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PIRMADIENI ERDVĖN PAKILS 
i- NAUJAUSIAS “IŠRADIMAS”
Bandys patikslinti priemones, kuriomis saulės 

energija galės valdyti satelitą

WASHINGTON, .I^g. Pir
madienį pakils naujt^erdvėlai- 
vis, pavadintas “Discovery” (iš- 
radf-mas). Ji iškels ierdvėn 6 
patyrusius astronautus ir moks- j 
liniukus. Penkių vyrų ’tarpe bus j 
viena moteris, fizikė, erdvės spe
cialistė.

nių rūpesčius, kurie vyriausy
bei nepriklauso.

PaleĮsĮągji-jgstronaujai turės 
. ištirti naują plokštę, keturių co

lių aukščfo' ir J05 ketvirtainių 
pėdų pločio. Ta plokštė visą 
laiką bus atsukta j Saulę, kaip 
laivo būrė. Ji pagamins tiek 
daug energijos, kad erdvėje be
sisukinėjanti satelitas turės pa
kankamai energijos visiems rei
kalams. Dabar satelitai baigia 
savo paskirti, kai netenka ener- 
gijbsl Bandomoji būfrė paga
mins tięk energijos, kad užteks 
visiems laikams.

SICHAI ORGANIZUOJĄS 
AMERIKOJE

ESPANOLA, 
lio 23- 1 (iieium > į New Meksiko 

la miestelį su-j 
s įvairiu Ameri-'

VYRIAUSYBĖ NEPRIŽIŪRI 
LĖKTUVŲ STATYBĄ

WASHINGTON, D. "C. — Vy
riausybei buvo iškeltos kelios 
bylos, kurias aukščiausias teisi
mas atmetė. .L^k'tį^.lpeĮaimės i yPr11^ 
atneša ’■ didefias- ku-
rios priverČia^^i&ri^^i^didęs 
lės lėktuvu staS^c&/^^
dos bylos.

‘ plūkia siekai 
ko< vietovių, kad galėtų aptarti,! 
Ką jie privalo triae. daryli.

Praeita savaite AnTitoi 2v- 
vena ? s senr< sicb.as pasiskel-j 
bė s chų prezidentu. J s pareiš-j 
kė. ked jis gavęs įsakymą iš Į 
Aukso Šventvklos. Bet Ancrli- ° j 

‘ joj niekas neleis sichui vadovau-| 
ti valstybei, 
m?o Irdijcs. 
atskiros rcspubbkcs dar n 
pažino.

j Manoma, kad šešlad’enį 
valiavusieji sichač ‘apgailestaus,

j kad sielių vyriausias vad;s Bin- 
dranvalė Akai Tachl šventovėje 
buvo nušautas, o sekančią dieną! 
tos šventovės kieme sudegintas, j 
B:ndranvalė nespėjo., sudarytil 
jokios sichų vyriausybės, nieko j tapti JAV piliečiais.

Tas pats nutarimas sako, kad' 
visi užsieniečiai privalės supras-; 
ti anglų kalbą ir pasakyti. Be’ 
to jie turi suprasti pagrindinius 
Amerikos konstitucijos dėsnius 
ir žmogaus teises.

Dabartiniu metu Amerikos! 
aukštesnėse mokyklose studi-j 
juoja daugyljė užsieniečių. Jiems] 

;|^nglų kaltas pamokos yra bū- ■ 
j tina. J Amerikon nelegaliai dau ;
<gelįš Įvažiuoja per Meksiką, dir; kretedus, dalyvavo Napoleono 
Tbuj lauktose ir dirbtuvėse. Jie j 
-iajp pąC privalo žinoti pagrind*: 
‘dinesžmogau? teises.

suprasti, kad a iria-;
> nutarimas dar:

— Atsto-, zideni as jį pasirašys ir tada taps 
jstalyinu.

Kai jis bus priimtas, tai ne
reikia .kad vis:, dabartiniu me
tu nelegaliai Amerikoje gyve
nantieji taps piliečiais. Jie tu
rės parodyti norą, kad Ameri
kos piliečiais jie nori būti; Jie 

anksčiau Amerikon įvairiais bū-i privalės užpildyti valstybes pa
dais įvažiavusius užsieniečius,j ruoštus jjrašymąis, atsakyti į pa- 
paliūdymą įrodinės, be‘ 
daiktas, 
rimas 
metus

atstovų romai 247 balsais 
PRIEŠ 170, TAIP NUTARĖ

Nuolat Amerikoj gyvenantieji turi suprasti 
angliškai ir pažinti konstituciją

Washington, D. C
vų rūmai antradienį nutarė leis-* 
ti visiems nelegaliai nuo 1982 į 
metų sausio 1 dienos įvažiavu-j 
,- ieji be perstosimo Amerikoje j 
gyvenantieji galės tapt: Ameri-- 
kos piliečiai. Kongresas yra pra
vedęs visą eilę nutsriinų apie

MOKYTOMS MOTERIMS 
TRŪKSTA VYRŲ

NEW YORK, N. Y. — Po de
šimties metų aukštus mokslus 
tvarkanti administracija priėjo 
išvados, kad matematikos, fizi
kos ir tiksliuosius mokslus ei
nančioms moterims sunku gau
ti mokslą mėgstantį vyrą.

AdaninistracijĮif.nustatė, kad 
į moterų aukšt^as mokyklas 
turėtų būti priimta bent 40% ] 
vyrų. Dabar paaiškėjo, kad vie-] 
noje mokykloje neatsirado pa
kankamas vyrų skaičius, kad 
moterys būtų galėjusios pasi-. 
rinlKti tuos pačius mokslo da- * 
tykus stibdijavusius ■ vybus. At- Į 
rodo, kad vyrams geriau patin
ka moteryą, kurios tiksliųjų 
mokslų nestudijuoja. i

Sarah Lawrence moterų- ko-: ’.
tegijoj, vietoj 40% vyrų, vos ga-TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT

TėĮ^>iĮi^L. šokiai, lietu'vrišk'Q$ 
dainoj; t^/wūsų liaudies kūry

bos lobynas, kuriuo galime ir 
patys pasrdžiauigti, ir kitoms} 
tautoms parodyti. Todėl ypatin' 
gąs. dėmesys turi būti kreipia-j 
mas* į Tau limų Šokių šventę J 
įvyksiančią Clevelande liepos i

Prez. 'Reagarias pasirašė Baltų Laisvės Dieną. Tai reiškia, kad 
baltai pradėjo griežta kovą prieš okupantu.

Pundžiabo
pri-

neįgal-ojo eiti vadovybės parei-i 
gų. Sieliai turės laukti, kol busj 
lišfvaįyta visa sichų šventykla i 
nuo vteroristų.

SOCIALISTAI STIPRŪS 
EUROPOS PARLAMENTE

vakar padarytas nuta-Į 
liečia visus, prieš 1982 į 
ir anksčiau įvažiavusius. ‘

šis atstovų rūmų nutarimas į 
naikina visas išimtis, kad imi-l 
gracijos pareigūnams būtų aiš
ku, nuo kurios dienos nelegaliai ;- 
Amerikoje gyvenantieji galėtų I

ruoštus klausimus, o vėliau tei
sėju; žodžiu pasakyti, kad nori 
tapti Amerikos piliečiais. Kiek
vienas privalo žinoti, kad tapi
mas Amerikos piliečiu uždeda 
ir tam tikrus įsipareigojimus, 
kuriuos uždeda Amerikos vals
tybė.

Įėjo gauti 17% . vyrų Saratoja j 
ite Skidmorejkolegi- ’ 

gargimus,' 
vyry- ĮOąegi-

lią. Vyrams ^gėriau patinka mo- 
teriškunias. o; ne matematikos 
formulės? _"

sybę itž tai, kad ji neprižiū?|- 
jusi lėktuvų statybą. .

Aukščiarisias teismas nuspren 
dė, kad advokatai negali- trauk
ti teisman vyriausybės už nepri- sichas,'patarė v-isartie pasaulyje 
žiiūrėjiirią lėktuvų statybos. Kai 
lėkturvai -' staktom i , vyriausybės, 
karo reikalBAnšr ,tai speciali pa
skirti inžinieriai prižiiurėdavo 
lėktuvų statybą, kad bendrovės 
duotų prižadėtą statybos me
džiaga. bet vyrdausybė neprižiū
ri keleivinių lėktuvų statybos. 
Tą statybą privalo prižiūrėti ben 
drovės,' kurios lėktuvus užsako.

Šis aukščiausiai teismo spren

NEGALI PARDUOTI 
MUSONINIŲ VAMZDŽIŲ

LACEY TOWNSHIP. N. Y.
— Vyriausybe nori parduoti mi-\\c 
Ii j onus dolerių kainavusius vai n 
zdžius, bet nepajėgia jų parduo
ti.

NICARAGUA TARĖSI 
SU GROMYKĄ

. MASKVA, Rus. — Praeitą, 
pirmadieni Nica raguos; premje
ras Daniel Asteja Saaredra Kreni 
liuje buvo susitikęs su užsienio 
reikalų ministeriu Andrei Gro
myko ir Konstantinu Černenka.-

Manoma, kad Nica raguos 
premjeras Saavedra informavę 
ankstyvesni susitikimą su JAV 
s; j ą-ętoii ų> George .:Shulž. Še-

BRIUSELIS, Belg. — Vaka
rų Europos valstybės - nekreipė^ 
didelio dėmesio į Europos pąr-f 
lamentiį bet ateityje taip uębiis fe 
T ie rinkimai sukrėtė bevęilf.vi^K: 
valstybės, nes didoką balsų skai
čių gavo tie, kurie neturėjo ko
jos Įkelti'Į Europos parlamentą..'

Socialistai laimėjo 24i. atsto
vus Pzurbpos parlamente, o pfa-. dienį--paskelbtas 
eitą sekmadienį pravedė tiktai bėra išfatvmas.

Duąrtės prisaikdinime Salvado
ro prezidento pareigoms. George 
Shultz susiliko su Saareda Ma- 
naguos. aerodrome. Shultzo pa
tarimas Nicaraguos prem-jerui 

priimtas di-; i,,IV0 ,rumPas ir aišku?- ~
! siųskite ginkluotų savo, vyrų į 

Jor tnJ Salvadorą, ir iš Nicaraguos iš
siųskite Kubos ir Sovietų Są
jungos patarėjus ir karius, z tai 
bus taika Centro Amerikoje.

P.ečladienį Saaredra išskri
do iš Ataskvos su abiem savo 
patarėjais.

