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LAKŪNAI PATARIA NESKRISI! IS.
ANTRADIENĮ MASKVA PRISIPAŽINO 

NUMUŠUSI P. KORĖJOS LĖKTUVĄ
. SOVIETŲ LAKŪNAI PALEIDĘ ĮSPĖJAMĄSIAS KULKAS, 

BET PIETŲ KORĖJIETIS NEKREIPĘS DĖMESIO

MASKVA, RusijaAntradie
nio vakarė Sovietų radijas ir te
levizija nutraukė kitus praneši
mus ir paskelbė oficialų vyriau
sybės pranešimą. Pranešėjas 
perskaitė iš anksto paruoštą 
pranešimą, kuris sakė, kad So
vietų lakūnai numušė nepažįsta
mą lėktuvą, įskridusį į Sovietų 
erdvę, perskndusį Ochocko jūrą, 
pasiekusį Sachalino salą. Lėktu
vas nepaklausė Sovietų lakūno 
perspėjimų ir skrido tolyn. So
vietų lakūnai paleido įspėjančias 
šviesias kulkas, bet nepažįsta
mas lėktuvas ’ nekreipė dėmesio 
ir skrido toliau.

•Sovietų lakūnai įsakė nepa- 
žįštamam lėktuvui sustoti, bet 
jis nekreipė dėmesio į įspėji
mus. Tada Sovietų lakūnui buvo j. 
įsakyta “sustabdyti skridimą”. . * s. ■

^Oficialiame Sovietų ’■ valdžios skridimo linija. Jis skrido 3,200 
pranešime tyčiojamasi iš prezi- pėdų aukštumoje. Tokioj aukš- 
dento Reagano už pirmadienio tumoj. skrenda visi • 
vakare pasakytą kalbą, tarytum lėktuvai. Ten nėra debesų, nėYa 
prezidentas neturėtų jokios nuo- vėjo/, skridimas lygus it nepavo- 
vokos apie tarptautines lėktų- jingas.
vams skristi taisykles/ ir nežino-1 Sebę^.jga^žios atstovu pro
tų, kas y^vieflįoąM^Ę^ės erd- 'testą’ 
vė įr ką< yra5ĮtHo^f^ ' I '■' 

. Sovietų .oficialus ''pĄnpįmas G
sakOjįčjog, Įjrez. Ręąganąs. pža^ė- 
jo Ižbai įašĮrių. kąmpąįujj$peš 
Sčyiėtu<Šąjiin^ą, Jie ęifučja pr-j- 
židbnto skelbtą bbajšį “Tai^a-wit, x= 
gos, toreš-.'surub^'pėrversnię'. nuver-
mės kabėti apez mo'alės W[tė įr„y<nta' E. K:zs.

•„ Monit. bet' visama k’raSte' jokiu l
pus , , kada Amerikos ouper.a- ka,. k„ 
tarnas nesiskaito su s.omis ver- :Guatįn,alos .kari-
tybėmis, sako oficialus prane- : ttin)^too!^<y kari pervAsmas 
Simas. . . .• atneštų, naujovių visame -krašte.

į Jiems rūpėjo,,kad -respublikoje 
būtų- padėtas demokratinis pa-

SEOULE PROTESTO 
DEAIONSTRACIJOS

SEOUL, Pietų Korėja.—Seoulo 
miesto centre -vyko didelės pro
testo demonstracijos. Tūkstan
čiai žmonių sisirinko su plaka
tais, kuriuose. buvo smerkiama 
Sovietų Sąjunga už beginklių 
žmonių nužudymą.

Miesto aikštėje korėjiečiai pa
sigamino Andropovo iškamšą, o' 
vėliau ją sutrypė ir padegė. Ko
rėjiečiai yra įsitikinę, kad ne
buvo jokio reikalo žudyti. 269 
nekaltus keleivius.,

I Į Seoulo aikštę atėjo lėktuvo 
kapitono žmona, abu sūnūs ir Į 
duktė. Susirinkusieji jai reiškė 
užuojautą!'. Korėjiečiai tvirtino,, 
kad kpt Cujn In iš Aliaskos

Sovietų valdžia reiškia užuo- • 
jautą žuvusių keleivių šeimoms, *
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Gynybos sekretorius Caspar Weinberger vakar buvo Panamoje ir kalbėjosi 
su dabartiniu prezidėntu ir kariuomenės vadu.

skrido tiesiai į Seoul, tai tiesi JEANE J. KIRKPATRICK NURODĖ 
SOVIETŲ VALDŽIOS DVIVEIDIŠKUMĄ

^^^FkritSalvo Sovietų vyriau-' 
^sypę ir aviacijos vadovybę dėl 

L . „’/lėktuvo nušovimo.• ^neS į Sovietų ambasadorius Oleg Ą.
mei^^^^aą^^ąj^z^asjo ap- Trojanovskis atidžiai klausė la- 
saugos'mjriMenš^ėjia^ Vic-, k-nu _.kalbėiimo ir nerimavn.
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SĄJUNGĄ
LAKŪNŲ SĄJUNGA RAGINA 

z 60 DIENŲ BOIKOTĄ
PIETŲ KORĖJOS LĖKTUVO NUMIGIMAS IR SKELBTAS 

MELAS SUKĖLĖ DIDELĮ PASIPIKTINIMĄ

LONDONAS, Anglija.— Tarp- nui buvo įsakyta numušti Pietų 
tautinė keleivinių lėktuvų laku- Korėjos keleivinį lėktuvą, tai 
nu sąjunga pasiūlė visiems savo Amerikos žvalgybinis lėktuvas 
nariams paskelbti 60 dienų boi- buvo 1,000 mylių atstumoj nuo 
kotą Sovietų Sąjungai už Pietų 
Korėjos keleivinio lėktuvo nu- 
inušimą. Sovietų Sąjungos karo 
lėktuvo šūvis nužudė 269 kelei
vius, jų tarpe ir keleivinio lėk-

• tuvo kapitoną, šios sąjungos
• narį, ir visą 20 žmonių įgulą.

Lakūnų sąjungos vadovybė 
pasipiktinusi lėktuvo numušimu

I ir visą savaitę Sovietų valdžios 
atstovų skelbiamu melu, bandy
mu išsisukti nuo atsakomybės 
ir nenoru bent dalimi atsilyginti 
žuvusiųjų šeimoms.

Tarptautinė lakūnų sąjunga 
turi 57,000 narių. Jai priklauso 
67 valstybių keleivinių lėktuvų 
lakūnai, gyvenantieji ir dirban
tieji visame pasaulyje, įskaitant

• ir Sovietų Sąjungą. .

DRŪZAI APŠAUDO 
t AMERIKOS MARINUS
BEIRUTAS, Libanas^— AmeL .

rikos marinai vakar ir vėl buvo ’ Lakūnai dėkingi. Amerikos ka- 
•apšaudyti Beiruto tarptautinio^ riubnierišs'vadovybei, kad ji uz- 
aerodromo srityje. Šį kartą drū- ’ rekorclavo Sovietų lakūnų pokal- 

’ zų artilerija nepataikė, kaip lai bius, Sovietų aviacijos vado me- 
į padarė praeitą pirmadienį, bet ^ lagingą pareiškimą, ir ^ovietų 
I marinai, norėdami išvengti smū?^£paudos^ bej radijo išsisukinėji- 
Į gio, bėgte bėgo iš savo pozidjįR^nus, nenorint, prisipažinti prie

ušauto keleivinio lėktuvo. Ame
rikos žvalgvbos lėktuvas nega- 
Įėjo kliudyti rusams, nes rusai 
Amerikos lėktuvo nematė. Jis 
skrido tarptautinėje erdvėje. 10 
mylių atstumoje nuc Sovie'.ų 
erdvės ribos.

Lakūnų Sąjungos valdybos 
posėdžiui pirmininkavo sąjun
gos vicepirmininkas kpt. John 
LeRoy, amerikietis. Sąjungos 
pirmininkas buvo išskridęs. Tuo 
tarpu dar nenustatyta boikoto 
pradžia, nes reikalas dar nepil
nai aptartas. Antradienį išsiunti
nėtos įdegamos į visas pasaulio 
valstybes. Lakūnai yra įsitikinę, 
kad jie pajėgs izoluoti Sovietų 
Sąjungą 60 dienų. Sovietų kelei- 

“ t viniai lėktuvai nebus priimamu

ČADĄ SPAUDŽIA LABAI 
DIDELĖ SAUSRA

NDŽAMENA, Čadas. — Be Li
bijos karo jėgų, įsiveržusių į 
Čado šiaurės provincijas/krašto 
gyventojus pradėjo kamuoti ne
paprastai didelė sausra. Kiekvie
nais metais paprastai čia būna 
karšta, bet labai seniai jau ne
buvo tokios karštos vasaros

PERSKAITYTI JUNGTINĖSE TAUTOSE
NEW YORK, N.Y. — Antra- -____ _ . ----

dienį Jungtinių Tautų Sauguųio PERONISTAI TIKISI LAI
MĖTI PREZIDENTŪRĄ

BUENOS AIRES. — Argenti- ’ gio, bėgte bėgo iš savo pozkajif^nus, nenorint: prisipažinti prie 
nos pertais tai vakar išrinko Ita-: toliau į rytus. ,, - ' ‘ 1*269 žmonių nužudymo. Sovietų
1d A. Luderį partijos kandidatu d cau;i.flnfa np ūradijas tiktai antradienį išleido

• ji • n • 1marinu savijauta nranpsima kuriama uri-prezidento pareigoms. Iki šio . .. . VI • • k.-u,,,; „o™ ’specialų praneš imą, Kuriame p n
t j • • • i l i .kokia. Alannai y ra laikomi aero- T^rip F^iptu Koreios ke-meto Ludens ėjo parlamento; , ., . T- otcoVincr; slPazLsl:a. Pne *"eiU norėjos Kenirmininko nareisas drpmo srityje. Jie jra atsakingi leivinio ]cktuvo numušimo. Ten

pnn n o pa. ig s. , už aerodromo saugumą, tuo tar-. . kaifin!ania ir Amerika So-
Argentinoje vra kelios politi- .. , ir pat Ral0n^ma lr AmeriKa. nonės oartiios reikalauiančios de-i Pat>s >ra.apšaudomi i ,.vietų kato\lėktuvas numušė Pie-

mokratinės santvarkos. Jos nori i užn]usaini; nors ^ie Pat-’s netun . tų Korėjos keleivinį lėktuvą, 6 
’1 teisės pulti puolikų. Tai skaito- ■ sov;eįy oficialus pranešimas 

karininkai* kurie savo laiku be ■ ma PrieŠ° Provokacija' nOr* /sako, jog Amerika kalta dėl lėk- 
jokio teismo suėmė ir nužudė S provokuoJa lkl. mir.hes-. Mannal ,duvo numušimo, nes ji sudariusi 
kelis tūkstančius argentiniečių, 
Luderis yra didelis konservato
rius. Jis nereikalauja jokių teis
mų ir nesirengia vesti kovos 
prieš valdžią turinčius karius. Į 

Kariai neturi politinės parti
jos. Kartais jie pasisakydavo 
prieš peronistus, bet tikrovėje 
su jais kartu dirbo. Peronistai 
pritarė ekspedicijai į Falkland© 
salas, nors dabar jie nelaimės Į 
bėdą verčia nevykusiems 
riams.

pirmininko pareigas.
Argentinoje yra kelios politi

nės partijos, reikalaujančios de-’ 
mokratinės santvarkos. Jos nori, į 

I kad būtų patraukti teisman visi’j

kūnų pasikalbėjimo ir nerimavo.
Pasikalbėjimą užrekordavo ja- 

i ponai, bet rusų kalba jau iš-, 
'versta angliškai, tai visi Saugu
mo tarybos nariai galėjo lengvai' 
suprasti.

