 

GERU VAISTU

Kai kurie farmeriai prisibijo, 
jog dėl stokos maisto jie nega
lės išparduoti savo svogūnų der
liaus. Vienok svogūnus galima 
vartoti ne vien prie mėsos, pav., 
jei jums įkanda bitė, tai patry
nus svogūnu, skausmas ir suti
nimas tuojau pranyksta.

* % *

MORKŲ SALOTAS
6-8 morkos — nuvalytos 

smulkiai sutarkuotos, 16 oz. 
smulkintų pineapple su sunka, 
% puoduko arba 8 valg. šauks-. 
tai mayonaise arba salat dress-; 
ing. j

Viską kartu sumaišyti,"' atvė- 
sinti ir paduoti stalam

Magdalena Šulaitienė

* Kas ko neturi, apie tą dau
giausia kalba. Pas mus dabar 
apie stoką vieningumo šūkauja 
tie, kurie su niekuom nesugy
vena ir prie visų ieško prieka
bių. Lietuvių patarlė sako: “Ne
pametęs — neieškok”. Taigi ir 
tie, 
liai,

• Nėra to blogo, kas neišeitų , 
į gerą. Vienas vyras neseniai pa- j 
šakojo: i

“Dabar pieno bonka kainuo
ja brangiau negu alaus. Todėl 
galiu drąsiai sakyti savo žmo
nai, jog alų geriu tik taupumo 
sumetimais

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



APLANKYKIME ROCKFORDĄ

kaip viena šeima

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija LIUCIJA

pirkite jav taupymo bonus PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUS

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

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

Konferencijoje buvo perskai
tyta iš viso 50 mokslinių prane
šimų iš kalbos, literatūros, isto-

SERVE WITH PRIDE IN 
fTEE NATIONAL GUARD

ŠILUMA IR TEMPERATŪRA
Kasdieniniame gyvenime dau

gelis neskiria šilumos nuo tem
peratūros. Tikrumoje šiluma ir 
temperatūra nėra tas pats. Ba-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Hemai, famš —- Pardaviau! 
11AL 14TAT1 PO* IALS

Ave.. Chicago. H. 60629.
Miko Lileikio 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II persiuntimo Išlaidom*.

Laikrodžiai Ir brtatenybir
Pirdavima* ir Taiaynu® 
1646 West m Stmt 
TaL REpoMte 7-1941

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208Vi W. 95th SL

Everg. Park, III
60642 - 424-8654 Jg

Inti Fem Are a«4 CmaTy

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. iNEQAS^ 4O59ŪArcber Avenuą, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5910

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, VIRĖJA 
Reikalinga pietų Wisconsine gydy
tojo šeimai. Turi ten gyventi. Turi 
vairuoti mašiną. Atlyginimą sutar
sim. Turės savo butą/

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
1-608/868-7928

Notary Public i į;

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, TeL 254-7434

Taip pat daromi vertimai giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

§ Pirmasis Amerikoje “park
ing meter” buvo Įrengtas Oklą- 
homoj .1935 m, liepos. 16 d. Par- 
kirtiĮno mokestis buvo penki

tiniauti, pažaisti.
Vbi ir iš visur kviečiami 

laukiami gegužinėje.

rijos, visuomeninių mokslų ir 
muzikologijos sričių. (E. L.)

— Ugandoje suimta šimtai 
ginkluotų kareivių, kurie savo 
laisvalaikiu plėšikavo Kampa-

DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta Ir 
Kietais viršeliais________
Minkštais viršeliais, tik__

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
EMONŽS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd SL 

TeL: 436-7878

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

* NAMŲ PIRKIMAS ‘ • PARDAVIMAS • VALDYMAS

P NOTARIATAS • VERTIMAL

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

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose. frolfs 

garint uotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman AvOe 
Tol. 927-3559

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)’
- • Siųsti čekį:

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Pajamų bungalow — IVi aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
C '■ ‘ ’ — - - - ’ • - .

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy- : 
tojo, viauon/enės veikėjo ir rašytojo ataiminrmu*.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
rusirūpmimą

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUIMAia. 

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774?

ŠĮ mokslinį teiginį stipriau 
pagrindė Davi ir Rumford (1812) 
ir vėliau Kroenig (1856), Clau
sius (1857), Maxwel (1860) ir 
Bolzmann (1866-67) sudarė me
chaninę šilumos teoriją. Pagal 
šią teoriją, šilumą yra kinetinė 
molekulų energija.