Fork River pakraštyje vyriau 
sybė buvo nutarusi pastatyti a to 
mo skaldymo varomą elektros 
jėgainę. Pastalė vamzdžius, į

i-Ą j’'- ' Mūsų dėmesį čia traukia su-
Tridijosjpiėzy' Zail A]Singh,' važiuojantieji, pora tūkstančių;

>■ šokių programos pildytojų, kurį 
drauge .skambės ir lietuviškos!
dainos bei kanklių muzikos me-| kuriuos planavo įdėti atomo re- 
lodijos. Tai vis daugiausia m'ū-i aktorių, kuris skaldydamas ato- 
sų jaunimo pasireiškimai, kuris, mus .sukelia labai dideli karš- 
mu-ms visiems ypatingai bran-1 tį.

? • * -— Sieliai -nutarė suvažiuoti gūs.
■ » 1 * I

Amerikon, nes jie žino, kad Ame.
rika yęa vienintelis kraštas, kurs

išsiblaškiusiems sichams ne
kreipti-dėmesio į ferorfstį) Bin- 
dranvale/ir apsivalyti nuo tero- 
ristu.

leis , jiems laisvai išsikalbėti

— Trečiadieni aukso uncija 
dimas sumažino vyriausybės na- kainavo $373.

n ė r-a įstatymas, 
dėle;atstovų rūmų balsų dangų ! 
ma, bet šitas nutarimas dar tu-; 
rėš eiti į abiejų rūmų komisijai 
ir ten turės būti suderintas. Jei-i 
gu šios komisijos nesukus dė1 
bendro įstatymo teksto, tai jis ’ 
bus atmestas ir užmirštas. Vis 
dėlto atrodo, kad šitas tekstas; 
yra paprasčiausias visiems • 
prantamas. neturįs jokių spėria-’ 
lių išimčių. Yra pagrindo ma
nyti, kad jis bus priimtas. Jei-

— Italijos policija areštuoja gu taip būtų, t? i tada senatas i 
sielius teroristus, dirbusius su turi pakeisti savo nuturima ir; 
Bindranvale. Atrodo, kad po-‘ patvirtinti atstovu rūmu priim- 
licija rado sichų teroristų sąra- tąjį..Tiktai tada jis buq pasius

tasj Baltuosius Rūmus. Pro-

120 atstovų. Socialistai nesiti
kėjo pralaimėti 4 atstovus, bet] 
vis dėlto jie yra stipriausi Eu
ropos parlamente.

Krikščionys demokratai turė
jo 117 atstovų, bet praeitą sek-! 
madienj. jie pravedė lik 109. j 
Jie prarado net <3 atstovus.

Konservatoriai turėjo 63 vie
tas. o pravedė tik 42. Komunk-I 
te i turėjo 48, o pravedė tik 42.

Trijų mylių atomo skaldymo 
Amerikos Lietuvių Taryba J reaktoriai sugedo ir apnuodijo 

brangindama mūsų tautinio mer visą apylinke. Vyriausybė nu- 
no apraiškas, džiaugiasi šiuo di- tarė pastari Ii atomui skaldyti 
džies reikšmės užmojumi, pri-j dirbtuves. Norėjo iš varžytynių 

perduoti atomui skaldyti pri
taikintus vamzdžius, bet niekas 
jų neperka. Už juos sumokė
ta dešimt milijonų dolerių, bet 
niekas nepasiūlė nė milijono, nė 
pusės ,nė š:mto tūkstančių. Ak
mens vamzdžiai iškelti, visi juos 
mato, bet niekas nenori pirkti. 
Jie guli pakrypę. Niekas nieko 
už juos nepasiūlė.

taria Lietuvių Bendruomenės 
pastangoms Septintąją šokiui 
Šventę organizuoja*t ir skatinai 
visus gausiau dalyvauti.

Dr. Kazys Šidlauskas. Į 
Am. Lietuvių Tarybos p;rm

ŠRI LANKA VALDOVAS 
BALTUOSE RŪMUOSE

RUMANl

JUGOSLAVIA

ALENDORĖLIS

Ram VasarėDemet

Saulė

tas.

15, leidžiasi 8:28

AND

HUNGARY

W ASHINGTON. D C. — Va
kar į Baltuosius Rumus buvo už 
sukęs Srr įlanka (Ceiloms) sa
los prez:dentas Junius R Ja- 
genvard su ponia. Jis atvežė į 
Washmgtona jauną dramblį.

Dramblys yra respubliko
nų partijos simbolis, jis yra ir 
mano vadovaujamės politinės 
partijos simbolis ,todėl aš tams

— Apskaičiuojama, kad Ame
rikoje yra apwe pusė milijjono 
sielių. Dalis amerikieč rių perėjo 
į sielių tikėjimą, — nefanatiš- 
kus musulmonus.

tai jį atveziau dovanom, — pa
reiškė Ceilono prezidentas.

, Prezidentas Reagarrs apsi
džiaugė jaunu drambliu. Jis pa
glostė trijų pėdų aukščio dramb
lį, o kai pakėlė nosį ir pražiojo 
bumą, tai prezidentas paglostė 
iškelia nosį ir įdėjo į burną duo-, 
nos rieke. Drambliukas buvo 
labai patenkintas. Į

Prez. R ea gana s pareiškė, kad . 
drambliuką jis atiduos j Wash- j 
ingtono zoologijos sodą, kad 
ten jis ramiai mistų ir augtų.

O.

irasi
Kovą pries rusus

Baltuos* 
vežti Ik

Vieni tvirtina, kad Ban- 
dranvalę nušovė jo draugai, kai 
jis atsisakė pasiduoti. KitHsa- 
kė, kad jį nušovė grupė teroris
tų. prie kurios jis nenorėjo įgri
si] im c Ii. Treti sako, kad jį nu
šovė Indijos karininkas, pralau
žęs Akai TachI duris.

-v
.•i-: •.•-vr.z.v.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Lti pašutini 

žios.
drtbu-

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Nusibodo, pagaliau, turtin-lj obelies drevė buvo tuščia,

. Vienas žmogus buvo tiek nu
sigyvenęs, kad dažnai ir paval
gyti ko nebeturėdavo. Prastu
mui, būdavo, dieną ir eina pas 
turtingą brolį, kad anas sušelp
tu.
gąjam kaiOti duonos kąsnius, 
ii jir. nutarė daugiau neduoti 
lė t:upinio. Taip kartą jis, kai 
atoo nuskurėlis brolis prašyti 
pagalbos, ėmė ir pasakė:

Eik sau. kur nori. Kiek ga
lėjau, daviau ir kada tu man 
visą atiduosi?

— Tai kaip min dabar gyven
ti, broli? — sudejavo nuskurė
lis. — Jeigu jau tu man nepa
dėsi. tai kas gi bepades?

— O kas man darbo! — pik
tai atkirti brolis. — Jeigu ne
beturi iš ko gyventi, tai eik ir 
pasikarti!

— Bet kas aš nė virvės n.e. 
turiu. —- pasiskundė vargšas.

Brolis atnešė, is
. pusę senų- vadelių 
jam ;akydamas:

— štai ir virvė;

priemenės 
ir padavė’ ■ ?o sukneles.

kad netir-
ri!

Nuskurėlis padėkojo broliui 
už virve iiLPuėjo į mišką kar

jūo medžio raffe vienas buvo 
jpėr aukštas, kitas per žemas, 
trečias---- dabai šakotas. Jis
Išvaikščiojo visą mišką ir nera
udo tinkamo medžio psikarti.

S *

-^Pagaliau nuskūrėlis. atsiminė 
įbrolio lauke esant seną laukinę 
į$t>elę ir nuėjo ten.Ta obelė jam 
£l|ko pasikarti. Jiis Įlipo į obelę. 
5^eną virvės galą prisišo prie 
įtakos, kitą -usikilpravęs užnėrė 
Žsair ant kaklo ir jau taiko aki- 
įžpirką pasileisti, tik staiga pa. 
>stebėjo žemai kojų drevę- medy. 
Nam:-parūpo pažiūrėti į tą dre- 

įkišo ranką ir ištraukė 
įsiūtą rankovę su pinigais, 
jdžiugo vargšas, nusiėmė 

už- 
Nu- 
nuo 

■Jęaklo kilpą ir, palikęs virvę me
"pdyje, linksmas parėjo na~ 
imo.

Net rūku s jis nusipirko duo- 
paskiau arklį, ratus, ir pra:/ 

-Jdtėjo gyventi. Turtingasis bro

MARQUETTE PARKE 
Birželio- 23 d.

Prisidės-vidurdienį; pasibaigs vidurniktį.
Zigmas'Mikužis praneša, kad viskas jaū paruošta didelėj 

LIETUVIŲ ŠVENTEI

LAUKE GRAŽIAU

Kartą Kapsas atvedė jom ar-

i

KALBOS,

M

KAPSAS SU DZŪKU
NESUSIKALBA

NAUJIENAS”

t > *

M. Mattigni. Jane Byrne ir

vitt'LitniVr*! rtttVAto rustttflOVrt' 
uaftNUf rtW0j« /

■m MlniM

Virvė pasikarti

'J/hretų,. krd būtų paskutinė 

i — Laikraštyje skaičiau 
straipsnį.

kurį

jūsų

para-

lis pagalvojo sau: “Ar tik ne
bus jis kur pinigų radęs,’ kacT 
ėmė tvarkytis? O gal mano pn 
nigus bus išėmęs iš obelies?” 
Ir nuėjo pažiūrėti. Taip, tikrai: !

ten
pat kabėjo virvė su kilpa, ta 
pati virvė, kurią jis buvo da
vęs broliui pasikarti. Pakvaišo 
vyras iš šrrgėlos, pinigų 
kęs, užsinėrė ant kaklo 
ir pasikarę.

nete- 
kilpą

Dėl taupumo neteko darbo

Ponia: — Man reikalinga tar- 
niitė. kuri būtų tatipi.

Mergina ieškanti darbo: — 
Brangi ponia, dėl 'co aš nete
kau darbo.

4 Ponia: — Del mokėjimo tau
pyti?
| Mergina- — Taip, ponia, mat, 
žiš savo samdytojos rūbus ne
šiojau, norėdama sutaupyti sa-

žmbna'

Ne jo žmoria

— Ai sutikai mano 
'moterų klubo mitinge?

-- Rodos, kad taip. Tave žmo
na kalbėjo patylomis ir 
balsu.

— Esu tikras, jog tai 
Unano žmona.

* * *
Nežino kiek

švelniu

nebuvo

Vienoje Leningrado 
loję įvyksta toks 
mas:

mokyk- 
pasikalbėj i- 

----  aLliil*
— Pasakyk, kiek ttrff^Sbviė- 

tų Sąjunga gyventojų?
- Sunku pasakyti.

— Dėlko?
— Mėnuo atgal buvo 180

] i jonų, bet kai kurie tapo su 
šaudyti..-

* * *
Sunkūs laikai

mi

1

— Kaip jums sekasi, 
KruUIi?

— Gyvenu, 
dis....

