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RASTOS ABI “JUODOSIOS — Peter W. Botha ketvirta
dienį pareiškė, kad P. Afrikos 
juodžiams jis nedarys jokių nuo
laidu.

lo dalis. Tiktai už 15 minučių 
lėktuvo

kitų atstovus -šnipinėjimo tiks 
lanis.

— Gali būti 2 lėktuvo nelai
mės priežastys: “pavargo” lėktu
vo plienas ar pataikė meteoras 
į lėktuvo uodegos plokštę.

WASHINGTON. D. C. — Fe- 
i deralinis valdžios ir įtakingesni 
atstovai aptaria naują įstatymą, 
kuris suvaldys Amerikoje dirbau 
čius šimtus įvairiausių šnipų.
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japonų lėktuvo tarnautoja girdėjo
DIDELITRIUKŠMĄ

Jūroje rado Įvairių sudužusio lėktuvo dalių, duris 
buvo pašlaitėje 

e - * - ♦ — - * •*

TOKIJĄ, Jap.—Aviacijos spe- galėjo trenkti j vertikalę lėktu- 
cialistai bando išaiškintu didžio- vo plokštę. .Gal tai buvo mėta-.
jo japonų transporto lėktuvo 
nelaimės pri^aS^ , ;bėt ’iki iio praplyšio užpakalinės 
meto tikroji nėlaįanęs priežastis dalies lubos, 
dar neišaiškinta. . j. • ,
.^Lėktuvų statybos specia^stai 

mano, kad lėktuvo dallėė meta- 
las galėjo- būti —pervargęs” ir ne 
teko reikalingo stiprumo, lėk
tuvas yra nuskridęs j24O,0OQ skrį- 
dimo valandas. - -' O- \

. Rašte s1,- lėktuvo -kapitono Ma
sami Tankadiama'lavonas. Jis 
pranešė Haneda. stočiai, kad aF 
plėštos užpakalinės lėktuvo du
rys. Jos krito, te. numušė j verti
kalę lėktuvo plokštę, itodėl įek- 
tuvas nekontroliuojamas. /• ■ .

Pasirodo, kad šis kap. Taka_ 
iiainos .spėliojimas, nępasitvirti- 
hO. g-. . '■ ’ “. -

’ Vertikali, plokštė rasta 90 my- 
fių. atstumbjė nuo nelairiiės'wife-, 
tos,.o dųtysj rastos bėveik- nelai* 
mės vietoje,, tįktaiį ..žymiai; 
miaū. ’ j/ ” ' '• '. įjti

Vėliau lėktuvas pradėjo su
kinėtis, o’kai trankė į pašlaitę, 
tai panelę Ociai suspaudė tarp 
kadžių. • ‘ ’ 7

.Jai suskaudo krūtinę ir pilvas, 
vą. ių

Ji negalėjo pajudėti. Ji judino 
ranką, kai užgirdo gaisrinių.-. 
kus.

FEDERALINIAI, KONGRESO ATSTOVAI APTA
RIA NAUJĄ ĮSTATYMĄ

Rusiškoji Amtorg veik nieko neperka, bet turi daug 
šnipų

iždininke.Junt< Očiad;,. atgayusi

nfesijtfivęš <tbkš- stofcrai

Trečiadienį pašlaitėje rastos 
ir į Tokijo nuvežtos abi “juodo- j 
sįos dėžės”.
priešakyje.,

- Abi .buvo giliai įsmigusios : į grįžti į Tokijo ir nusileisti Hane- 
pašlaiię, kai lėktuvo nosis višu da aerodrome. Jam buvo praneš- ( 
smarkumu kirto j pašlaitę. ha, kad gali leistis Haneda ae-j 

Alano kad abi dėžės padės iš- rod rome arba arčiau esančiam; 
aiškinti nelaimės priežastis. amerikiečių aerodrome.

J Tckyo -atskridę--Bceining i T. 
ruvti visi pasikalbėjimai lėktų- bendrovės inžinieriai tvirtino, 
vo priešakyje. Antra dėžė regis-' kad vertikali uodegos dalis pati 
tnayo viską,'kas dėjosi pačiame negalėje išskristi. Kas nors tu- 
Įėktuv^Jdekvįeno motoro judė- rėjo ją-at^deinėti. Krintanti uo*

Senato komiteto nariai- svarsto Įstatymo projektą 
sovietų šnipų veiklai sustabdyti Amerikoje.

Jos buvo lėktuvo
. i kontroliuojamas ir paprašė leisti PRIEŠ 40 METŲ GEN. MACARTHUR PALAUŽĖ

į JAPONIJOS SAMURAJŲ GALIĄ

San Ėrancisko mieste sekr. Weinberger paminėjo
Ii . šią svarbią sukaktį

SĄN FjIANCISKO, Cat —- sekr. .George Shultz^ tuo metu 
rieš 10 metų gen.Doglas Mac- dalyvavęs RaėŽfcb ksra.

Arthur Tokijo įlankoje “Missotr.--------------------
ri” laive, Japonijos gen. štabo — Ketvirtadienį Beirute visą 
narys ,gen. Jošihiro Umeizu p*a- dieną ėjo susišaudymas tarp ši- 

pasfta-’ jitų ir Arafato šalininkų. 10 žipo

Sovietų valdžios įstaiga Am- 
torg bendrovė beveik nieko ne
perka, bet New Yorke ji turi 
nepaprastai daugybę šnipų, ku
rie landžioja po Amerikos moks
lo bibliotekas, turi specialiai Įsi
gytus foto aparatus, kuriais fo
tografuoja iš Amerikos mokslo 
žurnalų pačias naudingiausias 
technikos, matematikos ir fizi
kos naujausias priemones ir sku
bos keliu siunčia Maskvai pa
čias naujausias Amerikos moks
lininku žinias. Rusai patyrę Ame 
rikos įstatymuose esančius ply
šius ir vagia iš mokslo žurnalu ir 
įstaigų slaptas karo ir technikos 
žinias.

— Indijos premjeras Rajiv Gan
dhi vakar pareiškė, kad jis susi
tarė su Asamo sichais baigti ko
vas taip Indijos vyriausybės ir 
Asamo. Susitarimas pasirašytas 
abiejų pusių atstovų-

skis j dųriy§ j? 
jęs>kj^^ą&^akąhįįnaį<; a V. ' 
.^pectaliMti' nori rušaiĘkintUkąs gė.

į- ' ' deg^^^is^iėjo sudaužyti lek<j siiase: |aak°s^ sutartį ir
■ .-1 tuv67dūris,7bėt negalėjo c___Į

Jęigte kąš W^ūSko. pusės, kirto įstumtj į vkjp. : i -kratinę santvarką.
j špąriiur ir jį -iš-.,' - . Į Gen. Umeizu, kilų ginklų rū-

mušė, tai ‘jjųoKioje1 dėžėje”. šis, Pirmiaggia: surado gyvas mp’! šių karių lydimas, atvyko j “Mis 
,'IĄepiksjnas turėtų txuti įregisĖ suraišiojo, .įkėlė į kilpas .ir į suori” išklausė MacArthur pa-

/’U ■ f ?’"'./ ' j helikopteriais nunešė į artimiau-’
fy.Gisniįnėnis -leido, atpažinti gu-. §ias ligonines. Kalbėjo 12 metų 
vušųju drabužius .kad atpažintu Mikika Jošizaki ir>35 metų jo- 
ižvpnus Žuvusių, žmėnių.- . / | sios . matina Hirpko Jošizaki. Są-

. Visfi negalės atpagihti, nes^ ■non^s nebuvo pametusi 12 me-j 
didokas skaičius žmonių sude-jQ Keiko Kovakami ir 28 metui

dūri'1-* dėjo visame krašte įvesti demo- niu užmušta. Vienas šovinys ;pa 
taikė į prezidentūrą.

' GAURILA APIE LIETUVIŲ 
TEISES

— Chicaga išbraukė iš balsuo
toju sąrašų 440.000 žmonių. Jų 
namai išgriauti, o nauji adresai 
neoranešti.Kad nekiltu įtarinėjimų, ru-j 

sai apmokė lenkų, ukrainiečių, 
čekų ir kitų valstybių diploma- 
tinius ą-tstovus, kurie suąnrkinė- 
ja ambasadoms-mokslo žurnalus, 
siunčia į savo kraštus, o ten so- 

! vietų agentai juos surenka ir pei 
siunčia į Maskvą- Rusų pavergtų 

" valstybių ^atstovai išaiškino, ku
riose mokslo bibliotekose yra 
rankraščiai- dizertac’jai, jas fe-’ 
tografūoja ir siunčia tiesiai į į 
Kremttų.

Perbėgusieji sovietu agentai, j 
informavo amerikiečius apicy 
šiuos sovietų planus, bet iki ši >t 
meto amerikiečiai nesiėmė jokių • 
žingsnių Maskvos šnipus savai- ; 

; I dyti. Britai ir prancūzai greitai, 
tokius šnipus sutvarkė. Prancū-1 
zai veik visus rusus išvijo, bet | 
Amerika tokio žingsnio dar nesi
ėmė.

— 12 metų Amerikoje pralei
dęs Ranl Doza grįžo į Manilą. 
Jis'planuoja vadovautu opozici
jai prieš prez. Ferdinandą.

— Iš New Yorko greitasis pat
rulinis laivas praplaukė Atlan
tą, bet nepasiekė Anglijos. Lai
vo dugną prarėžė akmens vir-

ivėlaivis D“iscovery” pa
kilti i erdvę rugp. 24-tai

— E 
ruošta:i diktuotus paragrafus, nuorašą 

įsidėjo į kišenę, Jis gavo kopiją 
imperatoriui Hirohito. Dvi ko
pijos pasiliko gen. MacArthur 
žinioje.

“Missouri” denyje buvo išsi
rikiavę Amerikos, Australijos, 
N. Zelandijos, Filipinų užs. mi
nis leris Romero ir visa eil 
jungininkų kovojusių prieš 
ponus, pagrobus visą eile Pači- turėjo su Lietuvą, kurią jie užė- 
fic<> salų, dalį Naujosios Gvmė" į mė karo jėga- Žmonėms atėmė

CHICAGO. Ill. — Chicago Tri
bune rugp. 13 dienos “Skaityto 
jų Balsai” skyriuje įdėjo tokį Ko 
berto S. Gaurilos nuomonę.

