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MUBARAKAS LENKĘS

VLADAS LAPIENIS SLAPSTOSI
Š. m. vasario 13
Vilniuje
buvo suimtas ekonomistas Vla
das Lapienis, birželio 15 d. nu
meryje informuoja Muenchene
leidžiamas USSR News Brief
biuletenis. Jo suėmimo dieną,
KGB agentui čapulioniui vadovaujant Lapienio bute buvo P<>-|
daryta krata. KGB papulkanm-.
kis Pilelis atliko parengiamąjį1
itardymr^ Kaltinimai Lapieniui
dar nežinomi.
■m
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LAIVYNAS YRA
PASIRUOŠĘS KOVAI
WASHINGTON, D. C.
Laimo. viršininkas James D.
WatkiM. pranešė visiems laivy
atsakingiems pareigūnams,
kas gaJėjo pranešti tokias netiks
lias žinias apie Amerikos laivy
no vadus. .

KAIRAS, Eg:p. — Preziden
tas Mubarakas vra linkės ma
nyti, kad Iranas galėjo nepa
leisti bombas Raudonojoj jūroj,’
bet jis pa.lvirtino įsitikinimą, kad
bombas Raudonojoj jūroj pa
leido Libijos karo vadovybė.
Prez. Mubarakas nepaskelbė,
kodėl jis pakeitė savo nuomo
nę apie Iraną, bet Libijos dikta
toriaus pareiškimas jo neįtiki
no.
Raudonoji jūra vietoms visai Į
negili. Bombos parištos ant van |
detns. nebijančios virvutės. Jo- Į
sios gale yra ■‘kietas, skęstantis
daiktas. Virvutė prilaiko bom
bą vienoje vietoje. Kada pra
plaukiantis laivas ją paliečia —
ji sprogsta. Bomba yra gana
gąlinga. Silpnesnius laivus ji
pramuša ir nuskandina. Stip
resnių laivų ji nepajėgia pramušti; bet gali apgadinti sraigtus.

Sesi kiniečiai vakar pasiekė Taivanį^
Jiems pavyko pačiupti keleivini Kinijos lėktuvą, $
pasiekti P. Korėją ir Taivaną
PATARIA MANGUS
GERAI NUVALYTI

TAPEI, Trivanas. — šeši jau
ni kiniečiai, jų tarpe keli lakū
nai, vakar iš Pietų Korėjos pa

WASHINGTON. D. C. — Erd Į
*-*'—*■
vės švarai apsaugoti vadovybėj Praetų metų gegužes mSsedar vieniems metams pratęsė, j si šie kiniečiai pagrobė pačioje
leido nai.doti ethylene dibroma-1 Rytų Kinijoje skridusį keleivinį
de (EDB) nuodus, kad galėtų Į lėktuvą. Jiems pavyko pasiekti
F.psaugoti nuo Įvairių vabzdžių šiaurės Korėją, o iš ten pajėgė
I i-ain'A kad mangai turi labai į pasiekt; P. Korėją. Ten jie ba
. /V. Lapienio teismas buvo ati
Praeitą metą rugsėjo mėnej
stiprią <. lą ir neleidžia šiems/
sienis' vo sulaikyti, kol išaiškinta jų
dėtas kelis shykius. Paskutinė1 kongreso' komitetas, patirinėjęs
teismo'data buvo š .m. gegužės |
nuodams Įsivežti į vaisiu vidų, i asmenvbės ir tikslai. P. Korėjos
laivyno "pssirucšiiną kovai, pa
Šie nuod i yra pavojingi. Je:gu vyriausybe atidavė lėktuvą Ki27 d. Atsižvelgiant j jo amžių skelbė, kad laivynas nėra pasi
jie jsiver ia į vidurius, tai gali i nijai. Lėkhive buvusieji kinie(78 m.j: ir silpną ’ sveikatą, La ruošęs. Blogiausia, kad to kon
Įčiai grįžo kartu su lėktuvu,-o
duoti pradžią vėžiui.
pienis buvo. paleistas prieš teis greso komiteto žinia kartoja
j Visų pirma, mantigą reikia ge-jšeši vyrai buvo laikomi P. Komą, pasirašęs pasižadėjimą nie ma dar ir šiandien.
rai nuplauti. Kartais vanduo! rėjos kalėjime. Kiniečiai reikakur. neišvykti. Po to jis išėjo iš j
prie žieves prilipusius nuodus‘Javo, kad juos išduotų ir leistų
Jeigu .praeitais metais buvo'
namų <ir slapstėsi.
nuneša ir pavojus praeina. Nu-į kiniečiams juos teisti. Atbėguneparuoštų dalinių,, tai per me
. 'Lapienis buvo sykį suimtas tus reikalas pataisytas.
pkn us odą. aštriu peiliu rei-Į šiųjų tarpe yra armijos karinin
Visa
1976 m. už LKB Kronikoje iš
kių ją nupjauti. Galima r nu-lkų ir jaunų žmonių. Jie visi iš
eilė Amerikos karo laivų stovi
spausdintus straipsnius bei pa- pirmose kovos linijose. Lėktuv
lupti, bet ne visuomet. Mangai Į kilmingai priimti, aprišti kaspireškimus ir. už savilaidos plati nešiai turi paruoštus lėktuvus,
turi stiprius siūlus, kurie prilai- i nai. ir oficialiai pagerbti.
— Ketvirtadienį Chicagoje
nimą. Tada jį nuteisė trejus me kurie visuomet yra pasiruošę
ko oda. Tiktai aštrus pedis visa
Į Atbėgusieji praneša, kad Kinijos
tūs kalėti griežto režimo konc- sutikti priešą-. Amerikos karo gali lyti.
Prez. Reaganas pirmadienį nustebino užsienio diplomatus, Vakarų odą nupiauna.
i komunistri partijoj ruošiamas
lageriuose ir dviems
metams j laivai pasiruošę Indijos van-de^
Europą ir visą pasaulį, kai pasakė, kad po pirmo rusų puolimo už
uncija
—
.Antradienį
aukso
naujas valymas
5 minučių būtų bombarduojama Rusija.
tremties. Lapienis serga hiper- j
viiiurženiio jūroje, šiauŽYDIŠKAS
NACIS
į kainavo |351.
•izYTiivo, . (širdies liga)
tirto 1 . ; Jo
T vmrL'
, ,
\
tonika
žmp-j
Paskutiniais dvieja mdsetais iš
JAU PRISAIKDINTAS
rėš Atlante iĮz4vairlose Pącifiko
noš Elenes adresas.' Vilnim, Dat>
Ivalvti iš visos valslvbėš
ir viešovietose. V •
>
-BtivęsĄ vidžtts reikalų’ miMON0ALE PATARĖ APGALVOTI
JERUZALĖ. Izr. — Vakar Iz I
guviečio, 511^,^
.
rių
j io gyvenimo įstaigų buvusieji
nisteipšJ Ąr- Izraelio j parlamento
e buvo prišalk
raeKu parlan
I “kultūriniai revoliucijos” šaliLibija giriai, kad pirrriimi^ąs-jBurg paklausė M£įute
. į KIEKVIENĄ SAKOMĄ ŽODĮ
Krata T
I
dinfas B'rfJklyno naz
c;
, {ninkai. Dabar bus išmesti iš par
•Ramonojoj ir KąfenėJar jis prisiekia Izraei
įjos
hane. Jis pats, pai
rū^iche- juro.
deigu
rusai
pultų
Ameriką,
tai
už
5
minučių
J lijęs, kurie kliudys iniciatyvai
ęlib’.kprištitųcijai,' KoHane tylė
jis steigs kydišką na<
’ JAV pultų Rusiją.
j ir darbams. Didžiausias dabarjo: 1 Jei neprisieksį tai ne
visame Izraelyje.
zęs 4?d. padai^$ę^»^
| linis valdytojas yra Tengas
būsi .parlamento nąfy’s; — KaWASHINGTON, D. C. Rcn- Visi buvo išvargę, bet buvo daug gelis manė, k?d Kahane
limo ;Autafe9?^8F®^
j Hsianpingas, kuris težiūri tiktai
^jĮ^;rn&b- iraniečių hanė?tylėjo.'
V y?
aid Reaganas ,praleidęs dvi sa-į džiaugsmo ir buvo džiaugsmo priimtas į parlamentą, bet
Elenos biR'e,~
j gamybasi Kas daugiau pajėgia
elio parlamento vadovybe ne-ii- J
vąites atostogų savo ūkyje va-j ašarų.
yj’kdėseptyni'KGBąg^
____
. ■' į ,.i f —■ Peru saurėje^cįžyilgančio kar grįžo į Washingtona ir in-j Prezidentas Reaganas padarė ma jokių premonhi. Jis gave pagaminti, tai jis pritaria, o kas
temt papulkininkį Gėrnavicnį* ii
kliudo, tas turi eiti iš partijos.
A-pferffids.,valstybės : tako” nfaiŠfinthfcai. mųšovė 51
formavo žurnalistus apie pasku-; kelis iš anksto paruoštus pareiš- 2^x300' btihų. jis pripažįstamasvyr. leitenantą Virbicką. Konfis atskirai’
Daugelis komunistu partijos pa
•jį: Mozambiką, Perą policininką, ‘.skelbia jie patinius tarptautinius įvykius. Plaukimus, o vėliau atsakinėjo į žur pr^Jamenib nariu. Prisaikdinikuoti Terlecko- laiškai iš kone- kad galėtą
reigūnų taikosi prie naujos po
prekyirą. -' ctysi.- --/-L :
kalbama, kad jis jirivalė
čiausiai kalbėjo apie Amerikos Į nalistų klausinius,
lagerio, LKB' Kronika, JAV-ėso
litikos.
Vienas žurnalistas paklausė, prisihukyti Izracl o kons’ituc į Taivaną vakar pasiekė Jing
sportininkų laimėjimus Los An
išleista knyga apie Romą Ka
jau konferencijos pabaigoje. Ra
g^les Olimpiadoj.
lantą, ir apie 40 iš; užsienio gau
į Ilongjun, jaunuolis Vang JanJis pats pirmadienio rytą p ra-j JAV darytų, jeigu rusai pultų
tu laiškų. Kratai pasibaigus, Ter
Keli parlamento nariai jį m ; da. žao Sangren, An Valjran, Vu
©TAIPEI j|
leido
su
Amerikos
sportininkais.
|
Ameriką?
Prezidentas
manė,
leckienė ir Gintaras Terleckas
švilpė ,o jis savo priesa kai ii’< Jangfelr Gao Dangling. Visi
atnešusiais didžiulę garbę visai ■ kad konferencijos vairai jau bu
(jų supus) buvo kelias valandas
^WShulinkou^^. fH
še kelis Dovydo psalmės
galės gauti darbo Taivane ir įsi
Amerikai. Jie laimėjo 81 aukso vo išjungti, jis jau buvo susirin grafus.
- tsčrdomE?'' f’
traukti į visuomeninį darbą. Jie
kęs savo lapus, bejuokaudamas
medalį.
dar bando J mano, kad Kinija privalo būti
t Simonas Te
I
Užsienio atsiliepimai apie
SS-WSSSRs®®
atsakė:
susitarti su šsmiru. bet neatro Į (temrtckraV’hė va-.lybė. KonruPrezidentai buvo patenkintas
“Eltos” biuletenį
Į penkias minutes Amerika do. Pastarasis nedaro j: kic.s
nistinė sistema išnaudoja žmoįvairių medalių laimėtojais, o
Taichung
pultų Rusiją. Pasirodo, kad gar
Briuselyje leidžiamo trimėnenuolaidos dešin ioj o Jo r cer. v
laimėtojai buvo patenkinti pre- ■
siakalbio vielos dar nebuvo iš
sinio North AaJantic Assembly:
kranto ir Guzo re-kalu. Jis no
zidentu. kad jis daug prisidėjo I
& Hua lien'
jungtos ir nuskambėjo po visa
biuletenio 31 numeryje taip ra- j
— Tuo tarpu Amerikos autori prijungti šias sritis prie Izra
prie Olimpiados organizavimo [
Amerika.
soma apie Eltos anglų k. pirmą
elio.
tohj'ų' bendrovės nesirengia
ir garantavo, kad atvežtų asme
nr.: “Kaip paprastai, šiame biu
“Iti automobilių karnas.
Žinią pasigrol>e Europos žur- *
nų niekas neužkabins. JAV po
letenyje gausu informacijos apie
licija juos apaugos nuo teroris-1 nalistai ir telegrafu bei telefo ’ — Les Angeles policin nkas.
Lietuvą. Jis praneša apie Va
— 1968 metais, kai Hubert
nu pranešė savo laikraščiams. vakar radęs bombą šalia turkų
tų,
karus pasiekusius pagrindžio
Humphrey buvo nominuotas pre
Maskvos s (cntei pranašavo. I Prezi<lon^a daugelis norėjo pla- lėktuvo, suimk
leidinius ir lietuvių kunigų teis
zidnto pareigoms, gavo kelis
kad Los Angeles olimpiadoje bus ' dteu paklausinėti, let jis nu- j’s pats gunir
mus. Šiame įdomiame numery
grąžinimus būti nužudytu.
teroro veiksn ų, bet Amerikos j ėjo. V'cnmlclis Walter Mon- bas.
je taip pat aprašomi ir analizuo
spauda paskelliė. kari šiuos gan dale, patvers apie įvvkį, pareis- •
jami sąžinės kalinių ir Lietuvos
'
dus skleidžia iš Rusijos j įvai kė:'
Grupės narių atvejai”.
— Prezidentas turi apgalvoti
rias AmerikO" vietas atvažiavu
sieji skelbė. Visą olimpiados lai kiekvieną žodi, jis negali taip
Ištrauką iš Eltos anglų k. ba
ką Los Angeles srityje nebuvo ■ lengvai kaTbeti.
landžio numeryjei'p^kė^ai® Ba
Prezidentas Reaganas nekrei
jokio užpuolimo.
lio Gajausko laišką išspausdino
Tiktai olimpiadai pasibaigus, pia į tai didoko dėmesio, nusi
Londone išeinantis 'biuletenis ’
i keleiviams pradėjus lipti į lėk- juoke ir nuėjo.
Soviet Nationality Survey (So
i tuvus, polici ą pasiekė žinia.
vietų Sąjungos Tautų Apžvat
— Fordas ir Chrvslcr bendroį kad buvo įdėta viena geležinio
I vanadžio dirbtina bomba. Vi |
siems - keleiviams teko išlipti, | bininkams sudaro didžiausią• pa
/n.