Ambasadorė Kirkpatrick pa
skaitė kiekvienos dienos prane
šimą apie lėktuvo nušovimą ir 
.269 žmonių nužudymą. Tokijo 

j mieste dirbantis Sovietų parei- 
* - . . - ; į gūnas pridėjo kad vandub jau

panąsaus nesimato, išnešė į krauta kelis žuvusiu
Generolas Victores atstatė ka-, žmoniu dalykug;

rišką hrętarchiją kariuomenės.
vadovybėje, bet tai nėra joks j Buvo padaryta pastaba, kad 
žingsnis demokratijos kryptimi, rusai neleidžia japonams arba

- -------------------- amerikiečiams priartėti prie lėk-
— Trečiadienį aukso uncija , tuvo nukritimo vietos, nes rusų 

kainavo $416.

o savo pranešimą baigia tokiu į grinįjąS' ka(į būtų. ruošiamasi j 
tvirtinimu: “Visa atsakomybė naujįems ūkimams, bet nieko’
už šią tragediją guli ant Ameri
kos vadovų pačių”.

Rusų lakūnai nušovė keleivi
nį beginklį lėktuvą, o Amerikos 
vadovams kaltę primeta.

— Kol viena partija turės val
džios monopolį, kaip yra Nika- 
raguoj, tol negalės būti ramybės 
krašte ar visoje apylinkėje, — 
sako politiniai komentatoriai.

ka-

norėtų žygiuoti į fronto linijas Są]ygas> kuriose tas numušimas 
galėjo įvykti.

Amerikos lakūnai niekad ne- 
įskrido į Sovietų erdvę Kamčat- 
kos ar Saclialino srityje, o pra
eitą ketvirtadienį, kai rusų lakū-

— Sekr. Weinbergeris nori 
gauti aviacijos bazes Panamoje, 
kad galėtų ginti visą Centro 
Ameriką. - ‘ j

KALENDORELIS

— Kinijoje liko tiktai 1,000 
laukinių pandų. Kad jos neiš
nyktų, Kinijai duota du milijo
nai dolerių sudaryti sąlygas, kad 
tos pandos gyvuotų ir veistųsi. 
t _ -------------- -- - ,

Rugsėjo 8: Tautos šventė, Šv. 
Pan. Marijos gimimas, Sirpė, 
Gerulis, Jovita, Orlekis, Reda.

I Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:13.

’ Ozas šiltast vėjuotas,

Krašto apsaugos sekretorius 
pralefdo. dvi dienas Pana
moje, apžiūrėjo kanalo įren
gimus ir susitarė tJu Pana
mos-prezidentu dėl kanalo 
ir visos Centro Amerikos

karo lėktuvai nuolat skrenda 
virš Sovietų Sąjungos teritorinių 
vandenų.

Amb. Kirkpatrick Saugumo 
tarybos nariams nurodė, kad iki 
šio meto paskelbti Sovietų pra
nešimai turėjo melagingų tvirti
nimų.

Trojanovskis iš karto nesi- 
orientavo. Kai posėdis prasidėjo, 
tai Sovietų valdžia dar nebuvo 
paskelbusi, kad jų lakūnui buvo 
įsakyta “sustabdyti lėktuvą”. 
Jam buvo įsakyta šauti į lėktu
vą ir jį sunaikinti.

Lakūnas pranešinėjo, kad jis 
artėja prie lėktuvo ir nustatė 
taikinį. Antras pranešimas sakė, 
kad jis jau sunaikino taikinį, o 
trečias pranešė, kad jis jau trau
kiasi iš puolimo vietos.

Visa tai’ buvo- užrekorduota 
rusų kalba ir išversta angliškai.

— Lenkijos ministeris J. Ur 
ban tvirtina, kad dalis suimtųjų 
Solidarumo unijos šalininkų bu
vo paleisti, kai prižadėjo grįžti 
į darbą .

— Kinijoje sušaudyti du Tai- 
vano šnipai. Policija nustatė, 
kad du taivaniečiai per Hong 
Hongą įsmuko į Kiniją ir rinko 
žinias apie ekonominę Kinijos 
padėtį.

— Pranešimai iš Ganos sako, 
kad vyriausybė yra pasiruošusi 
atidaryti sieną tarp Ganos ir 
Togo.

ir atsilyginti provokatoriams.’ 
Jie žino, kad provokuojami li
baniečiai, bet nukenčia marinai.

Drūzai užėmė Bamdun 
miestelį

Paskutinėm dviem dienom 
keliose vietose ėjo kovos tarp 
drūzų ir krikščionių falangistų. 
Kovos vyko į rytus nuo Beiruto. 
Falangistai išvalė patį Beirutą. ’ 
bet jie neturėjo jėgų apvalyti i 
Beiruto rytines apylinkes.

Vakar prasidėjo sprendžiamo
ji kova dėl Bamduno. Libanie
čiai pajėgė atmušti drūzus visą 
dieną, bet vakare jie jau buvo 
pervargę ir be šovinių. Jiems 
kito kelio nebeliko, kaip pirmo
mis ryto valandomis susirinkti 
savo ginklus ir traukti Beiruto 
kryptimi.

Bamdunas yra dešinėje plen
to srityje, važiuojant iš Beiruto 
į Damaską. Bamduno srityje) 
drūzai nužudė 40 ūkininkų, o 
trečiadienį užėmė visą Bamdu- 
ną. Vakar jiems teko kovoti, o 
šiandjeri jie miestelį užėmė be
veik be mūšio.

Ne tik žolės ir paukščiai gy
vena be vandens, bet ištisus kai
mus kepina saulė ir atima žmo
nėms visą energiją.

Etino kaimelis yra į šiaurę 
nuo sostinės. Kaimelis liko be 
vandens. Nėra daržovių, nėra 
gyvulių ir nėra duonos.

— Praeitą penktadienį Len
kijoj buvo suimti 1,472 Solida
rumo unijos šalininkai.
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— Praeitais metais Gana bu
vo uždariusi sienas tarp Togo, 
Aukštosios Voltes ir Dramblio 
Kaulo valstybės. Togo siena jau 
atidaryta.

— Generolas Jaruzelskis tvir
tina, kad Solidarumo sąjūdžio 
sukakties dieną darbingumas 
Lenkijoje nebuvo sukliudytas. 
Daugelis nedirbo tiktai popietį.

— Pagrobta Vatikano tarnau
tojo dukra dar gyva. Tėvai ma- 

1 nk, kad ji jau nužudyta.

— Fili pintį prezidentas Ferdi
nand Markos įtikino biznio at
stovus, kad krašte,nebus jokių 
perversmų, kraštas,, bus rainus.

— Visoje Čado šiaurėje javai 
išdžiūvo, šiais metais trūks duo
nos. Vyriausybė planuoja kreip
tis į Ameriką pagalbos.

Visoje Pietų Korėjoje vakar ėjo didelės demonstra
cijos prieš Sovietų Sąjungą. Daug korėjiečių žuvo 

rusų numuštame keleiviniame lėktuve.



Į MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

PANAŠUMAS

— Jau tu esi tikras vyras. Ne
užilgo būsi toks pat, kaip ir ta
vo tėvas...

— Bet, mama, nenori, kad aš 
būčiau panašus į tėvą.

Raudonieji “demokratai

ZOOLOGIJOS SODE
Mažas Petrukas nuėjo i zoolo

gijos sodą ir pamate aptvertą 
asilą, kuris sukinėjosi nusimi
nęs. Berniukas paklausia:

— Tetyte, ar asilai kada nors 
apsiveda?

— Taip, ir tik asįlai, vaikeli...

ARGUMENTAS TEISME
— Kodėl tu pavogei smuiką 

~iš savo kaimyno? Juk tu nemoki 
J groti.

— Taip, ponas teisėjau, bet ir 
mano kaimynas nemoka. Dabar 
bent bus ramu.

{“ * * *
ŽINO KADA PALIAUTI

— Aš stebiuosi iš tų žmonių, 
kurie perdaug valgo. Aš visada 
atspėju kada sustoti.

— O kokiu būdu?
— Kai tiktai pradedu atse- 

ginėti kamzelkos sagutes...

< PERDAUG REIKALAUJA
Moteriškė atbėgusi Į mėsos 

krautuvę ima šaukti:
— Tu apgavai mane! Pirktoj 

pas tave dešroj suradau štai ga
balą skarmalo...

— O kiek gi mokėjai už tą 
dešrą?

— Tris .litus.
— Tai, ar nori už tokius pi

nigus rasti šilkinę skepetaitę? 
— atrėžė mėsininkas

* * *
LYG SUSITARĘ

Anglijoj viena moteris, dary-
- dama testamentą, patvarkė, kad 

jos mėgiamas lietsargis, jai mi-
~ rus, būtų padėtas karstan 'šalia 

j oš kūno. Ceilone vienas vyras,
- darydamas testamentą, patvarkė,
- kad jam mirus, jis ir jo mėgia

mas lietsargis kartu būtų sude-
“ ginti. " * # *

SUTIKIMAS
" — Vakar sutikau gatvėje jūsų
5 vyrą, bet jis manęs nematė.
Z — Taip ,jis man apie tai pa- 
£ šakojo.« * * *

JIS NE BAILUS

Prie aštraus pulkininko prieina
- pašauktas naujokas — kareivis.

— .Ar nesibijote manęs, — 
klausia pulkininkas.

— Ne, ponas pulkininke.
,. — O kuom pirmiau užsiimda-

vai
— Dirbau žvėryne, ponas pul

kininke. * * *
PERDAUG NEIŠSIGĄSTŲ

Žmona: — Pasakyk man, An
tanai, ką tu darytum jeigu sve
timas vyras pavogtų mane iš na
mu?

— Vyras. — Tuojaus pradė
čiau ieškoti jo adreso, kad pa
siųsčiau tavo drabužius.

- c ’

Dina Gelažių tė — Autoportretas

NEGALI PALIUDYTI

Laike svarstymo palikimo by
los, tapo pašauktas Jurgaitis kai
po svarbiausias liudininkas. Pro
kuroras jo klausia:

— Tu, Jurgaiti, beabejo, ži
nai, jog velionis turėdavo įpro
tį kalbėti su savim, kai palik
davo vienas.

* * *
MOKYKLOJE

—Pasakyk, Juozai, kodėl žiemą 
saulė vėliau teka?

— Nagi dėl to, kad žiemą šal
ta ir saulė bijo anksti keltis.

IŠ KO JIS ATSPĖJO
— Atrodai, jog esi vedęs, nes 

tavo švarke nebetrūksta sagu
čių...

— Tiesa, apsivedęs turėjau iš
mokti kaip Įsiuvinėti guzikus.♦ ★ »

MILIJONIERIAUS PROGOSi . •
Milionierius pasakoja drau

gui:
— Nors esu 60 metų, bet visgi 

norėčiau dar kartą apsivesti. Ar 
manai, kad rasiu geresnę progą 
jeigu pasakysiu, jog turiu tik 
10 metų?

— Mano supratimu, geriau
sias progas užtiksi sakydamas, 
jog esi 80 metų amžiaus.

GALI BŪTI BLOGOS 
PASEKMĖS

Parapijinėj mokykloj sesuo iš
pasakojo vaikams, kaip Viešpats 
užmigdė Adomą ir ,iš jo šonkau
lio padlarė Ievą. Parėjęs namo, 
mažas Vincukas stjaiga pribėgo' 
prie motinos ir skundžiasi:

-- Mamyte, man skauda šo
nas ir be to norisi miego. Atro- 
io, kad ir aš neužilgo turėsiu Ie
va...

VESTUVĖSE

— Ar ne pastebėjai, kad jau
noji nuotaka atrodo labai pavar
gusi?

-- Kas čia tokio, jeigu ji tiek 
daug laiko bėgiojo paskui tą 
vyrą?

* *

PIRMUTINĖ DIENA

meluoti Va- 
jog paveiks- 
pirmą prizą.

— Kaip tu gali 
kar man pasakojai 
lų parodoje gavai 
? šiandien laikraščiuose parašy
ta, jog gavai tik ketvirtą.

— Kas iš to? Toji dovana bu
vo pirmoji mano gyvenime.

GIMINĖS KALĖJIME
— Kodėl tavo giminės tavęs 

neaplanko?
— Jie visi kalėjime.
— Kaip tai kalėjime?
— Už geležinės uždžmgos.

— Už tai, kad nori būti laisvi.