Arlington Heights, Iii. Prašau 
pasakyti man, kuriais sumetimais i 
Sovietų Sąjunga siunčia savo ats- į 
tovus į Suomiją. Helsinkį tartis 
apie žmogaus teises, kada jie su- 

Ja".laužė visus susitarimus, kokius

— Mikika Jošizaki atsako į 
klausimus, o kiti 6 kvėpuoja, be 
sąmonės. Mikika negali praver
ti akiu.vaidintoja Juni Očiai. Joms su

teikta pirmoji pagalba. Gydyto- 
iai yra įsitikinę, kad visos 4 at-{ 
sigaus ir sustiprės. Joms reikia, 
bent 48 valandų ramumos.

Kapitonas galėjo būti iškritęs 
pro praviras duris. Tirštas oras 

, galėjo jį ištraukti.
1 Atskridę Boeing atstovai nori į 

išaiškinti, kodėl vairą paėmęs* 
kapitono pavaduotojas negalėjoj 
valdyti lėktuvo.

IŠ 524, GYVOS. LIKO TIKTAI 4 APDAUŽYTOS, 
į’ 7 ■ ■ SUŽEISTAS JAPONĖS
TOKIJO, Jap. — Antradienio riai. Visus stebino, kad minėta 

naktį sargybinis japonų laivas jū dalis rasta 60 mylių atstumoje 
roję rado lėktuvo dalį, pIudu-(iHio nelaimės vietos.

Vietos gaisrininkai pitmadie- 
nio rytą pranešė, kad rasti gyvi, 
kvėpavusieji 7 keleiviai, bet kai 
nelaimės vietą pasiekė kariai pa
rašiutininkai, tai jie rado tiktai 
4 gyvas moterys- Kiti trys jau 
nebekvėpavo.

Gaisrininkai dvi gyvas mote- nijos išlaidų. Meras nusijuokė, 
ris rado lėktuvo gale, visai prie ranka numojo ir nuėjo savo dar- 
išmuštų durų, pririštas prie sė- bo dirbti, 
ovnės. Vienas gaisrininkas pas-' 
tebččo judančią ranką. Tuojau 
įlipo, atraišiojo nuo lėktuvo kė
džių ir išnešė iš lėktuvo laukan 
ant šviežio oro. Visos buvo va
sariškai apsirėdživrios, o 7.000 
pėdu aukštumoje buvo šalta.

Antradienio lytą pašlaitei! 
helikopteris nuleido parašiutiniu 
kus į nelaimės vietą. Lėktuve 
buvo kilęs gaisras ir užtroškino 
lėktuve buvusius keleivius, dau
gelis visai sudegė. Lėktuvo kapi
tonas, Datyręs apie lėktuvo du- j 
rų pravėrimą, vairą paliko savo 
pavaduotojui, o pats nuėjo pa- 

4 žiūrėti,I kodėl durys buvo pra- 
Prokuroras Richard M. viros Lėktuve oras pradėjo re- Jmper. Alė, Mantautas

Rugpjūčio 19 d — šv. Jonas' 
Eudis, šviesuolė, Patrimpas.

Saulė teka — 6.00, leidžiasi — MacArthur štabe.
Ceremonijose dalyvavo ir

; - - Maskvoje Vlaoimir Brods- 
,į ky gavo 3 metus sunkiųjų dar- 
’ bų kalėjimo už prašymą išleist; 
i Į užsienį.

riųpjančią vandens paviršiuje. 
Lėktuvo dalis buvo vertikali 
uodegos;.dalis, padedanti pakrėrp 
ti;\lėktuvąxkaiiėm-dr:d,ešihedb ”

Jūreiviai -uodegos dalį ištraa-i 
kė. Nustatė, jpg tki’buvo sjudji- Į 
rūsio laivo dalis, joje rasti,šudtf- 
žūsio lėktuvo ženklai ir nume-

Jeigu premjeras Gorbačiovas 
būtų ėmęsis priemenių šiems 

jos, Indonezijos didelį dalį, Ki- pagrindines tikėjimo ir visas ki-į šnipams sumažinti, tai amen 
... ; tas teises, kurias mes žmonės tu į kiečiai gali dabar sumažinti so

vietu šnipu skaičių Amerikoje, jonu metų beždžionių 
Rusams bus uždi austa naudo'i ;o

nijos ir Havajų salas.
Gen. MacArthur įsakė pa-1 rime laisvame pasaulyje. ■ 

tiems ja|x>nams nuginkluoti vi- Robert S. Gauryla
sus japonų karius. i

. į
Visus ginklus įsakė suvežti i 

sandėlius ir užrakyti, o karius 
paleisti iš kariuomenės. ■

Be to, gen. MscArthur įsake 
panaikinti visas samurajų pri- J 
vizijas ir grąžinti krašto gy- j 
Ventoj am s pagrindines žmogaus 
teises.

Impcr. Hirohito priėmė visas 
laikos sąlygas, pripažino Atlan-: 
to čarterį.I’otsris-mo pareiškimą 
ir sutiko klausyti gen. Mac Ar-1 
thur įsakumų.s.

— Bv.rmoje rasti prieš 40 mill 
t u rėjų 

-k re. griaučiai.

CHINA

I

Rugpiūčio 17. — šv. Jacintas. 
Sigutė. Saulenis Baltaragis.

— Vrdolyak paskelbė, kad me
no Harold Washingtonas turės| 
: aiškintis dėl rinkiminės kompa-J

Rugpiūčio 18 d. — §v. Elena ■ laukusi 8b metų.
! Sekr. ( asper Weinberger ją 
Į pasveik no. priminė josios vvro 

sutarties pasirašymą. Tuo metu 
pulk. Weinberger buvo gen.

— Japonų vyriausybė notarė 
patikrinti kitus du lėktinais, daž 
nai nusileidžiančius keleiviams j 
išleisti ir paimti.

GULF

SIAM

M
South China

Ssa

CAMBODIA
KALENDORM.IS

San Francisco uoste. .JAV 
karo laive “Enterprise” susirin
ko JAV laivyno vadai paminėti 
Tokijo įlankoje pasirašylas ja
ponų pasidavimo sutarties 40 
nij?tų sukaktuves.

Į ceremonijas buvo pakviesta 
ir ponia Jean MacArthur, gen. 
Douglas MacArthur našlė, su-

OF
PHILIPPINES

Daley, mero Washington© tėti, todėl paprašė leisti lėktuvui 
priešas, traukia teistnan nusileisti 20.009 pėdų aukštu- 
slaptai besiklausančius mė- mon. I
FO pokalbius SU ŠeinioM lla- Lėktuvo vairą paėmęs tekūnas 
rikis. 4 ■* tuogau pasakė, kad lėktuvas ne- 7;48. Diėgna, palis.

Prez. Fernando Markos leidžia opozicijos veikėjams 
grįžti namo, nes prez. Reaganas neduoda filipiniečiams 
ekonominės paramos, jei Amerikoje tebegyvena opozi

cijos veikėjai.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

NAKTIES ĮVYKIS

• Anuokart einu naktį gatve 
■Grįžtu iš pažįstamų. Gatvė dy 
ka. Tvanku- Kažkur griaudžia 

*griąr tinis.
Einu jn've. Kepinę nusiėmiau. 

D ba t”-" ?efyrai meno galvą! 
■pusto.
> Nežinau kaip jus, gerbiamieji 

piliečiai, o aš mėgstu nuktį ga
tvėmis pagoglinėti. Kažkaip labai
,-au laisvai jautiesi. Gąlima r.

■skomi* mosikuoti. Niekas tavęs
.• .nepūstoms. Galima kažkaip be 
-.lūpe-čie eitį.
.-. Taigi, einu gatvę ir staiga gir-1

siu. Tokia mūsų taisyklė: visą 
naktį sėdėti tarpdury.

Aš sakau:
— Paika taisyklė. Užgaulinga 

gi už uždaru durų sėdėti.
Sargas-sake:
— Aš užgaulės nekeliu. Ir mar 

paėirnn visai patogu, kad mastą 
iiue vagiu uždaro. Aš jų kaip ug 
ules bijau. O kai aš nuo jų užda
rytes. man ir balinęs nėra. Tuo
met aš ramus.

— Šiuo atveju, sakau, tu, tė
vuk. krautuvėje pavaikščiotum, 
savo kojas pamankštintum. O da-

<lžiii kažkokį vaitojimą. Vaitoji-j bar. kaip baidyklė, sėdi visą ųak- 
jųas ne vuitojomas, ar kažkoks, ti kėdei. Bjauru, ar ne? 
slopinamas riksmas, ar balsas.

Žvalgaus aplinkui — nėra nie- i 
ko.

Įsiklausau —j vėl kažkoks vai j
' tojimas pasigirsta.

Ir -taigą, tarsi, kaip iš po že- 
niės. girdžiu žodžius: ‘‘Mfeldžia- 
masįs. meldžiamasis!...'’

Kuri čia virųkošė retyje?
Žiūriu į langus. Gal būt,

man, bus kokia nors naminė
Trukė ivvkusi? Ar kas kita.

' Mt įkaušęs vyras užpuolė savo
žmoną, <x*ba priešingai, anoji jį
bepiibaigianti dildyti?...

žiūriu į visas auksins
'^nematyt nieko.

Staiga girdžiu: kažka< į \ĮikląJ
pirštais bįldių-a. ,

Žiūri n: krautuvė- Ir-žios krau
Jtuvės tarpduryje vieniškoje kė

dėje sėedi senyvas, vyriškis. Ji^
- matyt, saidas. Saugoja krautuvę.
v Prieinu «rtyn. Klausu:

BRIGITA BARDQT GYVA

Savaitraštis " New Veikei 
apte!ąu.šė tris 80-mečius seniukus, 
k-c> ]>rie ko mieliau nprėtų būti 
greta palaidotas? •

pirmasis. seniukas atsakė: No- 
tačiau būti palaidotas gręta Rov-
keleellęrio, Tąi b'-’V° didis žmo
gus, mokėjo ne tik pinigų susi-
dėti, bet mokėjo juos gražiai iš
leisti.

Antrasis prisipažino norįs būti 
palaidotas salią John F. Kenne
dy; tai buvęs žymiausią* Jung- 
.inių Valstybių prez’dentas.