*
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Į 13,866 Square Miles
(Maryland-Delaware: \
. ..r 12,634

KALENDORftLIS

14,781,000
I

Rugpjūčio 15: šv. Tareisijus,
Umbsnijay Utenis, Pajauta
■ Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:51
Šiltas, vakare atvės.

i i ; /

piniečiai vakar atskrid

kovo

išimta ir išjurgta, kad nesprog- I
tų. Ta bomba buvo išimta, ke— Bombos palietė Saudi Araleiviei sulipo i išskrido. Visi sek bijos pakrHTi lėmis plaukusius
’ mingai sulipo ir pasiekė pasky- graikų laivus.
, rimto.vietas.
— Ispanijos Prancūzijos ir
gėsūriJie buvo išvargę, bet bu- Anglijos helikopteriai, padeda
ėtu prisidėti prie vo patenkinti, kad galėjo daly išvilkti ir išjungti paleistas bom
vauti 141 valstybės žaidvnese. bas. -

ruošia naują partijos vadovybės valymą

H MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS |
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

RIESTAS REIKALAS
azdelu št Lietuvos gyvenimo

Dabar GI ūsaitis nieko dauau tiebepasirasmėja.
Užteks, —sako, —prisira|iaU.
O n epą-i rasinėj a todėl, kad
baisiai neštai jam su tais para-l
šais išėjo. Svetimą vekselį iš
pirkti teko
Auą pavasarį ateina pas jį
Suktauskas, menkas tok> žmo
gelis, naginiuotas.Ateina ir pus
bonkį iš kišenės ištraukę^. Su
reikalu, vadinasi atėjo.
Glušaitis ką gi. Geria, žinoma. Gal mano reikalus menkas. 9 be to artimo loską negi
atstumsi.
išgėrė. Suktausko
pusbonkį. Apipasakojo savo
reikalus, susijauino. na ir pasi
bučiavo žinoma. Griekas ar
kaimynams pasibučiuoti.
Pasibučiavęs Suktauskas
sako:

Ir viskas būtų ramų buvę, jei
ne tas pakvietimas. Gavo j j
GI ūsaitis rudenį kai javus nu
kirtu ir pardavęs svajojo nau
jus tvartu> pastatyti. K Gavo ir
nustebo.
Kad ir mokėjo iš maldaknycės skaityti, bet čia neperskaiiė ir nudiožė pas kaimyną
Jurgį;
— Te, vadinasi, perskaityk!
O Jurgis, žmogus apsišvie
tęs, arnerkonsa, jam ir paaiš
kina:
— Už vekselį 2,000 litų ban
kui turi užmokėti
— Kaip užmokėti? Už ką? Gi
aš pasirašiau, sviečydąmas, kad
Suktauskas ūkį turi. Bludiii ar ką?
Kaimynas Jurgis, žinoma, ką
^įdarysi toks jau teisingas žmo
gus buvo.
Tik, kada atvažiavo policiajnkai turtą apraštavo, sup
rato GlušaitisJtaKi1 reikalas rim
tas. Žinoma, plūdo žmogus bai>
<ai. apsišvietimą prakeikė, bet
2,000 litų užsimGKėti turėjo.
Ir nuo tos dienos Glušaitis pa- j
sikeitė. Pirmiau ir vaikas jam
aiškino- Bet kur tau. Užpyko
senis. Melagiu išvadino. Iškolio-

jo. Vos namiškiai perskyrė
Taip ir nemokėjo bankui. Ne
mokėjo nęt ta<£, kfida
pa
kvietimą gąvo Q jrtnęšųsj pak
vietimą j^frė.
Kaimynas JJrgis, žinpma, vaiį mokyklą leido, ir laikraš
tį jau buvo besjrengiąs išsira
šyti, ir be latrai stovėjo už ap
švietimą.
O dabar vaikus iš mokyklos
atsiėmė. Visas knygas, ir net ka
lendorius, sudrąskė, o siūlan
tiems Laikraštį išsirašyti, net
kumščius rodė:
— Aš jums apšvietimą! Apšvietėte! 2,000 litu už vieną pa
rašą! O kad jus su visu apšvie
timų kiaulės suėst y....
>
Taip jis dabar ir gyvena viepas pepasirašinėįamas. O kada
iš Amerikos brplis pinigų at- ‘
siuntė ir pašte prašė pasirašyti,
nė pinigų nepaėmė
— Nereikia, sako. Dabar 5 do
lerius <Uiodat? o pasi rašius, tai
yęliąu 500 nulupsit. Ne, sako,
aera durnių. Jau pamokino. Pa-

KAIMIETIS

ir gyvatė

Kai nori būti pagerbtas žmonių,
Draugus ir pažintis suraski iš kilnių.

Kaimietis štai su gyvate susidraugavo,
Visi juk žino, kad gyvatė proto turi:
Ir taip jinai tat pas kaimietį įsikūrė,
Kad jis tik ja didžiavosi ir prisiekdavo.
Nuo tol jo giminės, draugai visi kone

SUTĖVU

Pas jį ir kojos kelti nenorėjo.
“Susimylėkit”, — jis išmetinėjo, —
Dėl ko apleidot jūs visi mane?
Ar pavaišint žmona jus nemokėjo?
Ar mano duona ir druska jums įkyrėjo?” —
“Tai ne, — bičiulis Matas jam atsako, —

Mielai visi tave lankyt norėjo,
Ir niekados patirti mums neteko,

Ką užgauliaus ar nesmagaus kad kas išgirstų.
Bet koks gi džiagsmas, pagalvok,
Kai pas tave sėdėdams, tik bijok,
Kad tavo draugė prisitaikius neįkirstų.

>ira§ąu!....