PAGELBĖJO
Vyras užmiršo namuose rak

tą. Grįžęs iš darbo, jis atsisėdo 
aiit laiptų ir laukia žmonos. Tai 
ilgai nepareinant, jis išbandė 
langus ir per vieną įlindo vidun. 
Ant stalo virtuvėje jis surado i 
tokį žmonos raštelį: “Aš išeinu 
į miestą ir greitai negrįšiu. Rak
tą, kuri tu pamiršai, rasi po laip
tais šalin plioduko”...

— To aš nežinau.
— Kaip tai nežinai? Juk bu

vai jo artimiausias draugas.

— Draugu tai buvau, bet kai 
aš aplankydavau jįj tai jis ne
būdavo vienas.

— Ta Čikaga mane tiek supy
kino, kad sėdau į traukinį ir at
važiavau į Bostoną, žinai, kad 

Du miestiečiai patekę į lar. 1 čia viskas pasikeitė. Pirma kiek- 
ma kalbasi- ! viename užkampyje rasdavau
-Ar galėtum pasakyti kiekį:Sėtuvių, o dabar padėtis gerokai 

metų turi ši karvė?
— Du metu.
— O pagal ką įspėjai?
— Pagal ragtįs.
— Teisybė, ji turi du ragu...

pasikeitusi.
Kol dar čia buvo Keleivis, tai 

ten visuomet būdavo pilna žmo
nių. Ten esantieji viską žinojo. 
Ypač gerai informuotas būdavo 
Michelsonas. Ko pas jį, būdavo, 
paklausi, tai gausi gerą atsaky
mą. Jis kalbėdavo stipriai ir 
drūtai, šiandien Bostone nėra 
Michelsono, nėra ir Keleivio.

I Dypukai viską perėmė, bet jie 
| tai vis dėlto ne Michelsonas. Jie 

daug žinojo apie Europą, dažnai 
jie užmiršdavo, kad gyveno 
Amerikoje, o Amerika, tai ne 

| Europa. Kai -atėjo Drunga, tai 
jis nutarė išleisti paskutinį Ke
leivio numerį. Gal ir gerai pa
darė. Jam Keleivis nepatiko, tai 

H is ir parašė paskutinį numerį. 
Gražiausia, kad jam mokėjo Ke
leivio pinigais, kad numarintų 

■Keleivį. Jis gaudavo dideles su
mas. Nė vienas Keleivio redak
torius negaudavo tokios sumos, 
kokią gaudavo Drunga. Jis atli
ko savo darbą.

Dabar Bostone viską žinantis
— Tik įsivaizdink... Juodakie-Į lietuvis yra A. Čaplikas. Norėjau

nė pagimdė kūdikį! j su juo pasimatyti. Jis buvo ke-
— O kaip jaučiasi jos septy-j lių klubų pirmininkas, tai viską 

į žinojo. Bet jam nelaimė atsiti
ko. Jam sutrenkė koją. Sutrenkė 
tą, kuri jau ir anksčiau skaudė
jo. Buvo nuėjęs pas gydytoj:}. 
Jam buvo pataria eiti į ligoninę, 
l>et jis planavo namie pasigydy
ti. Anksčiau koją jis apgydė, bet 
šį kartą koja jau negijo. Išvežė 
į ligoninę. Anksčiau ligoninės 
buvo pačiame Bostone, o dabar 
jau išsikėlė už miesto. Man pa
sakojo kur yra, bet man autobu
sai susimaišė ir nuvažiavau ne 
į tą vietą. Teko grįžti.

Užsukau j>as Keleivio raidžių 
rinkėją . Tai vienintelis, kuris 
gyvena tame pačiame name. 
Anksčiau jis rašė ir rinko, o da
bar jis rašo ir klauso. Klauso, 
kaip atsiliepia.

Pas jį patyriau įdomų dalyką, 
kurį noriu ir tau pasakyti. Pir
ma su Europa negalėjai susikal
bėti. žemė apskrita, tai Atlantas 
turėjo didelį vandens pilvą. Dėl 
io pilvo radijo bangos ir žinios 
negalėiiavo ryškiai pasiekti Eu- j 
ropos. Jos nueidavo Europon,1 
bet eidavo labai aukštai, žmonių > 
nepasiekdavo. Prancūzų lakūnai.; 
gerokai pakilę, galėlavo Ameri-. 
kos žinių pasiklausyti, bet žemėj 
gyvenantieji negalėjo. Dabar vi-j 
duryje Atlanto yra iškeltas! 
Amerikos satelitas. Radijo ban-’ 
gas leidžia ne tiesiai, bet į sate- j 
litą. Jos atsimuša į satelito pil-1 
vą ir pasiekia Europą.

iBūdamas pas /aidžių, rinkėją, 
turėjau progos paihatytr -seki>; 
Shultzo susitikimą su Gromyka. Į 
Abu atvažiavo į Madridą Helsin
kio aktų reikalais. .Abu paspau-

TOKS UŽSIĖMIMAS
— O kaip sekasi jūsų sūnui 

Bostone?
— Taip sau. Vieną sykį išky

la, o kitą syk vėl atsiduria ant 
žemės.

— O ką jis veikia?
— Jis operuoja elevatorių.

* . * > *
TUOMI NĖRA PATENKINTAS 

mų dešimtų metų vyras?
— Jis tiesiog neriasi iš kailio, 

kam ji atliko tą be jo žinios!

— Ne, gerbiamoji, toji Kuku- 
tienė turi labai blogą skonį: kaip 
lik aš nusiperku naują suknelę 
ar skrybėlę, ji tuojau įsigyja to
kią pat.

* * Ą

APSIVEDIMAS
Tėvas. —“Kaip aš galiu leisti 

už tavęs savo dukterį, kuomet 
tu turi menką, pigu darbą”...

Jaunikis. — “Tai niekis, tuo- 
Į jau po vestuvių aš jį apleisiu”.

svarstyti dienotvarkės reikalus, 
aš noriu pakalbėti apie numuštą 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą, 
— tarė Shultz.

— Tuo reikalu aš esu visai ne
pasiruošęs, todėl neverta laiko 
leisti, — atsakė Gromyka.

— Jeigu tu nepasiruošęs, tai 
aš paruošiu.

— Bet apie tai aš nieko ne
žinau.

— Aš priminsiu ir pasakosiu.
Abu pasiginčijo ir nesusitarė. 

Gromyka nenorėjo tuo reikalu 
kalbėti; o Shuitž užsispyrė, kad 
tai turi būti pirmas klausimas’. 
Pasiginčiję, abu nutilo.

— Aš norėčiau pakalbėti apie 
atominių ginklų sumažinimą Eu
ropoje, — prasitarė Gromyka.

— Nėra reikalo apie tai kal
bėti. Jeigu ką naujo tūri, tai j 
pranešk Ženevoje vykstančiai nės ima šliūbą, kad svetimote- 
konfereneijai, ten abi valstybės ■ 
posėdžiauja. ;

Tai buvo pats įdomiausias ra-1 
dijo pranešimas, kurį galėjau 
išgirsti ir pamatyti Bostone. Esu 
tikras, kad Chicagoje tokio da- ■ 
lyko nebūčiau girdėjęs, nes tarp , 
satelito ir Chicagos būtų kitas 
Žemės pilvas. O gal aš nesupran- , 
tu? Kaip tau, Maiki, atrodo? i _____________ __________
1 u man paaiškinsi, kai grįšiu 1 savo ligą, bet ne savo gyvenimą, 
iš Bostono. Lik sveikas! i

kada

ft

— Nulipdėt gražią sniego bo
bą. Ar maho Jonukas irgi lip
dė?

— Ne, mes jį aplipdem, jis 
yra viduje. a
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Dangus plikas, kaip tilvikas, 
Saule kaip ugnis.

Jau grybauti būtų laikas.
Grybų nerasi...

Grybai auga, kada lyja, 
Kai naktis tamsi.

Aliskas — paukščių karalija, 
Gamtos paslaptis.

Ir grybauti, ir Uogauti, 
Darbas nesunkus.

r Kai senatvė priartėja. 
Primena kapus...

Don Pilotas

Raudonieji bolševikai 
Sakos esą demokratai. 
Mat, nabagai nesuvokia, 
Kuriam arkliui, katrie ratai.

Jie to visko nesupranta, 
Ir neimaž nepagalvoja, 
It šuniukas į mėnulį 
Pažiūrėjęs kad suloja.

Demokratas A. Gromyko, 
Demokratas Andropovas. 
Tai kur dingo bolševikai? 
Ar jau džiūsta jųjų rankos?

Bolševikai? Ne, nedingo!
Jie dar veisias ir gyvuoja. 
Demokratais prisidengę 
Su žudynėm progresuoja.

Demokratai taiką myli, 
Demokratai laisvę duodą. 
Na, atspėkit, kas paslėpta 
Po ta uždanga ten juoda?

Andropovas — demokratas, 
Saulės šviesa, geradarys. 
Kremliuj sėdi ir galvoja. 
Tam palociuj užsidaręs.

Kur įkelti dar jam koją, 
Kurią tautą dar užgrobus?
Apetitas jį kutena, 
Kur kąsnelis yra riebus.

Urvai, duobės, kur iškasti, 
Žmonių kaulai, kad sutilptų? 
Kam ištuštyt dar aruodai, 
Tuščiuos vėjai kad pašvilptų?

Kieno arklį dar išjoti,.
Kieno karvę išvaryti?
Kuriuos vyrus reik’ nušauti^ 
Katruos urve uždą:

Va, tai šitoks demokratas 
Visus bimbas išperėjo, 
Pajautimus visus davė, 
Tik jiems proto neįdėjo.

riavimas yra nuodėmė, — jie 
pastiptų belodami iš juoko.

Patinka tau ar ne, bet Kristus 
mirė ir už tų nuodėmes, kurie 
tave apgaudinėja.

Jeigu tavo vaiko rašysena ne
įskaitoma, tai dar nereiškia, kad 
jis taps .daktaru.

Žmogus ligoninėje prailgina 

į Filosofiškai galvojant, ligoninė 
i yra vietai, kur žmogus prakti- 
i kuojasi kaip mirti.

Aš atsibundu tik tada, 
• pavargstu bemiegodamas.

Kąda lietuvis išeina rinkti kiš
kio kopūstų ir pamato kiškį, ga
lima sakyti, jog jis pamatė kiš
kį besikiškiakopūstaudamas. šis 
žodis yra ilgiausias lietuvių kal
boje, nors žodynuose jo ir nėra.

Vaikščiok basas, jeigu nenori 
turėti mazolių.

Perkūnas

Nesijaudink, jeigu neturi pi
nigų. Svarbu, kad turi piniginę.

Laikas yra ubagų daktaras.

Pirmą kartą aš gavau į kailį, 
kada aš prasijuokiau ten, kur 
žmonės verkia. Tai buvo laido
tuvėse.

Žmogus nemiršta, nes nu
miręs jis nežino, jog jis numi
ręs. Žmogus gali pa'sakyti “Aš 
mirštu”, bet jis negali pasakyti

Mano kaimynai mato, kada aš 
išeinu ar pareinu, bet jie nieka
da nemato, kada pas rriarie atei
na ir išeina vagys.

Kas duos dovaną, tas visada ti
kisi gauti dešimteriopai, kiek ta 
dovana verta.

» i 
r t

T

Ištraukos iš M. čapkausko 
"Pomirtinės" knygos

Muzika yra žmogaus sukur
tas nenormalus triukšmas,, nes 
gamtoje josnėra. Jeigu džiung
lėse simfoninis orkestras užgro- 

i tų Wagnerio muziką, — ne tik 
■ beždžionės, bet ir gyvatė^ išlaks- 

dė 'iena, kitam rank,. ”' ” ' ly<M i visas puse*
— Pirma negu pradėsime Jeigu šunys sužinotų, kad žmo



Teisėms Ginti valdybą

tuoti
4. Jeigu būtumėte pakviesti 

liudininku OSI vedamoj byloj; ’ 
turite pilną teisę atsisakyti bet 
kokiam atskiriem pasimatymam 
su OSI prieš oficialią apklausą' 
(deposition).