— Ir ką tas reiškia?
— Na gi baigiu suvalgy:

ponai

kaip toji kan:

Šfiu?
— Norėčiau, kati tai 

puskutiriiš....
būtų

HONORARAS

— Kodėl *toks linksmas? Kas 
nutiko7 — paklausė pilietis išči 
nančio iš restorano.
— Valgiau, geriau iir ničnieko 
nesumokėjau.

— Kaip tai?
—Papasakojau padavėjai anek

dotą, ir ji tiek kvatojo, jog už
miršo paimti pinigų.

Tai išgirdęs, antrasis pilietis 
nuėjo j restoraną, užsisakė pa
valgyti ir pradėjo pasakoti pa 
davėjai anekdotus. Pasakojo 
taip juokingai, kad padavėja 
vos nesprogo iš juoko- Kai pa-! 
įgaliau ji nurimo, jis pasa
kė:
L — Prašom duoti man grą-‘

* * * j

DAR DIDESNE LAIMĖ — / j 
KAI NEMOKI PLAUKTI — Gerą vakarą, Tėve! papročius, tradicijas ir nuota-.-

—Pamanyk, Maiki, kiek šven-kas.
čių mes turime: Buvo Motinų 
Diena, poetų sąskydis Jaunimo 
centro kavinėje, Tėvų diena, 

Lietuviškas bazaras Lithuanian 
Plazcre,Šokių šventė Clevelan- 
de, tuoj bus ir 4-tos liepos Ame 
rikos nepriklausomybės šventė.

- dar didesnė laimė, kad jis DaJ.bui jaiko fceliks.
nemokėjo plaukti. - - atsakė na
šlė.

- škotas apsidraudė savo gy
vybę ir netrukus besima u^fy- 

^damas nuskendo ežere. |
Kaimynas savo našlei tarė:

J — Laimė, kad jūsų vyras bu- ’ 
yo toks gudrus, jog apsidraudė

PAKANKA PRAMOGŲ '

— Tėveli jdtiok dolerį, eisiu 
Paujo fihnd pažiūrėti, — prašo 
sūnelis. t - 1
. — Neduosiu piingū, ir tu nei-} 
si į kiną.' Vakar matei autmobi-, 
Ii o katastrofą, o užvakar aš ta- ' 
ve nuvedžiau pažiūrėti į gais
rą. Pakanka pramogų. Gyveni
mas susideda 
louūrAū.

ne iš vienų ma- i ♦
* * * 

i 
konduktoriui sa-‘, — Keleivis 

kb:
v — Atrodo, kad traukinys vė-_ 
•iinhsi visą pusvalandį.

— Nesjaudinkit, jūsų bilietas ■ 
galioja tris dienas, — atsako 
'šaltai konduktorius. E

• I
-į-- ’ ’ - -- - « - * r~- 1 *»

naujos gadynes’ vaikai

■

GAILIAŠIRDIS

— Tugi, Tėve, nedirbi, tai ko 
tau rūpintis apie darbą?

— Kaip nedirbu? Man rūpi 
mūsų tautos ateitis, — jauni-, 
mas. Bet tenka ir nusivilti, kai! 
jaunimas, ypatingai, kai mūsų

no: Pavyzidžiui, Eglė JuodvaL 
kė poetų sąskrydyje taip uždai
navo:

“.„iš slaptų vietų-kyla 
mirties ir išdavystės kvapas 
iš paširdžių paslėpsnių pa-

sklinda pabaigos dvokas...“ 
(“Draugas” Nri 120)

N e tik pirmame posme, bet ir 
toliau nėra nė skirsnelio ženk- j 
lų, nė poezijos taisyklių!"

— Tu, Tėve, gal nesupranti 
modernios poezijos?

— Smirda....
— Aš noriu važiuoti į Cleve- * 

landą, Tėve. _ Noriu pamatyti, i 
kaip jaunimas šoka. Tai didelė • 
Tautinių šokių šventė. Man la
bai patiko, kai anais metais Chi Į 
cagoje šoko tūkstantiai porų, j 
Tautiniai šokiai išreiškia mūsų }

* - * 1

DrI Alfonso Dargia (ultra 
abstraktrsro) suneštinę parodą 
atidarant Rochesteno parapAjcfc

nr. 11& rašo:
— Svečiai, besigėrėdami pa- į 

vasario gamta ir 
riovžė’ro v»ržriaiš, 
stėsi.

VadtTMd. lauko 
parodos salėje.

gražiais Onta- 
skir-

gražiau. negu J

H1PNOTIZMA3 NEPAT
K EMA S

Hūvo bandoma^ teismuose 
k^tkis at<ė]ais titti* ar hipnotiz 
mu galima pasitMcėfi. Pasirodė 

s k^d rfegaJftha. na^ gafi pMMryt 
daugiau žalos, negu gero. Užhij 

lota* tsiyiuo ictaueb hipno 
dfo

— Šokiai šokiams i ėra lygūs, 
Maiki. Kai mes Lietuvoe šok-] 
davome, armonikai rėkiant, tai I 
grindys linguodavo ir skildavo, j 
O kai šoka, valsą, tai nė kiauši
nis nuo galvos nenukris- 
tū....

— Nenoriu su tavim ginčy
tis, Tėve.

— Važiuok, Maiki, i Clevc- 
landą- Reikia vertinti mūsų jau
nimo darbą ir jų pastangas, tai
mūsų pareiga. Kas bus, kai mū-1 
-u nebus, bet lietu\jkė turės 
būti. Aš tau duosiu pinigų ke- Į 
lionei, gerai?

—Dėkui,Teve. Mielai važiuo
siu.

JAI NEREIKIA IEŠKOTI

— Galėsi susipažinti su lie- Į 
tuvaitėm. Tau jau ir laikas pa-Į 

I galvoti apie ateitį.
i — Matau, kad tu jau snaudi, 

Tėve?

— Beveik. Vakar sapnavau, 
kad Petras Blekys kepė ponė
kas prie Rockwell ir Lithua
nian Plaza. Prie .Artesian gat
vės kvepėjo dešrų kvapas..-Už- 
ėau . Andri j aus užeigą šaltų 
masiionkų išgerti. Ale kas tau.... 
reikėjo trečioje eilėje stovėti, 
tiek prisigrūdę ištrožkusių žmo
nių....

— JPaismatysime čia pat bir- 
| želio 23 d., Tėve.

— Sudiev!

Graži mokytoja:
— Vaikai, ar žinote kodėl 

Nojus pasiėmė į savo laivą po 
vieną vyriškos ir viena moteriš
kos lyties gyvūną, kiekvienos’ 
veislės?”

Šviesiaplaukis mokinukas:
— Todėl, kad Nojus netikėjo 

l pasakas apie garį ir jo reikš
me gyvybės atsiradime.”

Kažkoks vyriškis sutinka mo
terį, kuri neša anai rankų kūdi
kį ir verkia. Vyriškis sustoja 
ir klausia, kas ją. nuskriaudęs. 

Moteris papasakojo, jog ne
šusi vaiką krikštyti, bet kunigas 
už dykų krikštyti nenori, o ji
pinigų neturinti., _

Vyriškis ją ramina, paduoda 
jai 50 dolerių ir sako:

— Dabar eik tuoj pas kunigą, 
pakrikštyk vaiką ir likusius pi
nigus atnešk būtinai man grą
žos.

Moteris greit sugrįžta, grąži
na likusius pinigus ir labai gai-

rankogalio sa-

Vyras sako žmonai:
— Greičiau kviesk gydytoją.

Aš prarijau
gą.

Žmona:
— Na, bent 

žinai kur tcęi
reikia jos ieškoti!

pagaliau, dabar 
saga ir man ne o

MIRTIS IR GYVENIMAS

Talesas iš Mileto f 625—540 m. 
prieš mūsų era), filosofas ir 
matematikas, sklebė, kad tarp 
gyvenimo ir mirties nėra jokio 
skirtumo: ’ -

Kaž kas jo paklausė.
-- Tai kodėl nemirštate
- Todėl, kad nėra jokio skir

tumo.

haširdingajeTn ponui dėkoja.
— Na, na, nereikia, — sako 

synškis, — mes visuomet tu
rime artimui gerą daryti. Da
bar mes visi trys esame paten
kinti: kunigas gavo savo užmo
kestį: tamsta pakrikštyjai val
ką, o as iškišau savo suklastotus 
50 dolerių.

* * *
AR ATSIRADO NAUJI 

KAULAI ŽMOGAUS 
GRIAUČIUOSE

Studentas medikas -bibliote 
koje klausia:

— Ar jūs turite naujausi ana
tomijos vadovėlį?

Bibliotekos vedėjas replikuo
ja:

Najaugi jūs manote, kad 
pastaruoju metu žmogaus griau
čiuose atsirado nauji kaulai?

* * * ,
— Na, mergyte, kiek duoti 

saldainių? ,
— Tlis.
— Ne tlis, bet tris. Kol tei

singai nepasakysi, neduosiu. Na, 
kiek?

— Penkis!

kan kumelę paYdupli. Dzūkas 
priėjo pirk|i;ir-.kląusia:^'Ar vas- 
cies kumele ?” Kapsžš, %ad kirk 
su vytiniu dzūkui per galvą ir 
šaukia: “Aš tau parodysiu “ar 
vestis kumelę?” Mokėk pinigus 
ir tuomet veskies.

* * ą:
TAI IŠGELBĖJO!

Petras ištraukė vieną besi- 
skandinanti, žmogų iš vandens.

— -Taip,-----pasakojo Petras,
— ištraukus jį- man iš vandens 
į krantą, jis pasikorė medžio 
šakoje.

-— Kodėl gi tu jo nenukabinai?
--Aš maniau, kad jis jis no

rįs išsidžiovinti
ras.

— atsakė P et-

* *
KAI SKAITAU

Kai-skaitau dienraštį “Naujie
nas”, man atrodo, kad kas yra 
parašyta. parašyta man....