Taip ir išėjo nusispiovęs.
O visi jau žmonės į apsišvie— “Žaliasis” demonstrantas
Pertraukos metu mokiniai
timą žengė ir laikraščius buvo
ėmė kalbėti apie tai, kad jie prieš atomą V. Vokietijoje, bu
beįsirašąs. Dabar gi net vaikams
vo sužeistas bombos skeveldros.
gimę.
pasirąįsinėti draudžia, o pama
Mažasis Anatolis Fransas, bu Sužeistasis klausia jam pirmą
gaišinti. Jis žino, kad su .jais simasis garsus rašytojas, tada pagalbą suteikusį gydytoją: ar
lęs rašalą ir plunksnakotį taip
— Ką žinai, Tęvę?
— Nieko nežinau, tik kovoju niekas dar nesusikalbėjo ir gal , teturėjęs tik sept} nerius me tai būta paprastos bombos, ar
įsiunta, kad baisu darosi. Kas
— Žinai, prieteliau, čia toks
nesusikalbės.
žino,, ką žmogus daryti gali.
t sa ugnimi....
tukus pasididžiavo žinąs ne tik atominės — “Nebijok, — atsa
reikalas išpuola. Phitrūkau sėk
— Gal ir tavo tiesa, Tėve.
— Gal jau gaisrįp’rku pasi
štai k.§ re^ia vekselį kaimygimimo dieną, bet valandą ir kė gydytojas. — Tai buvo pap
lų ir zuperio dar koks maišelis
—
Lik
sveikas.
darei?
nui pąsirąsyti.
rasta bomba”. — “Ačiū Dievui”.
minutę:
sitsigądytų. Tai gal, padėtum,
— Iki....
činčibieras j — Ar tu jausmų neturi, kad
— Aš gimiau 3 valandą ir 35 — tarė sužeistasis ir netrukus
ar ką?
nežinai.
Labai
karkta,
j
--------V. L.
minutes ryto!”
mirė.
O Glušaitis vyras, kad ir gai— Ore karkta, bet viduje ma- Į
— Meluoji! — sušuko
GERASIS LATRAS
liastingas, bet pačiam ir trum-.
ionu, Tėve. Be vėsintuvo nega-.
JAU PILNAS!
nas mažesniųjų, — nes
pa. Taigi jis ir sako savo kai
; h gyventi.
anksti tavo motina dar tebemynui:
Vienas 9-j o pėsfeuiHkų. pulko
—Dabar yisi turi vėsintuvus,’
miega!.
— Kad pats neturtu nei sėk
I kareivis - .n^igbkhs buvo nuga1 bet ne aš. Technikes amžiuje;
Į tai A. Fransas rimtai paaiš
lų, nei zuperio. Ot, jei taip
beųjas- 't TCaro" ligoninę ištyri
j gėda neturėti vės:ntuyo. Ar tu į
kino.
šiaudų vežimėlį, tai paskolinti
mui^7?'^
! žinai, kiek toks šaltas malonu
— Tiesa, ji miegoje, bet aš ją
galėčiau....
Draugai patarė tam "Kareiviui
mas kainuoja. Jokūbas nusipažadinau ir pasakiau, kad no
— Nert.—sake Sutkauskas,—
trimi termometrą, kadu ? nuolat
skundė, kad g am,, už' yieną mė-J
riu gimti! šiaudais žemę tręši. Ale man
būtų paėdus temperatūra.
j inesį sąskaite atėjo $42. Dabar!
* * *
sako, tik ant veikselio pasiraI
Žioplelis naujokas pritrynes
j kitas
pinigu
ryjikąs,
L“
x
J ’ . tai
‘ i “self-l
Emilis Zola, kartą nuėjo pas
švk. Jau aš ten viską sutvartiek, kad gyvasis sidabras paki
defrosting” šaldytuvas. Kaip j
gydytoją ir skundėsi dideliu
lo virs 42 laipsniu Celsiaus, su
tik tokį aš turiu, priklauso na-i
galvos skausmu:
Gluša'Vs. kad pasirašyti ir j
šuko.
mo savininkui. Gerai, kad ne
— Gal dar kas tamstai netvar
mokėjo, bet apie vekselį nieko
— Sesele! Paduok kitą termo
reikia ledo nutirpyti, bet sąs
koj ? — klausė gydytojas,
girdėjęs nebuvo. Taigi ir klau
metrą. šitas jau pilnas!
kaita man ateina vien tik už
— Jau kelius dienos, kaip ne
sia kaimyną:
šaldytuvą $20. Pensininkui pinivalgau, — prisipažino rašyto
geras
— O tas vekseli
BIZNIERIŠKAS GUDRUMAS
1
gai
neateina.
.
bet
išeinavažiavus
pusantro
tūkstančio
LOJALUMAS ....
jas.
daiktas?
į — Tačiau n^alonumąs apsimo
Gydytojas parašė receptą vai
Vienas vaistininkas turėjo la
— Daiktas, tai geras. O znc- Jaunas,ką tik į policijos tarny inylių,reikia keisti aliejų, aš štai
t ka. Tėve.
įsukau
į
gazolino
stoti!!
....
stams ir atiduodamas jį E. Zo- bai storą žmoną,sveriančią apie
čija. jei aš ką paimsiu, tai J* bą priimtas vyrukas,, pirmąją
—
Pinigus
mėtyti
joks
malo-:
kalėjime
Viename
Amerikos
lai tarė:
200 svarų. Vieną kartą ji dirbo
vietoje pinigų duosiu. O tu. tarnybos dieną bepatpūliuoda
a
urnas,
Maiku
suruoštas
V.
Metų
proga,
buvo
KEISTAS
PASTATAS
— Tie lašai sužadins apeti- vaistinės sandelyje, c vyras par
vadinasi, pasirašydamas
mas Dan Ryan greitkeliu, pas
—
Į
dangų
negi
nusineši.
Ką,
ka
1
i
n
i
ų
prisimi
ni
mų
vakaras,
įtądavinėjo vaistus. Staiga vyras
čysi. kad aš ūkį turiu ir lizino- tebėjo. kad jam pro šalį dideVienas JAV lietuvis-turistas. radai, tą ir paliksi.
kurio
metu
vienas
kalinių
papa— Tai man nepadės, ponas ibėgo į sandeli ir sušnabždėjo:
keti galėsiu.
liu greičiu pravažiavo vi ertas besilankydamas Vilniuje, stebi
—
Ką
tu
žinai,
kad
aš
eisiu
į
’
.^akojo:
daktare, ne j apetitą turiu, tik
— Elzyte, nesirodyk vaistinė,
Žmogus jis stambus gengsteris, kurio nu naujai statomą keistą statinį.PriGI ūsaitis ką?
dangų?
kad niekas tavęs nematyių’Mat,
paprastas, svieto mandrastims merį viršininkas buvo davęs ęina milicininkas. Turistas .1}
— Dalyvavau kartą provinci- neturiu ką valgyti!
*
*
*
—
Nežinau,
tik
taip
pasakiau,
’
n
v
..
_
T
.
,
atėjo dlvi ponios ir prašo table
pasįdyvijc, galvą pakraipė ir ypatingai sekti
Į jos banko uzpuolima.Viskas ėjo
klausia:
Tėve.
i■
Kunigas, aplankęs kaimo mo čių nuo nutukimo...
pasirašė.
Ja u n asi s pol i oi n i nkas paleii —Tylėk- Aš negaliu tavo kal-1 ouikiai, tik kasininkas, kurį kyklą. klausią mažą vaiką:
* * *
—
Kas
čia
per
pastatas?
Sunkiai pasirašė net prakai- do visu greičiu vytis ir buvo
j
širmąjį surišome ir kuram bu
— Aukščiausios Tarybos po i bos suprasti.
* žmoi.a, r orėdama vyrui
— Pasakyk man, vaikeli, keli
tas išpylė tokį svarbų darbą bepavyjąs, bet pastebėjo, kad
vome užkimšę burną, muissėdžių
rūmai!
padaryti siurprizą, nusipirkusi
bedirbant.
— Aš neturiu vilties, kad bū. _ėsi, vartė akis, rodydamas, dalykai reikalingi krikštui?
io automobilio rodyklė rodo 1,- Į — Kodėl apvalūs?
— Trys, kunigėli. — drąsiai naują skrybėlę, nuėjo į jo ofisą
Na pasirašė žmogus ir pas’
tų geresni laikai. Žuldynės, va kad nori kažką pasakyti, Su500 myLų, įsuko į pirmąją past ! Ir atsakė milicininkas:
ir, kaip nieko dėta, lipšniai pa
rašė. Pačiupinėjo dar pasirašy
gystės, valdininkų nusikalti sidėję pinigus, atrašome jam atšovė vaikastaikiusią gazolino stotį ri pribė.— Nežinai, vaikeli! — atsakė klausė:
tą popiergalį. Mato storą, mė
—: O kur tu esi matęs, kad mai. Nežinai, nė už ką balsuoti. bumą.
gęs prie telefono, paskambino
kunigas, — Reikalingi tu du
— Ar rastųsi vietos tamstos
lyną spalvą kampe pamargintą. savo viršininkui;
cirkas būtų keturkampis?!
Jeigu balsuosi už kokį žųliką,
—
Ponai!,
—
sudejavo
kasidalykai: vanduo ir Dievo žo ofise moteriai, kaip aš?
Graži popiera. Pirma kartą gy
—; Dabar suprantu kad tame tai pats prisidėsi priėjo. Chicacinkas,
—
paimkite
ir
kasos
kny

— Deja, ne, tar.istytčle, — at
dis.
— Bo<e, — jis sušuko per te pastate juokai krečiami! —tarė goje net teisėjus teisia. Vienas
venime ant tokios gražios pasigas.
Paėmiau
iš
kasos
50,000
do

—Juk reikalingas ir kūdikis!... sakė jis. — Tamsta perdaug pa
rašinėjo.
lefoną, — Tas gengsteris yra turistas.
toks gavo net 10 metų “pasėdė
lerių.
Kai
paaiškės,
tai
aš
pra

—at-akė vaikas.
naši esi į mano žmoną....
Taip ir išsLkyiė kaimynai;
laimįngiaus:as bomaskokį man
ti”.... O kiek mieste yra veltė
pulsiu!
Praėjo pavasaris. Slinko va teko savo gyvenime su tiku! —
džių. kurie gauna šimtus tūkGYVI NĘGAI.J ŽINOTI
sara Glušau>kas jau duetą pa- Pamanykite tik, aš buvau jį jau
>taiičių per mętus.... Man prisi
— Ką- pirmjausia reikia pada mena komp. A- Vanagaitis ir uys — paėmėm
rašą beveik pamiršo. Suktaus besulenkiąs, kai pastebėjau rokas ūkį puldavęs į Braziliją spe- dyklę. kad mano automobilis rytu norint įsitikinti pomirtinio Ko. dainuota dainelė: “Doleris Reikia juk savo artimui padėti!
jo išvažiuoti, menkas toks žmo- pravažiavo 1.500 mylių. Dėlto, gyvenimo buvimu.
šoka, doleris .dainuoja — dole
g^lis, naginėtas.
kaip jūs buvote sakęs, kad pra_
ris. dJoleris visur.’1
— Numirti.
— Tu, Te ve, perdaug konser TURTINGO VYRO ŽMONA
vatyvus, kad taip kalbi.
— Mielasis, kaip tau patinka
— Konservų aš nevalgau, "nano auksiniai plaukai?
bet namie pasįdąrąu ko tik no
— Natūraliai.
riu, supranti?
— Ar netiesa, kad mano dan
— Nesuprantu Mudu pakly tys yra kaip perlai?
WUMP
dome besiginčydami. Gal jau už
Pi F; haot
A
eigon buvai užėjęs?
— Ar įsitikinai, kad mano
—Buvau ir ką9 Nuo karščio
savo gyvybę jpelb^jau. Maiki.
kaip žvaigždės?
— Ko$ėl mąnęs nepakvietei,
kai važiavai su .ekskursija pas — Kad mano figūra yra jau
[ čiurinskųs j pikniką? Labai no- natvnąjka. k'aip nendrė?
OLO
’ rėįau važiuoti.
— Niekuomet kitaip nemą- Į
Rzwrreo m _ __
_
rrcXLxeuv cw. *hh 7Fr
—
Kode!
nevažiavai?
niau.
k
_* * .
_
SF80UTV MJRS P0300CEP a
Om TPF
— Nežinojom kad bus toks
— Ak, mano brangiausias,
, piknikas.
kaip grąpai tu moki kalbėti į
FCumO
1
— Naujienose buvo net kelis >notei|s!
‘ kartus paskelbta. Tėve.
f * •
— Ne tiek svarbu. Man įdoŽnu na klausia savo vyrą.kaip
I mu. kas bus išrinktas: Reaga- ’am patinka joe* naujos kelnai
j nas ar Mondadė su ponia Fer tės:
1 raro? Po dėmele ratų konvenci
vadmamos’ — su
joci triumfo, atęodė re^pabli
s.
f
konai ūžm’go. Prezidentas Rea
j garas gaJ neluįi noro būti per- naitėmis!
; rinkas ąnirai kedarcąjai?

ITS AMAZING!»

Vyrai: -r Mieloji, tau
n*
i ka. Jis atsargųjį sea&Us. Su so- tinklu Kapri ym šabų 4 na Mn

I vietai* nenori ginčytis ir

laikątuienrfM? .