Trečiasis seniukas trumpai ir 
aiškiai atsąkg:

— O aš jau mit^liąų pąjįūęr.- 
ku Brigita Į&rdot

— Bet gi Ęrigitų Bardo; tebė
ra gyva! —- pertraukė seniuką 
klausėjas.

— O aą ką? Miręs? klausiniu 
atsakė įis,

* * *
ĮKVĖPIMO PAGRINDAS...

Vienas į modernizmą linkęs 
dailininką^ piešė saulėlydį kū
riau? nesigailėjo rąudęnų, mė
lynų ir žalių spalvų brūkšnių.

, Netoli jo stėvėio apysenis 
žmogus ir žiūrėjo į piešini.

"Tamsta, tur būt, irgi turi gam

ma-! 
see-!

Jis suko-
— Ką tu meldžiamasis! Argi

iš galiu į krautuve įeiti? Man
būtų rnalopy įeiti, bet tosios du
rys į krautuvę dviguba spyna 
užrakintas aš ten neįeičiau.

— Vac^pasi. sakau, tu, tėvuk,!
sėdi ir eį«)i sargybą tarp dviejų tos grūžie pajautimą? klausia 
'uždaru durų? * . dailininkai. Ar tamsta matai

‘ Sargas sako: I temstančios dienos šviečiančias
-y Iš tikrųjų, tam ir yra... O ko I spalvą? Ar Tamstą pastebi raudo

tu prie nxmęs kimbi, aš resu j nas tr geltoną* ąaląs^ kurios sau- 
prauin! Pripylei man vandens ir ėQr dangau* pląukięjį. A?

inatgi išsidraikiusius debris ant 
! išblyškusio mė^iulio?'’

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvuži

ATSKAUKPIAS ! DIDŽIAI GERBIAĮU 
PONĄ GIRTUOKLJ 1

Visieias iždams sypylei tu duoklę, 
Be tavęs būt bankrutan paskendę, 
Atidžiai gerbiamas, pone girtuokli, i 
Į tave aš kreipiuos čia šiandien.

Ar žinai mes įsteigiame uniją, 
Sustreikuojam ir geriam arbatą.
Griū'a du milijonai saliūnų, 
Visos karčiamos kojas pakrato.

Ii* parapijų klimpsta į balą 
Piknikai: Jurgio, Kryžiaus, Antano, 
Kai nukvitinąm gerti mes ąlų, 
Tuos sugriaunant statybą ir planą.

Na, ir rauda baisiausiai Naujienos,
Verkia Draugas, žiūrėti net miela:

Koks čią pelnąs, jei geria tik pieną, 
Coca, ęolą arbyi džindiirielą ?

Ir Four Bouses nuvys Kaip žibuoklė, 
Ir suks galvą dėl biudžeto meras, 
Kąi. tu,! gerbiamas, pone girtuokli, 
Vieną, dieną nukvitinsi gėręs.

^whiskey, merginas ir .dienos, 
Martelio trys žvaigždės -yis drebą:

Kai; Konjaką tik pakeitė pienas, 
j visokiam judėjimui grabas.

ti, lietuvių kalbus nemokan
tiems. - , 1

;. — Su Di unga ąš nesutinku. Jis v 
ĮĮiįUgo skąįjytąjus atbaidys,: 
fcąįp .atbaidė žmones puo ‘‘Ke-- 
ieįvįp'’-Jpū Vąliylįs parašo, tai; 
ių i-ąšįuių, verta peržiūrėti, bet ’ 
!^ąi VąUųlaįtK išsitiesia, tai gak 
tųįįaų lįęskąityt^, tikros nesąrno-

— Sveiį.ą$ gytras. Malki.
— Dėkui, Tėvai, kad pramokai 

sutiktą, žmogų pasveikinti.
— Minty&į ąš pasveikinu l^iek 

vieną. f'
— Tai kaig Tavo, Tėve, ramtis 

sutiktas žrnęgus gali atspėti, jei
gu tų jąnį žudzio uętari?
— Ne visuąiųęt reikia nusiįėnk- 

ti, kad ^rtiktąs žmegus ž&otų.

.įsiems iždam supylei tu duoklę — 
Išdidus ir garbingas tik būk. 
Didžiai gerbiamas, pene girtuokli, 
Kelki pilnus stiklus Sunny Brook.

eik sau su Dievu. Tiktai reali 
miegoti kliudai. Tarški, kaip .šar 

— ne, į ką.
Srirgas.bąįgė gerti savo van

deni nn^išU^tė rankove bumą 
ū- aVrvGrke, norėdauia^ šiuo pa
rpei vii. kad audeneija baigta.

Aš nu-gpglinau tolyn. Irme be 
;dqmųjiro dabar žvalgiaus į kitų^ 
krautuvių duris Vienok ršidfei^ 
’Taktiniu vargti pavyzdžio 'aš ne- j 
bemaSau.

Namo aš parėjau vėlai. Ilgai j 
varčiaus' lovoje. Negalėjau už- 
nigti-.-Visą Laiką galvojau: ar ne- 

••>alin\a išrasti kurį nors, eiektris- 
ką prietaisą. ka<l jisai sutaiška
la, 'ei kas norsHbrautusi į krau-į kos «.dėuė Anupras atsistojo eiti 
yurvę? O dspraūsiti užrakintų du- 
•;ų tarpan gyta žmogų kažkaip 
užgaulu-ii’ kartėlinga. Vis dėlto 
žmogus — gamtos karalius. Ir 
’’prausti jį į plyšį; lyg į spąstus, 
kažkaip* keista...

Paskui aš pagalvojau, kad gal 
’uit, tokie elektriški prietaisai 

išrasti. Sakysim, užmini ko 
:a slenkstį — ir staiga pasigirsta 
griausmas ir tratėjimas. Bet, gal 
būt. tai dar neisisavinta. o gal. ir 
brangiai kastuora, arba dar kas 
’lots -'kokia nors technine kliū 
• is, jei/ šiam reikalui samdo gy
vąją jėgą.

Pąskėi mano mintys sumišo, ir
:« užmigau. Ir sapnavau, tarsi, kėtli laikyti'bumą užčiauptą, 
ateina prie manęs šis raktinisv 
sargas ir suduoda man puoduku 
Į petį/Ir čia pat sako: “Na. ko 
d tu prie sargų kimbi’ Gyvena 
me tyliai taikingai. Saųgojam. 
O tu lėrndi su s^vo ;
^ų- karjerai F kenki./’

P.isku-i šę> >apna> pasikeitė ki-1 pabudau pusėtinai gerai n irstei- 
’ ' 1, surk^

aš!

5 Sauga- kurčiu bątsu sako: 
£ — Meldžiamasis, kelinta va-.
2 rinda_ • • . , ■
2 —-Keu.iriOĮį, sakau.
-J — Ak. sako,-dar dvi vąĮąųdas 
įsėdėsiu... Ar -neprileKtuni man, 
į sako, vandenuko, Atsuk krantu 
*tą prie rūsio ir prileisk į puodu- 
X ką. Matai, gerti iržsimamau. 

’g Tvanku! .; . ..
ą čia ]i.s pro Išmuštą viršutinį 
B stiklą paduoda man puoduką.
«Ir aš patenkinu jc prašymą. Pas 
*kui ktacįsiu:
* — O tu. ar sergi, kad paS ne
įgali prisileisti?
? Sargas sako;
2 — O man malonu būtu prisi 
įleisti. Truputį paėjėčiau, prasi
* mankštinčiau. Bett išeiti iš čion 
jjnegaliu : aš gi iš gatvės pusės už-
* rakintas.
? — Kas gi tave užrakino? —
f klausiu. —-Tu gi žirgas. Kam

“gi tave už ra kine j a
Sargas sako:
— Nežinau. Man^ vi>arfa užda

ro. Nuogąstauja kad nutolsiu 
nuo krautuvės ir kur nors ^uhs- 
teisiu, o tuo kuku vagis 
apkraustys O jei aš sėdžia tarp-j 
dury, tai nors aš ir užmigčiau, Į > - ,______
vagis pro mane riępi aeis. Jis ant n\ kažkokiu lensfvapėdiškū
anęs užlips, o aš riksmą pakel

“$«”•. tarų žmogus. “nuo to 
laiko, kąi įsįojąų į abstinentų

tai pilniausiai sų tuo sutinku. J 
Tiktai Chieagoje yra lietuvių 

kąįbas katedra, už kurią lietu-

'^ADedė Anupras buvo - didelio 
ir sykį nuėjo į. kino teatrą. 

vVoą rodyti, kaip už-
nfi‘ pakulyje vienas jį niųktęręjo, 

šnibždėdamas: — Ar nesisėsi! 
t'Jgpi netrukus, ir kiti užpakaliniai 
ppędėjc murmėti. — Sėstis! Sėą- 
•asUTeatre įiestovėti!

■ 1 Šiaip taip iškentęs iki pertrau-

! laukan, kai tie, kurie anksčiau 
■ rėkė, kad tęstųsi, dabar vėl su- 
n^irmėjo: “Tai bešąrniatis! Net 
ant kėdes atsistojo!

XJATS\TURI --UŽSIČIAUPTI

•. Meškeriotojas tupi ant upės, 
kranto ir laukia. Eina pro šalį 
,-eciutė ir;sako jam:

— Man atrodo nežmoniškai 
žiauru, kad vargšė žuvelę kab- 

: liuku už burnos traukiant. Jai 
.-ataudų.,.-

Patylėjęs^meškeriotojas atrė
žia: , -,

— Niekojai neatsitiktų, jei mo

•Supuvęs medis braška beb V£tS- 
ką, sveikas —trakšt, ir nulūžo.

Gegutės'balsu skurdo nenusi-
ambicija. Mū- kratysi.

šokiais, ir dainomis. Ir n. t M. Ząščenko

IT’S AMAZING!

— Jei nepasakysi, taip ' kaip
jis žinos? £• ■ -j?

— Ną, gerąį, kai Ui! nųęinĮčį ’ yjai labai brangiai moka. Neiį
katedrą, iškla'ūsai ^tfekaitos,“• o ***— x_..x ...- .n.. -
vėliau išeini Į'kiemą^ir a'fei^ė- 
dęs šalia xtųde»tės, nieko jai nę- 
tardaųiąs. Set tu tuojau žinai, 
ar ji .nori, kad tu šalia jos atiii- 
sėstum, ąv rte..Ji tau nieko, nesa
ko, bet tu žinai. Be kalbos yra 
šimtas būdų, kad ji tau pasąky-1 
lų, kad jai patinkant as tavo sgs.-;
telėjimas. Tu pats ją paėsti, ię j taškai; kalbančiom ūkininko še.i- 
žinai. Tai tas pats ir su kepurės; aion, tai lietuviškai greičiau pją- 
nūsiėmimų, nąsilenkimu ir pą-. tuoktu, ijegu katedroje ię ųeręi- 
sisveikinimo žodžių ištarimu. • i kętų. tąip brangiai mokėti.