SUSITIKIMAS SU BUTKUM 
IR RINKŪN0 PASKAITA
(Tęsinys)

Kas malonu pažymėti, kad 
seimo dalyvių tarpe jautėsi lyg 
tai nerašytas gilus ir, sakyėau, 
broliškas draugiškumas; atvy
kusieji automibillais mielai pa
tarnavo atskr id ilsiems palaikant 
susisiekimą tarp “Rainadcs” ir 
Lietuvių Nainių Clevelande. At
vykę j banketą, radome pilna 
automobilių pristatyta apie Cle- 
velando Lietuvių Namus. Mūsų 
šaunus kolega Liepa visgi grei
tai suranda automobilio pasta
tymo vielą, ir mes jau salėje 
Prie mūsų stalo — ponai Bar 
tuškos, inž. Ged. Biskis, mūši; 
kolega Liepa ir kiti clevelandie 
ėiai. Banketo m>etu yra Įteikia 
ma Simo Kaseirono literatūro;- 
premija Vytautui Alantui. Buvc 
servuojamas geras maistas. Gro
jo-geras orkestras. Banketas ge
rai pasisekė. Kiek žinau, po 
banketo dar buvo privačių “su
sibuvimų”. Aš turėjau garbėm 
pakviestas atsilankyti VLIKc 
vicepirmininko Vytauto ir po
nios Jokūbaičių rezidencijoje 
Turėjome tikrai malonų ir nuo
širdų pasisvečiavimą, pasidalini
mą aktualiomis mintimis.**

ClevelančLe išaušta gražus ge
gužės 27-tos rytas. Praskiedė 
antroji seimo diena. .Dalis vyks
ta aplankyti ir padėti vainiką 
ant prez. Antano Smetonos kapo 
mauzoliejuje, kiti — į pamaldas. 
11 valsndą prasideda skyrių at
stovų pranešimai. Tikriausiai, 
jie bus aprašyti “Dirvoje”, tai 
aš čia nesismulkmsiu. E. Bart
kus išsamiai ir preciziniai (kaip 
ir dera inžinieriui) apibūdina

veiklą. ALTo reikalais praneši
mą padaro aukštai Tautinei Są
jungai nusipelnęs T. Blinstru- 
bas. Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga rėmė, remia ir rems 
ALTą. Malonu girdėti, kad ši 
pozicija stipri ir jokių “prigim
tinių” variantų nesimato. Buvu
si Sąjungos pirmininkė ponia 
Emilija čekienė padarė praneši
mą apie nepriklausomybės fon
dą ir dabartinę to fondo padėtį. 
Ponia Emilija (Lekienė Įdėjo 
daug pastangų ir ^dar-bo i Ne- 
priklausomybės fondą. Jai pri
klauso nuoširdi padėka.

Seka “Naujosios Vilties” žur
nalo analizė, kurią pristato mū
sų mielas ir niekad nenuilstan-

tis L. Tautinių Namų Čikagoje 
šeimininkas ir vienas iŠ redaklo Į 
rių, tai Bronius Kasjkaitis. Ka- 
saksitis ragma plėsti ‘“Naujo-' 
sios Vilties” žurnalo prenume
ratą. Seka diskusijos dėl prane
šimų ir stipriai jyabrėž’ama, kad 
būtina mūsų spaudoje išlaikyti 
tautinę liniją, nes kilu atžvilgiu 
(kaip vienas iš skyrių atstovų 
pabrėžė) “Dirva” darysis vis la-< 
biau panaši į Draugą ar į Dar
bininką. 'Budėkime, kad tas ne
atsitiktų.

Vėl 15-kos minučių pertrauka. 
Na, ir Mandatų komisija prista
to naujosios, 1984-1986 metų 
kadencijos vyr. valdybos kandi
datus. Kaip anksčiau minėjau, ’ 
nauja “dinastija”. I pirminiu-Į 
kus siūlomas Čikagos Sąjungos j 
skyriaus pirmininkas vet. gyd. 
Leonas Kriaučeliūnas, profeso
rius Petras Bučas, ekonomistas t 
Viktoras Mastis. Kriaučeliūnaitė j 
Jonušienė ir Vilija Kerely tė. Iš f 
su$irinkiir<o pasiūlomas į pirmi-1 
ninkus Antanas Juodvalkis, bet į 
jis, .susijaudinęs, atsisako. Bal
suojama už pristatytą Centro 
valdybos sąrašą. Būtų buvę vien
balsiai, bet šito reportažo auto
rius susilaikė, kad išlaikytų tau- 
tininkiškas demokratines tradi
cijas. Malonu, kad naujosios 
Centro valdybos eilėse yra jau 
jaunų veidų — panelė K^^lytė 
ir Kriaučeliūnaitė Jonušienė. Ti
kime, kad naujoji Sąjungos Cen
tro valdyba bus verta Nomina
cijų komisijos vilčių. Tikėkimės, 
kad Tautinės Sąjungos Centro 
valdyba atsijaunins (pagal Igno 
Šeiniaus “Siegfred Immerselbe“ 
receptą). Sveikinu naująjį Są
jungos Centro valdybos pirmi
ninką. bet jis (gal tik juokais) ] 
man, kaip suslaikiusiam už jį; 
balsuojant, rankos nepaduoda. 
Tikėkimės, kad naujasis Centro 
valdybos pirmininkas sugebės 
išbristi iš parapijinio patriotiz
mo.

Seka Rezoliucijų komisijos 
rezoliucijos. Susirinkimui pri
mygtinai prašant rezoliucijas^ 
perskaityti, sustojama prie ant-į 
rosois rezoliucijos, kur yra mi-j 
nimi laisvinimo veiksniai. Mini-; 
rrii diplomatai ir VLIKas, O' 
ALTas dėl kažkokių “strategi
nių” sumetimų buvo praleistas.: 
Antanui Juodvalkiui (būnant’ 
Rezoliucijų komisijoje) pradeda 
aiškėti, kad buvo ginčytasi net.

:.i mokslo metams ir

Detroito skautai. Gabijos ir Bal
oje s Tuntų komitetas š.m- birJ 
želio 3 d. suruošė 
banketą, 
riniame 
pi Liatė 
Jolanda

Banket: 
cente

ab’t ui ienčiu v 
įvvko kultu 
? biturientus

Sk< j up>kienė,
Zaparackienė ir Algi- 

Lapšy^. Palydoves ir palydovai: 
Nikutė Biiižaitė. G liūs Gaška, 
GJlė Černauskaitė, Algis Ja
nužis, Jane Kizlauskaitė, Pau
lius Jurgutis, Ai’^’ra Kbniaitė, 
vhkis G. Abarius. Linda Juš-

Rieksite, Arūnas Kablys, Vie
lota Zelwinder, ir Linas Oren-

Abiturientus sveikino A. Lap- 
;ys. J. Zaparackas ir kun- 
laba iš Romos, 
gražių žodžių pabėrė J. 
azkienė.

Tu-
Yparigai daug 

Zapa-

Dr. Vvlautas P. Burgis c?

2 valandas, kad ALTo vardo m i- <la išlenda iš m^išo.. 
Įięjimą praleisti. Čia turiu is- 
skirtinai pareikšti pagarbą nau
jam Centro valdybes pirminin
kui, kad jis užprotestavo tenden
cingu ALTo valdo išmetimą iš 
laisvinimo veiksnių. Būtų buvusi 
tikra gėda A.L. Tautinei Sąjun
gai. Klaida buvo atitaisyta ir 
antras rezoliucijos punktas, re
mias laisvinimo veiksnius, įdėjo 
rr ALTą. Kas įdomu, kad Anta
nas Juodvalkis (po įrašymo AL
To į rezoliuciją, vadinančią 
ALTą remtinu veiksniu) parei
kalavo išbraukti jo vardą iš Re
zoliucijų komisijos. Atrodo, kad j 
ponas Juodvalkis ne į tą seimą’ 
pakliuvo. Na, tiek to. Yla visa-1

Sekė klausimai ir sumanymai. 
Seimas uždarytas Lieiuvcs him
nu. Prieš skristantis, naujasis 
Sąjungos Centro valdybos pir
mininkas buvo malonus pavai
šint seimo dalyvius šampanu. 
Nebuvo daug laiko šampana at
šaldyti, nes dauguma skubėjo 
namučių linkme,f Linkiu nauja
jai Centro valdybai Dievo palai
mos ir sėkmės.

Ačiū Glevelando fautininkijai 
už malonų priėmimą ir globą, 
ypačiai organizatoriui ponui An
tanui Jonaičiui.

Linkėjimai!
Jūsų —

V. Dargis

DETROITO NAUJIENOS
Dievo Apvaizdos parapijos ge

gužinė Įvyko birželio 4 d. Gegu-j 
žinė buvo smagi, paįvairinta ne 
tikėtai dovanų paskirstymu, bet 
ir koncertu. Koncertą atliko Ka 
nados Londono “Pašvaistes” 
choras.

Padainavo daug 'dainų, bet su 
humoru- Publika dainininkus 
priėmė šiitais plojimais. Gaila, 
kad nebuvo atspausdinta bent 
maža programėle. Taip pat ne
buvo nei pranešėjos, iš kurios

Kjuididiit 
atstovu

Dctiv rietis 
25 m. amžiaus 
kandidatucja \

tunti- 
tunto 

.•rudu P. Jurgutienė; ateitinin
kų vardu Alma Lėlytė, jaunimo 
vardu Paulius Jankus, parapi
jos choro vardu B. Baltūsis. 
Abiturienčių vardu Mikntė Bau 
iaitė ir kiti. Po sveikinimų abi-, 
turientės gražiai pašoko Sadu-) 
tę. i______  ,
Meninę programą išpildė Čiur-i 
lionio ansamblio kanklininkės,! 
Vadovė buvo Ona Mikulskienė. 
Po meninės programos abitu
rientės pašoko valsą. Gražiai iš
puoštoje sJėje, grojant Roman
tikos orkestrui, šokiai ii; vaisęs 
vvko iki vėlumos. 1

Sveikino skautų tunto 
ninkas J. Orėtas, Gabijos

; z M»uh. valstijos 
/•ūmus

Saulius Anužis,;
respublikonas, 

Michigano val
stijos atstovų rūmus. Lietuviai 
respublikonai ir ne respublikų 
nai kviečiami jo pastangas pa
remti.

Ant. Sukauskas

DĖL TĖVYNES
Ne du balti berželiai vakaro 

tylumoj rr. '’lavos, ne paskutini 
liūdnos dainos atgarsiai lengvai 
plaukė ir tirpo ore, — tai ber
nelis su jauna mergele meila
vęs, tai jaunasai bernelis su
diev sake mergužėlei, į karužę 
jedemas, koją žibančion plieno 
kūpon dėdamas, tai jų meiles 
žodžiai tyliai ir lengvai plaukė 
ramiame vakaro ore. <

iiu kalasijdi, sužvengė juodbS- 
rieji žirgeliai, ir pu<le pirmyn 
jauni berneliai.

.teįneš rūksta; kalavijai 
skamba, krūtinės braškatai jau
ni broleliai dibilėliai brangia* 
ja tėviškę vaduoja, už savo bran* 
giąją tėvų šalelę savo krauju žo
lynus dažo, savo galveles į dul
kėtu žemelę kloja... ’

Ir suklupo bernužėlio juod< 
beras žirgelis ir iškrito iš tymo 
balnelio jaunasai bernužėlis ir 
sumovė šalta kalaviją piktas^! 
priešas.

Raudonas upelis patvino, su
simaišė su žeme ir susitepė jame 
jaunas bernelis savo baltą vei
dą...