2

velande, Ohio.
kė.
Po 20 dol.: Lietuvių Karių Dienotvarkėj bus svanJomvs
Veteranų Sąjunga Ramovė”, skautiškos temos, Nagrinėsime
Waterbury skyrius ;Palm Beach esminius skautybės klausimus,
Lieturiu Klubai FL: švyturio paliesime išeivijoje nuolat au
gančiu- veiklos rūpesčius ir me
Jūrų Kuopa, MI.
Po 15 dol< Baltic American sime atvirą žvilgsnį į save. PreComitee Of Greater Cleveland,! lejgentų minčių ir patarimų ve
OH; Detroit Lietuvių Organi-| dami, ieškosime mūsų veiklos
zacijų Centras: L. B. Sunny būdų ir metodų pasitobulini
•
Hills, Florida, apvhnkė; Liecu-Į mo,
IL;
vių Pašt-in’nkų Sąjunga,
Atidžiai išanalizavę išeivijoj
Melrose Parko Amerikos Lietu- lietuviškos skautybės reikšmę
viu Piliečiu Klubas, IL.
ir mūsų atsakomybę prieš ateiZ
Po 10 dol.: Lietuvos Vyčiai, į
nančias kanas, stiprinsime sa*
Nr. 103 Kuopa, Providence, RI:
ve naujais pasiryžimais ir toliau
L. B- Lemont. IL apylinkė; Liet. bekompromisiniai budėti sava
Moterų D-ja “Apšvieta”, IL; L.
įžodžio sargyboje.
;
M. K. F. Philadelphia Klubas;
Todėl kviečiame visas ir vi-:
Lith u an: m Bicentennial Comsus, kurie sielojasi mūsų skaumittee.RI; Matulaičio Namų Se
tybėje, skaitlingai suvažiavime
selės, Putnam, CT; Moterų So
dalyvauti. Suvažiavimo regist
cialinis Klubas, Miami, FL; Šv.
racijos informacija bus skelbia
Jurgio parapi'a, Albany, NY.
ma spaudoje.
VLIKas ir Tautos Fondas nuo
Budėkime drauge skautiško
širdžiai dėkoja visiems aukoto-1
darbo kely!
jams už ffinansinę paramą oku-1
p.s\ t. n. M- Na^vytienė,
puotos Lietuvos laisvinimo dar- Į
bams paremti.
Skauiininkių skyr. vadovė
Aukas orašome siusti: Tautos i
j. s. K Miesevičius,
v
l
Fondas (jei angliškai, tai: Li-1 Skautininkų skyr. vadovas
thuanian National Foundation, j
Ine.), P- O. Box 21973, Wood-'
haven. N. Y., 11321.
MEET THE CHALLENGE!
Testamentuose Įrašykite: Li
thuanian National Foundation,
non-for-profit. Tax
Iexempt , •
Corporation, 3445 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 M

ir Z. Ramanauskai, FL; V. Ra
manauskas, IL; A- Runomis, IL;
7 ^ol. A- Janlys; FL.
i. i B. Razgys, FL; W. Rinkin, FL;
'■ Po 6 dola K. h- E. Bosai; Fit;
“’ jC. ,ir V. Ruibis, IL; J. RukšėO. Elskus; CA ‘
nienė, CA; V. Ruseckas, AZ; V.
Po 5 dol.: M. ir O. Abarius; Saladžius, FL; V. Šamatauskas,
MA; S. Afrossimovienė; MA; OH; J. Šarūnas, FL; A.Šatienė,
J. Agurkis; NE; V. Alčiauskas; FL; L. B. Scepan, FL; A.SereiFL; M. Antanaitienė; IL; A- ka; IL; A. Shurkus. MI; P. Si
Augūnienė; FL; A P. Bagdo daravičius. IL; G.Šilingaitė, IL;
nas; IL; V. Bagdonas; FL; J. K. Šilinienė, MI; P. Simaitis,
Bajoriniene; CT; Dr. O. Bakai IL; S. Smaižys. FL; E. Šniokaitis; IL; p. Banėnienė; CT; H. tis, MI; O. šoštakienė. FL; P.
Bergren: AZ; A. Bernotas; CT; Stonkienė, AZ; Dr. G. StapulioA. Bitėnas; NJ; p. Buika; FL; . nis, FL; J. Stapulicnis, CT; P.
I. ir E- Bumeliai; FL; ,C. But- ir S- Steikūnas, IL; I. Strausnis FL.; F. ir J. Casper^ MA; J. kas, IL; A. Strazdas, NJ; A.
Dabrėga: MA; S. Dagys; IL; V. Subačius, FL; A ir V. Šu.opys,
Danius Australija; P. Dargi s; J. Šuopvs, MA; A. Šurkus, MI;
Australia; A.A. Deikis; CT; F. E. Tamošaitis, .CA; B. Tompau- Į
Dubrauskienė; FL; V.Gedmin- skienė, CA; D. Įr V. Trimakai, j
OH; M. Ugėnas, FL: P. UgenLietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla
Grabauskas; FL; A Gramantas; skis, FL; A.Ųrbonavičienė. FL; *
IN; kun. A. Grauslys; IL; V. V. Užkuraitis, C A; K- ir V. Vai- i
Gruzdienė; FL; P. Gulbinskas; čaičiai, FL; S. Vaišvila, CT; K. apylinkė; L. B. Grand Rapids, cijos Tarnautojų Klubas, IL; Klubas. IL; Cakfornijos LietuFL; R. Isaunis; CT; M. Ivanau Valavičius, JL; B. G. Valiukė 1 Po 200 dol.: Lietuvių Tautinė Lietuvių Tautiniai Namai, Los rių Kredito Unija, CA: L. Bi
skienė; FL: P. Ivaška; NJ; S. nas. MI; G. Valiulienė. CT; L. ‘Safunga, East Chicago skyrius, ■ Angeles, CA; ‘ ; Lith. National Brighten Park, IL,apylinkė;
’ ~ Vidurio
~ 1 ’ TTHpygar- 1 ~
r ofe Montello, luv., Wor- Lietuvių Veteranų
Izokaitis; IL; P. Jocius; MI; J- Valiulis IN; T. Vasait-s, NY; įlL; r'
R) L.B.
Club
Sąjunga,
A.
Verbyla,
FL;
A.
Vidugiris,
ir M. Juodžiai; FL; K Jurgėla;
IL.;LietuvesValstiečių
eester, MA; P.L.P. Karo Mo- “Ramovė”. NY.; Lietuvių Lake
Ida
FL; S- Juzėnas; MI; J. Kalpo CA; J. Vilcha, $1; kun. J. Vil- \ Liaudininkų Sąj unga ; Lietuvių kyklos XI laidos kari n nka i; IL; ; Werth Klubas, FL; L.M.K.F.
kas; FL; J-. Kamarauskas; Au čiaūžkas, CT; J- Vizgirda, FL; Rezistencinė Santarvė; Lietu- j R.I.B Cicero skyrius. IL; Ne- |New Yorko Klubas; Lietuviai
stralija; P. Karosienė; AH; O. D. Vyšniauskienė, OH; J. Woiu- vos Ckindnkų Sąjunga; Rytų kaltai Prasidėjusios Marijos Se-: Pranciškonai, Brooklyn, NY;
Kartūnas; NE; J. Kaspariūnas; ska. RI; p. Zalagėnas, IL: B. Lietuvos Rezistencijos Sąjū- serys, Putnam, CT; Union Pie: j L.Š.ST. Simo Kudirkas kuopa.
FL; O ir V.KavaEūrias; OH; A. ir T. Žemaitaitis,. CA; M.: ir L i
MI; Lietuvių Draugija; Lietu- NY; Omaha Lietuvių Moterų
.
ir J. Kazėnai; OH; A. ir J. Ke Zerdin. A. Žukas. NY; A. Zu- Į 180 del. L. B. East St. Lcu?s, vos Atgimimo Sąjūdis: Lietu- Klubas, Sanid1: :ra — Kuopa Nr.
penis; NJ; L.Kctdy; IL; V.Kon- lys^. FL; S. Zupka, FL.
ves Darbo Federacija; Lietuvos 77; Amerikos Lietuviu Tautinės
Į IL; apylinkė.
Po 3 dol.: G. Agurkienė.
dratas; NY; A. Kraučanka; IL;
175 del. L. B. Cape Cod. MA; Laisvės Kovotojų Sąjunga; Lie- Į Sąjungos Los Angeles, CA, rkyV- ir A. Kryžanauskas; Kanada; p. Juozaitienė, FL.
tuvių Tautinis Sąjūdis; Lie-irius; Venezuelos Lietuvių D-ja.
MI: apylinkė.
K. Kučinskienė; CA; G. Kuz Po 2 dol.: P. Juodis, FL; W.
172 dol. Sioux City Lietuvių tuvių Vienybės Sąjūdis; Lie- Chicgao, IL; Zarasiškių Klubas,
Vasaros liksmybėms pasibai
Okolowitsz,
RI;
B.
Petrauskas,
mickas; IL; N. Labukas; MA;
tuvių Krikščionių Demokratų Chicago, IL.
Kolonija, LA.
V. Laki,kas; Australija; C.Lau- NY; J. Šilkienė, CT; M. Ugian45 dol,: L. B. Floridos auksi gus, sugrįžus iš atostogų ir sto
153 dot L- B. Baltimore, MD, Sąjunga;; Lietuvos Ūkininkų
vyklų, sesės skautininkės, brerinaVičienė; CA; O. Lesnickie- skienė; FL; O. Ūselis, MA; S. apylinkė.
Partijos Atstovybė Užsienyje- nio Kranto apylinkė. .
liai skautininkai bei vyr. skau
ne: FL; S. Lipčius; Australija; Vaitkevičius, IL.
88 dol. L. B. Waukegan, IL;
42 dol- L.B. New Hawen, CT,
-151 dol. L. B. /Palm Beach
tės židinietės, vra kviečiami i
S. ir E. Luiigys; FL; O. Macė-- : Po 1 dol.: M. Child, CT, J. j County FL, apylinkė.
apylinkė.
apylinkė.
suvažiavimą, kuris įvyks š. m.
M NATIONAL GUARD
nienė; CA; R. .Mačionis; MI; Gal minas,
Po 41 dol.: L. B. Aurora IL.
82 dol. Lietuviu Klubas BufRsnnit, j po 150 dol.: L.B.-Great Neck,
spalio mėn. 6—7 dienomis CleA. Matas; MA; V- Matulaitis; CT.
1
>
į
NY, apy^kė; Lithuanian Cha- falo, NY.
apylinkė: L. B. Vakarų apygao>
Australija; S. ir P.. Matulevi
III. ORGANIZACIJOS
Writable Sojci&y,- Worcester, MA; J 80 zdk>l. Lietu\gjytKarih Vete- dai
čius; FL;. . M. ir A. Mažeikai;
1,000 doL Lietuvių Tautiniai I Lietuvių j Socialinis Klubas,Wor ranu Sąjunga RŽW5V^, Mel40 dol. L.B. Hot Springs, AZ.
FL; j. Mikalauskas, NE; O. Namai, Chicagoje, IL.
apylinke.
; rester, MA.
į bourne, Australiją.
i
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Miniatas; FL; H.Misiūnas; CA;
550 dol. Amerikos Lietuvių
32 dol. A.L-T. Rochester skv- j
140 doll L.M.K.F. Waterbu65 dol.Detroit Ramovęnų sky
1 yra seniausia^ didžiausią ir turtingiausia lietuviŲ fratemalinA
A. ir A. Mitkevičius; CA; G. ir Gydytojų Sąjungos New Yorko ry, CT, Klubas;
rius.
.
j
organizacija, lietuviams' ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
C. Modestavičiai; FL; R- Dure- skyrius.
Po 25 dol.: A.L.T. Cicero sky
56 dol. Lietuvos Vyčiai, Nr.
125 dbli: Amerikos Lietuvių
ckaitė - Moore; FL; V.Morkus;
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
500 dol. Tauragės Lietuvių Tautinės Sąjungos Detroit, MI, 100, Amsterdam, NY.
rius, IL; Amerikos Lietuviu
darbus dirba.
.
CT; T. Nakutavičius; NY; A. Klubas, Chicago, IL..
Po 55'dol.: L.B. New Britain, Klubas Floridoje, St. Peters
skyrius.
4
SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS V3TJJQNTTS doleriu
Narkeliūnas; CA; J. Narkevi
422 dol. L. B. Bartford, CA
Po 100: dol.: A_L:T. Chicago, CA, apylinkė; L.^/JPiet. New burg, FL; ‘Aušros” šaulių
apdraudy savo nariams.
čius; CA; V.Norkevičienė; NE: apylinkė.
Kuopa, Miami, FL; Baltic Real
,
IL; sk.; Chicagos Anglijos-Bri- Jersey apylinkė.;
5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
P. Naujokaitis; Australija; N.
400 dbl. Liet. Sociademokratu; tanijos lietvių klubas; Jūrų Šau Po 50 dol.:Amerikos Lietuvhi Estate & Insurance A.gency. Bo
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Odyniec; U. ir L. Opanavičiai; Partijos Delegatu ra Užsienvje- lių Kuopa “Klaipėda”,IL; “Kri- Klubas-Santa Monį^C3A; Ban ston,MA: Chicago Lietuvių BirKiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Kanada; P. Padagas; Australi
340 dol. Worcester Lietuvių j vulė”, buvusių Lietuvos Poli ga Sporto Klubas,
| Baltijos žėnų Klubas, IL; Dariaus ir Gi
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
ja; A.Paleekis FL; F- Paliokas; Organizacijų Taryba.
■L.—_ _ ____ _ ___ 2:. u.____
rėno Klubas, Detroit, MI; Det
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
FL; P. Paskauskas; RI; Dr. S.
roito Lietuvių Kultūros Klu
310 dol. Cicero Medžiotojų ir
aukštojo mokslo ir ją,gyvenimo pradžiai.
1
Paulauskis; IL; S." ir R Pikū- Meškeriotojų Klubas -EŠERYS,
bas,, MI; Dr. V. Kudirkos Šau
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota.apdrauda: ui
ną.i; .LVPJikšys;
VTip J.$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
lių Kuopa, Worcester, MA; Lie
AJAY
DRUGS
VAISTINĖ
f
Pi'unskiai; IL; V. ir L.Puodžiū- 253 dol. L.B.PhiladeIphia, PA, ”
tuvių Karių Veteranų Sąjunga
SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
;
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų
veikėjus,
nai; IL; R ir Z- Pupiai; FL; apylinkė.
“Ramovė”, Los Angeles skyrius,
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759
W.
71st
St,
Chicago,
Hl.
Vi Račkauskas/ FL; S. Radvi- 250 dol. Stasio Butkaus Šau- :
Lietuviu Katalikių Moterų Są
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
lienė, FL; S. Radžiūnas, NE; S. lių Kuopa Detroit, ML
jungą, Los Angeles skyrius; L.
IA ROPESTINGAT LSPILDOMl' RECEPTAI • FANNIE MAY SAL3u:c\i VS
Š.S.T Gen. ' Teodoro Daukanto
■ =
DU3CYNAI » KOSMETIKOS RErKVEN
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
jusi į Šaulių Kuopa, JL; Lietu
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
vos Tyrimo Institutas; Lietuvių
TeL (212) 563-2210
J V aL ryto Ud 10 vai vakaro.
Susivienijimas Amerikoje; (R)
V LITERATŪRA, Hetu-rfų literatūros, meno tr mo&Įr
L.B. Brighton Park, IL, apylin-