5. Jūs turite teisę neduoti jo
kių paliudyjimų ąr pasisakymų, į 
kol nedalyvauja advokatai ■ iš

Sudaryta Lietuvių
' iJetuvIų Teisėms G'dti Ko kviesti advokatą jus reprezep- 

imtetas, pirmiųinkaujant dr. Vįk 
turui Stankui, savo 1983 m. ;™g; 
pjūčip 27 d. Chicagoje posėdyje 
aptarė tolimesnės veiklos reika
lus, o rugpjūčio 28 įvyko Lie
tuviu Teisėms Ginti Fondo įs- 
teigimo reikalais susirinkimas.

; LTG Fondą (American Lithu- 
smiah Rights “i>ind, Ine.) inkor
poravus* Ohio valstybėje, priim
ti-įstatai, sudaryta: LTG Fondo, abiejų pusių (Osi ir gynybos). 
Taryba ir patvirtinti šie dinefcto- šiuo metu, OSI pastangomis, 
Hail pirm. dr. Viktoras Stankus,, yra apkaltinti šie lietuviai: An- 
vicėpirm, Vytautas P. Jokūbai- tanas Bernotas (Hartford), Liū
tį < tir. Vladas Šimaitis, das Kairys (Chicaga), Bronius
tiasiA. Račkauskas, adv. Aūdro- Kaminskas '(Hartford), Juozas 
rlė Karalienė Valentinaitė; Vitas Kungys (New Jersey), Jurgis

Juodis (St. Petersburg), Anta
nas Lipšys , (Chicaga), Kazys 
PalČiauskas (St. Petersburg), 
Mečys Paškevičius (St. Peters
burg), Antanas Vilkutis (Chi
caga) , Henrikas Benkunskas Į 
(Chicaga), Juozas Kačiliauskaš 
(Chicaga).

I
,Žinomi OSI darbuotojai yra:| e> v ,

85 metai Lietuvos diplomatuos setui
Ilgiausiai buvęs Lietuvos už- gruodžio 5 dienos. Lietuvos už- 

. .................... ■ - ■ ■ , s;en,;0 politikos vadovybė Lozo- 
Lozoraitis rugsėjo 5 d. atšventė raičiui buvo tekusi tuo melu,

Plicplys. 1 ! ;
Reikalų vykdymui, patvirtin

ta LTG-Fondo valdyba: pirm, 
dr. . Jonas' A. Račkauskas, sekr. 
adv. Audronė Karalienė, ižd. 
pahguolė Valentinėitė, nariai — 
ipž. Pranas Ražgąątis,•Vitas Plio-: 
plys, Vytenis Darnusis, Leonas 
Radvila ir inž. Grožvydas 'J. La-; 
Juškas <-

M. ŠILEIKIS

l-įį-ysg

Waukegano miesto kampelis

nizacijcs, knrios griežtai kovo- tojai yra raginami darbininku 
ja su drausmės pažeidėjais, pra
vaikštininkais, visais kas neat
sakingu elgesiu trukdo našia: ir 
sąžiningai dirbti. Ta proga di
delį ačiū derėtų tarti ir liaudies 
kontrolieriams, kurie nuolat or
ganizuoja patikrinimus, kelia 
aikštėn pasitaikiusius trūkumus.
Javapiūtėje Įsteigti 25 laikini kon 
trolierių postai.

Išvertus į normalią kalbą tai 
reiškia, kad nepaisant įvairiais 
būdais rodomės “morkos” kom
bainų operatoriams ir kitiems 
dirbantiems prie derliaus nuėmi
mo, partija kitoje rankoje, lai
ko lazdą, kurios nesidrovi pa-

1 naudoti.
Liaudies kontrolieriai yra ne 

kas kitas, kaip siudymaą miestų 
darbininkų šnipinėti ir prane
šinėti apie žemės ūkio darbiniu.

, kus pačios jų darbymetės metu.
SKLANDYTOJO LAIMĖJIMAS

Be kitų jau minėtų lietuvių 
j sportininkų laimėjimų Maskvo

je įvykusioje spartakiadoje, Kau 
nietis Vytautas Sabeckis tapo 
absoliučiu sklandymo čempionu.

ATLEISTAS VIRŠININKAS .liūs yra paveiktas siaučianči

jais aprūpinti per" d;irboviete§. 
įspėdama, kad įmonių tvaldy*- 

tojai to nedarą niisikežs sav? 
darbininkams ir per tai nukerf- 
tės produkcija. - j»

Atrodo, kad ir Lietuvoje eina> 
ma prie sąlygų esančių Rusijos 
provincijose, kur krautuvėse jat$ 
eilė metų kaip neparduodami 
mėsos ir pieno produktai.

< TAISOMAS PALANGOS į 
TILTAS v į V

Praėjusią .žiemą, aucfros vėl 
neatlaikė Palangos tiltas, nutiesi 
tas į Baltijos jūrą. Jis pastaty-Į 
tas prieš 90 mietų ir ne kartį 
Baltijos jūros bangų buvo ap-Į 
daužytas, 1967 m. praūžus ura* 
ganui, į jūrą žvelgė tik bangų 
nulaižyti poliai. Daug darbtj 
statybininkams, kol į jūrą nul 
tiesė dar ilgesni tiltą. Iki vasa, 
rojimo pradžios jis vėl buvo pa
ruoštas sūtikti poilsiautojus, skų 
bančius palydėti besileidžiančioj 
saulės. • 1

KOLORADO VABALAS
PUOLA BULVES |

- 1 S ! ' * * ’ • J į ■ .<
šių metų Lietuvos bulvių :der-»

spaudės reikalams.' Eli Rosenbaum, Janet DaCosta, Į 
Lietuvių Teisėms Ginti-Fondo Allan A. Ryan, Jr., Neil Sher, j

Linda Wawzenski, Ronnie Edel.į sienio reikalų ministeriu Stauys 
’ !
savo 85 metų amžiaus sukaktį,' kai Vokietija ir Lenkija 1934 m. Į 
o šįmet balandžio mėn. suėjo 
60 metų nuo jo diplomatinės 
tarnybos pradžios. Nuo 1923 m. 
iki 1940 m. jis aktyviai dalyva
vo Lietuvos užsienio politikos 
formavime, o po to jam teko 
sunki pareiga atstovauti Lietu
vos valstybingumo tęstinumą 
tarptautinėse arenose.
; Stasys Lozoraitis gimė 1898 m. 
rugsėjo 5 dieną Kaune.
' Pirmojo Pasaulinio karo me
tu baigęs gimnaziją Voroneže, 
1918 metais grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo tarnauti valstybės apa
rate, 1923 metais pereidamas Į 
Užsienio reikalų ministeriją.

1934 nu birželio 13 d. paskir
tas '■ užsienio reikalų ministru, 
šias pareigas ėjo ligi 1938 metų

adresas;! 5620 South Claremont Jovi Tėnev, Clarice Feldman
. i ~ V- - 4 » ,' ’ _    _ • _ —— «

Avė., Chcago, Illinois, 60636 ’.

■Lietuviu Teisėms Ginti t 
L^^ė^iteto'-iriįOTmaciįa v

Office of Special Investiga- 
cion j(psi)’'yrą spėaali JAV-ių; 
valdžios įstaigą, veikianti Unit-į 
ę,d'States Dėpi, of Justice rė-; 
mubs'e. OŠI vedseįiroilietinimoV 
ir deportavimo by^ąs. pri^š išei- ; 
vius, lietuvius, latviūš, eStus, ūk- ______
rainiečius' ir kitus. Šiom byiėm e^?s Maironis aprašė eilėraštyje 
yesti, remiasi KGB. pa^ū-.Į«yakaras ant Returjų Kantonų 
pinta dokumentacija” ir “liu- 
dihinkais’5. '( • ■

Paskutiniu laiku.OSL.darbup-, 
tojai yrą skambinę arba^prisista- 
tę;Chfca'gois lietuviams į namus. 
teikdami klausimus :ir prašyda
mi .informacijų, šiuo atveju tu-- 
rite žinoti, kad būdami JAV-ių 
pilieči.aiš =ar '■ gyventais,, kieky 
vienas turite, šio krašto pilnas 
teisei būtent: •; ■ ?

. :L Jęįgu United States Dępt.l.dis — 
ci Justice, of Office of Special tėvelių žemę; 
fiiveštigatibns darbuotojai kreipi.. . U. .
tusaus telefonuarba prisist^į ; * • [žvaigždėtas,
tytų prie jūsų duru,Jturite pilną; _ ’ 
tejšę sū jais nekalbėti ir neatsą- rf J . . ..
įj-. . , . - v. ■ I tolimąsias- J numylėtas

sii^ėklaušHniž’a^ė'^tūs/arba'’ • v'/ųų ’ ’ .

Uajšką ^ŠĮ prafejią j.auiiyštę LĮetųvojėj-Jis 
OŠį" jū’š tmife'pilhą teisę i ' jį-i prisimena jurginų ir -žemčiūgų 
riėątsakyti irjį jį’nėreaguoti. ■: J žiedus, namų palangėse. Lietuvai 
z-3. Jeigu gautumėte Federal teą,. kurios rūtomis dabina savo 

i^ubpęėha (kvietimą į oficialų kasas. Jis prisimena-jaunus vy- 
pbkąlbį) jūs' turite teisę- paši- ruš ir, jįj žirgelius. “Ten, kur

- -y-   '— — .----------- ’ ---------------------------ITT iri 

man, Joseph Yynch, Jeffrey 
Mausner, Bruce Einhorn, Roger 
Emerson. " "į

Lietuviu Teisėms Ginti 
, Komitetas

nalo nustojo veikti 1940 m. rug
pjūčio 28 dieną. Nuo to laiko ju
biliatas gyvena Romoje ir eina 
Lietuvos Dilomatijos šefo pa
reigas. (E. L.)

Ū4r .<■

POETAS; MAIRONIS 
svetimam KRAŠTE

Savo buvimą Šveicarijoje po-

Prie Liucernos miesto? j 
į žalią, Į

.ežero
jis sėdi laivelyje ir žiūri i ž ... 
ramų ežerą, . į laiveli, kuris lin-' 

' guoja ant to ežero bangų. Neto
liose -jis mėto Alpių kalnus, gir
di Lucernos bažnyčių varpus. 
Nuo kalnų papučia skanus rožių 
kvapas.

Tačiau Maironio mintys nėra 
šioje"" gražioje aplinkoje.' Jis s'Va-' 
joja ąipie kraštą, kur liko jo šir-

■ apie.tolimą ir numylėtą

t

Bųetųi kyla prisiminimai apie

.Dubysos mėlyna juosta banguo-. 
ja plati”, ten yra. jo tėvynė Lie
tuva. Poetas pa junta, ašaras, rie
dančias savo škhibštaiš.“

Jaunystės laikai jam dabar at
rodo taip tolitni,-; kaip sapnai:

Ten tai prabėgo mano’brangiausi
< . 1 JįJaunystės laikai, ■' "i - 
jr po tiek’metų pats savęs klausi: 
'Tai'vien tik sapnai? .

(Ištraukos iš “Vakaras ant Ke
turių Kantonų ežero”).

, Tomas Vaitys, VI kl. 
. “Aušros” Spinduliai

pradžioje buvo sudariusios ne
puolimo paktą. Savo svarbiau
siu uždaviniu jis laikė plėsti 
Lietuvos santykius su Vakarais} 
ir su Pabaltijo kaimynais. L

Lietuvai 1938 m. kovo 
sušilaukus Lenkijos ultimatumo, 
Lozoraitis buvo įteikęs atsista
tydinimą, kuris nebuvo prezi
dento priimtas, jr užsienio reika
lų ministro postą jis paliko tik 
1938 m. gruodžio 5 d. Kurį laiką 
buvo.užsienio reikalų ministeri
jos centre įgalioto ministro titu
lu ir, Vokietijai atplėšus Klaipė
dos kraštą, pirmininkavo komi
sijai, sudarytai kilusiems dėl to 
klausimams tvarkyti. 1939 metų 
vasario 15 d. paskirtas nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministru Romon prie Kvirinalo.!