Arėjas L. Vitkauskas

•’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

> LTi Ek ATŪKA, lietuvių Hteritūros, meno fr možį 
fW4 m. metriitii. Jame yn vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine 
Srėvfe, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stenk# 
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 1 
AL K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varr 
kūrybos yoveikslats. 365 puiL knyga kainuoja tik įd

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojot b to 
fini’i lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu’ 
Rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir rurinktaii du<7menlm> 
bei užkulisiais. Studiją-yra 151 pusi., kainuoja W.

> VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht< 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyr

> IJETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafanak> 
JSomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnio I 
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai jdomūs kiekvienais 
lietuviui. Leidinys dlustraotas nuotraukomis, pabaigoje duodanu 
vltovardžip pavadfnlmaStr Jtj vertiniai į rokležhj kalbą. Laba’ 
gandingoje S35 pusi knygoje yra Rytprfishj temėlapla. Kaina 9*

> M LSMS. ralytojn* Petronėlės OriBtaftėt aW
mhdbial Ir mintys ėpte asmenis Ir vietas neprft. Lietuvoje Ir pir 
maišiais bolževiką okupacijos metais. Knyga tori 234 pualapiw

> JULIUS JANONIS* poetu h* revoliocionlerlus, nerapm 
lai tr Įrhldingai Interpretuojamai gyvenime ir politikoje^ tik > 
ffurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poi 
siją. Dabar būtą jj galimi pavadinti kovotoju ui imogaus teise 
Knyga didelio formato. pu&lapią, kainuoja Ml

> lATOW'^S WVEKrs, B £r«čenko kfiryba. J. Vab b

Ir įsėdo jaunasai bernelis į 
tymelio bslnelį ir pasilenkęs ap
kabino gailiai verkiančią mer
gelę, prispaudė prie pat širde
lės ir meiliai, meiliai pabučiavo.

Ne ankstųjį rytelį: nuo mede
lių gaili rasa krito, ne gaivinan
tis lietus pasipylė iš sūdrums- 

Šckiams grojo R- Kasputis. * tosios dangaus mėlynės, — tai 
jauna mergelė lelijėlė gailiai 
verkė savo bernelio, dobįledija, 
kuris į karužę joja, už brangią 
tėviškėlę klotų, savo krauju bo
bučių šalies ’ vaduotu’.

Ir išjojo jaunasai bernelis į 
lauką, kur mirtis lakioja, kur 
jaunosios galvelės, kaip balti do
bilai po dalgiu- piovėjėlio. ,kur 
žolynai krauju dažyti buvo.

Ir susikovė, susispyre su piže^ 
šu bernelis, ir suskarębėjo “plie-

šv. .Antano parapijos' atlaidai

Atlaidai su maldohris prasi
dėjo iš vakare, o birželio 10 d 
10:30 vai. r. buvo iškilmingos 
šv. Mišios, kuriąs atnašavo kle
bonas kun. A. Babonas. Tai die
nai jis pasakė pritaikintą pa
mokslą. Pamaldų metu gražiai J v - •

tvarkingai būtų buvę galima ap 
rašyti dainas.

Dainavo daug liaudies dainų, 
dainavo solo, ir duetą. Pirmą 
kartą Detroite gegužinėje buvo 
koncertas. Daug atsilankė pub- 
likos.Po koncertų, pasirodė spor 
tin inkai, sužaidę krepšinį. Po 
programos — vaišės iki vėlu-

Karta pauasari banketas

Cosmos Parcels Express Coi^^^a
‘MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE , J
• į . r : ' >

IbOl w: 69th St, Chicago, HL 60629 Tel. 92ffir-$7^7

2759 W. 71st SE, Chicago, Ill.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE M. 

i * DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

giedojo parapijos choras, vado-, 
jant muzikui S. Sližiui. Maldas 

’ kalbėjo M- Baukys. Bažnyčion- 
atsilankė gražus skaičus maldi
ninkų, tačiau jų galėjo būti ir 
daugiau. r ■

Dalį parapijiečių nutraukė į 
Dievo Apvaizdos parapiją, į dr. 
Vainučio Vaitkevičiaus vėžio li
gos paskaitą. Po atlaidų parapi
jos salėje \yko pasivaišinimas 
cepelinais, kugeliu ir dešromis 
su kopūstais. Po vaišių, prane
šimą apie parapijos veiklą pa
darė parapijos komiteto pirm 
Albertas Misiūnas. Savo prane
šime priminė apie parapijos 
stovį. Būtinai reikalingi nauji 
langai ir kt. remontai. Prašė pa
rapijiečių remontų darbus savo 
aukomis pagal galimybę pa
remti .

t Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto iki 10 vai vakaro, 

ReJcmadieniaiR nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. XUHLMAN, B.S., Registruotas viistininkai

For constipation relief tomorrow 
j reach for EX-LAX tonight. •

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolate^ or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonderi

Read label and follow 
directions.
C E*-Lax. Inc.. I9S2

L - ---------------

ENERGY
WISE

Change the oil and 
f iters evary 3,000 tf 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni fee t Bom Losad

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
I *. • ‘

l yra seniausia, didžiausia ir y turtingiausia .lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. . . r 4
- K SLA—' išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS Y0UJONUS dolerių 

. apdraudų savo nariams.-? ? </-
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda— Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

I aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. ,
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. «’ 

Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 pdslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ii 
bet kur, 5et kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Ifetuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. S.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti

KJett vMellaL Paltu O.
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chica^oje ir priemiesčiuose:

metams$45.06 
pusei metų$24.00 
trims mėnesiams  $15-00

rienam mėnesiai____ $5.00
Kitose JAV vietose:
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puse: metu____
trims menesiams
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Kanadoje:
l metama _______

pusei metų ___
vienam menesiui
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pusei metii
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$22.00 
$12.00 
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vė, 1739 So. Halsted Street- Chicago, 
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Pinigus reikia siųsti pašto Honey 
Orderiu kartu su nžLkymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

Bandymas skaldyti Indiją

ėai kas kreips dėmesio 4 pageidaujamas Tprivi^gija^, 
jeigu keli žmonės tų privilegijų prašys. Vyriausybė ne
atkreips į jas jokio dėmesio. 700 milijonų žmonių kiek- 

į vieną dieną spaudoje, radijo valandose ir televizijoje at
siranda galvojančių žmonių, kurte pasiūk) naujų dalykų, | 
bet tas planas lieka tuščias. Laikraštyje pasakytos min- ' 
tys pasirodo, žmonės jas perskaitę, laikraštį numetė ir ; 
viską užmiršo. Jeigu kas už metų ar dviejų apie naują 
planą primins, tai prisimins, kad skaitė, bet jeigu ne
prisimins, tai niekas ir neprisimins.

Gudragalvė sichų grupė priėjo įsitikinimo, kad j»i 
kia kalbėti — ne maldykloj, ne televizijoj, *bet tikybi
niam centre. Šiai maištininkų .grupei atėjo mintis įsi
brauti į Aukso šventyklą, kaip į Meką ir Mediną, kaįp 
Vatikaną. Katalikų tarpe gali būti .labai gudrių žmonių, 
bet jiems neateina į galvą mintis užimti Vatikaną. .Vati
kane yra gyvų, greitai besiorientuojančių žmonių, ku
rie greitai įsibrovėlius suuodėia ir uždaro jiems du
ris. Bet Aukso šventykla nėra Vatikanas. Mūsų ifron- 
tininkai bandė įkelti koją į Vatikaną, bet jiems buvo.pa
rodytos durys. Jie prasivėrė duris į vieną kitą ordiną/ 
bet ne į patį Vatikaną.

Indijoj visai kitas reikalas. Jie prisitaikė,prie Aukso1' 
šventovės. Jamail Singh Bindranvalė planavo ir dirbo) 
ištisus 12 metų, bet jis savo tikslą pasiekė. Jis pats>buvoi 
netikintis, bet jis pajėgė tikinčiuosius sichus įtikinti, kari; 
jis gali vadovauti Aukso šventyklai. Jis buvo geras kal
bėtojas. Jis turėjo kantrybės studijuoti visa Korano in
terpretacijas. Jis mintinai išmoko visus papildymus, ku
riuos penkiolikto amžiaus išminčiai pritaikė šių dienų- 
Indijai. Jie įnešė didelį skaičių pakaitų, bet tos pakaitos- 
atitiko šių dienų Indijos gyvenimą.

Kada Bandranvale įkėlė koją į Aukso šventyklą, o 
už 3 metų buvo prisaikdintas Akai Tachl šventovės vy-; 
riausiu dvasiškiu. Jis pavertė ne tik Akai Tachl, bet viąą- 
Aukso šventovę didžiausiu perversmo centru. Jis jau: 
kalbėjo ne vienas, bet jis kalbėjo visų sichų vardu. Nie-' 
kad sichai jam tokio Įgaliojimo nedavė, bet įgaliojimą 
jis pats pasiėmė. Kol jis sėdėjo'aukščiausioj .Akai Tačhl 
kėdėje, joks -sic'has.neturėjo teisės; jo klausti, .kuriais su-, 
metimais jis' tą daro. *' 7 ' ' •' :

Nereikėjo Bandranvalei metų laukti. Įš. aukščiau
sios šventovės jis išstūmė visus senus sichus. .Išstūmė 
juos gražiuoju. Kelis net pagerbdamas. Tuo tarpu į 
Akai Tachl jis .pasirinko tiktai ištikimus jaunuolius., 
Kiekvienas jų vadovavosi ne Korano dėsniais, bet pa
čiomis .moderniškiausiomis priemonėmis Pundžiabui at
skirti nuo Indijos. Seniems sichams buvo kalama min
tis, kad Pundžiabas privalo gauti daugiau teisių iš Indi
jos. Buvo ^parinktos specialios statistikos žinios, rodan
čias Pundžiabo duodamas geroves Indijos kariuomenei,, 
policijai ir visai valstybei, tuo tarpu-Pundžiabas nieko 
negaudavo.

Tuo pačiu metu į . Aukso šventyklą pradėta vežti mo
demiški ginklai, šoviniai ir patrankos. Pundžiabo. jau
nimas įtikintas, kad ginklas .privalo būti kovos pagrin
das. Ginklai Į Amricaną plaukė įvairiais keliais — per įmetu buvo Aukso šventovėje. Jis glaudžiai bendradar- 
Kiniją ir per Pakistaną, per Kašmirą ir Bombėjų. Indijos- Ibiavo .su Bandranvale. Pasirodo, kad jis kovų metu ne- 
kariuomeirė pajuto, kad ginklai slaptai gabenami į Pun- 
džiabą, bei ji nekreipė pakankamai dėmesio į gabenamus^

i ginklus. Tai buvo vidaus reikalų ministerio dalykas. 
1 Pats didžiausias karo vadovybės neapdairumas buvo;

Alikas Šileikis Čikagos Akvariumas

Visvątidžiai skaitėme kaip Indijos vyriausybė paty
rusi, kad nedidelė grupė sichų yra pasiryžusi atskelti 
nuo Indijos pačią derlingiausią žemę ir sudaryti naują 
valstybę — Chalistaną. Be derlingų Indijos plotų, grupė' 
žmonių dar planavo imti mokestį už vandenį, kuris jiems 
nepriklauso. * ' .