— Taiėia tik sp^iojimas, — ; į -A Tėvąk tu man šiandien gal- 
sakė Maikis.

— Spėliojimas, bet tikras.
— Okas liečia katedrą tai la? 

bai abejotinas.
— Ar išėjęs iš katedros nepri- 

tėdi prie studentės?

viena kita tauta už savo kalbąs? 
. katedrai taip brangiai itemdkaį ■. 
r kiek ųiųką letųviąi. Męka už tai,d 
Jį;ąd kątedsar vadųvąuja gro-iiaiy 
kurie, liętuviškąį nemoka. Lietu-1 
yiai mėgstą dirbti, moka taupyti, 
leidžia, savų vaidus. į mokslus, 

’ bet .neųioka pasii-ū^kti profeso 
i i-ių. Jei leistų savę vaikus lietų-

Ir Blue Ribbon tegu draugai-, ima
Ir už uniją geria po šąįą ...
Pq velnių eis visi parengimai, 
Kai pradėsim vartoti Arbatą.-..:..

;rf'J Saliūrias

' /ą vėsai suntaišėi. Aš nesusigau
dau . ' .
— Ar tų nematai? Ar tau pro- 

tąj už rązumo nenuėjo? Kaip 
gali katedra lietuviškai išaiškyti, 

į jęį katedros, vedėjas jugos-lavas.
— Kaip aš galiu prisėsti, jei.-: Ąr tas. ji gosią vąs. makedonietis,

gu ten studenčių nėra. . įųlgaraš, .juodĮęalnįetis? Ar ne-
— Tai kur jos’dingo9 Ar jo/!>ųs. ta pati Kirilo ir Mętodėjaus 

lietuviškai nenori-mokytis? r epų b.ulgarų kalba, — baigė aiš-
— Mokytis ids norėttj, bet ne- F kinti Tėya.s.

turi tokios didetęs sumos mokė; į? * ' - ------- -------

RYTIEČIŲ- IŠMINTIS ;

• G?i ian uždgųgtf žtuvis. ne
gu gainioti katę. — Japfifcai. į

• Noi , :. višta -r nededa Kiau
šinių bet į kiauši tų aįjfčš hemai 
ūysiu. — MaUagxsJtaripeiiu.

• Prie •. tušo piršto druska ne
limpa. — Korėjietei.

• Įsbitv ma. toli,- .Kumštis af 
ti. — Korėjiečiai. > .

• Nuo ^rąsinirnų «l«*r 
nemirė Indai.

But

Jųręjiąmąs. vaikų.’ nesigirk 
turtu, — Ceiloniečiai.IJVU

. 1 Ir bulius be ragų giiusta. — 
-krabai

* Vačna kupranugarį utinėj-i 
1 nė dėl to, kad jis būtu švarus, 
bet dėl to, kad ji būtų soti. — 
Arabai.

, •-Liežuvis yra tam, kad išsau- 
’ ■*o:.ų galvą. — Arabai.

1 4 P-rotiu^ipi pakanka mirkte- 
>tcjimo, kvailiui kumščio reikia.

— Indai.

GOTIŠKAS ANEKDOTAS

Vienas škotas pasilipo taisy
ti stogo it paslydęs pradėjo kris
ti žemy#. Prakrįsdamas pro vir
tuvės lahgą-jis spėjo žmonai iiri- 
šąųkti: '

— Šiandien virk pietus tik vie-, 
imi asmeniui! . <

* * *
DIETA

— Mudu su savo vyreliu nuo 
šiol pasidarėva vegetariai!

— Tai ką; daktarai- uždraudė . 
mėsą valgyti? 5? -. ’ <

— Ne daktarai, tik bučerK 
kredito nebeduoda...' • į

PONIOS PAPŪGA

Viena ponia turėjo kalbančią 
papūgą, kuri tiek keikdavo, kad' 
ponią stačiai iš proto varė. Vie
ną, dieną netekusi kantrybės ji 
pačiupo papūgą, suglamžė, ap
kūlė ir įmetė į šaldytuvą.

i

Vargais negalais atsipeikėjusi 
papūga pradėję • dairytis ir pa
matė padėtą nupeštą ir kept: pa
ruoštą viščiuką. Pakreipusį gai
dą papūgą pasakė: “Norėčiau

žinoti, ką šis paukštis bus necen- 
žūrriškai pasakęs....

* *
PAVYZDINGAS VYRAS ■

Sekančią dieną po vedybų Ka
zys atsikėlė anksti, užstatė kavą, 
paruošė ŲŽkąųdą, išvalė savo ir 
Jąiiės batiikiis. Jane iš lovos ste
bi savo mylimo vyro darbą. Ka- 
zyspaęinodą įąi pusryti į lovą, iš 
vala^grindis, Įšpląirna indus-

'—Kukį piiiku vyrelį aš turiu 
— pasidžiaugia: Jane.

— Tu matei, kaip aš viską dir
bau? — klausia vyras.

— Mačiau, brangusis.
— Labai gerai. Nuo-ryt dienos 

tu turėki visa tai daryti...
* * » ’

VIDUJE

Kaip jus atidufrot, šią sardin
ių dėžę?”

Visas instrukcijas rasite vidu
je”. V

* * *
— Kelneri, štai mano vypo stik

le žilas plaifkas!

Is to matote, kokį seną vy
ną mes svečiams duodame.

KAIP GYVENA PAVERGTOJ
‘ * LIETUVOJ

Nūdienė Lietuvą — ^ąip kalė
jimas i kurip gneškambąrį įsi 
leidziaiųii svečiai, bet kurie nįa- 
kur daugiau nueiti.

0 Kaip tenai gyvena? O gi; 
uyventojai gyveną per vieną 

'puštą. Tas pušta* esąs, pridėtas 
I prie |Qpų. Reiškią — tyįek! Ko- 

iūkiečiai!—* gyvenu per tris pįiš- 
|ltts. Reiškia ‘^trijįj pirštų kombf- 
; nacija” — špygą. Kitaip ^tkant, 
I nieko negHtiiią. Senieji.gyveirtu-

v jai, kurie daugiausia Lietuvoj 
niekas L '■’riesi prekyba. lUbar gyveną

j per du pu štų — reiškiu — daro-
i bisnį.- IntelįgenųL' (bu- 4

ts< iAtcf-i’ - .<2 i .< • * t**rtrfci) gyvęnąųti i$ ketinių piU-j 
rų — reiškia’ — uz grotų. O ti>ii- 
v£ ^.'‘JirUpgesgi įę-.oggb — gy- 
retU ii pęak.ų
atkiš* rartką. Įn ašd išmaldom.. . .

" Tūkstantis Šypsniu” I Sestądiėnif

• Kl> apfiv<f 
: Tiišką p,, dedą 
iniečiai.

• Ję. A4.&4 tetetMiaru ^įAsĮ 
rr.ilčų, 1? dinjatul kauliu krtftų 
— Arabai. adiems Sat..- Mon



DETROITO NAUJIENOS
ALB RADIJO KLUBQVEIKLA kė, talkino dangei organizaci’-

• T . ’fhAL- m išvykoms ar parengimarrs.Jau klubo vadovybė niosia-jJ 
ai didesniam renginiui, tai yra. '■ 
keturiasdešimt metų gyvavinj? 
sukakčiai paminėti, šventė., ku
li numatyta iškilmingai atžymėti 
tąi yra<spalio' mėn.‘ 19 d., Dievo. 
Apvaizdos, parapijos salėje, Mi
nimam įeikalųi, valdyba $usirin^ 
ko rugpiūčio 7 d. posėdžiui ap
tarti bėgamiem reikalam. Jau 
yra numatyta ii- meninė dalis iš, 
Toronto j‘Gintaras” ansamblio 
dainos vienetas, vad. Giedra 
Paulionienė - Rinkūnaitė ir Det
roito tautinių šokių vienetas 
“Audjnys?’ vad. Rusnė Kasputię- 
cą r Baltrušaitytė.

Posėdžio metu buvo aptarti 
visi svarbesnei reikalai ir nu
matytos išlaidus. ; Taip pat nu
tarta kreiptis ■ į visuomenę, kad 
ši reikalą' paremtų. Po visų dis
kusijų padarė valdybos keletą 
nuotraukų, šios šventės proga 
bus išleistas specialus leidinys, 
kuri paruošti pavesta redakto
riui •- pranešėjui Stasiui Gar- 
liauskui. Sekantį kartą Naujienų 
skaitytojus informuosiu plačiau 
apie ruošiamą minėjimą.

At S-

jų išvykoms ar
F Ištiną dešimtmetį talkino Detrci- X| . « . v.I to organizacijų centrui ruošiant 

festivalius prie Detroito upės. 
Sofija aukštųjų mokslu nebuvo 
baigusi, bet turėjo gerą atminti 
ir nepaprastus gabumus kulina
rijoje. Velionė Sofija visus mylė
jo ir ją visi mylėjo. Dievo Ap
vaizdos parapijos šventovėje po 
gedulngų šv..mišių, kurias at
našavo tiys kunigai: klebonas 
kim. Viktoras Krisčiunevičius, 
kuris ir gražų pamokslą pasakė, 
kun. Valteris Stanevičius ir kun. \ 
Alfonsas Babonas. velionės kū

mas, ilgos vilkstinės automobi
lių palyda nulydėtas į Holliso- ‘ 
pulckre kapinių mauzoliejų am- ■ 
žinam poilsiui. Nubudime liko j 
dvi seserys: Monika Salasevičie-i 
nė, Marcelė Vaitkūnienė, Edie« 
Sasas - Salasevičius su šeima, j 
Lenie Salas - Salasevičius, Ab
doną Bačkaitienė su šeima ir ki-! 
tt giminės bei artimi draugai- Vi -1 
si palydėjusieji parapijos kavinė- ? 
je buvo pivaišinti.