1940 m. birželio 2 d. užsienio i 
reikalų ministro Urbšio telegra
ma buvo pavestas įeiti užsienyje 
pasilikusios diplomatijos šefo 
pareigas, jeigu Lietuvą ištiktų j 
katastrofa. Raudonajai armijai; 
1940 m. birželio 15 d. įsiveržus^ bronziniu biustu. JĮ sukūrė prof. • 
į, Lietuvą, Lozorąičio iniciatyva Aleksahd'rąyičįus,- omuliejo Ta- 
visi Lietuvos pasiuntiniai įteikė I lino meistrai. , ‘ . .į
vyriausybėms, prie^kurių buvo! q.į;rAS DERLIUS LIETUVOJ'“

Nepaisant gero oro derliaus
akredituoti, protesto notas visai • 
eilei valstybių, tarp jų JAV,-da
vusias [
Lietuvos okupacijos.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
. LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokat 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesemtą, Vine*

T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilau* straipsniaif bei studijas, Iliustruotos nuotraukom!* t 
M-K. Čiurlionio. M. šūeiklo, V. Kašubo*, A Rakštelės Ir JL Varr 
kūrybos poveikiai*. 365 pust knyga kainuoja tik £3. ;

. . t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, valytojos b tirt 
Hnių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
Bventet bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hemą, gėrintis autorės; puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimb 
bei užkulisiais. Studija’yra 151 pusi., kainuoja IX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafy

gyvenimo bruožų įpraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities HU 
rattainė studija, suskfntyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių knyga

f i UETUVIgKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalasdL 
Romiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnes k

lietuviui Leidinys ffiustrootas nuotraukomis, pabaigoje duoda tt»

uutfinfoje 335 pu*L knygoje yr* Rytprūchj Kamė

> EAU'MS< LIMX rafytojoc Petronėlčs

maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puėlapim 
bet kainuoja tik |X • • < _ •

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revolludonlerlua, neatipra 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje’ tik b 
Jurgio JaMnaka knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą fr poe 
Mją. Dabar būtų j j pavadinti kovotoju už žmogau* tetuf 
Kuto v** fnTTnatn. nnslani'fi. katnada BA.

W t ^4^ I ■;

Pavergtoj Lietuvoj
NAUJA ELEKTRINĖ

/ Kaišiadoryse, prie Kauno jū
ros yra statoma hidroakumulia- 
cinė elektrinė.

Ji naudos Ignalinos atomi
nėje elektrinėje gaminamą ener
giją nakties metu pumpuoti van
denį iš Kauno mar^į ' 
esanti 100 m. aukšęž 
maksimalinio apkrovė 
duo galės būti panaųg__
mui turbinų ir gamitlithui'1 pri
dėtinės elektros '-energijos.

Pagal tenykščiu 
viena didžiausiu;tokio 
garnių pasaulyje.:Jos pąj 
1600 megavatų.

JONO
MUZIEJUS y. .

Koloradp vabalų (Colorado 
beetle); kurie naikina bulveno? 
jus.Į Trūksta priemonių su jais 
kovoti. . s ".A, š

Lietuvos komunistų ; partijos 
centro komiteto skyriaus užsie
niu reikalams viršininkas Stru- 
milas ‘buvo atleistas- iš šava'pa- 
reigų dėl tarnybinių pažeidimų.

į CK užsienio reikalų skyrius ir 
ypatingai jo viršininkas nusta
to kas gali keliauti į užsieni.
STOKA MAISTO URODUKTŲ

- . Kadangi per visų gyventojų 
aptarnavimo krautuves darbinin
kai neišeiną apsipirkti darbo .me
tų, .negali sau./gauti ijgjkiąmų lėktuvo nųmušimas turės įtakos 
maisto produktų, įmonių“vMdy- į Madrido pasitarimus.
■■i ■ ■ ------------------ ' - - - r - - -

— 45 metų Pietų Korėjos ke
leivinio lėktuvo kapitonas Chun 
Pijung In prieš pat nušovimą’ 
pranešė japonams, kad lėktuvas 
įskrenda Į japonų erdvę.

y Pietų Korėjos keleivinio

Jono Jablonskio tėviškėje — 
Rygiškiuose yra visuomeninis 
muziejus. Dabar jis papildytas 
Jono Jablonskio, gimnazisto,

pagrindo nepripažinti nuėmimas centralizuotam Lie-

Lietuvos atstovybė prie K viri- problemų.
_ ___ __________ ______________ I

tuvos ūkiui vistiek sudarė daug|

Valstiečių laikraštyje” rašo
ma (rugp. 11): Didelę paramą 
javapiūtėje teikia partinės orga-

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

2608įWest 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

f

W5W

Atdara šiokiadieniais nuo

mo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

t* Tel. 476-2206

2759 W. 71st St, Chicago, HL
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chisago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

VALANTINAS

; SUSIVIENIJIMAS LffiTUVIŲ' AM ERIKOJE s
z yra seiMxisia; aidžiausia ir * turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizaciją,' lietuviams, ištikimai tarnaujanti jati . per 97 metus.
\*v-..SLA—e atlieka'■kultūrinius darbus, gelbsti ir .'kitiems, kurie tuos

.■•X• A,.darbus dirba, ■ ’ a
^ŠLA 4-iismokėjo daugW kaip"ASTUONlŠ MĮČJJONUS doleriu

< ^apdraudų savo nariams. >\ .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

j .nąriams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
3 i ( Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

Susivienijime zapsidrąusti iki $10,000. * /
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
\ Insurance,1 kuri ypač ’naudinga jaunimui, siekiančiam

: •.: /■ /aukštojo‘-mokslo ir jų gyvenimo pradžiai., }
' SLA — vaikus .apdraudžia ’pigia terminuota apdraiida: už

> ' . $1?000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams, i
• • * ■ . >. 4 ’ į * ' * ; ' ■ ‘ "J- " T ' .

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose. * 'i •
y Kreipkitės į-savo apylinkės kuopų veikėjui; .

■ 1 . Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: .

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
.' ’ 307 W. 30th St, .New York, N.Y. ;1DOŪ1 

Tel. (212) 563-2210 ,

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip J .a

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr pažare mums toliau studijuoti.

Kaina JOS. Kieti virieHaL

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI Thursday, September 8. 1983
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Krėiftlifiš vis dėlto prisilažino
Ištisą savaitę Sovietų “Tass” agentūra, spauda, radi- 

as, kariuomenės vadovybė, ypač aviacijos vadai, melavo 
ir išsisukinėjo apie keleiivnio Pietų Korėjos lėktuvo nu
šovimą, o praeitą antradienį vis dėlto prisipažino, kad 
jie nušovė keleivinį lėktuvą, bet visą tos nelaimės kaltę 
verčia amerikiečiams.

Kaip jie. priėjo išvados,. kad. kalti amerikiečiai, jie 
vienutežino ir j£elį kvaili ja&erikiečiai; ^Sovietų valdžias 
atstovų nepažfstąntiėjį'vis ąąr teįąlvoįį- kąd reikia iš
klausyti ir sukčiaus epušę, nes ir ten gali būti dalis tei
sybės. Yra daug politinių žioplių vadinamų kairiųjų tar
pe, kurie bolševikų nepažįsta ir tiki, kad jų pusėje turi 
būti bent dalelytė teisybės, bet jau dešinieji politikai, 
vėlai susižavėję politika, tiki visu šimtu nuošimčių, kad 
komunistai ne viską meluoja; kad pas juos yra dalelytė 
idealizmo, kaip ir pas dešiniuosius.

Pats didžiausias kaltinimas dabar yra tas, kad ame
rikiečiai visą laiką sekė Sovietų kariuomenės vadų pasi
kalbėjimus’, žinojo, kas. Kamčatkos, Sachalino ir Ochęcko 
jūros erdvėje darėsi, klausė lakūnų ir aviacijos gene
rolų pokalbių, bet rusams nieko apie tai nepasakė.

Jie nesako, kad amerikiečiai per 30 metų klausė ka
riuomenės vadų įsakymus, girdėjo tų įsakymų vykdymą, 
bet Sovietų lakūnų, kariuomenės vadovybės ir paties 
Andropovo laiku neįspėjp apie klausymą. Sovietų kariuo
menės vadai nesako, kad jie lėktuvą būtų nenušovę, bet 
žiopliai tiki, kad Sovietų valdžios Jaltinimaš turi pagrin
do, nes jeigu būtų žinoję, tai nežinia, ką jie būtų padarę. 
0 kai nežinia, ką jie būtų padarę, tai gal jie būtų ir 
nieko nedarę.

Didžiausia visos šios nelaimės priežastis Maskvai yra 
ne 269 keleivių nužudymas, bet parodymas visam pasau
liui, kad amerikiečiai jau per 30 metų klausė Sovietų 
lakūnų, aviacijos viršininkų ir andropovų įsakymus, o 
Sovietų šnipinėjimo karaliai, žinantieji “viską”, kas | 
Amerikoje, Vokietijoj, Šveicarijoj ir Italijoj darėsi, ne

žinojo, kas darosi jų panosėje.
I Maskvos agentai įtikinėjo visą pasaulį, kad Amerika 
yra morališkai nusmukusi, kad čia nėra nė vieno idea
listo, kad už dolerį gali ne tik gubernatorių, bet ir įta
kingiausią kariuomenės vadą papirkti; kad Amerikos 
jaunimas yra narkotikais apipenėtas ir, parodžius jam 
bet kurią stipresnę piliulę, gali jį užmigdyti ir per visų 
lavonus pereiti.

Sachalino pakraščiuose pasirodė,.kad tie amerikie
čiai iš pupų dar neišvaryti. Vienas kitas galėjo, pasiekęs 
pakraštį, iš pupų pats išeiti, bet didelė dauguma laukus 
dirba, pupas ir kitus javus sėja ir yerČiasi. Ne tiktai 
patys laukus prižiūri, kukurūzus laiku palaisto, bet ir 
komunistų nugyventus kraštus maitina ir nieko už tai 
neima.

Maskvai blogiausia, kad ne vien amerikiečiai klau
sė Sovietų generolų ir lakūnų pokalbius, bet rado pati
kimų japonų, kurie Hokaido salos pašlaitėje įsitaisė 
Amerikos paruoštus klausytuvus ir klausėsi ne tik, ką 
paprasti lakūnai tarp savęs tame pačiame lėktuve kal
bėjo, bet ką ir generolai jiems įsakinėjo.

Kas blogiausia, kas Kremliui skaudžiausia, kad 
Kremlius nežinojo apie amerikiečių pasitikėjimą japo
nais. Jeigu Amerikos ČIA agentai būtų besisukinėję 
Hokaidos arba Honšu salų pakraščiuose, tai rusai, savo 
agentų pagalba, būtų patyrę, kad ten l)ūta amerikiečių, 
bet kai amerikiečių ten nebūta, tai Kremlius visai ne
kreipė reikalingo dėmesio į japonus. Rusai žinojo, kad 
japonai gerų klausymo priemonių neturėjo, todėl į japo
nus ir nekreipė dėmesio. Jie per 30 metų Kamčatkos ir 
Sachalino padangėse laisvai sau kalbėjo, tikėdami, kad 
niekas nieko apie tai nežinojo.

Praeitą penktadienį “Tassui” pranešus, kad Sovietų 
vyriausybė nieko nežinanti apie keleivinio Pietų Korėjos 
lėktuvo nušovimą japonų jūroje, sekretorius G. Shultz, 
bendradarbiavimo su Sovietų valdžia, šalininkas, atėjo 
į Valstybės departamento salėje vykusį žurnalistų infor
macinį, pašitiąriihą’ir išdėstė ne tik valandą, bet ir mi
nutę, kada astuoni Sovietų lakūnai, per pustrečios valan
dos sekę keleivinį Boeing 747 lėktuvą, priartėjo prie 
Pietų Korėjos lėktuvo, nutaikė raketą, pranešė viršinin
kui, kad viskas nutaikyta, o tas už poros sekundžių įsakė 
šauti. Lakūnas atsakė, kad jis šauna, o dar už poros se
kundžių pranešė, kad pataikė ir taikinį sunaikino...

Sekretorius Shultz parodė lėktuvus, pakartojo žur
nalistams lakūno pokalbį su viršininku, paskaitė anglišką 
rusų kalbos vertimą. Žurnalistai paklausė sekretorių, ar 
amerikiečiai sekė Sovietų lėktuvus, ar jis kalbėjęs su pre
zidentu, ar jis gali, skelbti Šiuos .dalykus. Sekretorius pa
rodė tokį didelį pasipiktinimą Sovietų valdžios elgesiu, 
kad jis nieko neklausė, su niekuo nesitarė, bet paskelbė.