(Tęsinys)

»

t

■ r

*

m. metraštis. Jame yra vertingi. niekuomet nesenstą, Vtnr
Srėvta, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*
I. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Mafusevičiaūg ir V
Keliaus straipsniai bei stadijos, iliustruotos nuotraukomis |
M. K. Čiurlionio. M. SfleUdo, V. Kašubcs, A. Rūkitdėa Ir i Vtn-

¥ DAINŲ, ŠVENTOS LAUKUOSE, poetės, palytojo* Ir tti
Knfg lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės a laimini m ai apie dairr
fventes bei ją. istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo
Hcms, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenimF
> VIEXB0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprah
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sau*
gyvenimo bruožą apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Et»
ra tūrinė stucfija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pualapią kny*
> LLeT u V AKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-T*ma**wt
Romiai paraiyt* rtudija apie Rytprūriua, remianti* Pakalni* I
Labgnvo* apskričių duomenlmia. Apraiymai Jdomfla kiekvienas
Betartai Leidinys Rinatroot** nuotraukomfa. pabalyje duodam
rltorardžiu pavadintma’^tr Jų vertiniai J rokde£fq kalbą. LaBe
iand!iifo> 835 puri. knygoje yr* Rytprūrfij laxnriapla. Kain*
> K4 EATTWV9 LIMB, rafytnjna Petronėlė* Ortetafte* atT

mintinai ir minty* apie asmenį* tr vietas oeprtk. Lietuvoje Ir pi
maMals bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 394 pualapfa*
> JULIUS JANONIS, poetą* hr revoliucionierių*, necsptw
I** tr felriiti’ngil interpretuojama* gyvenime ir politikoje? tik l
ftfgfo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimu Ir poi
rij*. Dabar būtij j| g*Hitui pfiT&dInti kovotoju ui tmogauf te&M
y*58®
FojflūdAto, 265
ks tiiuojo 68L
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For constipation relief temoms
( i 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 reliefin' the morning.
__
:
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^c^
“The Overnight Wonder.”
Read bbd and folio*
directions.

Ini LIUDAS MIKŠYS,

C Ex-Lax. Ine.. 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
II tomas ___________________ ~___ _____________ ___

$10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
$6.00
H dalis, 229 psl.------------------------ —.-------------------------- $6.00
3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL........... ....
I

$5.00

»

Janinos Narūnės, TRYS ik VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl

$4.00

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKI A.
) psL
------------------------------------------------------------

$2.00

įprašo 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet
±
feet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.
Kaina PS. Kieti vtrieBat

NAUJIENOJ 1729 So. Halted St. Chicago. DI. 80608 siųsčdrj ir prldfikte vienę dolarj parsiuntimo išlaidoms.

£783 8. Halsted St, Chicagro, m
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Bendruomenės nesutarimai dar nepasibaigė. ALTo
kongresas artėja. Visi žinome nuomonių skirtumus,
kasdien apie juos kalbame.
Lietuviai privalo žinoti, kas Indijoje darosi. AmriTHE LITHUANIAN DAILY NEW1
caro mieste, senoje sichų Aukso šventovėj buvo kilęs kru
Published Daily, Except Sunday» Monday and Holidays
vinas nesusipratimas. Keturios derlingiausios Indijos
by The Lithuanian News Publishing Co^ Lzxc.
1W Sa. Halstad StrweL Chicago, IL 60604 Telephone 421-410®
x
provincijos norėjo atsiskirti nuo Indijos. Šiaurinės Pundžiąbo provincija, Ražastanas, Harajanas, New Dehli
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 37494000
provincija ir Kašmiras. Šiose provincijose gyveno sichų
Postmaster: Send address changes to Naujienos
daugumas. Oficialiai sichai norėjo platesnių autono
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
minių teisių, bet tikrumoje jie planavo atsiskirti nuo
Indijos, ir priversti indus mokėti už žemyn plaukiantį
As of January 1, IteO
$40.00
metams _______
_
pusei metų ------$22.00 didžiųjų upių vandenį.
Subscription Rates:
trims mėnesiam^
$1X00
Laimė, kad Indira jau prieš porą metų nujautė kelhj
vienam meneaiui
$€00
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Ji months, $12.00 per 3 months. In
turtingesniųjų sichų planus, tai iš anksto padarė pakai
other USA localities $40.00 pot year, Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
$45.00 tas, už tat maišto metu Indijos prezidento pareigas jau
metams ----------.hree months. Canada $45.00 per year;
$24.00 ėjo įtakingas kongreso atstovas sichas, buvęs Nehru
pusei metų ____
-<ber countries $48-00 ner year. z
$5.00
vienam mėnesiui
draugas. Indijos kariuomenės štabo viršininku buvo pa
25 cents per copy
Užsieniuose
tyręs karys, Anglijoje baigęs aukštesniąją karo mokyklą.
melams___ ,___ _.________ _ $43.01 Ir Pundžiabo provincijos karo vadas buvo patyręs sichas.
pusei metų ------- --- ----------- $28.00
Nuo sausio pirmos diaoos
Indijos vyriausybė žinojo, kad maištininkai buvo
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant užvaldę Aukso šventyklą, kad šventykloje buvo iš Pakis
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadieniua, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro tano atvežtų ginklų sandėliai, ir kad iš šventyklos “ėjo
metams ____ ________ -_______ $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
įsakymai ne Dievo prašyti, bet kokiose vietose pulti įtapusei metų_________ _____ $24.00 IL 60608. TeleL 421-8100.
Vilniaus Šv. Stanislovo katedra-bazilika. Vaizdas iš Gedimino kalno žiūrint
trimg mėnesiams_________— $15-00
kingesnius Indijos pareigūnus. Indijos kariai pirmiausia
vienam mėnesiui-------------- $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money apsupo 15-kos hektarų Aukso šventyklą, sustiprino sar
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
atsimušė į taisykles ir atsakygybas Pakistano pasienyje ir užėmė kelis strateginius J. KLATSEIKIS
mas neigiamas. Tokių taisyk
'
Pundžiabo
provincijos
punktus.
Į
Aukso
šventovę
ga