Ant, Sukauskas

NAUJAS ambasadorius SIUVĖJASM. ŠILEIKIS

šiais metais miestas alkoholio iki jų -švykimo ai’b.t ištrėmimolama penkis kartus daugiau ne
va Vakaru Europoje Slavu ra- gamybą sumažino 8 milijonais į užsienį.
ei alkoholizmas sudaro didesni rublių. Tos lėšos bus skirtos vai- 

pavojų už bet kokį atominį karą.
Stat^tikc> daomenimis negali
na remtis nes, pavyzdžiui, mu- 
admonų respublikos alkoholio 
labai mažai nautu/a, to<Ul vie
nam rv^ui išeitu mažiausiai 20 

! htru metams.
j To pasekmės, bloga sveikata, 
! darbo dierų praleidimas, krimi- 
j nuliniai nusikalusiai, šeimų ar- 
j ivinui. nenormalūs gimimai ir

I

Tai ką tuo reikalu naujoji Gor
bačiovo valdžia daro?

Pasižiūrėkim, kas dabar vyksta 
Jiijanovsko mieste prie Volgos. 
Mieste, kuriame gimė Leninas. 
‘;ia ir pradėtas aiitialkoholizmo 
eksperimentas, kuriam vadovai! 
ia mie-to vykdomojo komiteto 
pirmasi- sekretorius Genadijus 
Kolbinas.

MIKE ŠVIESIOS ATMINTIES Sven*os L1UC1ĮOS valstybe An- 
' _ -i tilų salose, kun yra viena ma-

’žiausių pasaulyje, atsiuntė į Va
tikaną savo pirmąjį ambasadorių. 
Priimdamas diplomato skiria
muosius raštus, Jonas Paulius II 
pasidžiaugė šiuo Įvykių, pažy
mėdamas, kad diplomatinių san
tykių, užmezgimas su užsienio 
kraštais suteikia proga Apaštalui mėnesį supažindino savo skaity- 
Sostui stipririti taiką ir santar-Į tojus su alkoholizmo problema 

;vę tarptautinėje plotmėje, ugdy-j Rusijoje ir kovos priemonėmis, 
: kurias naujoji valdžia pradėjo 
ar numato {vykdyti.

. . . , . Prieš kiek piko Maskvoje ėmė
priėmė ambasadoriaus kvietimui skIisti gandai;įad degtinės kaina 
aplankyti Šv/ Liuciją, kuri 1979 j bus dvigubai ar net trigubai pa-

L . i. S.} DRĮŽIENĖ

.Sofija Drjžienė,. sulaukusi 78 
mt., ilgai nesirgusi pasšmhė 1985 
idt. rugpiūčio 1 d? Velionė kilu
si iš Šakių ąpskr. Slavikų ūki
ninkų’šeimoje. Kaip ir daugelis 
rrtųšų, ’veržiantis rusu armijai į 
Lietuvą, abu su vyru Stepu (jau 
miręs}■' pasitiiaukė Vokietijon. 
Kur| laikė ; pagyvenusi lietuvių' 
stovyklose 1949 mt. emigravo | 
Ameriką Dėtroitan.' Čia gerai 
įsikūrė ir gyveno pasiturinčiai. 
Buvo pašarvota Henris laidojimo 
koplyčioje, .Farmington. Rožines 
atkalbėjo Dievo Apvaizdos pa-:, 
lap- klebonas kun. Viktoras 
Kriščiuiievičiuš, Laidojimu rū- 
pinosi laidotuvių direktorė Jo- 
landa Zaparackienė, kuri ir ab- 
sisyeikininią Įsu velione pravedė 
Perskaitė laidojimui pritaikintą 
eileraštj. išvardino visas organi- 
raeijąs,- kurioįns.vpKopė priklau
sė įr l kurios j pareiškė, užuojautą 
AtsisveiljuĮpijis^ų^} žddį . tarė 
jos raegsĮžunbs-įbrganigaci jos Ra-- 
d.ijo;ikluboGogebs 
ir kitų ‘dtgairižącijų atstovai Ve
lionė Sofiją buyoįgeįa šeiminiu-

ti teisingumą ii’ skelbti morali
nes ir dvasines vertybes, kurios 
kilnina žmogų. Popiežius mielai

metais pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe. Jos teritorija užimą še- 
čių šimtų kvadratinių kilometrų 
plotą, gyventojų yra 122 tūkstan 
čiai.

ŠIMTAMETĖ

Adelaidėje, Australijoje, 
nanti Marija Butąuskienė 
13 d- sulaukė 100. metų amžiaus. 
Tą' proga ją pasveikino: britų ka- 
ralienė^ ir Australijos valdžios 
atstovai.

LENINO MIESTO EKSPERIMENTAS

Paskutiniu metu prasidėjusi 
priesalkoholinė kampanija Sov. 
Sąjungos spaudoje, atkreipė dė
mesį ir Vakaruose. Britų dien
raštis ‘‘The Guardian” gegužės

gyve 
kovo i

kelta, įvestas normavimas — as
meniui butelis vodkos mėnesiui. 
Valdžia pradės griežtą kovą prieš 
uirtavima... k— **

Sovietinėje sistemoje įprasta 
pirmiausia paskleisti gandus, pa
gąsdinti žmones. Tačiau kai pa
galiau oficialiai apie tai praneša
ma, žmonės tada džiaugėsi, kad 
valdžia visgi padarė tam tikrų

'nuolaidų”, nes galėjo būti dar 
blogiau.

Vodką Rusijoje pradėjo ga
minti penkioliktam šimtmetyje 
ir pradžioje pardavinėjo ją Ntas- 
kvos “Caro bare”, kuris buvo 
pastatytas toje vietoje, kur da
bar yra GUM departamento di
džiulė krautuvė Raudpųpjoj aikš 
tėj. ’ |

Sovietų pilietis p^įfee|us su
naudoja 11.5 litro gryno alkoho
lio ir 3,5 litro Danių gamybos — 
samagono. Tačiau oficialieji vals 
tybės statistika skelbia, kdd vod
kos ir konjako sunaudojiĖias šie 
kia 8.5 litro asmeniui metuose.

Akademikas Fiodoraš.;Uglovas, 
Lenino premijos laureatas, buvo 
pradėjęs kampaniją prieš visiš
ką alkoholio uždraudinią Kovo 
2 d. “Sovietskaja Kultorh” žur
nale rašė, kad Sovietifoje išge-

K

^LITERATŪRA, Hetuvftj literatūros, meno L mciš-

fršvšg, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Strnkoe 
7. Rankflo, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr 1 
ReUaua įtraipsnlai bei rtudljog, Iliustruotos nuotraukomlf c 
R. K. Cfuriiosio. M. ftfleikio, V. Kašnboa, A. Rūkštelėa Ir A. Vara

< DAINŲ IVKNTfS LAUKUOSE, poetės, ralytojoe Ii ta 
Calf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
fventei befj JtĮ istorija Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojaz 
Heras, gėrintis autorės puikiu itiliumi Ir surinktais duomenim!

> VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke xprab 
tu Juo® Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi 
gyvenimo bruožų apraiymM, bet tiksli to laikotarpio buities Bh 
natūrinė atudija, auskintyta skirsneliais. Ti 200 puslapių toy/

Jfcmial parwlyt* «tudija epie Rytprūriua, remiantis Pakalnis 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraėyma! įdomūs kiekvienai 
SetuvJuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam 
vitorardHų pavadinlmai.Ir Jų vertiniai j' vokiečių kalbą Labs 
■M<ngo> S3S pust knygoje yra Rytprūsių tamriapia. Kaina V

> K4 LAUROS LIMB. palytojo. Petronėlės OriBtaftėi ab
mlnSnal fr mlntyt tp1* wmenl> Ir rietas n«prft Lietuvoje Ir pb 
maiziali bolleviiij okupacljoe metai*. Knyga turį >34 puslapiu- 
bet kainuoja tEk . . i,. •>

> JULIUS JANONIS, poetą* fr revolludonleriua, nersrpnt 
tai fr klaidingai Interpretuojama* gyvenime fr politikoje; tik > 
ftrgfo Jalinsko knygoje »ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir pa 
tlją. Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju ui imogaua tei»* 
Knyga y-a ffideMo formato, 365 pu*lapiv kainuoja M,

< IATYKIN18 NOVTL1S. M. Bo^enko ktryba, J. Vaialča-
mfinf jpM. fcaypoj* yra M aąmo^no novelli. Kains I?

frnifj fxiwHnnl NsvTfMeM, 1TW 8a. W*Mo4 fiL, 
w MM ClBrihHH Brffe Mr iff

MV

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Hi

* SlFESTIN'GAJ IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 
DU3CYNAI • KOSMETTKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
f vsL ryto iki 10 v&L vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. ELHLMAN, B.S., Registruotu vaistininixi

Tel. 476-2206

Kiekvieną rytą specialūs “dar
bo drausmės inspektoriai” vyks
ta į milicijos dabokles ir užsira
šo pavardes girtuoklių, areštuo-

1 tų ir laikomų ten išsiblaivyti. Jų 
pavardės pranešamos darbovie
tėms, spaudai ir televizijai. Gir
tuoklis praranda darbo pinigi- Į 
nes premijas, mėnesinę atostogų 

' algą, netenka viršvalandžiu ir ne 
gauna iš profsąjungos atostogų

; talonų. Jis taip pat praranda dar
bovietės valgykloje maisto papi- 
ginimą, nors leidžiama ir toliau 
ten maitintis (žinoma, už bran
gesnę kainą). Be to, nustoja ei
lės gauti nau'ą butą, pirktis au
tomobilį ir kt.

Alkoholio krautuvės, kurios' 
j vra netoli mokyklų, fabrikų, sta-. 
I tybų, teatru ar centrinių skverų, 
j uždarytos. Gatvių kioskuose par- 
I davinėti degtine uždrausta, o j ..
I šalutiniu gatvių mažytės užeigos, 
kuriose buvo galma gauti su- 
muštinių ir alkoholiniu gėrimų,' 
taip pat likviduotos.

Komjaunimo organizacija įpa
reigota kontroliuoti jaunimą ir 
prižiūrėti, kad jų klubuose fr šo
kių salėse nebūtų vartojama svai-1 
galų. Komjaunuoliai savanoriš
kai patruliuoja gatvėse, seka ir iš
aiškina vietas, kur jaunuoliai 
renkas išgerti, ir praneša mokyk
loms ir tėvams.