Jeigu sichai būtų kalbėję skirtinga -kalba. Jeigu jie 
būtų rūpinęsi skirtinga-tauta. Jeigu juos būtų rišusi 
sena kultūra, papročiai ir tikėjimas, tai būtų galima 
suprasti, kuriais sumetimais jie nori sudaryti atskirą 
valstybę savai kultūrai, saviems papročiams ir savo vals-.’ 
tybę įkurti. Bet pagrindinių elementų šiai valstybei Įkur
ti nebuvo.

Indija yra 700 milijonų kraštas. Indijoj yra turtin-- 
gų žmonių, bet yra ir beturčių. Indijoj pastatytas Taj 
Machal—pats puikiausias meno ir architektūros kūrinys. 
Bet pačioje Kalkutoje yra neturtingiausių žmonių, die-, 
nas ir naktis gyvenančių ir gulinčių miesto gatvėse. Ne- j 
turtingų yra ir Bombėjuje.

Ir štai atsirado grupė sichų, kurie suplanavo paimti : 
pačius derlingiausius Indijos plotus, kad galėtų badau
jantiems Indijos gyventojams javus, ryžius dar branges- 
nėm kainom, iš beturčių išlupti pinigus net už vandenį.

Grupė sichų pasiryžusi gauti naujas privilegijas 
Pundžiabo šiaurėje, suruošė nepaprastai didelį planą sa
vo tikslui siekti. Jie tikėjosi .sudaryti naują valstybę, j 
bet apie tos valstybės sudarymą neprasitarė nė vieno i 
žodžio. Jie buvo sugalvoję tai valstybei savo vardą, bet ! 
net savo tarpe to žodžio nevartojo. Jiems užteko Pun- j 
džiabo. Jų reikalavimas buvo nedidelis. Jie norėjo kelių ' nežinojimas apie maišto vado Bandranvalės siunčiamą 
bereikšmių koncesijų Pundžiabo provincijai. Ne visam radijo stotį. Karo vadai nespėjo nuginkluoti pačius svar- 
Pundžiabui, bet tiktai šiaurinei šios provincijos daliai, blausius maištininkų vadus, o siunčiamoji stotis iš pa-

Be tų privilegijų jiems neužteko. Jie žinojo, kad ma- čios Aukso šventyklos pranešinėjo pačio’Pundžiabo, -’Kaš-

Iš laisvo pasaulio niekas nebega Rusijon
Kremliaus žmogžudžių ir suk kaltinti JAV Kadangi Amerika 

pastoja kelią Kremliui grobti 
Amerikos kaimynystėje esan
čias metų Amerikos valsty
bes.

‘Dra&ąs” VI. 12 d. rašo:
j “Sovietų žinių agentūra tuoj 
atsilipė į tarptautinio teroriz
mo paskelbimą. TASS rašo, kad 
Londiono knferencija turėjo pa
smerkti valstybini terorizmą, 
kurį plačiai naudojanti Ameri
ka. Tai parodė Amerikos veiks
mai Libane, Grenadoje-, Niką- 

: ragoje’’.
Aišku, kad Kremliau^ bąn<į’-.= 

tamš toks JAV veiksmas nepa
tiko. Jei Afriėrika naudoja val
stybinį terorizmą, tai kodėl 
Kremlius nenurodė, kad JAV 
Grenadoje suėmė rusų pataYė- 

nėt išdrįsta, teroro veiksmais ' jus ir ’Kubos Castro atvežtųsfvy

čiu -gauja moko demokt atinės 
JAV, kaip prisilaikyti’ žmoniš
kumo, Mat, Kremliaus teroris
tams nepatiko Vakarų valsty
bių suvažiavime pareikštas 
ningumas.

Viršūnių konferencijoje 
reikštas reikalas Vakarams 
vieningais ir tvirtais- Susitarė 
bendradarbiauti, kovojant su 
tarptautiniu terorizmu, užmez
gant tarptautinius ryšius tarp 
žvalgybos ir saugumo įstai
gų- . ;

Toks vienybės ryšys nepatiko 
"Kremliui, nes jie yra specialis
tai grobti .tik silpnas* tautaš.Bėt 
kiek tautų jie yra " pasigrobę, 
apie tai jau nekalba. O kad pas
lėptu savo, teroro veiksmus, <tai

vie-

pa
būti

tėvynės 
bandi-

netarė-

miro.ir Pakistano maištininkams apie įvykius. Karo va
dai tiktai galvojo apie siunčiamas radijo stotis, bet jokių 
duomenų apie jas neturėjo.

ilndira Gandhi televizijoje pasakytoje kalboje pabrė
žė, kad ji sutinka tartis su Pundžiabo atstovais. Ji pa

lakė, kad ant stalo guli vyriausybės pasiūlymas, ten pa
dėtas gegužės pabaigoje. Visa nelaimė, kad dabartiniu 
mtu nėra nė vieno sichų atstovo, su kuriuo valdžia galėtų

• tartis,
•Iki šio'meto pasitarimus vedė Akali Dal, Pundžiabo 

sichų partijos, pirmininkas. Iki šio meto vyriausybė nie- 
.kur .negalėjo-jo rasti. Dabar nustatyta, kad jis maišto

•žuvo. Jis buvo suimtas. Jis pasikeitė; pavardę, todėl ir 
atpažinti kariai negalėjo. Jis bus teisiamas kartu su ki
tais sichais. Kuriais sumetimais jis keitė pavardę, jeigu 
nebendradarbiavo su Bandranvale?

Indiros Gandhi pasiūlymas tartis su sichais yra be
vertis, nes vyriausybė nesitars su maištininkais, o sichai 
dar neišsisijojo. Patys sichai negali nieko bendro turėti 
su Bandranvalės bendradarbiais.

rus. Ten jau buvo suimta ir su
šaudyta Grenados valdžia. Ru
sai, užėmę valstybę, naudoja tą 
patį terorą- O kaip jie dabar ei-' 
giasi Afganistane. Dujomis nuo 
dįja gyventojus ir savo 
laisvės gynėjus, vadina 
tais.

Jei rusu komunistai
tų milijoninių armijų sienų ap 
saugai, spygliuotu vielų ir bok' 
štų, su kulkosvydžiais bei pro
žektoriau ta iš jų “rojaus” pa
bėgtu visi proletarai .Kremliaus 
baditai nugaištu badu.

O iškaitalidinės, ’badaujančios5 
LAhiėrrkos komunistai nebėgtų 
į KGB '.‘rojų”.Amerikai jau tik 
rat reikėtų apsitverti sienas,kad 
’š.rusų KGB “rojaus5’ čia visi 
nesubėgtu. Jau,'Kremlius neiš- 
leidžią nė savo sportininkų į 
Los Angeles, Olimpijadą, nes 
pąbūJo, jie gali negrįžti ę KGB 
“rojų’\

Antohas Marma

— .Teisėjas M. Aspen įsakė 
adv. James Cayneff tuojau su
mokėti miestui $5,800,.kuriuos 
jis išėmė iš dėžučių už automo
bilių parkynimą ir susikišo į 
kišenę.x Jį laikinai atleido nuo 
5 metų kalėjimo dėl širdies 
priepuolio.

.— Indijos vidaus reikalų mi- 
nisteris penkiadienį paskelbė, 
kad maistininkai siekė nepri- 
klausonlo Cbalistanoš apjungti 
šiaurės Pimdžiabą. Kasini r o ir 
Bombėjaus sieną, bet Bandran- 
valė niekad nekalbėjo apie Cha- 
listana. ‘77'*'

— Paskutinėje kalboje Ban
dranvale reikalavo truputį di
desnės Pundžiabo autcntrmijcs 
ir mokesčių už didžiųjų vande
nis.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1382 metai
(Tęsinys)

Visi gyvuliai, kurie maitinasi mėsa, turi au- 
tointoksidaciją arba polinkį susirgti įvairiomis 
ligomis. Žymus Philadelphijos zoologijos sodo 
veterinorius tvirtina, kad visi šunys, vyresni tri
jų metų, jau turi užkalkėjusias arterijos; tuo 
tarpu arkliai, nežiūrint amžiaus, arterijų sukal- 
kėjimo neturi. Dr. Carlos Mayo, ištyręs, nustatė, 
kad iš keturių šunų, vyresnio kaip 12-kos metų 
amžiaus, trys serga vėžio liga.

Norint panaikinti viduriuose esantį polinkį į limo iš Šamo salos, apie 530 m. prieš Kristų per- 
apsinuodijimui, visą pirma reikia mėsišką mais
tą pakeisti augaliniu, kuris atlieka kraujo valy
tojo pareigą, sunaikindamas nuodingus mikro
bus, arba bakterijas. Danijos gydytojas Hinehed, 
pirmas nustatęs geriausią mitybos rūšį, yra pa
sakęs: “...Žmogaus organizmui nereikalingi gy
vuliniai riebalai. Juos lengva galima pakeisti 
augaliniais riebalais ir aliejais, kurie randami rie
šutuose, migdoluose, sojoje, alyvoje.-'Maitinda
miesi šiuo maistu, išvengsime vidurių apsinuo
dijimo. Augalinis naistas suteikia jėgą ir at
sparumą. tuo pačiu duoda laiko pailsėti virškini
mo organams, kadangi augalinis maistas lengvai

ir greitai yra suvirškinamas. Visi tie, kurie mai- kuriuos-augina žemė, ar auga vandenyje: šaknis 
tinasi augaliniu maistu, turi skaidrią galvoseną, 
lakų jausmingumą, jautrų gailestingumo pojūtį

Jr, aplamai, dvasinį kilnumą”.
Ne vien tik svarbu valgyti augalinį maistą, 

bet dar -svarbiau jį valgyti žalią, išnaudojant 
jame esančias maistingumo ir gydymo medžia
gas. Dr. Carton’as tvirtina, sakydamas: “... mė
sa, nors ir lėtas, bet tikras nuodas, kuris ir yra 
visų ligų priežastis”.

Graikų religijos vienuolės pasninkauja tris

ir vaisius, kuriuos išaugina žemė ir medžiai, ir 
naudokite alyvą, kuri išsunkiama iš augalo.”

Budizmo religinė filosofija, gal būt, labiau
siai panaši vegetarizmui, nes jos požiūriu auga
linė mityba pasireiškia ne tik kaip organizmo va
lytoja. bet ir kaip nuodingų mikrobų-bakterijų 
naikintoja. Tikram budistui vegetarizmas turi 
ir moralinį aspektą. Kadangi pats Buda savo 
būsimiems kunigams davė nurodymą: nenaikinti 
gyvybės. Jis liepia valgyti tik tada, kai reikia

■ kartus savaitėje: pirmadienį, trečiadienį ir šešta- nųraminti .all$į ir geFti tik tada, kada reikia pa-
; dienį. Tomis dienomis jos nevalgo nieko kito, 
! tik vaisius ir daržoves.