lių pa ruošėjai numatė, jog gali
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
Ar tiesa, kad Kremlius nusigando?
lėjo įžengti, kas tikrai norėjo, bet išeiti kariai niekam
atsirasti auksaburnių kalbėtojų
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL
(Tęsinys)
davo. Tegul pamėgintų Juozas
kaip lietuvių dainų ar šokių
neleido. Kariai būtų kojos neįkėlę į šventyklą, jeigu iš
Žygąs savo ar svetimą šuni sa- |
šventėse), kurie gali bereikalin
Sakosi Juozas Žygas nežiną'
vidaus* nebūtų paleidę kulkosvaidžių į sargybą ėjusius
varne ar svetimame kieme ar:
Indija dar neaprimusi
karius. Kariai nuginklavo visus ginkluotus viduje bu olimpinių taisyklių. Tikra teisy gatvėje prisirišęs-mušti, tikra J gai publika ir sportininkus var
vusius sichus. Kas geruoju neatidavė ginklo, tas gavo bė, kad nežino. Mesk) adminis kad jis atsidurtų teisme, kaip Į ginti, tad ir prakalbos laikas ri
botas.
Vasaros karščiai spaudžia visame krašte, vėsintuvai kulką į krūtinę. Pradžioje švenčiausioje šventyklos vie tracija nei žaidynių, nei eisenų gyvulio kank: n t ojas.
Ormpiadcms rengti taisyklė
renda, elektros kamščiai čirška, o dirbti reikia. Pailsėti toje buvo septyni gerai ginkluoti vyrai, kurie bandė at nerengia, o visą oEmpiados tvar
Patarė žygiuoti po
je yra nuostatas, jog sporto žai
negali. Darbas darosi dvigubai sunkesnis, kada jo dau sišaudyti. Ginklų jie neatidavė. Jie sugulė ir padėjo juos ka ir eiga yra nustatoma olim
Sovietų S-gos vėliavą
dynėse ir kitoj programoj daly
piados komiteto, pagal taisykles.
giau atsiranda, o reikalinga sparta mažėja.
mt grindų. Kada karys rankoje turinčiam žmogui įsako,' Tačiau J. Ž. sakosi žinąs, jog Kaip minėjau, olimpiados pro j vauja tik valstybęs. o .ne. tauti
Kituose kraštuose rinkimų nėra, o pas mus, be tik tai reikia jo klausyti. Kas nepaklauso, tai neturi laiko “reikia pririšti šunį ir tuomet grama tvarkoma ne miesto ad-T nės ;gi*upėū ar Organizacijos.
rųjų tinkamų, dar turi būti pravesti pirminiai. Tikra t pasigailėti, kad nepaklaugė. '
mušti” įr pagal poną Žygą Los. mmistracjjos. bet €Tnxpinkr ko Valstybės Jori nustatytu laiku^
r * -r
Apgeles ; miesto adininisiracija miteto, kurio veiklą varžo tai-’ užsiregistruoti, pranešti kokie
demo kratija tvirtiną, kad be pirminių rinkinių nėra jo
Aukso .šventovė buvo pilna ne maldaknygių, bet nau galėtų būti tas “pririštas šuo”. syklės. štai buvo žinia, jog pre- į aliejai dalyvaus, e^c..
kių rinkimų. Piliečiai ’pirma’privalo pasirinkti kandida
Ten, Labai “kultūringas” Juozo žy- zidentas Reagan nepatenkintas,.1, Trijų Pabahjo V^šįfhių lais
tus, o vėliau jau eis prie rinkimų. Buvome liudininkais, jausios rūšies Kinijoje gamintų kulkosvaidžių.
vų nrbėia, j<is okupuotos. Ne
*o patarimas, bet šiems laikams kad olimpiados atidarymo <
kokia rinkimine kova vedė Amerikos demokratai. Savo rasta ir siunčiamoji radijo stotis, aptarnaujančioji;visas netikęs,
kaip atgyvenęs tuos lai- kalba apribota tik’septyniolika I žiūrint Ig liepos 7 <1. ^Drauge”
partijos kandidatu jie išsirinko Walter Mondale prezi keturias šiaurės Indijos provincijas. Kuo visa tai pasi kus. kai šuns mušimas arija net žodžių. Iškalbingam Reaganui J iššąli alintas reklaminis aprašy
dento pareigoms, o kongreso atstovę Geraldiną Ferraro baigė — mes jau žinome. Kas ginklo neatidavė — tas ko viešas jo pakorimas, kai kam tai paumaža. Pastangos gauįii mas. jog "Baltų laisvės lyga kevieeprezidentės pareigoms. Kova buvo nepraprastai ašt vos metu buvo nušautas. Provincijų sichų lavonai buvo lik pramoga ar uždarbis tebū- daugiau laiko prezidento kalbai j Ua bylą”, vadinasi, jau ir be
Juozo žygo patarimo žinota, jog
ri. Kandidatu prezidento pareigoms buvo Gary Hart. atiduoti giminėms, o įtakingesnieji maištininkai vietoje
Jesse Jackson, Ohio senatorius John Glenn ir visa eilė buvo sudeginti. Indija džiaugėsi, kad Indira Gandhi lai Paaiškėjo, kad į Amricarą busais buvo suvežti sichai < bylą ar bylas nesunku iškelti.
Rašoma: "Bailu Laisvės Ivgos
kitų, Jesse Jacksonas tvirtino, kad jis bus pats galin ku susiprato ir Indijai ištikimus sichus, suskubo padėti maištininkai iš visų keturių provincijų. Pinnon eilėn. '
advokatas Jack Treiman lietu
giausias juodžių kandidatas, jis gaus visų juodžių balsus, .kariuomenės ir valstybės priešakiu. <
jiems rūpėjo pašalinti sichą Baba Santa Singh:
vių, latvių ir estų jaunimo gru
Bet
laikas
bėgo,
Aukso
šventyklą
reikėjo
pataisyti,
o kai atėjo laikas balsams skaičiuoti, tai tas Jesse pa
Indijos vyriausybė nustatė, kad Aukso šventykloje • pių vardu pateikė teismui skun
lankus
ir
duris
sudėti,
sienas
nudažyti,
Kariai
gali
šiuos
matė, kad jis neturi balsų ne tik viceprezidento parei
buvo užsieniečių, kurie palaikydavo ryšius su Aukso < dą, reikalaudamas Los Angeles
darbus
atlikti,
bet
tai
ne
jų
amatas.
Indira
Gandhi
susi

goms. bet jis gimtiniame savo miestelyje nebūtų praves
šventyklos vadais.' Jie atvažiuodavo ir išvažiuodavo. Ka- ! olimpinį komitetą atšaukti drau
rado
sichą,
kuris
sutiko
bendradarbiauti
su
vyriausybe
dimą dalyvauti toms grupėms
tas i kongresą.
da
prasidėjo
neramumai,
jie
dingo
ne
tik
iš
Amricaro,
i
didžiajame olimpiados atidary
ir atstatyti visą Aukso šventovę. Tai buvo sichas Baba
bet
ir
iš
visos
Indijos.
Indijos
vyriausybė
seka
kiekvie*
Rugpjūčio 20 dieną respublikonai šaukia savo kon Santa Singh. Jis dėvėjo mėlynus drabužius, mėlyną turba
mo parade. Draudimo neatšau
kus, prašo teismą paradą visai
ferenciją. Bet jiems nereikės tarp savęs peštis kandida ną ir safroninės spalvos juostą, už kurios visą laiką dė na, kuris bando palaikyti ryšius su sichais.
neleisti”.
tui rasti. Jų akndidatas yra Ronald Reaganas, jis pasi vėjo sicho peilį. Jis suorganizavo visą eilę sichų, kurie
Niekam ne paslaptis, kad šiandien niekas negalės ■ Oi! Koks kuklus reikalavirinko viceprezidento pareigoms George Bush, partijos perėmė Aukso šventyklą ir pradėjo įsakinėti kitiems si minėtų keturių provincijų atskirti nuo Indijos. Karo va- j
konvencijoje kovos nebus, bet užtat dabar eina diskusi ekams, ką jie turi daryti ir ko nedaryti. Pačioje šventyk dovybė yra pasiruošusi ginti ne tiktai sienas, bet nusi- ’ mis! Kodėl nereikalauta olim
piadą visai uždrausti? čia yra
jos, ką Įrašyti Į partijos programos knygą. Moterys kelia loje dar buvo daug darbo, kad galėtų atvykusius sichus ginkluoti krašto viduje galimus sukilėlius. Bet Indirai! ir advokato veikla, primenanti
balsą, kad vis dėlto viceprezidentą Bush reikėtų paleisti, įleisti į vidų..
j Gandhi labai rūpi, kad prieš lapkričio mėnesį, kai krašte tuos advokatus, kuriems tik svar
o jo vieton paskirti moterį, kad atitrauktų balsuojančias
Be to, Amricare dar tebeveikė Akali Dal partija, į bus vedami rinkimai, neprasidėtų nauji neramumai. Vy- ’ J)U lurėb* pinigingą kb.jenta, nes
npteris nuo demokratų. Ką šiuo reikalu respublikonai kuri buvo nepatenkinta Babos Santa Singh paskyrimu. Jie įriausybei prižiūrėti rinkimus ir kreipti dėmesį į galimus kaip ir Juozas Žygas rašo, esa
ma tuksiančiai priežasčių bypadarys, tai pamatysime savaitės gale.
nutarė suorganizuoti perversmą ir nuversti Aukso šven- maištininkus — dvigubas darbas. Indira Gandi nori iš-,’ loniN kelti, o kuo dalesnis ieškiTurime daug nesusipratimų ir lietuvių tarpe. Kova tykią valdantį sichą. Jie sušaukė Amricare Akali Dal vengti neramumų, kad vyriausybei nereikėtų atidėti rin- j
’ nys tuo daugiau apie bylą kaleina ne vien grupėse, bet ir didesnėse lietuvių junginiuo partijos narių susirinkimą. Susirinkimas buvo gausus, kimus.
(Nukelta į penktą puslapi
se.