Darbe meistrai ir kiti prižiū
rėtojai turi atsakyti už savo dar
bininkus ir pranešti, jei jie dar
ban atvyksta ^irti, ar darbo me
tu išeina išgerti. Prižiūrėtojai taip 
pat gali netekti atostogų privile-’ 
gijų.

Didesniuose fabrikuose atida
rytos specialios krautuvės retes
nėms ir prabangesnėms pre
kėms. Gave alga, darbininkai 
tuoj pat gali jom apsirūpinti ir 
tuo būdu mažiau pinigų nunešti 
Į degtinės parduotuves.

šių sunkos produkcijai, liuksusi
nių prekių gamybai. Tai turės 
kompensuoti tas pajamas, ku
lias miestas anksčiau gaudavo iš 
degtinės.
• Ulijanovsko pirmasis sekreto
rius jau pranešė, kad eksperi
mentas pasisekė: sumažėjo 6.3 
procentais darbo praleidinėjimai 
ir našumas pakilo 6 8 proc. Ta-. 
čiau Įdomus to pranešimo vienas 
faktas — alkoholio sunaudornnas 
sumažėjo tik L1 proc.

Yra ž’niu, ksxi panaši progra
ma visoje Sov, Sąjungoje bus 
įvesta jau šiais metais.

Įdomu tik, kaip naujoji šluoja 
— Gorbačiavas — pasinaudos tra 
licinėm sovietų priemonėm, so
cialinių spaudunu, komjaunuo
liais, savanoriais milicininkais, al
koholio kainu pakėlimu ir kitom 
priemonėm.

Paskutinį kartą, kai degtinės 
kainos buvo pakeltos, krautuvė
se atsirado cukraus trūkumas. 
Rusai padidino samagono gamy
bą.

Atrodo, kad alkoholizmo prob 
lema yra ypač rimta — jos neiš
spręs komjaunuolių talka ir pra
banginiu prekių krautuvės.

Perspektyvos tikisi susilaukti 
tautiečių paramos skleidžiant ir 
stiprinant nepriklausomą minti 
ir nenorėtų likti vien tiktai po
grindinės spaudos gerbėjų slėp
tuvėse”

Perspektyvos, 1978- Nr. 1

KALBOS KAMPELIS
Žodelio “Ne” rašymas drauge 

ir atskirai.
Žodelis Ne gali būti arba da

lelytė arba priešdėlis Kai jis sa
kinyje eina dalelyte, tai papras
tai tik paneigia kito žodžio reikš-, 
mę, pvz., “Juoda duona — ne ba 
das. Tas įvykis visai ne juokin
gas. Tai ne mano pieštukas. Ne 
visada ir jam pasiseka”. Taip pat 
žodelis Ne, eidamas dalelyte, ga
li reikšti prieš — priešą, pvz. 
‘Ne darbas, o žaidimas jam dabar 
rūpi. Jis čia atėjo ne mokytis, J 
tik išdykauti*.

Kai žodelis Ne eina priešdėliu 
tai pagrindinio žodžio prasmę jis 
pakeičia priešinga prasme, pvz.: 
“laimė — nelaimė, geras — ne- 
garas, myli —; nemyli” ir pan.

Dabartinė lietuviu kalbos Ta* 
šyba” *

?or constipation relief tomorrc
> 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 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., I9S2

WAV/.

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

GI tomu — ................................ .   — 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ___ $6.00
D dalis, 229 psl.____________________________________ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.-------------$5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atiiminimat 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __$4.00

6. J. Vencį*ve*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
50 psl $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60606 siųs
kite čekj fr pridSkta vienĄ dolerj pereivntimo Ižlaidoma.

® ‘‘Okupuotos Lietuvos pogrin 
džio spauda. Perspektyvos dės sa 
vo puslapiuose ne tik origina- 
lucdus straipsnius, bet ir dides
nės apimties studijas, kurie šiuo 
metu oficialioje Lietuvos TSR 
spaudoje negali būti paskelbti, 
taip pat bus dedami i.r vertimai,';' 
tačiau tiktai tu aiitoriu, kurie’ 
gyvena arba .gy veno'. Tarybų Są
jungoje, bet dėl'savo Įsitikini-

— Į Casablanęą suvažiavę 
Afrikos valstybių atstovai pla* 
nuoja apie vieningą Afriką, bet 
nepajėgia susitarti.

— Praeitą savaitę buvusiam, 
prez. R. Nifcsonui buvo išpiau- 

...tas vėžių užkrėstas gūželis už
pakalyje užsies. žaizda gijū.

_ _ ., , I > Lengviausia meluoti tam
mų yra arba buvo persekiojamu kurs yra-atėjęsiš tolo, (ispanų).

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia' lietuviij fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti; ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. /vY-

- SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS- MTTJ-TONTTS doleriu 
apdraudų savo ‘•nariam*. j ’ \

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210
* * • • * * - ■ * < * “ * * * % '««.

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
K) metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parakė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kx* Bet ka3a tr 
M kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof, H* 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padsri 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertfmuf 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kalia JML KM TtrieHai, Faktu

r ssniiERDi
^22. E.TS & Existed St, BHexpo, ED m
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A. SVILONIUI NIEKINTI ..“PASAULIO LIETUVIS” 
PASKYRĖ NET DU RAŠINIUS

“Pasaulio lietuvyje”, birželio — liepos mėn. laidoje, 
Br. Nainys atspausdino du rašiniu: “Pavyzdžiai patrau
kia”, tai jo paties, ir A. Mauragio: “Fanatizmu reikalų 
nepataisysime”. Abu rašiniai skirti A.- Sviloniui su- 
murgdyti. ■ ■ r-

Nors Svilonis nėra pasiryžęs su jais vesti bet kokias 
diskusijas, bet jis mano, kad “Pasaulio' lietuvio” skaity
tojams būtų reikalinga paaiškinti, ko verti juodviejų 
rašiniai.

nęteko patirti, kad jų redaktorius platintų atritiną ąr lė, bftt kerfttą po&elėJa, pasislėpusios žiaurios ft* nefcai- 
užgauliotų tikinčiuosius, šio laikraščio pagrindinė lini- lestingos, bet jos gyvos, jos laukia įgyvendinimo - pasi
ja nukreipta prieš Lietuvos okupantą, kuris yra atnešęs piktinimas krikščionybe kyla iš pačios krikščionybės, 
lietuviams vergijos grandines. ■”

Bet dar keisčiau, kad Br. Nainys, “Pasaulio lietu
vyje”, daro užuominą ir Bažnyčios hierarchijai, kodėl 
ji nesulikviduoja Svilonio, dar kažkas jam vežąs popie
žiaus medalį. Manau, kad šio, kad ir trumpo paaaiškini- 
mo pakaks “Pasaulio lietuvio” skaitytojams suprasti, 
kas yra Br. Nainys.

Taip pat stebiuosi ir dėl A. Mauragio rašinio, ku-< kleistas šmeižtas prieš Svilonį nėra Bendruomenė, 
riam nepatinka Svilonio pastaba apie kontraversinius Todėl kaltinti katalikų Bažnyčią jos istorijos eigoje yra i 
rašinius, kuriuose puolama Bažnyčia, krikščionybė ir, tiek istorijos, tiek pačios Bažnyčios mokslo nepakanka-, 
kad jie neturėtų rasti vietos “Pasaulio lietuvyje”. mas pažinimas, neturėjimas istorinės perspektyvos, nenu 

Šio leidinio principinis uždavinys nesileisti į polemi- sivokimas praėjusių laikų dvasios. Tiesa, kad kelias, ku
ką tokiais klausimais, o tik poselėti Bendruomenės min- riuo Kristaus meilės mokslas pasiekė tautas, buvo nužy- 
tį ir gyvenimą. Mauragiui atrodo, kad tada negalima ' mėtas pralietu krauju, politiniais išskaičiavimais. Bet tai 
būtų jame minėti ir LKB kronikų. Nežinotume, kas de
dasi okupuotoje Lietuvoje, nei kas pasaulyje. Argi, to
kiai informacijai, nes neturime kitų laikraščių? Jų tu
rime ir dar nevieną. LKB kronikos yra informacija, 
skirta išeivijai apie Bažnyčios ir tikinčiųjų lietuvių 
būklę ok. Lietuvoje. Be to, jos nekritikuoja ir nekaltina 
Bažnyčios, kaip ją kaltina atsilikimu Mauragis, kuris 
suniekina tisus mokslus. LKB kronikas išeiviją infor
muoja, kad ten vyksta kova, dėl žmogaus teisių ir jo są
žinės laisvės. Man rodos, kad Mauragis šįtokį skirtumą , 
turėtų suprasti.

Mauragis priekaištauja StiloniuŲkam jis gina Baž
nyčią, kad. ji šventa, kuriai negalima daryti priekaištų, 
nei jos kritikuoti. O jei kas kritikuoja, tai toks Sviloniui 
yra kvailys. Sunku suprasti, kodėl Mauragis pats save 
taip su niekina. Svilonio galvon niekad nebuvo atėjusi 
mintis Mauragį laikyti kvailiu. Priešingai, jis kiekvie
nam tikinčiajam, kad ir kitokią nuomonę, išreiškia res-

I jos klaidų.
Tokių ir panašių nekritiškų. Bažnyčių niekinančių 

apibudinimų, jo rašinyje prirašyta ir daugiau. Bet gi, 
šios paminėtos citatos parodo, kad Mauragis nesupran
ta, kas iš viso yra Bažnyčia. Matyt, jis nesuprato ir to 
palyginimo, kuris buvo paminėtas, kad Bažnyčia nėra 
jos paskiri nariai, sakysime, taip, kaip Br. Nainio pas-

mas pažinimas, neturėjimas istorinės perspektyvos, nenu

nebuvo Evengelijos, o laiko dvasios pagimdyti dalykai, 
tai ne Bažnyčios, o buvo ir yra žmoniškos silpnybės ir ! 
žmogiško egoizmo padariniai, prasilenkimas su to pačio 
Kristaus mokslo pagrin. reikalavimais. Kaltinti Baž
nyčią taip, kaip ją kaltina Mauragis, už jos vaikų ar net 
valdovų silpnybes ir nieštikimybę, tai tas pats, kaip Kri
stų kaltinti už Judo išdavystę arba Petro išsigynimą. 
Ne krikščionybė kalta, kad ją priėmusios tautos nesu
gebėjo pagrįsti krikščionybės dvasia savo gyvenimą. O 
vis tik garstyčios gimdas, kritęs į dirvą, kad ir ne iš kar
to išaugo į galingą medį.Raugas,. įmaišytas žmogaus sie
loje, ne iškarto perimą visą jo gyvenimą, performuoda
mas jį pagal Kristaus tiesos dvasią.