Wilhelm H. Westphal savo vei 
kale Phizik duoda tokius paly
ginimus, kad būtų aiškesnės są
vokos šilumos ir temperatūros. 
Jis aiškina, kad šiluma ir tempe
ratūra yra tokiame santykyje, 

■ kaip jėga ir spaudimas; kaip ma- 
j sė įr tanka, giluma laikoma 
1 ekstensyviniu vyksmu, o tem- 
j peratūra intensyviniu. Eksten- 
I syviniam vyksmui statomas klau 
• simas — kiek? Intensyviniam — 

kaip stipriai? Šiluma matuoja- 
?ma kalorijomis, o temperatūra 
laipsniais. Vi. Valinevič'us

ADVOKATŲ draugua
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

«606 S. Kadai* Ava. 
Chicago, m. 60629
TeL: 778-8000

Melrose Parle t Lietuvių Ame
rikos piliečių klubas savo 50 me
tų sukaktį iškilmingai atšventė 
1983 m. gegužės mėn. 14-15 die
nomis. Sukaktis pradėta pamal
domis Švenčiausios širdies pa
rapijos bažnyčioje gegužės 14 d. 
7 vai. vakare ir baigta gegužės 
mėn. 15 d. iškilmingais pietumis 
ir menine programa Eagles sa
lėje. Kaip pamaldose, taip ir 
pietuose dalyvavo gausus būrys 
narių su šeimomis. Taip pat atsi
lankė gdusiai ir. sVędĮų

Mūįų kolonijoje

Lietuviu diena — gegužinė

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėto, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formom!*:

Knyga su formomis gauna, 
m* Naujienų administracijoje.

1 Š.m. rugpiūčio 20 dieną Rock- 
fordo organizacijos ruošia lietu
vių klubo parke bendrą gegu
žinę.

R. LB Marquetie Parko apy
linkės valdyba šiai kelionei tu
rės autobusą. Išvykstam 10 vai. 
ryto nuo parapijos bažnyčios 
Washtenaw ir Lithuanian Plaza 
Court (69th St.). Kelionė $6.50 
asmeniui:.

Norintieji praleisti dieną gam
toje, prašome registruotis: St, 
Dagio telef. 434-9051, arba J. 
Bagdžiaus 434-3713.

Rengia R. LB ir Pensininkų' con (1620) nurodė, kad šiluma 
sąjunga. i kyla nuo molekulų judėjimo ir

— Zarasiškių klubo gegužinė kad kokiame nors daikte šiluma 
įvyks rugpiūčio mėn. 21 dieną didėja, kai motlekulų judėjimas 
12 vai. Vyčių salėje ir sodelyje. į stiprėja.
Turėsime loteriją ir šokiams 
muziką. Veiks baras ir virtuvė. 
Sodelyje kepsime spurgus. Visi 
esate laukiami. Valdyba

— Vakarų Vokietijos Žaliųjų 
partija ragina piliečius nemo
kėti valstybinių mokesčių da
lies, kuri skirta krašto gynybai. 
Tuos pinigus siūlo įmokėti Ža
liųjų partijos banko sąskaitom

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRŲŽIMASr ’

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai, f.
A v . .757*3790 , ’ Z

DĖMES I/O
62-tt METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lUtomebiUe

Liability apdraudimas "
kams. Kreiptis: '■

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVX.

TeL 523-8775 J

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai) .
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai Kaina S15.
Persiuntimas — SI.

NELEIDO NUVAŽIUOTI
Į KONFERENCIJĄ 

. - 1
Birželio 10-13 dienomis Stock-Į 

holme įvyko VII baltistikos stu- 
l dijų konferencija, kurion" buvo 

•f pakviesti ir pavergtųjų Baltijos 
■ respublikų mokslininkai. Iš Lie
tuvos ketino atvažiuoti istorikas 
Juozas Jurginis, prof. Leonas 

i Mulevičius ir dailėtyrininkė Ing
rida Korsakaitė, bet paskutiniu 
momentu Sovietų valdžia jiems 

iai ir es-

Mūįų kolegijoje’“klubas yra 
toji organizacija, kuri‘yra' viena 
iš seniausių, o joje narių sugy- 
vėnimas, solidarumas ir bendra
darbiai imas yra vienas pavyz
dingiausių

: Klubas metuose rengia vie
ną gegužinę ar išvažiavimą į 
gamtą nariams ir svečiams, kur 
šusirinkę linksmai praleidžia 
sekmadienio popietę gamtoje, 
šimtmečių ąžuolų pavėsyje ir ar
ti upės krantų.

1983 m. rugpiūčio mėn. 21 d. 
įvyks klubo gegužinė ar išva
žiavimas Maywood Grove Nr. 

1; (prie Lake ir pirmosios gatvės 
Įtampo), Maypood, Iii., Prasidės 
12 vai. dienos. Jeigu bus blogas 
oras, gegužinė bus perkelta į 
Eagles salę, 147 N. Broadway, 
Melrose Park, I1L Veiks baras, 
šeimininkės pagamins skanaus 
užkandžio, prie ‘‘Laimės Rato” 
savo laimę galės patikrinti visi. 
Loterijos keliu bus paskirstyta 
dovanos: pirmoji 100 dol., ant
roji 50 dol. ir trečioji — 25 dol. 
Loterijos knygučių galima gauti 
pas valdybos narius ir atvykus 
g gegužinę.