f

ALEKSANDRA VAISICNIENE

nervų sistema, miego metu veikdamos sulėtintu poilsio laiką, kurio metu organizmas nesuspėja
tempu, pasipildo normaliai jų veiklai reikalingos atgauti budėjimo laiku išeikvotų' jėgų. Dėl šio
VEGETARIŠKA MITYBA
energijos. jėgų nepapildymo nemigos varginamas organiz
IR SVEIKATA
Kiek laiko kasdien reikia miegoti? Pa- mas įgauna dar labiau jį varginančių savybių ir
I prastai yra sakoma, kad sveikam žmogui pradeda silpnėti, nykti. Tokiu atveju susiduria
Venezuela, Caracas, 1982 metai
reikia miegoti 6-8 valandas į parą. Tačiau ši ma su nemigos atsiradimo ir jos buvomo išaiški
(Tęsinys)
pažiūra netinka kiekvienam asmeniui, nes ne vi- nimo problema. Tik ją išsprendus galima imtis
Gal kada nors, kai bus sukurtą ir užaugusi ! sų žmonių organizmas yra vienodai subudavotas. sėkmingų tą nemigą pašalinančių priemonių.
antžmogių — “supernemų” generacija, tą suge Mažakraujams. nervuotiems ir silpniems reikia
Visų pirma reikia išsiaiškind, ar nemigos
bės ir pajėgs pamėgdžioti ar net ir pakeisti tačiau daugiau miegoti. Taip pat ir kūdikiams bei brgs- varginąmąs asmuo neserga kroniška ir nepagy
tokios galimybės tebeglūdi tolimos ateities rū | tantiems vaikams ir jaunuoliams. Dirbantieji doma ligą, pvz.. cukrine ligą. Šia liga sergantieji,
kuose. Šį faktą akivaizdžiai patvirtina smegenis Į protinį darbą paprastai mažiau miega už- tuos, lygiai ir nenormalų širdies veikimą turintieji,
tyrinėjančių mokslniinkų pasisakymai ir palygi kurie dirba fizinį darbą. Tas savaime supranta- būna varginami nemigos. Prie nemigos atsira
nimai. Jie liudija: šiandien vartojami kompute- j ma, nes dirbant sunkų fizinį darbą išeikvo.įąrea dimo prisridecte įjaudinta nervų sistema, perdideriai žemės ir tolimų žvaigždynų tyrimams skir viso kūno energiją, o protinio darbo eigoje yra lis susijaudinimas, nuo latiniai rūpesčiai, gyvetingus tvarkantieji, yra nė vidutinio ūgio žmo nuvarginamos smegenys ir nervinė sistema. Ir ,nimp reikmenų nepritekliąi. perdidelię nuovargis
gaus dydžio. Jeigu kada nors bus pagamintas vi šiuese abiejuose atvejuose būna išimčių: estf di — persidirbimas. Be jų. nemigą sukelia blogas
sas žmogaus smegenų funkcijas pajėgiantis at delių miegalių protinį darbą dirbančiųjų tarpe, AŪrškininjO aparato veikimas ir, einant miegoti,
likti komputerius jis bus ne žemesnis už 12-kos o fizinį darbą dirbantieji pasitenkina kelių vąfan- to aparato prikimšimas sunkiai virškinamu mais
aukštų namą.
dų miegu. Tąs labai ryškiai pastebima naktpdir- tu.
Dėl čia anksčiau paminėtų priežasčių mums bančiųjų tarpe. Tokie dienos metu numigę, pa
Kovos priemonės prieš nemigą
prisieina grįžti į šiandieninę realybę ir, nors ir lyginti, trumpą laiką, jaučiasi pailsėję ir atgavę
trumpai, apžvelgti tas sąlygas ir priemones, ku naktinėje pamainoje išeikvotas jėgas.
Kovojant prieš nemigą ar norint jos išvengti,
rių pagalba galima išvengti ligų mūsų kūną var
Čia paminėti ilgesnio ar trumpesnio rrųego- patariama:
ginančių ir pagerbstinčių normaliam mūsų kūno jimo atvejaj liečia tik sveikus asmenis. ,Visai, ki
1. Nevartoti miegą sukeliančių piliulių arba
svrrbirusiam organui — smegenims veikti, šioms taip su-miegu prisieina tvarkytis tiems, kurią fi skysčių, kuriuos garąūumais žmonėms siūlo pel
pricr^ irims labai didelę įtaką turi poilsis ir mie zines ar dvasines pajėgas vargina kokios nors iš ną gaudžiai.
gas.
orinės ar vidinės kliūtys ir priežastys. Tokiu truk
2. Einant gplti ąr atsigulus, ramiai, nesinerPoilsio ir ypatingai miego metu mūsų orga dymus turintieji būna varginami nemigos. Kal vinąnt peržvelgti rytdierfoe darbų programą ir
nizmas pasisemū- naujų jėgų, o smegenys ir visa bant apie nemigą, turima mintyje nepakankamą ’jų eigą.

3. Stengtis pamiršti dieną buvusius nepasisekimuš, sukėlusius susinervinimą, pyktį ar .net
barnį.
4. Prieš einant gulti vakarienę valgant ne
apsunkinti virškinimo aparato sunkiais valgiais
— riebia mėsa ar riebalais (taukais, sviestu ir
pus.). Nevalgyti vidurius išpučiančių ir juose
erazus sukeliančių produktų: pupų, žirnių, lęšių
ir pnš.
5. Negerti smegenis, nervus ir širdies pulsa
vimą erzinančių skysčių: stiprios juodos kavos,
alaus ir stipresnių alkoholinių gėrimų ir nerūkvti
nei cigarečių, nei cigarų, nei pypkės.
Naudotinos priemonės:
1. Miegamasis ar miegojimo patalpa turi būti
labai stropiai ir jaukiai įruošta: sienų “tapetai’’
ar išdažymas turi būti lengvi, mieguistumą sukeliantieji. Taip pat ir apšvietimas turėtų būti švel
nių, blankių, melsvų ar ž&lsvų spetvų.
mu
gamasis kasdien gerai išvėdinamas ir prileidžia
mas gryno, šviežaus, gaivinančio
(Bus daugiau)

PATS SKAITYK 1R KITUS
SKAITYTI DIENRAŠTI “NAUJIENOS0
<—Naujienos.

'Vedn^sday, August 15. 1981

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

BWaHBarawSMi

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

AR TIESA, ...
Atkelta is 4 psi.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

bama. Žinia, ir rašytojo L. Do
vydėno broliai Domeikos žino
Medicinos direktorius
jo, jog yra tūkstančiai galimy
1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. bių byloms kelti, bet kokia jų
VALANDOS: 3—9 darbo dienomi-s
pabaiga, kokia nauda?
Gaila, kad Juozas Žygas pavė
lavo su patarimu, nes Baltic
TeL: 562-2727 arba 562-2728
Freedom League keldama olim
piados komitetui bylą, labai ma
TEL. 233-8553 ža nuostolių ieškinį tepareiškė,
Service 461-8200, Page 06058 tos tik 250 dolerių, tai gal dėl
ir lygos reklamuotojas nepa
DR. A. B. GLEVECKAS to
siskubina parašyti į “Draugą”,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kaip ta byla baigta.
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS
Liepos 21 d. per L. A. lietuvių
3921 West 103rd Street
radijo šiek tiek pakalbėta apie
Valandos pagal susitarimą
tą bylą. Skundą, “Spindulio”
šokėjams ir dainininkams atstovaudama, pasirašiusi ansamblio j
mokytoja Danguolė Varnienė,
OPTOMETRISTAS
teismo išlaidas apmokėjusi Bal
KALBA LIETUVIŠKAI
tic Freedom League. Teisėjas
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 prašymą atmetęs.
Tikrina akis. Pritaiko akinius
Surengti olimpiadą yra nepa
ir “contact lenses”.
prastai daug ir komplikuoto j
darbo, o ir pinigų milijoninės
sumos įveltos. Ir štai atsiranda
Dr. LEONAS SEIBUTIS Baltų lygos veikėjai, kurie ne
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
pagrįstais skundais darbą truk
PROSTATOS CHIRURGIJA
do. Tad gal ir nenuostabu, jog
2656 West 63rd Street
teisme olimpiados 'atvokatas, §r''
Westchester Community klinikom

Valandos: antrai 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas; 776-2880,
Rezidencijos telef-: 448-5545

.gi.'-

...... 1

Vilniaus Katedra
kantrybes netekęs, rimtai ar pa
juokai, patarė bylos kėlėjams
žygiuoti po SSSR vėliava.
Štai ir pavyzdys, kokių rezulta tų susilaukia nerimtas darbas,
iš tų lietuvių vienybės ardytojų per metu metus vis “veikiama”, kad Lietuvos laisvės'
byla būtų atiduota Jungtinių
Tautų organizacijoj nuspręsti.
Tad ar neverta rinitai pagalve-

k)u šventę jaunimas siautėjo,
viešbučio turtą gadino.
Išdidžiu tonu J. Kojelis ati
davė Lietuvos laisvės bylos es
tafetę jaunimui, kad tas užbėg
tų vyresniesiems už akių, bet ne
visi jaunimo bėgimai ar ėjimai
lietuviams bei Lietuvai naudin
giKai čia dar A. B- Mažeika ne
gyveno Los Angeles Times dien
raštis rengdavo metines lengvo
sios atletikos varžybas, dalyvau
davo ir lietuvių sovietų koman
doje. Žinau, kad anais metais
studentiškasis jaunimas specia
liai eidavo varžybų pasižiūrėti,
ieškodami progpą nors žodj ki-,
tą su Hętąvi’jt sj^UriirAu Siifees-'
ti. Panašiai ir dabar būtų buvę,
kad vieni iševiiai lietuviai būtų
ieškoję progų pasikalbėti su so
vietų rinktinėje esančiais lietu
viais ,o kiti tokių pasikalbėjimų
naudos nepripažintų.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

angeliškį valio” kolchozui nu
vežė. bet yra ir tokių, kurie su
giminėm ar su pažįstamais ir
apie olimpiadą kalbėjosi. Girdė
ta daugiausiai nuomonių, jog
Sovietų S-ga davė atsakymą
Amerikai: jūs neatvykote pas
mus, mes nedalyvaujame
Angeles olimpiadoje.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel S27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MEDŽIOTOJAS IR KURAPKA']

Kartą ėjo per mišką medžio
tojas ir sutiko kurapką— Gerasis medžiotojau, ne
žudyk mano vaikų! — paprašė
kurapka.
Pasitaikė momentas prakal
— O iš kur aš pažinsiu tavo (
banti foeną iš tų bylininkų, trum
vaikus ’ — klausia medžioto- t
pai tariau: bylą pralaimėjote..
jas.
Atsakymas: tai buvo Aš anksto
— Patys gražiausi, kurapkiu
žinoma, olimpiadoje gali daly
kai miške—tai mano vaikeliai,—
vauti valstybės ,ne tautybės,
atsakė kurapka.
bet byla buvo kelta dėl rekla
— Gerai, nežudysiu jų,-—pa- .
mos*, iškėlimui fakto, Pabaltijo
žadėjo medžiotojas.
valstybės okupuotos. Na, ir to
Netrukus jis sugrįžo, ranko
kią veiklą J. Kojelis reklamuo
Kai sovietai atsisakė olimpia je nešdamas visą eilę kurapdamas dar randa reikalo paprie- doje dalyvauti ir pradėjo pro- kų«
kaištauti ,jog kiti veiksmai pi- pagandos akciją ■ prieš Los An— Oi, kodėl, medžiotojau, tu
nigais neparemia Baltų laisvės
miesto tvarku, kurioje ban nužudei mano vaikus?
lygos.
ditai siautėją, pradėjo ir iš okup.
— Negi čia tave vaikai? —
Lietuvos
ateiti
laiškų,
olimpiaNevienodi vertinimai
paklausė medžiotojas. — Aš
: dos temą liečiančių. Kaimynė ak šaudžiau pačius negražiau
Mažeikininkams (pagal Drauj^^ paskaityti vieną jos gautą sius.
go” naujadarą) savo veikla be-‘jaišką_ Apgailės:;avimu
’
rašoma,
— Ak, — sako kurapka, —
sidžiaugiant ,esama lietuvių ir
lietuviai sportininkai.. nors
negi
nežinai, kad savi vai
čia ir kitur, kurie kai kuriuose įr pavergėjo grupuotėje negalės
mįažeikininkų veiksmuose įžiūri užsienin išvykti, kad nė per te kai kiekvienam gražiausi pasau.
ne garbe lietuviams, bet kenki- levizorių nebūsią galima žaidy ]yje?
nią, saip kad ir su tos bylos kė nių sekti. Laiškas baigiama klau
limu pasielgta. Negarbė lietu- išimu, ar tikrai Los Angeles mies
— Icakas Šamir valdo Izrae
viams, kad ir Clevelande per šotaip banditų užsėstas?
lį. Jis nenori bendradarbiauti
’
Dabar yra losangediškių grį su darbiečiu Peresu, nes pasta
žusių ekskursantų, kurie lankė rasis visą laiką vedė kovą prieš
Vilnių, Kauną, kai kurie ir “los- fanatiškus aiabus.