Už kiek laiko Pentagone prašneko atsargon išėjęs 
gen. George J. Keegan, Jr., kuris prieš 30 ir daugiau 
metų buvo Amerikos aviacijos žvalgybos viršininku ir 
prieš 30 metų visame Japonijos pasienyje nutiesė žval
gybos tinklą, kuris jau tada leido amerikiečiams sekti 
Sovietų lakūnų pokalbius, rusų aviacijos generolų įsaky
mus ir jų pasekmes. Gen. Keegan išmokė japonus, kaip 
vartoti amerikiečių prietaisus ir kaip išmokti tylėti apie 
savo darbą. Per 30 metų buvo rekordudjami visi Sovietų 
kariuomenės vadų pokalbiai, verčiami į anglų kalbą ir 
įteikiami ten, kur reikia.

Hokaidos sala yra visai netoli Sachalino. Korsakovo 
slaptų Sovietų laivyno ir aviacijos bazių. Per 30 metų 
japonai registravo kiekvieną Sovietų lakūnų ir jūreivių 
pokalbį, ir darė reikalingas išvadas. Visas reikalas buvo

Eglė Žalčiu Karalienė (Tapyba)

Vmcas Krėve periodinėje spaudoje
Dabartiniu metu, jau praėjus 

mūsų žymiojo rašytojo Vinco 
Krėvės šimtmečio sukaktuvėms, 
bus pravartu paminėti vieną Krė 
vės apysaką, spausdintą Naujie
nose 1950 m., 184-200 nr. — tai 
ir šiuo metu labai aktuali apysa
ka “Pagunda”. Toje apysakoje 
Vincas Krėvė aprašo prancūzų 
žurnalistą, kuris nuvykęs Mask-

metini Krėvę ir jo nuotaikas, ži
nojo ir užjautė Krėvės tylų, gar
bingą susitaikymą su tais, ku
riems šmeižtas, garsus, “patrio-

von kaip Prancūzijos delegacijos 
narys, būdamas aukšto lygio žur 
nalistas ir garbingos spaudos 
šalininkas, apsukriai' Maskvos 
NKVD agento Įpainiotas į tink
lą pavirsta žurnalistine prosti
tute. ’

Atvykęs Amerikon 1947 m., 
priglaustas Pennsylvanijos uni
versitete, lektorium rusų, lenkų 
kalbų. Krėvė neužmetė ir rašy
tojo kartais ir. žurnalisto plunks, 
nos.

Vienas iš tokių rašytojo-žuma 
listo knygų ir buvo “Pagunda”. 
Tuo metu neužtarnautai abejin
gai skaitytojų, suprasta.

Ne pro šalį pastebėti, tuo me
tu Vincas Krėvė tebenešiojo 
“tėvynės . išdaviko”, “Maskvai 
talkininkavusio” “prisitaikėlio” 
aureolę. Kas pažino arčiau tuo-

tizme” trimitų pūtimas buvo 
priedanga jų pačių praeities juo
dų ir juodžiausių dėmių.

Vienas iš tokių, istorijos nau
dai tegu bus paminėta, buvo Bro 
nys Raila, kuris “Vienybės sa
vaitraštyje iš Paryžiaus rašė rai_
liškai purvinus šmeižtus. Tuose 
laiškuose, kurių, berods, Railą 
neperspausdina karvės plaučių.

Bronys Raila.
Bet tai tarp kitko, nckfe-Ur^ne- 

jauku, pažymėti. Čia norifnzrp*1' 
sakyti, kad netrukus Naujienose 
spausdinsime Vinco Krėvės vie
ną svarbiausių pareiškimų, ku
riuos jis leido atspausdinti Ne- 

■ muno žurnale 1950 m. 3-4 nume- 
1 ryjs’

Lietuviu Kultūros fondo ini- 
siatyva Amerikoj Įkurtas Nemu
nais, teišleido 6 numerius. Kaip 
ir daugelį geros valios spaudos 
leidimų, Namuną sustabdė lėšų
trūkumas ir naujai atvykusių DP

storumo knygose, Vincas Krė-i redakcija ir leidykla buvo Penn- 
sylvanijoj; Scranton "nriešte, kurvė buvo niekinamas ne tik kaip 

rašytojas, mokslininkas, nesigai
lint riebiausiu kelionių, bet 
Krėvės ir fizinės savybės — 
ūgis buvo nepavėluotos apibu
dinti neūžaugos, kretino epite
tais.

Dabar jau viešai paskelbtuose 
Vinco Krėvės laiškuose, ran
dame poetui Aisčiui rašytą Krė
vės laišką, kur jis, tarp kitko 
nusiskundžia: ’“rusai, paskelbė 
liaudies priešu, o lietuviai ap- 
spiaudė”. Nepertoli bus prašau
ta pro šalį, jeigu pastebėsim, 
kad vienas iš aktyvųjų spjaudy
toj ų bene bus buvęs ir tebesąs

taip sutvarkytas, kad Andropovo gudriausieji šnipai ne
susekė ir neatkreipė į tai dėmesio.

Dabar visi duomenys paskelbti viešai didžiausiam 
Kremliaus nusiminimui. Amerikiečių turimi duomenys 
kalba stipriau negu Sovietų išsisukinėjimai ir melas. 
Nėra ko stebėtis, kad prez. Reaganas Sovietų valdžios 
atstovus išvadino didžiausiais melagiais.

Galų gale Sovietų valdžia praeitą antradienį prisi
pažino, kad jų lakūnai sekė Pietų Korėjos lėktuvą, įskri
dusį į Sovietų erdvę, ir Sovietų lakūnas, pagal savo virši
ninko įsakymą, keleivinį lėktuvą su 269 žmonėmis nu
mušė ir nuskandino.

gyveno žumąld.rędiktdriuš Liu
das Dovydėnas. Pife redaktorių.', 
vykdydamas dar Vokietijoj su-, 
organizuoto Lietuvių Kultūros 
Fondo. Steigiamojo komiteto įsi
pareigojimus, ėmėsi leišai žurna
lą, .kaip Kultūros Fondo organą. 
Ir bendradarbiai ir pat^ redak
torius buvo naujakuriai, nors 
Nemuno leidėjais skelbėsii “Lei
džia Lietuviškų. Raštų Rėmėjai”. 
Krėvė nuoširdžiai rėmė Nemu
ną, kaip Kultūros Fondo organą 
ir kaip menui, kultūrai ugdyti 
pasišventusių kultūrininkų žur
nalą.

Dabar j'au gan gerai žinomas 
Vinco Krėvės tolerancijos ir 
kultūringumo lygį iliustruojan
tis atsitikimas.

Kultūros Fondo talkininkas 
(Bus daugiau)

— Alma Atoj, Kazachstante, 
praeitą savaitę sudužo rusų lėk
tuvas, kuriame skrido 72 kelei
viai ir 5 įgulos nariai.

— JAV atstovas Nitze yra 
pasiruošęs Ženevoj pradėti pasi
tarimus su rusais apie atominių 
ginklų mažinimą.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS
(Tęsin^^

Vėl: cypt. cyptz cypt. , Rin’gaūš diktavimas 
pusėje žodžio nutrūksta. <^o visas..dėmesys su
čiupti išdykėlį, kuris drįsta iš jo tyčiotis. Jis turi 
griebti nusikaltėlį.

— Šakalys, von už durų!
Šis atsistoja:
— Ponas mokytojau, aš...
— Von už durų! Cit! Aš jums parodysiu, 

padaužos, jūs man nusiraminsit!
Užsidaro durys, vėl nutrūkęs diktantas tę

siasi, bet ir vėl cypsi, tik dabar mergaičių suoluose.
— Pelė... Pelė..ponas mokytojau, pelė...

— šaukia iššokusi iš suolo Marginytė, neaukšta, 
apvaliu veiduku ir storomis, trutnpomis kasomis 
mergaitė. Ji labai bijo pelių, net dreba.

— Marginyte, von už durų! — kie*k švelnes
niu balsu pasako Ringus.

Ši skubiai perbėga per klasę ir durys užsi
daro, bet ir vėl cypia, tik dabar prie pirmojo suo
lo. visai netoli nuo mokytojo.

Gal tikrai tai pelė, o ne mokinių išdaigos. 
Zimano jis ir žiūri po suolu. Nagi tikrai, pele. 

.1. b. gi j. > kartais cypia. BūtinAi reikia tą pėlę 
lugauti. kitaip klases nenuraminsi.

— Matiūnas ir Skalba pasilieka, o visi kiti 
išeikite, tik trink mn nekelkite, cit!

Klasė greitai ištuštėja ir mokytojas Ringus 
su dviem varovais pradeda pelės medžioklę. Pa
galiau pasiseka jiems pelę pagauti.

Po to įvykio visoje mokykloje skambėjo dau
gybė anekdotų, kaip mokytojas Ringus medžiojo 
pefę klasėje ir kaip jis ją nubaudė.

Kaip toji pelė ten atsirado, taip ir pasiliko 
paslaptis. Daug vėliau, kai įvykis buvo pamirštas, 
Surgaila Petrui sakė, kad tai buvęs jo darbas.

Petras gan pažangus savo klasėje. Atidžiai 
seka pamokas, kuo geriausiai išmoksta ir padalo 
namų darbus. Algebra, geometrija ir visa kita jam 
lengvi dalykai. Keletas tėvų samdo jį pamokyti 
savo atsilikusius vaikus. Nors tas gan daug laiko 
pareikalauja, bet Petro pažymiai visuomet penke
tukai. Net mokytojas Ringus rašo jam penke
tukus.

Jadvyga Mandutė. skaisčiu, apvaliu veideliu 
su auksiniais akiniais ir storomis geltonomis ka
somis mergaitė, kurią jis matė egzaminų metu ir 
pamanė, kad tai yra pati gražiausia, vis giliau 
įsistiprina Petro širdy. Jis nevaikščioja su ja per
traukų metu, nesikalba, bet nepaklusnios jo akys 
nejučiomis krypsta ten, kur ji klasėje sėdi, ar 
pertraukų metu mergaičių būrelyje pasirodo. 
Kartas nuo kaito jo akys sutinka-jos akis, ir tųo- 

•met pajunta veriančias jų liepsnas, lyg kokius 
įkauštus saulės spindulius. Tuomet jo veide nu
švinta laimė, tarsi kokia pasakos laumė stebuk
linga savo lazdele būtų jį palietusi. Jis vėl stebi 

ją, vėl laukia, kada naujas jos akių žiburėlis su
spindės. Net klasės draugai pastebi, bet juokauti 
iš jo jie nedrįsta, nes jis už visus gabesnis ir daug 
kam reikalingas, ypač tiems, kurie išdykę ir mo
kytis tingi.

Matematikes uždaviniai gan sunkūs. Tenka 
daug galvoti ir airbti, kol supranti, kol sugebi 
formules išmokti bei pritaikyti. Kasdien einama 
toliau ir toliau, naujos taisyklės, nauji uždaviniai. 
Vargas, jei tik kiek atsilikai, jei pamokos gerai 
neišsiaiškinai ir nesū^rafai. Nauja pamoka bus 
dar mažiau besuprantama, o kita dar mažiau. 
Taip atsidursi neaiškume, lyg kokiame rūke, ku
ris paskui virs dvejetukais.

Petras neužsileidžia. Jam matematika yra 
pats įdomiausias dalykas. Jis gerai įsigilina ir 
puikiai iki detaliu supranta. Jam labai malonu, 
kai mokytojas jį pašaukia prie lentos. Tenai jis 
rašo uždavinius ir ne tik juos sprendžia, bet ’ir 
stačiai dlėsto, lyg koks mokytojas, ir penketą 
parsineša.

Visos klasės akys stebi jį prie lentos, ir visi 
pripažįsta, kad Petras turi didelių gabumų.