Ar gi, Bažnyčia kalta, kad šventus dvasiškus daly
kus į savo rankas paėmė savanaudžiai politikai ir pa
naudojo savo reikalams, kad sakraliniai dalykai jiems 

i buvo priemonė siekti savo tikslų. , •
Tai skaudūs ir tragiški istorijos' momentai, bet šį j
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Br. Nainys “Pasaulio lietuviyje” buvo prirašęs 
šmeižtų Svilcnio adresu. Ir juos pavadino tik paaiški
nančia pastaba, kurioje jis rašo, kad Svilonis, Naujie
nose, buvo paskelbtas griaunąs pozityvią lietuvišką 
veiklą, bei ją vykdančias įstaigas, niekinąs ir juodinąs, 
ypač, Lietuvių Bendruomenę ir tai tas, kuris yra Mar
quette Parko lietuvių parapijos vikaras. Ir kaip tokį 
kunigą Chicagos lietuviai gali toleruoti? Ir dar baisiau, 
kad jam, kažkas veža popiežiaus medalį.

Taip jis pristato A. Svilonį pasaulio lietuviams.Tie- 
sa, spaudoje dėl šio jo biauraus šmeižto jis susilaukė 
mūsų garbių spaudos bendradarbių kietos kritikos. Per
šasi galvon mintis, ar Br. Nainys nebus vienas iš tų, ku
rie skelbia: šmeižk, šmeižk, nes vis kas nors prilips..... 
Tenka tik labai apgailestauti, kad Lietuvių Bendruome
nės samdytasai Br. Nainys yra jos oficiozo redak
torius.

Be to, Br. Nainys braunasi ir Į Naujienų redakto
riaus sąžinę. Jis jį apšaukia ateistu. Nejaugi “Pasaulio 
lietuvio” redaktoriaus ir tokia pareiga skelbti, kas yra 
ateistas ir kas ne. Jei jau taip, tada klausimas,kaip reik
tų pavadinti tuos, kurie skelbia prasimanytus šmeiž
tus? Nejaugi, tokie būtų “tretininkai”? Skaitau visą iš
eivijos lietuvišką spaudą. Skaitau ir Naujienas, tačiau,

pektą. Klysti gali kiekvienas,, o ypač tas. kuris imasi.- tragizmą pratęsti ir. pagilinti kaltinant Bažnyčią y_„ 
aiškinti tokias problemas, ,su kuriomis nėra giliau ir noras ją suniekinti, o ne pripažinti kaltės žmogui uzur- 
plačiau susipažinęs,, jų: nestudijavęs.

, Mauragiui nepatiko Svilonio tonas. Toks jo priekai
štai rodo,kad jis nebūtų skaitęs jo pastabų dėl kai kurių 
Svilonio rašinyje suminėtų Bažnyčiai kaltinimą. Bet iš 
viso, kas liečia toną, tai Mauragio tenas nepalyginamai 
yra kur kas grubesnis, Jis rašo, kad Sviloniui Bažnyčia 
yra neklaidinga, nes ji jam reiškia Dievo Valią ir jokie 
faktai, nei logika negalioja, tai seno žmogaus fanatiz
mas. Man rodos, kad orgumentais paremtas pasisaky
mas, tai nėra fanatizmas. Išeitų, kad Mauragis lyg ne
nusimanytų, kas iš viso yra fanatizmas.

Be to, manau, kad ir Mauragis ne jaunuolis. Jei 
jam jau teko bolševikmetyje 1940 m. būti Lietuvos 
miškų ir baldų juriskonsultu, išeitų, kad jis bene bus 
senesnis ir už Svilonį. Bet šis Mauragio dėl jo prieš Baž
nyčią užgaulaus pasisavinimo, nevadino seno žmogaus 
fanatizmu. .........

Šia proga noriu pacituoti iš Mauragio rašinio vie
ną kitą citatą, kad skaitytojams būtų geriau suprasti 
Svilonio jam pareikštas pastabas.

--“per pastaruosius du šimtmečius Baažnyčia lai
kydamasi savo tvirtų principų ir senų konservatyvių 
pažiūrų, kiekvieną naują mokslą skelbė bedvievišku: 
astronomiški mokslai buvo bedieviški, evoliucijos moks
lai bedieviški, socialiniai mokslai bedieviški, filosofijos 
bedieviški, net toks šventas jėzutas de Chardin yra at
mestas”....

Bažnyčia atsisukusi nuo pažangaus mokslo... Kri
staus idėjos tebevaikšto gyvos, tik šį kartą, jos ne mei-

tuvą. ”
artėja alt metinis 

SUVAŽIAVIMAS v ’ ; *
Metinis Amer. Liet. Tarybos 

suvažiavimas įvyks lapkričio 2 
d- Tautiniuose Namuose, Chica-

• ę°ie-,pL bys .Kinūhėu ir vieno!
,tunui. ’ 'i' į -v . .. , y ."FŠ ~

Kaltinti bažnyęią,Akuri skelbia j “Gerąją Naujieną’l,‘Į'^ies: į?del
ėn tik delte, .kad ją kadaise ar šiandien kažkas -: įę; ngdJcl° 11

patoriui. - - ’ į

vien tik dėlto, .kad ją kadaise ar šiandien kažkas • 
giasi panaudoti savo žemiškiems reikalams, reiškia’ pra
tęsimą tų apaštalų nevykusio elgesio, Kristaus mokslo 
nesupratimo ir io profanavimo.

Tačiau ir pavienių krikščionių karžygiški darbai 
neišnyksta, kaip vėjo pučiami dūmai. Šiandien pasaulį 
stebina motinėlės Teresės artimo meilės darbai. Ar pa
saulis nėra nustebintas Auschwitzo koncentracijos ka
linio Maksimilijono Kolbės herojišką auka?

Ar tai nėra krikščionybės pažibos, krikščionybės

LIET. TEISIŲ GYNIMO 
VEIKLA CLEVELANDE 

^3

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland^ skyriaus pirm. inž. 
Algis Pautienis yra Koalicijos už 
konstitucinę teisę bei saugumą 
koordinatorius Cleveiande. Jis 
liepos 19 d. sušaukė įvairių tau-

. _ tybįų.organizacijų-atstovus pasi-
zibintcii, p2.sts.tyti 3,nt kalno f O kiek si2.ndi€n mūsij kry- tolimesnės bendros veik
žuiojama tata turi tokių žibintų, nušvitusių dvasine ir InsCprieš OSI ir KGB sandėrį ir 
tautine šviesa, kurie šviečia ne tik pavergtai Lietuvai, dėl didesnio spaudimo į JAV
bet ir plačiai pasaulyje.

A. Svilonis

PASIKALBĖJIMAS SU “CHI- PADĖKA IR PRAŠYMAS AB 
CAGO TRIBUNE” REDAK

TORIUMI

Lietuviams nuoširdų prielan
kumą yra parodęs ‘‘Chicago Tri
bune” redaktorius Harry C. Ka- 
rihen, ypač spausdindamas laiš
kus, primenančius priespaudą 
Lietuvoje. Su juo Lietuvos rei
kalais ilgesnį pasikalbėjimą lie-

DIREKTORIU1

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Teodoras Blinstrubas pa- 
siuntė rasta Amerikos Balso di
rektoriui Eugene Pell, dėkoda
mas už jo svarbų pranešimą Pa
vergtų tautų savaitės paskelbi
mo iškilmėse VII. 25 Vašingtone 
ir drauge prašydamas dar labiau

Kongresą dėl OSI nukrypimų.
> * ♦

PABALTIEČIŲ SKYRIUS 
VALSTYBĖS DEPARTA-

. ; " - ' MENTE ■

JAV Valstybės departamente 
nan^u Pabaltijo skyriaus vadovu 
paskirtas Carey Snell, vieton pa
sitraukusio p. Zerolio.

ALT Informacija

— Izraelis planuoja rytoj pa
leisti-dar vieną šimtą suimtu ši- 
jitų. Jiem*: tiktai praneša, kad 
gresia mirties bausmę, jeigu jie 
pakels ranką prieš izraelitus.informacijas, siunčiamas į Lie-

J. ŠARAPNICKAS
NEPAMIRŠKIME MŪSŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

ruvertus Kerenskį, demokratiškai
r laimėjusiam rusų seimo rinkimus.

i rinktas -seimas buvo ginklu 
švaikvu s. Visa tai kainavo virš 60 mi- Mom, August 17-lf '-985

pos 30 d. turėjo Alt. inf. direk- | stiprinti ir plėsti Amer. Balso 
torius ' informacijas, siunčiamas į Lie

(Tęsinys)
Nežiūrint į tai, lietuvis ir tuo metu sąžinės 

neprarado. Prieš Sovietų Rusijos okupaciją bu
vęs komunistas, pasitraukė iš veiklos, o kuris 
pasisakė tik, kad ne tokių išvaduotojų tikėjimės, 
susilaukti, tuojau buvo areštuotas, išvežtas, kur 
nei šeimos nesužinojo jų likimo. Be abejo Sovie
tų Rusijoje komunistams, nukrypusiems nuo 
partijos diktatūros, eina kulipka į galvą, kaip ir 
patriotui lietuviui.

Čia yra atskira tema, šiek tiek sąžinės tu
rintys, įspėja. Kankinti, kaltės neradus žmogų, 
jis pasmerkia. Tas komunistas taip pat tampa 
liaudies priešu, jau nepataisomu. Jis baudžia
mas be teismo.

Pagrindinis teismas komunistinėje santvar
koje, Sovietų Rusiją valdant Leninui, vėliau 
Stalinui, tokius cistai sušaudydavo be teismo.

A. Solženicinas savo raštuose yra parašęs, 
kad sovietų valdovai vien Sovietų Rusijoje yra 

per 60 milijonų žmonių, kol palaužė pasi
ni ie 
rink

iųonų demokratiškai nusistačiusiųų rusų pilie
čių. Jei ne latvių smogikai ir Amerikos turtuo
lių parama Leninui, vargiai būtų pavertę Sovie
tų Rusiją vergų darbo stovykla. Laimėjo palaip
sniui Ukrainą ir kitas valstybes.