Pitagoras “(VI a. prieš Kristų) graikų filo
sofas, matematikas ir religijos inovatorius. Ki-

sotinti troškulį. Dauguma budistų pasižymi i ilgu 
amžiumi, ypatingai tie, kurie praktikuoja dvasinį 
susikaupimą/ vadinamą “yogą”.

«H SKYRIUS
Natūristinės mitybos pagrindai

Sveiko žmogaus stovis atsispindi jo laikyse
noje ir «vai«ioje, o dvasiniu atžvilgiu tą sveika-

si kėlė į Krotoną pietų Italijoje ir ten subūrė re
liginę broliją...” L. Enciklopedija XXIII t., pšl. 
54). Jis visiems jo įsteigtos religinės broli jos-na
riams, kurie įstodavo į jo ordiną, uždrauadavp [ win ^ra nuatoika ir vidinis-dvasinis
valgyti mėsą, žuvį ir bet kokį fermentuėtą gėri-, 
mą, sakydamas: “...duokite Nylo gyventojams 
gerti augalinių grūdų gėrimą ir trykštančio šal
tinio vandenį”. •?

Kodigas Manu (“...ifidų tikėjime' yra vtikjč 
ypač arijų, protėvis, pirmasis valdovas ir tdaėe 
kūrėjas”. L Enciklopedija XVII t., psl. 264), aš
tuntame šimtmetyje prieš Kristaus gimimą, savo 
aštuntoje knygoje parašė: “Valgykite augalus,

^ivauuiw, lydimus pasitikėjimu savimi. Sveika- 
ips. prie varta išgauti negalima. įtačiau galima pa
teikti teisingu patarimų sveikatingai ateičiai. To- 
kie(patarimai ir nurodymai .gali būti pagrindiniu 
mūsų sveikatos varikliu.

■ Kairi lenini ame mūsų gyvenimo kelyje 
lat sutinkame nenatūralumo srovę, nešančią 

jOEganizmui. -Prie-tos srovės arba gyvenimo 
lybės, nors nenorėdami, turime nrisitaikin

joje gyventi. Žmogui,' norinčiam išlaikyti savo 
sveiką organizmą, nepakanka vien sveikos mity
bos. Prie jos jam reikalinga psichinė-dvasinė 
orientacija, nuoseklus fizinis aktyvumas, norma
lus poilsis, saulės šviesa, neužterštas oras, vanduo, 
šiluma ir kitokie veiksniai, kurių viršūnėje stovi 
sveikas maistas ir natūrali mityba.

Mityba yrą mūsų organizmo funkcijų ašis. 
Priimdamas sveiką, natūralų maistą, mūsų or
ganizmas pats savyje ir per trumpą laiką sustip
rina kiekvieną mūsų kūno ląstelę, suteikdamas 
jai pasipriešinimo jėgą kenksmingiems veiks
niams.

Natūralūs maisto produktai
Švieži maisto produktai, nuimti nuo neuž

teršto žemės paviršiaus, turi nepalyginamai di
delę jėgą mūsų sveikatos palaikymui ir jos nega • 
lavimų pagydimui. šis faktas jau nuo senovė 
visiems žinomas, nes daugelio m iksunirk Į tyri
mais išbandytas ir įrodytas. Maitindamiesi na
tūraliu maistu, mes užkertame kflią ligų išsi
vystymui mūsų organizme.

(Bus daugiau)

a

nuo- 
žalą 
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Laisves Olimpiada laukia paramos!

A. Raimondas Jakovick.

Florida

SOPHIE BARČUS
RADIJO i RIMOJ VALANDOS

i

r
41

193$ S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

;TeL: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Laisva Olimpijada rengia vi
sų keturių tautybių jungtinis 
komietas, kuriam vadovauja dr. 
Rimantas Petrauskas.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

HJf Sc. MAPLIWOOD AW.
CHICAGO. IL 4MM

Vedėta — AMana Daata 
T*Mu 778-1549

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel 737-5149 
Tikrina aki su Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Sefadientedj Ir sekmaUenialf 
nuo 8:30 iki 9 vaL ryte, - 
SteHet WOPA - 14W AM

U stWlk
Marquette Parka,

— Prez. Reaganas pranešė 
Kuvaito vyriausybei, kad moder 
niu lėktuvų kovai su Iraku, Ame 
rika Kuvaitui neparduos.

Prostatos, inkstų ir šlapumo . 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

ll||l|HIĮ]|| uyįUkĮįH

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

— Sichų rašytojas Nihal 
Singh patarė galimai greičiau 
skilti tikėjimo reikalus nuo po
litinių ceroro reikalų .

TEL, 233-8553

Service 855-4506, Page 06051

Funeral Home and Cremation Service
1 Charles Staaukaitis

(312) 226-1344

<-V

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LACKAWICZ
- i

Laidotuvių Direktoriai

—-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1

: -

r
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“Lietuvos Aidar
KAZĮ BRAZDŽIONYTV

jįiMttente Hd ^aJl
I v&L rxfcar®.
" WC£V'

IkSS viL
<*775 '■ ‘7 A..M

Tf 4.f V. 7į. m Rtn**#

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

MlllllffilllllllllllllllHIIIIIIIIIIM

Apdraustas perkraustymas 
iš Ivairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS' 
TeL 376-1882 ai 376-5996

.PERKRAUSTYMAI
.......

Latdimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

’ ^ŠERĖNAS. TeL 925-8063

I ...  =

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos pusmetinis narių 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 22 dieną, 1 valandą po 
pietų, Anelės Kojak salėje, 4500 
So. Talman Avė. Narės prašome 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Stungysi

Ukmergės ankstesnioji mokykla GAIDAS - DAIMID

PER ANKSTI IŠVYKO Į 
AMŽINYBĖS UOSTĄ 

* * *
Seno mirtis yra kaip at- į 

vykimas Į uostą; -jauno gi Olimpiadoje ir 
—kaip laivo sudužimas-

Plutarchas

gyv. Burbank, Ill., š. m. gegu-j 
žės mėn. 17 d. buvo išvykęs ap- j 
tvarkyti uošvių vasarnamį, ne
toli Madison, Wis. Grįždamas į 
namus, atsidūręs staigiai susiau
rėjusiame kelyje, atsitrenkė į 
tilto postą ir, iš nelaimes vie
tos, nuvežtas į ligoninę; po visų 
pastangų, neatgavęs ;

Raimondas buvo 31 metų;am
žiaus. Jo 5 metų sūnelis neteko 
tėvo; o žmona savo draugiško 
vyro. Taip pat didelis smūgis 
giminėms ir draugams. O ypač 
tėvams Danutei ir Vaciui Jako- 
vickams; gyv. Brighton Parke; 
seseriai Rūtai ir kt.

Į laidotuves atvyko giminės 
ir ištikimi draugai.

Iš Hamiltono, Ont; Kanados; 
A. Žįjvytienė; Raimondo krikš
to motina: su mamyte H. Dic- 
Itiene. Iš Baltimore?; Md.: dė
dienė V. Galkienė su pusseseri- Į 
mis seselė T. Sakalauskienė iš’ 
Lake Geneva, Wis. ir kt.

P- Gaidos laidotuvių namuo
se Brighton Parke, Raimondb 
karstas skendo gėlėse; kurias

Laisvės Olimpiada yra pro
testas prieš Sovietų Sąjungą ir 
Tarptautini Olimpinį Komitetą- 
Lietuvių, latvių, estų ir ukrai- 

Į niečių sportininkai, pasaulinėje 
*• kitose tarptau

tinėse varžybose, atstovauja i 
Sovietų Sąjungą, bet ne savo 
tautas. Nuo 1952 m, pabaltiečių 
sportininkai pavergėjui laimė
jo 90 medalių, Laisvės Olimpi- 
jada siekia suburti pavergtų 
tautų sportininkus tarpusavio 
varžyboms. Todėl jau antrą kar
tą Toronte pabaltiečiai ir ukrai
niečiai rengia laisvės Olimpija- 
dą, kuri įvyks š. m. liepos mėn. 
5, 6 ir 7 d. d. Etobicoke Cente-

aukojo ištikimi draugai ir gimd
ės. Visuomet paslaugūs kitų ne
laimėje karsto nešėjais buvo A. 
Čepėnas J. Minelga, P. Kasulai- 
tis, T. Sowa, A. Tamošiūnas ir 
A. Valavičius.

Gegužės 22 d. pc iškilmingų 
pamaldų, kuriose giedojo solis
tas A. Brazis, iš Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios Chicagoj, bu
vo nulydėtas ir palaidotas galu
tinam poilsiui - Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Šios skaudžios tragedijos pa
sekmes ilgai tebenes šeima ir 
giminės, nes Raimundo neteki
mas jiem liko sunkiai užpildoma 
spraga- V.

_ . . . . ■ - - - rJ®
Sylvia K, s mamba? of tha National Homa Fashions 

laaįuOf ia Floor Faahio^. Sp^dakst^ GAF Corporation^

The ’Great Room’ Latest Tren

About the
ouse

Interiors 1

-.r

nial Park sporto komplekse.

Varžybinė programa: lengvo
ji atletika, plaukymas,tinklinis, 
lauko tenisas, krepšinis, futbo
las, ledo ir ritulys ir šaudy
mas.

tas. — Jordanijos karalius Hu- 
sejirias vakar pranešė posėdžiau 
jancioms arabų valstybių atsto
vams, kad Jordanija yra pasinio 
susi siųsti karius padėti Irakui, 
jeigu Irano karo jėgos veržtųsi 
į krašto vidų.

Teherano radijas pašaukė ka
ro tarnybon labai daug jaunuo
lių. Mobilizuotieji siunčiami į 
Irako pasienį. Yra pagrindo ųia 
nyti, kad Iranas ruošiasi įsiver
žimui į Iraką.

SENIAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lietuviu reikalams koordi
nuoti Toronte yra sudarytas Lai 
svės Olimpijados lietuvių Ko
mitetas,- kuriam vadovauja Pra
nas Bemeckas. • Šiam komitetui I 
talkininkauti xJAV-se* yra suda-1 
rytas pagęlbinis komitetas Cle
veland©; Jmriam pirmininkauja 
Vladas Pleckaitis-

Lietuvių reprezentacinių rink
tinių susitelkimas., apgyvendi-l 
n imas ir uniformos, astuoniose 
sporto šakose, pareikalaus di
delių išlaidų.. Komitetas prašo 
gausios paramos.