— Jis daug geriau išdėsto, negu mokytojas, 
— pastebi kažkurį mergaitė, Petrui negirdint

— Aš to Ringaus tjreko nesuprantu. Aš tik 
bijau jo pamokos ir drebu. Kas kita, kai Petras 
dėsto, aš jo nebijau ir puikiausiai suprantu. — 
sako Jadvyga ir pažiūri į Petrą tarp kitų ber
niukų. norėdama būti tikra, kad jis jos neišgirdo.

Jis išgirdo, kur jis neišgis. Jadvygos balsas 
jį ir už miško pasiektų.

Petras ateina į klasę gan anksti, bet mokinių 
randa daug. Jadvyga prieina:

— Petras, paaiškink mums geometriją, — ji 
paprašo, ir švelnus jos balsas skamba, lyg koks 
dangiškas koncertas Petro ausims.

— Mielai paaiškinsiu, kiek sugebėsiu.
Tuojau ima kreidą, braižo linijas ir dėsto. 

Viskas seka taip lengvai, taip aiškiai, kad, rodosi, 
net sienos turėtų suprasti, bet Jadvyga prašo pa
aiškinti dar kartą. Koks tai malonumas! Dėl jos 
jis kartotų ir kartotų, kad tik ji būtų arti, kad 
klausytų ir klausytų.

Taip tęsiasi kasdieną, ir klausytojų grupė 
auga.

Ilga, šalta žiema lekia šuoliais. Net nepajun
ti, kaip savaitė prabėga ir mėnuo seka mėnesi. 
Jau ir sniegas senokai ištirpo, ir pasipūtęs upelis 
vandens perteklių nunešė, jau gegutė aukštame 
medyje kukuoja, ir ievos baltais žiedais pasi
puošė. Saulutė svaido šiltus spindulius, vilioja 
visus į lauką, į pavasario ritmą, į meilę.

(Bus daugiau)

PATS SXA!T''X fR KITUS PAPAG1NK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJiėNOS"
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
riršeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naajieūoe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 6060K

MiMlilIM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wart charter Community klinikai 
Medicinai direktoriui

1934 S. Manheim RA, Wartchartar, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom u 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-272§

tei 233-8551
Service 855-4504, 04051

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103x4 Street

VllUdOS pagal

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI ]

Chicagos Liet. Našliy, Našliukiy ir 
Pavieniu klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 9 i, 6 vaL vak., 
Vyčių salėje, 47th ir Campbell St. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

į E s tel a McNamee, pirm.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

K AT.B A LIETUVIŠKAI 

2413 W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

s ir “contact lensea”,

Dr. LEONAS SEIBOTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43r4 STREET 

Valandos: aatrad. 1—4 popiet 
ketnrtad. 8—7 vaL rak. 
Ofiso teiefesas: 774-2339, 

ReaidMcllM telet; 448-554J

M U U10 A
>ą_------- < _____ < t

DR. C. K. BOBELIS
. Prostatos, inkstų ir Jlapuma 

takų chirurgija.
d02d CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33/li 
Tel. (8132

Apie ožius, kurie eidami 
bando surėžyti dangų
Apie visokius nenuoramas ir 

triukšmautojus Lietuvos žmonės 
sakydavož “Eina ožys rėkda
mas, dangų ragu rėžydamas”.

Dabar tokių oželių nemažai 
priviso vienam kitam sroviniam 
laikraštyje ir tie užriestara- 
giai, manydami, jog jie ne tik 
svietą valdo, bet patį dangų ra
gais raižo, sudaro šiuo laiku 
įkyriausį elementą.

Ypatingai jie mėgsta kabinė
tis prie sandariečių, kurie Lie-' 
tuvos gelbėjimo .akcijoje dirba 
išvien su kitomis, grupėmis; Ne
galėdami padaryti daugiau “iš- 
kados”.

Kaipo geri šeimininkai, ku-j 
riems rūpi išauginti"gržzūs dar-- ’ 
žai, sartdariečiai neprivalėtų to
leruoti tokių oželių ir kai jie 
daro kokią nors žalą mūsų vi
suomenei, tuojau be jokių cere- 
manijų vykime juos iš daržo.

Gervė

A. Marčiulionis Keturi Evangelistai

Naudingi patarimai ir įdomįįs. dalykai
Sveikas ir normalus orga-

FRRKRAUSTYMAi

MOVING
Lakiūnai — Pilna apaSiaasį-

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charts 

ir VISA kortele*.
R. ŽERĖNAS, TeL 925-8842

■ ■

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PILIEČIAI

San Francisco advokatas Bart
ley Crum pasiūlė, kad visiems 
tremtiniams Europoje būtų su
teikta Jungtinių Tautų piliety
bė su visomis privilegijomis.

® Jūs galite išlaikyti jūsų 
toasterį švarų ir blizgantį, jei 
valysite jį su Club soda.

t 1863 metais Londone buvo 
įrengtas pirmasis požeminis su
sisiekimas.

a
nizmas pasireiškia noru valgyti 
vieną ar kitą patiekalą. Visi 
vaikai mėgsta saldumynus, ta
čiau tą norą tenkinti saldainiais 
nėra sveika. Vieton saldumynų 
bei cukraus vaikams duoti me
daus. Jis yra žymiai. sveikes
nis, turi savyje metalų, minera
lų ir kitokių svarbių medžiagų, 
ir i mūsų kraują patenka be spe
cialus virškinimo. Medus taip 
pat apsisaugoja nuo kosulio ir 
kokliušo; jis padeda gydyti dif
teritą bei kitas gerklės ligas ir 
kitokius negalavimus. Maitini
mo žinovai tvirtina, kad vaikai, 
gauną pakankamai medaus, turi 
sveiką veido spalvą, yra guvūs, 
linksmi ir atsparesni ligoms.

® Duoninė gira ne tik gerai 
gerti, bet ji tinka ir šaltibarščių

A|»draustat perkraurtymeg 
it ivairty atstvesy, 

ANTANAI VILIMAS 
T*L 374-1882 arba 3744994 

» -

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS j
fieštadieniaia ir sekmalieiiiala

nuo 8:30 iki 8:34} vaL ryto.
Stotie* WOPA - 1499 AM

transliuelamo* ii wiū*v rtudi>«
Marquette Perite,

Vedeja — Aldone Dauku*
Te lofu 778-1541

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 4O4T?

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE* • • EXCEPT WH£N ftf'S 
CWV/NG. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.

.SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

“Lietuvos Aidai

THE ODDS ARE 
AGAINST TNG 
IRATE'DRIVER 
WMO TRTG5 TO

KAZa BRAZD2IONYT4
> CET £V£N OH THI HWHWA4

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 r*L vakaro.

Viaoa laidos iš WCEV ctotiM, 
banga 14B0 AM.

St Petersburg, FU., 12:30 vaL p p. i
ii WHS rtotieft. 1110 AM baag>_

£U8 W. 71»t Strort

Chicago, Illinoa 6062|
Triat 778-6374

I
________________________________________ /I

•NOW DO SEAT KELTS 
HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
WSTITUTt FOR SAFER 

_--------- _ LIVING, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BnhY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR,LESStN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

1 kiaušinis. 3-4 šaukštai rūgs- , 
taus pieno ar grietinės. šaukš
telio kepimo miltelių.

Į dubenį supilti miltus, per
sijotus drauge su kepimo milte
liais sudėti visus kitus produk
tus ir gerai išmaišyti. Keletą va
landų palaikyti šaltoje vietoje. 
Iš tos tešlos daryti 1-1.5 cm. dy
džio rutuliukus ir dėti į paruoš
tą skardą. Rutuliukų nesuglaus- 
ti, nes kepant jie gerokai plečia
si.

Ipi vr—

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

gaminimui. Kvortai arba litrui 
duoninės giros reikia supiausty- 
ti svogūną arba pundelį svogūno 
laiškų ir krapų, juos sutrinti su 
druska. Smulkiai supiaustyti 
norimą kiekį agurkų ir ridikė
lių, arba juos sutrinti stambia 
trintuve — tarka, dėti du šaukš
tus rūgščios grietinės ir gerai iš
maišyti.- Valgyti su virtomis 
bulvėmis arba su šutiniu.

e Niekad nemeskite pernoku
sių bananų. Juos sutrinkite, ap - 
šlakstykite lemono sunka ir su- 
šaldykite. Esant reikalui nau
dokite kepimui pyragaičių arba 
duonos.

* ¥ *
AVIŽINIŲ DRIBSNIŲ 

PYRAGĖLIAI

DARŽOVĖS LENGVAI GALI 
PAVADUOTI MĖSĄ

Nemokėkim plėšikiškų kainų 
už mėsą, bet vartokime daugiau ~ 
daržovių ir tas išeis mums į svei
katą. Ką turi savyje mėsa, tą 
lengva pavaduoti kitais daly
kais. Gydytojų tikrinimu, svogū- 

| nai, kopūstai, kalifiorai ir krie- 
, nai turi sieros. Bulvės — potašo 
Į druskų. Pupos duoda geležies, 

pomidorai pagyvina žarnų veik
lą. Celery naudingi sergantiems 
reumatizmu, o morkos gelbsti 
akims, padidina kraują ir apvalo 
odą. Burokai taip pat naudingi 
kraujui ir gelbsti virškinimo 
sistemai. Ypač naudingi yra špi
natai, kurie turi daug geležies ir 
naudingi organizmui. Valgant tą, 
kam čia dar rūpintis mėsa.

* * *
SPANGUOLIŲ GIRA >- I

1 kg. spanguolių, 4 litrai, 
vandens, 350 g. cukraus, 10 gJ fe 
mielių. i 3

Spanguolės pavirrinamos 10 ' 
minčių ir nukošiamos. Išspau- | 
džiamos sultys, kurios kartu su ] 
cukrumi supilamos į nuoviras ir j 
išmaišius pravėsinama. Sudeda- ' 
mos su cukrumi sutrintos mie
lės. Išmaišyta gira supilstoma į ‘ 
butelius ir užkimšta iaikopąa šal-, 
toje vietoje. Gerti tinkat? po 3 | 
dienų.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
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

TĖVAS IR SŪNUS
i MARQUETTE FUNERAL HOME

* * *
KMYNŲ GIRA

150 g. kmynų, 400 g. cukraus, 1 
5 litrai vandens, mielių, 0.5 ei-. į 
triaos. 11

Nuplauti kmynai užpilami | 
vandeniu ir, uždengus pavirina- | 
<ni 30 minučių. Skystis nukošia- i 
mas, sudedama supiaustyta cit- ■ 
rina, suberiama cukrus ir su cuk- > 
romi ištrintos mielės. Gira pa
rauginama 2 paras, tada nuko- 
šiama ir, supilščius į bonkas, 
užkenšama ir laikoma šaltoje 
vietoje. Gerti tinka po trijų die
nu.

Magdalena šulaitienė

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ VANCE FUNERAL HOME ' *• :

9 Floridą atrado ispanas Pen- ,200 g. dribsnių, 200 g. ■ miltų,
200 g. margarino, 200 g. cukraus,! cere Leon, 1513 metais.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ 

a. _ L -aU- a

j Laidotuvių Direktoriai \ i

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 * »

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

SOME CHICAGO MOTOB CUTS TJ»*3 ON 

tXPRESSMiy

Tel. — 523-3572

DON’T CUT IN BETWEEN CA 
THAT ARE ALLOWING SAJ=F 
FOLLOWING

XX/LL RUN INTO TROU0CT
TM£RE*S A SUOOEN STOF WH8LM 
VOimS FOLLOMANO TOO CLO«^>U-

j » VASAITIS-BUTKUS.

J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į

f 1446 South 50th Avenue Ta , 
I -*yr Cicero, Illinois \ 
B z Telefonas — 652-10Q3 . T
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CLEVELANDO NAUJIENOS
Šv. Jurgio lietuvių parapija 

švęs ŠŪiaę

y Lavomis dalyvausime parapijas
I rengiamoje procesijoje Šv. šiiu- 
■' vos Marijos garbei.

Visus prašome dalyvauti vė- 
' liavų pakėlime, iškilmingose p-i- 
' maldose ir procesijoje. Ponjos 
prašomos pas.puošti tautiniais 
rūbais. Valdyba i

gio lietuvių parapijos Clevelan- 
de balių- įvyks ir šiemet. Ren
gėjai ruošia kr.ip paprastai ne-; 
pakartojamą vakarienę, bus 
minkštų ir kitokių gėrimų, gra. 
ži meninė programa ir šokiai 
kuriems gros geras orkestras. 