Klubo- valdyba ir gegužinės — 
Melrpse Parko lietuvių dienos 
rengimo komisija nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius, tiek iš ę -
vietinės kolonijos, liek ir arti- 
inesnių bei tolimesnių kolonijų 
gegužinėje gausiai dalyvauti ir 
pasidžiaugti bei susipažinti su 
artimiausiais ir pažįstamais ar' 
ir. iš toliau atvykusiais šimtmeti
nių ąžuolų pavėsyje, tyrame ore.

Gegužinės aikštė plati ir gra
žiai žaliuojančioje pievoje jau
nimas galės papsportuoti, lenk-

pa varžybų dieną, vietoje. Smul
kios informacijos pranešta spor
to klubams, šaulių bei ramovė- 
nų vienetams ir kai kuriems pa- 
pienioms šaudykloms. Dėl infor
macijų galima kreiptis Į &AJL- 
FASS-gos šaudymo vadovą, šiuo 
adresu: Mr. Balys Savickas, 340 
Dixon Rd., Nr. 3004, Weston, 
Ont. M9R 1T1. Tel. (416) 244- 
2267.

Lietuvių pirmentybės bus iš
vestos iš pabaltiečiu varžybų. 
Dalyvavimas atviras visiems lie
tuviams šaudytojams.

ŠALFASS-gos Centro valdyba

1983 m. S. Amerikos Pa- 
baltiečiu Lengvosios Atle-' 

tikos pirmenybės
1983 m. Š. A. Pabaltiečiu Leng 

vosios Atletikos pirmenybės 
įvyks š. m. rugsėjo 10-11 d., Ka-, 
nados estu statione, Udora, Onl. ' 
apie 50 mylių į šiaurės rytus nuo i 
Toronto. Vykdo — Toronto Es-' 
tų Sporto klubas “Kalev”.

Svečių teisėmis i šias varžy
bas yra pakviesti ir suomių, uk- j 
rainiečių ir lenkų lengvatlečiai. j

Varžybos bus vykdomos šiose I 
klasėse: vyrų, moterų, jaunių A 
(1964-66 m. gimimo), jaunių ir. 
mergaičių B. (1967-68 p. gim.), 
C (1969-70 m. gim.), D (1971-72. 
m. gim.) ir E (1973 m. gim. ir> 
jaunesnių). Taipogi bus praves
tos rungtynės ir visoms vyrų sen 
jorų klasėms (Submasters ir. 
Masters).

Varžybų pradžia šeštadienį;) 
rugsėjo 10 d. — 2:00 PM. Re-j 
gistracija nuo 12 vai. Sekmadie-Į 
nį varžybų tąsa nuo 10:00 AM. j

Dalyvių registracija atlieka-i 
ma iki š. m. rugsėjo 6 d., šiuo 
adresu:

Mr. Taimo Ilves, 44 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7". 
Telef. (416) 239-4628.

Dalvvavimas atviras visiems1 
lietuvių lengvaatlečiams. Smul
kios informacijos praneštos vi
siems sporto klubams. Klubams j 
nepriklausantieji gali kreiptis įi 
ŠALFASS-gos Lengv. Atletikos 
vadovą Algirdą Bielskų, 3000 J 
Hadden Rd.. Euclid, OH, 44117. 
Telef. (216) 481-7161.
1983 m. Š. Amerikos Pabaltiečiu 
ir Lietuvių Šaudymo pirmenybės 

t

1983 m. š. A. Pabaltiečiu Šau- j 
dymo Pirmenybes vykdo Kana
dos Latvių Sporto Sąjunga. ' š 
m. rugsėjo 10 ir 17 d. Kanado 
latvių šaudykloje “Berzaine” 
apie 40 mylių į šiaurę nno To
ronto, Ont.

Rugsėjo 10 d. bus vykdomos.’ neleido išvažiuoti. Latv 
pistoletų varžybos. Rugsėjo 17į tai buvo atvažiavę.
d. — smulkaus kalibro ir medžio 
klinių šautuvų varžybos.
Dalyvių registracija atlieka-

komiteto Ekonominės Sekcijos 
ir Valstybės Planavimo komisi
ja šiais metais pravedė eilę slap
tų seminarų ir paruošė Krem
liaus valdžiai 30 puslapių studi
ją apie dabartinę Sovietų ekono-j 
minę padėtį. Siūloma pradėti 
pagrindines ekonomikos refor
mas ir teigiama, kad centrali
zuota vadovavimo sistema neį
gali užtikrinti pilno visuomenės 
intelektinių ir darbo resursų pa
naudojimo. Didžiausias proble
mas kelia praraja, kuri yra tarp 
Valstybės Planavimo komisijos 
Maskvoje ir individualinių eko
nominių vienetų, kaip privačių 
iniciatyvų ir kolektyvinių ūkių. | 
Bendra tų mokslinių tyrimų iš
vada: dabartinė sistema stabdo 
tolimesnį ekonominį vyshnnąsi.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
h pagal susitarimą. * , 

' : TeL 776-5162 :
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

— Sovietų Mokslų j Ąkadem
ja, Komunistų partijos Centro centai

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolmon Avenue 

Chicago, It 60629 
434-9655 ar 737-171^