. Čekius rašyti Lithuanian 
World Cofhmwnity\ Inn., vardu, 
ir siųsti šiuo adresu: Laisvės 
Olimpijados Lietuvių Komite
tas JAV-se, c/o VI. Plečkaitis, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
Hts., Ohio 44143, Tel. (215) — 
531-34744.

— Keturi Chicago^ alderma- 
nai pareikalavo, kad būtų atleis
tas Ronold Flerence, patekęs j 
į komisiją byloms tikrinti. Flo- Į 
rence sėdėjo kalėjime už vagi-' 
Įdavimą, o dabai’ nori leisti jam 
bylas tikrinti.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

VANCE FUNERAL HOME
Aukas galima nurašyti nuo 

pajamų mokesčių.
Tikima, kad Laisvės Olimpi- 

jada susilauks iš lietuvių visuo
menės prideramo dėmesio.

Laisvės Olimpiados Liet.
Komitetas JAV-se

1124 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:-

• Chicago j leidžiamas ir spau
sdinamas lieutvių evangelikų 
liuteronų laikraštis “Šviesa” 40 
— 60 puslapių (jeigu dvigubas 
numeris, tai 120 puslapių), pa
sirodo keturis kartus per me
tus.

JORDANIJA PASIRUOŠUSI 
PADĖTI IRAKUI

DHABI, Arabų Emira-

3CMF CHICAGO MOTO^ CUzB

4?

f tr V<XJ SMMI »—

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Hlinoii 
TeL 974-4410

' VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue \ Jk 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 ®
♦w . H f f bi t



LADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)
— Nežinau.

—Žinotum, kokiu puikių žmo
nių aš sufikau etapuose! Kol gy į 
vas neužmiršiu Sverdlovo ir

ar tu tikrinai tą tiesą? Ne, tu 
netikrinai jo-. Tai ko karščiuo-

£BAL ESTATI FOR iALfl 
— Ftrdavlnwi

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

€ NOTARIATAS • VERTIMAI.

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIX 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente
Į212 W. Cermak Road Chicago, Ill TeL 847-7742

| KKAL ■ STATI >O* 1A1A 
__ m, M* m* i, 2uwn4 — J

nei menševikai. Ji

tą kartą ys čjc tiėmtm’. šiemet 
į Turuchamką, mažai gyvena
mą šiaurę. Patyręs, nenuilstąs, 
kovingas bolševikas. Beklausy
damas jo kalbu apie menševi
kus, kai jie atsimetė nuo par
tijos, palaidojo proletaru revo
liuciją, jos vadovybę užleido 
buržuazijai, aš aiškiai krypau į 
bolševikų pusę. Koks tų pozici-; “Visuomenė' 
jų aiškumas!

— Kelintas jau tok> aiškini
mas?

— Tik pirmas.
— Bene ketvirtas, Vincai. Gal 

priminti tau?
' — Pirmasis buvo iš klerikalų 

i demokratus, antrasis iš demo 
kratų į eserus, iš eserų i social
demokratus, ketvirtas — iš 
cialdemokralų į bolševikus.

— Teesie ir dešimtas, jei ieš 
kai tiesos!

ir mažaže- 
kove- 
savo 

kurias 
visuomenės

Antra vertus, LSDP nėra nei 
bolšcvi
yra sava partija — Lietuvos dar 
bininku. bežemių
mių revclincine partija, 
jauti už socializmą.Partija 
programom ir taktikos, 
nustato Lietuves 
ekonominių santykių vystymą-1 
sis. Ko tad sirgti svetima li-

—ALipraašu, melžiamasis! O
Klimai su La s- .

tais, kuriuos aš sut.kau Mask
voje, ar tai svetima liga? Ar tai 
ne jie likvidatoriai ir išdavi
kai? j

— Vincai, Krasnojarsko eta- \ 
pas šia kalba tavo uūpomis! Pa
sakyk, 
tuvoje 
buvo, 
partija
nepakito ir po 1905 metų. Kas 
likvidavo žurnalą uVisuome- 

i? Nagi, carinė cen-

rneldžamasis, kas ką Lie-! 
likvidavo? LSDP kaip 
taip ir tebėra nelegali
Revoliuciniai jos šūkiai

Jordi Bonas Viduržemio jūros vaiiid

tinka leisti valstijoms nuteistus 
mirti per minulę išvirkštiniu.

— Sutinku, bet su sąlyga: tik 
jei ieškai savo 
sos, bet ne iš vėjo 
tos.

kūrybinės tie- 
pagau-

— Sakyk, — pašoko 
kas, — ar ne tiesa, kaH 
vikai likviduoja partiją, kad jie 
laidoja revoliuciją?

— Ar tiesa, klausi manęs? O

menše-

— Lietuvių Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
-bus birželio 24 d. 2 v. po pietų, 
Šaulių salėje. Nariai prašom da
lyvauti. Po susirinkimo bus ir 
vaišės.

— Chicagos Anglijos beturiu 
klubo gegužinė įvyks birželio 
24 d. 12 vai., Vyčių salėje. Visi 
kviečiami atsilankvti. Valdyba

— Chicagos Lietuvių Taryba 
dėkoja dr. Juozui Briedžiui už 

Lie- meninės programos atlikimą hir 
nepavyko. Kodėl? želio mėn. įvykių minėjime fč

tTHE NATIONAL GUARD

nę „ 
zūra!

Besiginčyjantis aš pasijutau,! 
kad kalbuosi apie tolimesnius/ 
ne šios dienos klausimus. į

— Žinai ką, — sakau aš Kap- * 
sukui,— tavo likvidatoriai man 
neįdomūs. Gaila jiems laiko. Ar^ 
nėra ko įdomesnio?-

— Žinoma, yra. Kad ir apie 
partiją, ką ji dar veikia?

— Atsimeni revoliuciją 
tuvoje? Jai
Visų priežasčių čia nesuminėsi.' už honoraro paskyrimą ALTo 
Tam daugiau laiko reikėtų. ^e"j 
lėto jų užteks.

Didžiausia priežastis bene ru-’ 
sų------ japonų taika. Su ja at-!
sigavo stambioji rusu buržuazi-; 
ja, ir caro valdžia netrukus pe- : 
rėjo Į kontrevoliuciją. Viena 
pirmųjų nukentėjo Lietuva- j

(Bus daugiau) I
— Walter Mondale pasirinko 

žmones partijos programai 
ruošti.

vedamai laisvinimio kovai. 
Briedis sugiedojo 5 giesmes.

Dr.

pa-

Aukščiausias teismas su-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

ŽEMAITUKAI
Lietuviai arklius augino o 

pirmykštės bendruomenės 
kais.' Ištyręs pilkapiuose 
tų arklių griaučius, prof. 
Aleksa nustatė, kad 
nedideli arkliuką 
erų. žemesni ,negu daabrtiniai‘ 

žemaitukai. Lietuvos Didžioje
Kunigaikštystėje buvo daug

jau
lai- 1 i suras-
K.1

tai buvę 
maždaug 10

valstybinių ir privačių žirgynų, 
kuriuose buvo la:kcm?. tūkstan
čiai žirgų. Lietuviški žirgai bu
vę labai ištvermingi: raiteliai 
jais nujodavę net 3()O km. per 
parą. Senosios kronikos Gedi
miną, Algirdą ir Kęstutį mini 
kaip puikius jojikus ir arklinin
kus. Matyt, ne veltui Kęstučio 
ir Algirdo laidotuvėse buvo su
deginti ir jų mylimiausi žirgai. 
Kronikose rašoma, kad kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai iš Lietuvos 
išvęsdavę tūkstančius žirgų, bet 
ir lietuviai parsivesdavo iš kry
žiuočiu daug.

Įdomu, kad garsiosios mūsų 
žemaitukų veislės pavadinimas 
atsirado ne Lietuvoje, o Len- 

1 kijoje XVI—XVII a. Iš Lietu
vos kilę arkliai buvo vadinami 
žmudais, rusad vėliau juos va
dino žmudkomis, taigi žemai
tukais, o ilgainiui tuo vardu ir 
Lietuvoje jre imti ’ vadinti. Iš
tisais šimtmečiais niekas ne to
bulino žemaitukų veislės, tik 
XIX a. pabaigoje Rietavo ir 
Plugnės dvarininkai Oginskiai 
pradėjo selekcijos darbą. Ge
riausi tos veislės arkliai buvo 
auginami Raseinių, Telšių ir 
Šiaulių apylinkėse.

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauna• . v-

- —- - - ----- - \

rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, gėręs darbo sąlygos.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphcast 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’ 
išleista knvga su legališkomis- 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
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Autorius pavaizduoja lietuvių . 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- 

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Gerokai įsismaginęs vvras ii- 
gai negalėjo vartų atidalyti.

Vienas praeivis nustebęs sa-

TISŲ RŪŠIį DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
1

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

} butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
avimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas' 
pirkinys. ;

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.: 
Nebrangus. ” ♦

! ŠIMAITIS REALTY j
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

OPEN-HOUSE SUNDAY,

3-4

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
------JOS KARIŪNU LIKIMĄ ...... -

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA •— S17. '(Persiuntiirni pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

ko:
— Kaip, ponas, vartus manai I 

atrakinti su pykę? j
— Po balais... Tai tur bū/ j 

raktą vietoj pypkės išrūkiau.

MISCELLANEOUS 
įvairūs O*lvkal

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

>*rintuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė, 
•Tel. 927-3559...— ..............

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimai pensininkams. 

Kreiptis^-A. LAUKAITIS 
4651 S. Ashland Ave.f 

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

2 to 6:— 8127 S. Sawyer 
St. Dennis, by owner — 

brick Cape Cod, 
bdrms., fin. bsmt, with wet 

bar. 2 car garage.
š62,500/offer. . 434-4664

CR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, riiuonrenfe veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Dr, A. Gosses ’ — MINTYS ER DARBAI, 259 liečia 
metų įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

; susirūpinimą_____ __________ .__________
Dr/A. J. Gusses •— DANTYS, jų priežiūfA sveikata tr 

grožis. Kietais viršeliais
Minkštais viršeli s tik

Oru A. X GYusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

TJuiteu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
saooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

Si persiuntimo išlaidoms.

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years' experience.

493-2945 or 643-2864

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

98.00-

25x125 Each .ajoining, 
50 Foot West of corner of 71 & 
Artesian.

Contact: John 485-4200.

’ ---------------—- ------- ------- --------------— ;

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N EDAS, 4059 Archer Avenue 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59tT .

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

UETUVIŲ POSAKIAI APIE 
MOTERĮ

Alus be apynių, sviestas be 
druskos, arklys be uodegos, mo
teris be doros — visnodos ver
tės.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320816 W. 95th St. 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Km Fww Art
M*m Often

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

C606 S. Kedrh Ava.
Chicago, HL 60629
Tel: 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS l

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

3ešta<L: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60621

NAujlenoš, Chicago, 8, UI. Thursday, June 21, 1984