Pabaltijo valstybės pačios į Sovietų S-gą Įsijungė ir tegul tolinu laimingos po raudonąja vė
liava žygiuoja.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.j Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas
k ivairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Priimam Master Charge .
ir VISA korteles.

A*
”

Tel. 925-8063

SOPULE BARČUS

doctors OF OSTEOPATHY

D-O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
|
FOUNDATION STUDY
' PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 198 O'S.__----- ----

RADIJO 4E1MQS VALANDOJ
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TeJe<^ 77|-)54?
TL59 $o. MAPLEWOOD AV».
CHICAGO. IL 6OCt?

^MANIPULATIVE
THERAPY PROVIDES

PATIENTS WITH
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. *
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Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

■— , ,

__ ____________ ______

^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, ind the combination of
■^areribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled until tender. Ibis
process of partial cooking is called parboiling.
If you are unable to devote the time or the refrigerator
Space to the marination procedure in this recipe, just omit the
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll
< _____ _l_ue_u

OJ.)

“Lietuvoj Ajdar
1*—-!

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

■lakstės automobiliams pastatyti

dish « Ideal for a barbecue party. For
1 pound of spareribs for each person and
basting sauce accordingly. Accompany
or macaroni salad, sliced tomatoea,
the pineapple «auce for dipping.
Sangria, chilled rose wine, or the white
the sauce — a cold Chablis or Soava,
į
Pineapple Spareribs
Servings: Sir
Coat: Moderate

Static WOPA - 1499 AM
traa&liuo|enw* li biuw stvrftyas
Marquette Partee.

I

1424 South 50th Avenue
Cicero,
60650
TeL: 652-5245

//ATJCHAL OSTEOPATH/C MEDICINE WEE^
TO BE DESERVED. JUNE f-Z 1£&2.
\:

Leidimai — Pilna a pd r a ūda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS.

j VANCE FUNERAL HOME

U cap lemon jxriee
2 doves garlic, minced
2 tablespoons soy sauce
tablespoon molasses
brown sugar

oū
‘ £
M teaspoon pepper
F vbqi
tp sudribs te rimxnering water for 30 mteutea.
nbsf m a roasting pan and pour the pineapple
tb am. B the juice doesn't quite cover the riba, top
Befri^cate for 34 bo<m.
the besttef sauce. Conabine
liquid, the wine, lemon juice* garlic,
as s
par, oh and pepper, In a saucepan
foy
ofor 10 minutes*
Briog
i b."-'
place the ribs 6 to 8 Inches above a
turning fteqvenUy, for 30 minutes,
« Tterir.;
Ur
iteutea of cooking, baste often witib
mee.
•ocM of it to serve with the riba.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
/ 2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii jį
TeL 974-4410

A
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VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

/ 1446 South 50th Avenue r
Cicero, Illinois
\

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL
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i Jaunimo Centre.
KOVOS DEL
Rengėjai maloniai prašo \ha
lietuviškų visuomenę jau dabar
(ATSIMINIMAI)
pradari rukoti dovanas4Jantl‘ )
*
Laimės Šuliniui ir didžiajam <1 » ,
jiems rŪĮ>ejo kiek liuvanų paskirstymui.
i Jis apsistatę ir pagražėjo. Bu- 1
rantus (dovanas) prašome
Liktos, Keturių klasių1
. v u si hercogų sostinė žuvo. Li-j t:
UAL ■STATI
tAU
UAL KSTATI FOK SALI
viena tak-a, šešių
kita; įteikti skyrių valdybos nariams
įko gyvas judru- provincijos
w KmmI, Zmm —
uoniu auškčiausia
arba a įnešti į BALFo Centrų
'centras su geru palyginti; aid-1
Ne vienas jaunikaitis susigun- 2558 W. Lithuanian Plaza (it.,
prinistracijos aparatu ir geroPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
d ė pasiūlytąja proga, Egzami- Chicago, Ill.
Inis mokyklomis.
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAIJL
: Garsieji Academia Petiina; nai ėjo biznis tarpoDEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į
Norint, k?d dovanos būtų pa
/ibi
šalys
buvo
patenkintos;
aukštesnieji vokiečių mokykla: I
imtos iš na i. ų, prašome skam
virto gimnazija; kurion perėjoj vieni liudijimu, antra honora binti 776-7582.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
ru. Bet netikėtai ta idilija su
gerų mokslo jėgų. į
Rengėjai
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu i
griuvo.
: Direktorius Vogei; inspekto-J
£212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-774J
liūs Danncnberg; mokytojas] Be€gz:.minu<xiamamas ekster- i
Weinecki buvo žinomi vokiečių I na iš šešių- klasiųv- — viena tak- I
pedagogai.
s<a; šešių — kita, ašėuoniu auk-,’
BUTŲ NUOMAVIMAS
Baltrus Dumbrysč senas Min-i štesnė. Tą patį jaunuolį moky
RL Bendruomenės veiklos
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
taujos gyventojas, pasakojo:
tojas kvotė iš 4-ri; klasiųį Ėmė
» NOTARIATAS • VERTIMAI 1
Tautos šventė Ciceroje šv. An
— Garsas augančio miesto ir | tikrinti. Pakvietė abu ek4ergerų mokyklų mane Taip pat su! nus į gimnaziją. Nė vienas ne tano parapijos salėje šiemet b:u
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTC1X
P
viliojo. Ne gimnazįai eiti, bet atėjo Pašaukė juos per policiją minima rugsėjo mėn. 9 d. 12
vai.
valdininkauti. Mūsiškių maža Į._ nė pėdsakų nebeliko.
tebuvo. Daugiausia, žinom t
Tuomet suprasta ir išsiaišKalbės Antanas uleškys,
INCOME TAX SERVICE
L
gimnazistų.
j kinta. tas pats jaunuolis laikė meninėje programoje solistė Al5529 So. Kedzie Avė. — 778-2231
. Palengva iš papasakotų alsi- egzam nus tuž; Čėsną is keturių dona Pankienė ir muzikas M.
minimu kilo aikštėn netolima’ ]<] ---■- Martyšių iš še- Motiekaitis. Programą praves
ių —
ir už
musų praeitis su visais jos var
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ll.EKTROS ĮRENGIMAI
J
Sofija Palionienė.
PATAISYMAI
gais, džiaugsmu ir negalais. .. i - - Ar žinai kas buvo tas jau
ČIA GERIAUSIA VIETA
Naujosios Zelan dijos vaizdelis
Turtu Chkagos mieste
Paskutinis šiais metais pikni- r
— Ar graži ir įdomi ji buvo7 nuolis?
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose,
t,
kas įvyks spalio mėn. 11 d. Vy- j
— klaupiuniuo tai ir sąžininga L
s
— Ne nežinau.
KLAUDIJUS PUMPUT11 * '
[
erdvę
virš
laiptų;
lubas,
karniių
salėje.
Šiuo
metu
vyksta
degėsių
vaį
— Gal kam, o man ne. Ji bu— Tamstos kaimynas.
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talnun Avb»
Visuotinis metinis apylinkės na- žus; sienas.
lymas ir atliekami įvairūs for Dilelis butas savininkui. Geras inves
vc vienšalė, saunoriška: toliau
— Koks?
Tel. 927-3559
tavimas.
m
į.
;Gesiinant
gi
nuo
vandens
šiek
riu
susirinkimas
ivvks
1985
imlumai
su
apdraudos
bendro

šeimos ir pramogos ji nematė.
Aš tik plačiomis akimis pasi
kovo mėn. 3 d. šv. Antano pa- tiek nukentėjo I-jo aukšto ko- vės atstovais.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Jaunimas pramogose skendėjo. žiūrėjau į Dumbrį:
pirkinys.
Darbini
nkas
”
I
rotoriai
bei
kambariai.Kultūros
Dažnai net mokslo sąskaitom
DĖMESIO
— Iš tokios šeimos.... negali rapijos salėje.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
* liko beveik
Cicero ir apylinkių lietuviai Židinio biblioteka išlil_
'___ iš
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.'
Netrūko ir avantiūros.
būti!
Tiktai
$126
pusmečiui
automobilio
į
— Beveik milijonai žmonių Nebrangus.
— O gabių žmonių būta!
Skubėdamas mane nuteikti; prašomi šias datas pasižymėti ir nepaliesta. Suodžiais buvo apliability draudimas pensininkams,Kreiptis: A. LAURAITIS
skaitlingai dalyvauti.
[ neštos Kultūros Židinio sienos sekė Los Angeles olimpiados, ŠIMAITIS REALTY
Ypač ėst emu tarpe.
Dumb rys tęsė:
4651 S. Ashland Ave^
S. Paulauskas virš laiptų įeinant iš kiemo pu- paskutines dienas ir žingsniavi- Į
— Ar girdėjai apie juos? S
Chicago, III.
— Tamsta, juk buvo artistų
{sės, kur pastatomi autemobi- mą.
INSURANCE — INCOME TAX :
— Ne, negirdėjau.
Tel. 523-8775 arba 523-9191
~~
n
r
■
— Jie pirmieji pagarsino l’e- ir lengvesnio stiliaus! Vienu me
2951 W. 63rd St
GAISRAS PRANCIŠKONŲ ;, Laimingu
.
x
.
tu kolonija ėmė kalbėti apie du
atveju, gaisre is ’’IRKITE JAV TAUPYMO BONUStuvius, fdėja, avantūra.
Tel: 436-7878
. T
J. ’%.
jaunikaičius, Kurie turėjo pasi VIENUOLYNE BROOKLYN^ . žmonių
niekas
nežuvo.
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HELP WANTED — MALE-FEMALE
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buvo išdaužyti langai- Taip pat
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Reikia Darbininky Ir Darbininkiy
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Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

knygą apie

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, via nemeilės veikėjo ir rašytojo atainuninius.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS kariūnu<_ likimąt—

-

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

Čekį rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

D?. A. Gusses — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1901)
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio* jaunas diena* 13
iuairūpininų____________________________
$8.(10

Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais
84.00
Minkžtais viršeliais, tik
$3.00
Dr, A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
£2.05

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiimtu* čekį arba
money orderį, prie nurodytos kainos pri4«iaat SI persiuntk&o išlaidoms.

RENTING IN GENERAL
Homeowners insurance

71-mos ir Mozart apylinkėje
— išnuomojamas 5 kambarių
butas, 2 miegami, pirmame aukš
te. Naujai išdažytas, labai’šva
rus. Suaugusiems. Skambinti po
5 vai. p .p. 585-6481.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

AM

i. H>

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke.. Skambinti
733-1283.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su persiutimu).
Miko šileikio apsakymų knyga
<rLiucija” jau atspausdinta.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. '(Persiuntiirui pridėti $1)
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, n. 60608

taMUMt

Advokatai

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

F. Za polis, Agent
320814 W> f5th St
Everg. Park, I1L
60642 - 424-8654

“LI U CIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autnrių; 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

GINTARAS P. ČEP4NA3
Darbo valandos: Kasdien: nue
9 vai ryto iki 6 vai vakaro.
Šešta cL; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1549 West 63rd Straal
Chicago, BL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

Chk*9<>, III 60629

TeL: 778-8000

DON'T set hU
world on fire

PIRKITE JAV TAUrrMO oONUP

6 — Naujieaoe, Chicago, 8, HL
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