Rudens balius įvyks š. m. rug
sėjo 17 d., šeštadienį, ir prasi- ’ 
dės 6:30 vai. vak. — tuojau po 
vakarinių pamaldų. Bilietai as
meniui $12.50, moksleiviams —; 
$7.50. Juos galima įsigyti arba, 
rezervuoti parapijos raštinėje, 
tel. 431-5794 arba pas Parapijos 
Tarybos narius. < nariams ir svečiams metuose

6:30 vai. vak. bus kokteiliai, i vieną išvažiavimą — gegužinę 
Sakramentu eis Į bažnyšią, kur J 7 vaL vakarienė, 8:30 vai. meni- Į gamtą, šiais metais išvažia- 
10/30 vai. bus šv. Mišios lietu- nė programa, o 9 vai. prasidės vimas įvyko 1983 metais, rug- 
yfų kalba. Po mišių įprastinė šokiai. Automobilius saugos spe-^ piūčio 
kavutė parapijos salėje. • ciali policijos apsauga. j J
- Jau tradicija tampąs šv. Jur-

Ateinanti sekmadienį rugsėjo 
11d. Šv. Jurgio lietuvių parapi
ja Cleveland? švęs Šiluvos Die
vo Motinos šventę — Šilinę.

Šiais ietais parapija planuoj i 
ypatingas iškilmes, i kurias kvie
čia,visus esamus ir buvusius pa
rapijiečius, draugus ir visus lie
tuvius. Švėntgs iškilmės vyks 
tuvius. Šventės iškilmės vyks 
ryte bus šv.. Mišios anglų kai-' 
bą.” Po to kaViitė parapijos sa
lėje. vai;- prasidės procesija 
inuo Dievo Motinos koplyčios 
parapijos sode. Procesija su švč. į

Melrose Park, III.
Po klubo suruošto išvažiavimo

Melrose Parko Lietuvių Ame
rikos piliečių klubas, įkurtas 

1 prieš 50 metų senosios lietuvių 
išeivių kartos, laikosi jsipilieti- 

Į nusies tradicijos, suruošti savo 
nariams ir

kos, keramikos ir t.t. atstovus. 
dalyvauti parodoje. Dėl informs-f 

I' cijų skambinti Marie Bazner tel, i
4:16-1000. j

rtiaiĮ, Žemi — Pardavime! 
UAL ESTATE FOR SALI

Hamel, žamj — PardaviaaaS i 
UAL 1ST ATI FOR SALS \

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■ , - --------------------- . ■ . rj

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJULAUL

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc \

Mutual federal savings ■.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu f 1

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

; — Rugsėjo 10 d. naujoje “Ga
lerija”, 226 W. Superior St., ati
daroma dail. Norman Parish ta
pybos paroda. Parodos motto: 
Dynamic Dimensions for 83 
“Woman”. Lankymo laikas: nuo 
10 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet. 
Uždaryta sekmadienį ir pirma
dienį. ši galerija yra lietuvio. / 
Anksčiau buvusi Wells gatvėje.

:• — Čiurlionio Galerijoj, Ine., 
4038 Archer Avė., vyksta nauja 
meno darbų paroda, kurią verta 
pąmatyti. Įėjimas laisvas. Atda
rą kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, išskyrus trečiadienį 
ir sekmadienį. Galerija vėsina
ma. Spalio 14 d. ten pat bus M. 
Šileikio apžvalginė tapybos pa
roda.-;'' • ■ ■ ■ GaL vadovybė

—šį sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak., 
Bridgeport Morgan Street Tary
ba kviečia visus menininkus da- šventės minėjimą.
lyvauti visų menų parodoje. Sekmadienį. 10 vai. ryte, prie 
Morgan gatvė bus uždaryta tarp parapijos bažnyčios pakelsime 
<fcl-mos iki 35-tos gatvių. Pirmos ] vėliavas. Iškilmingose pamąldo- 
tokios parodos planuotojai ikvie- j se dalyvausime su vėliavomis^ 
čia visų menų — dailės, muzi- Po pietų, 1 vai. 30 min. su vė-

> mėn. 21 dieną May-
■ wood Grove, šimtmečiais ąžno- 

Klevelandietis į lais apsuptoje aikštėje, arti Dės
Plains upės. Oras pasitaikė gra- J 
žus: nei karštas, nei šaltas. Šiau-! 
rėš rytų vėjas saulutės karštus 
spindulius atvėsino. Nereikėjo 
nei medžių pavėsio, kad jaustu-, 
mei malonią temperatūrą.

Bufetas buvo po cementine ke
pure — didžiuoju grybu, kurio1- 
stogo saulės spinduliai nepajėgė 
įkaitinti. Bufete buvo šaltų gė-|- 
rimų, kurie gaivino pradėjusius ■ respondentas Tomas’Brazaitis 
sušilti. ! - ----- -

Loterijoje buvo laimėtojų ir, 
pralaimėtojų. Kas norėjo savo 
laimę išbandyti, galėjo taip pa-i 
daryti prie Laimės rato, kurį ?p_1 Sovietų'’^sĮjungojZ’' ir 
sukriai tvarkė R. Čepelė, iš Pa-, 
los Hills. Daugeliui ir čia laimė 
nusišypsojo.

Alkanus papenėjo V. Rakau s-j 
ko vadovaujama lauko virtuvė 
po išsišakojusiomis ąžuolų ša
komis. ,

Klubo valdyba nuoširdžiai dė-
koja Melrose^ąto ponixns, pa- j, g^.ena senose_ 
dėjusioms .r pns,dėjusioms prie plrmajį pasaulinį kara jš 
geguzmes pąsisekuno.-.Ypatm-j van<Ien|je.

kio ar centrinio šildymo.
Irkutskas yra Sovietų Sąjun- 

i gos brangiųjų kailių centras ir 
Į žiemos metu daug moterų eina 

apsipirkti apšivilkusios sabalų 
kailiais, deja, krautuvėse tegali 
gauti prezervuotos beržų sulos, 
džiovintų vaisių ir miltų.

Kartais galima gauti lašinių, 
rūkytų ar sūdytų, o sezono metu 
nieškienos.

Vietiniai organai užklausti labai pasipiktinę Pietų Korėjos 
teisinasi trūkumu naminių gy- lėktuvo keleivių nužudymu. ■.

------------- --- ------------------------- i----------------------------- --- .

Užbaigiame vasara
A. L. Tautinės S-gos Chica- j 

gos skyriaus valdyba dar kar-t 
tą primena visiems lietuviams, 
kad nepamirštų atsilankyti į šio 
skyriaus ruošiamą vasaros už-i 
baigimui gegužinę, kuri įvyks 
rugsėjo mėn. 11 d. 12 vai. dienos 
(sekmadienį) St. Mary’s Semi-, 
nary sede 1400 Main Street, Le
mont, Illinois.

Visi atvykusieji bus maloniai 
sutikti ir pavaišinti.

Kokiu keliu ten nuvykti, atr- , 
džiai pažiūrėkite pakvietimo ant- !

pusėje išspausdintą brai- 
Skyriaus Valdyba

roję 
žinį.

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS <

LB-nės Marquette Parko Į
i

Sam Bružas ir lt. John Newman 
su žmona. Kt.

TOMAS BRAZAITIS SIBIRE 
-- - . t r

Newhouse News Service ko-

vulių dėl trumpos vasaros. Kiti 
trūkumai dar vis verčiami prieš i 
beveik 40 metų pasibaigusiam 
karui. (E. L.)

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

lankėsi Irkutske. Perduodamas 
savo įspūdžius jis rašo, kad 
‘,darbininkai ten uždirba 5-6 
kartus daugiau negu europinėje 

■ galėtų 
pirkti geriausius spalvotus tele- 

j vizijos aparatus, pagamintus 
1 Lietuvoje, naujausius Sony ir 

Panasonic stereo iš Japonijos... 
jeigu jų būtų krautuvėse”.

Kiekvienas kasyklų darbinin
kas ar sunkvežimio vairuotojas 
galėtų nusipirkti vasarnamį, bet

— Švedijos vyriausybė ruošia
si pradėti tyrimus apie 1952 me
tais dingusį Švedijos karo lėktu
vą, skridusį Baltijos jūros ryti
niame pakraštyje. DC-3 lėktu
vas su 7 žmonių įgula niekad' 
negrįžo į bazę. Estų pabėgėliui 
pasakius, kad jis sutikęs švedui 
lakūnus Norilsko darbo stovyk- į 
loję, dabar manoma, jog prieš 
30 metų Sovietai pašovė lėktuvą 
ir įgulą suėmė.

Pajamų bungalow — IV2 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 i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 7 

Turiu Chicagos miesto lelEha^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ave. 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-38 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automebllia 
Liability apdraudimas: pensini*- '< 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 ;

gegužinės pasisekimo. ’-Ypatin
gą paldėką klubo valdyba reiš
kia atvažiavusiems į gegužinę 
lietuvių dieną svečiams iš. Aų-j 

, mėn. 11 dieną ruošia Tautos roros, Cicero, Elmhursto, Stoną

R.
apylinkės, valdyba š. m; rugsėjo

1

j- • ’------> y
j Parko, Cricagos, Broadview, Pa-

los Hills ir ki-tų kolonijų. Vi
siems svečiams ačiū už atsilan
kymą gegužinėje. f
1; Piknike dalyvavo Melrose 
parko Policijos komisionierius

— Mozambiko partizanai nu
žudė du Sovietų geologus ir pa
grobė kitus 24 Sovietus, kurie 
dirbo Zambezijos kasyklų rajo
ne. Tarp Sovietų specialistų Mo
zambike dirbo lietuvis Gedimi
nas Motuzą, Lietuvos Geologijos 
valdybos kompleksinės žvalgy
bos ekspedicijos vyresnysis geo
logas.

— Boiios vyriausybė buvo pa
siruošusi pradėti pasitarimus su 
Amerika apie apsiginklavimą, 
bet Pietų Korėjos lėktuvo nušo
vimas viską atidėjo. Vokiečiai

. į Aleksas Ambrose,

SCHICAGOSb LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

■q-'! . Chicagos lietuvių istoriją
■- (1869 —1959 metai). :

664 psl., vardynas. < “
?i*. Minkšti viršeliai. Kaina S15. <r’t'

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GŲgENO RAŠTAI 
Naujienose galima. gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiim'niTnns,

Dr. A. Gusaen — MINTYS ER DARBAI, 259' psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą.

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

18.00

H.00

Drt A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant persiuntimo išlaidoms. .j j "

S2.06

Nuomos
RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
pirmame aukšte, arti Albany, prie 
Pershing Rd. (39th St). Šeima gali 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko
mendacija. Skambinti (815) 469-5444.

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

ARVYDAS KiELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

IŠNUOMOJAMAS butas, 1-2 vy 
resnio amžiaus asmenims. 
Gage Park. Tel. 737-7083

Laikrodžiai Ir braaftnyMa

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 s

T»L EEpublIc 7-1941

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui~pridėti $1} I
Win. - -- Siųsti čekj: '

r Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608

— _

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta ’‘Sūduvos’’ 
išleista knyga ru legališkomif 
formom!*

Knyga su formomis gauna. 
om Naujienų administracijoje,

Siuntiniąi į Lietuvą 
f ir Intus kraštui 

P.NEDAS, 4059’ Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. T«L. YA 7-59M

Mutiny Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokie blankai

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. IL 60629.

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘‘Liucija* jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pat 

autorių: 6729 So. Campbell

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
3208Vi W. 95th St' .*

Everg. Park, HI. n«<«

' MEET THE CHALLENGE!

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
--- -

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —43, persiuntimas paštu — $L 

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

.<
SERVE WITH PRIDE IN 

,THE NATIONAL GUARD

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darto valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro. 

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
It pagal suaitarima. ,

TeL 776-5162 ’ 
1649 West «3rd Street 

Chicago, UI. 60629

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

MO6 S. Kedii. Ava. 
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO 6ONU1

Naujienos, Clwago, 8, I1L Thursday, September 8, 1983