Perskaitykite Vlado Juodeikos parašytus 2 
tomus, apie 700 lapų, ten rasit tikras žinias, kaip 
caro generolai padėjo Leninui Įvykdyti per
versmą.

Be to, Leninui mirus nuo nepagydomų ve
nerinių ligų, Sovietų Rusijos vadovavimas pa
teko į žiauraus būdo asmeniui, bankų plėšikui 
Josifui Stalinui.

Žydai stipriai rėmė valdžią Il-rojo asauli- > 
nio karo metu. Maskvos rabinas Sobruckij svei
kino Staliną 1942 m. lapkričio mėnesi: ..Prakti- , 
kuojančių žydų vardu.... mes siunčiame karštas 
maldas Visagaliui, kad Jis suteiktų Jums, mūsų ‘ 
mylimas, Dievo išrinktas vade, begaline išmintį 
ir stiprybę greitam ir visiškam nusikaltėlio Hit
lerio sunaikinimui Mes, praktikuojantieji žy
dai, esame giliai įsitikinę, kad Dievas suteiks 
pergalę mūsų herojiškai Raudonajai armijai, 
kuri žygiuoja nuo vieno laimėjimo prie kito tie
sioginėje vadovybėje garbingos Stalino vėlia- 
VOS ... t . ‘ ‘ ' ■« r < • * ’

Žydai išgyrė Raudonąją Armiją, T meldė
si j Dievą, kad tik Stalinui pasisektų nugalėti 
tokio pat diktatoriaus. Hitlerio va! '< >rra Vo
kietija.

Kas pradėjo Il-trąjį pasaulinį karą, ar ne 
tas pats Maskvos rabino Sobruckij išgarbintas 
Stalinas, paaręs sandėrį su Stalinu ir Ribent- 
rofu, kur tuo metu Kremliaus politbiūre sėdėjo 
daug žydų.

Be abejo, Maskvos popai ir rabinas meldėsi 
į Dievą, kad Stalinui pasisektų pavergti Lietu
vą. Latviją , Estiją ir tas valstybes apiplėšti, 
kur dalis turto nuriedėjo į tikinčių popų terbą 
už atliktas maldas Dievo vardu ir 1 ^^tll XISL, 
jos praktikuojančių tikinčiųjų vardu.

Bet karui pasibaigus, kada žmogžudys Sta
linas išžudė milijonus nekaltų žmonių, senelių, 
moterų ir vaikų, ir milijonus išvežė į Sibiro ver
gų darbams, be jokių kalčių, be teismo, ir milijo
nai tų ramių žmonių, senelių, vyrų, moterų ir 
mažu vaikų išmirė, vežant gyvuliniuose vago
nuose, neduodant vaikams troškuliui nuraminti 
ir susirgusiams medicinišką pagalbą. Tie visi 
lietuviai mirė pakelėse, 'ežant j Sbirą, miškuo
se, pakelėse išmetami, kur jų palaikus suėdė 
miško plėšrieji žvėrys.

Ar šiandien yra rami Maskvos popo ir rabi
no Sobruekio sąžinė ir tų praktikuojančių So
vietų Sąjungos žydų, kalbėjusias maldas į Die- 
vl kad žmogindys ŠMdinas laimintų kovą prieš 
toki pat T

Gi Sovietų Rusijoj komunistams, užgrobus 
valdžią ir okupavus kitas laisvas tautas, pristei
gė tūkstančius vergų stovyklų ir yra tose sto-

jyklose —kalėjimuose Sovietų Rusijai vadovau
jant NKV-istų pagalba žiauriai nukankinę 
virš 65 milijonų nekaltų žmonių. Štai kodėl ra 
mus lietuvis, Lietuvos valdininkas,, ūkininkas ir 
darbininkas bėgo iš Lietuvos Į laisvąjį pasaulį, 
artinantis Sovietų Rusijos pabaisai, kur dar ir 
šiandieną vadinama žmogžudžių valstybė, kuri 
ir dabar žudo okupuotoje Lietuvoje lietuvius, ir 
kituose Sovietų Rusijos okupuotuose kra
štuose.

Kelios dešimtys tūkstančių pabėgo lietuvių 
iš Lietuvos jokio nusikaltimo nepadarę dabarti
niam Lietuvos okupantui, Sovietų Rusijai. Bėgo 

-palikę savo brangiausią turtą, gimtąjį kraštą, 
turimą žemės pėdą ar namelį, nes žinojo, kad 
okupantas Sovietų Rusija, viską dienos metu 
apiplėš ir kas lietuvio buvo kruvinomis ranko

mis įsigyta, viską okupantas panorės, tave api
plėš ir išveš į komunistinį “rojų” Sovietų Rusi
ją, badaujantiems “rojaus” gyventojams, valdi
ninkams maitinti, nes sąžinę nepraradęs o kai 
kuris valdininkas kenčia, bijodamas tiesos žodį 

nes žinojo,kad už tai bus Ištremtas 
vergų^^ijTms į Sibirą, kaip ir lietuviai, bei ki
tų tautų rusiškojo komunizmo okupantų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK I# XlT0<
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Funeral Home and Cremation Service s

Charles Stasukaitis
A

“Lietuvos A

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Pąge 06058
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLALYBi: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

5540 S. PULASKI RD, 
Chicago, IlL 60629 
Teh: 585-2802

«
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KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

į- 
I
i

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

VAIKŠČIOTI SVEIKIAU NEI 
PILIULES VALGYTI

7 
p
fI

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidausi ir kraujo ligos. Ner-hinrr- 
gink venų išsiplėtimo hemo-

. mintiun miw; wil» I*!!!"“
• 4KIIIIHW ■»«!»! IHtlHI Ullli

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

is WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

DR. PAUL V. DARGIS/"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«atchesur Community klinikas 

Mo4idn«« direktorių*

1938 S. Mmhelm Rd, WeatchoMwr, IlL 
VALANDOS: S—9 darbo dienomis

WU'lfFI IWWlWIWWWfffm

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

Tel. 927-1741 — 1742

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

OPTOMETRISTAS

2§18 W.71st St Tel 737-5143

DPA praneša iš Hamburgo, 
kad prieš. 10 metų įsteigta “vaikš 
čiotojų sąjunga”, naudodama šū 
kį u Vaikščiot i sveikiau nei pi
liules valgyti”, šiandien turi jau 
200.000 narių Vakarinėje Vokie
tijoje. Apie 70.000 tų vaikščio
toj ų dėvi skrybėlėje ar švarko 
atlapoje įsmeigtą auksinę sidab
rinę ar bronzinę špilkų te, kaip iro 
dymą, kad metų bėgyje yra su
vaikščioję 300, 200 ar.lOpOv valau 
QU- y.. ’ 'lM-

“Pasivaikščiojimas yra atsigai
vinimas kūnui ir dvasiai, kadan
gi tinginystė šiandien sudaro 
žmonijai rimtą pavojų”, rašoma 
tos sąjungos “statute”. I

Telef. 476-2345

— Amerikos lakūnams

su kie-

Florida

K PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

Nuo 1914 metų
i

1/4

' 1

Vedėja — Aldona Dapkus

event further boilinc.

4!

Ofbo tifonas: /76-2S80, 
iaziaencijos teltf.; 448-5545

tablespoon chopped 
pjmiento, q^tional

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tek£ 778-1543

£

i-

Ogura 
aųikš- 
prarą

i 
I
I I
u

$$<.kalto* apdraustos 
iki $10^)00.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2657 W. 6?tji STREET 
Chicago, |U 60629 

T<jpw«oo

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
k PROSTATOS CHIRURGIJA 
•£ 2656 West 63rd Street 

Valandos: antr&d. 1—4 popiet.

— Lėktuvas palįetė 
kalno viršūnę 6929 pėdų 
tumoje ir nusirito į 
ją-

— Japonų lėktuvo kapitonas, 
pranešęs, k!ad eina taisyti pra- 
tas dur is, daugiau nebegrįžo. 
Lėktuvas įkrito į Ogurą tarpeklį.

buvo 
sakyta leisti bombą Kokura uos
te, bet miestas buvo debesuo
tas, tai išskrido į Nagasakį. ?

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų, chirurgija.

eterinių, aliejų — 11,-1 mg.%.Ir 
vra; kobalto ir vario. Iš 100 gr.. 
morkų gaunama 33 kcal.
Žmogaus organizmas morkas 

g’erai pasisavina. Valgant mor

Apdriuitas p»rkr*yatym*® 
K fvairię

ANTANAS VILIMAS
I TeL 376-1882 ar 376-5991

— Aiikučio šiaurėje Peru ka
riai apsupę. Žvilgančio Tako maiš 
tminkiN ir 10 jų nušovė.

teaspoon Warce*tc«hū» 
«*UCR

teaspoon sali
dice* bread *'
Softened butter
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St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

SL iERĖNAS. Tai. ?25-8O£3

Fuel up your hungry back-in-sriiool kjds with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The fiUing 
h ^onomical and easy-to-do because it relie* on hard-cookea

Golden Egg and Cheese Sated Sandwiches 
4 sandwich*,

1

Golden Egg 
^nd Cheese Salad Sandwiches

hird-cooked egg*,^ 
chopped

eup shredded Cheddar 
oheeM

cup aiayonnalM oę 
talad dreeing- 

tebtespoon snipped 
parsley or paralty 
flakcc ---- ¥ .

Combine all Inffredwnte except bread and butter. Spread 
i riicea of bread with about 1/3 ęup egg salad mixture each* 
Top with remaining bread. Bu||er outsidea of sandwicheu 
Grfii in skillet or on griddle over medium-bųįh heat untS 
Solden brown. Turn and brown other side.

HARD-COOKED EGGS: Put egg» in single layer fa sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 l$ch aboyo 
egge Cover and quickly bring juat to boiling. Turn off pe<U 
If necessary, remove pan from beat to jar event further boiling.

I/4
V4
9

Lazge (Adjust time up or minutei for
each tk« Urfrr or rmauer.) Immediately run eoM waUr w< 
eggs or put them in lea water untl completely cooled.
•* To remove shell* crackle it by tapping gently an over. Roll 
egg between hand* to loosen shelL then peel* starting at large 

Hold egg under running eold water or dip in bowl of
writer te> aiM rHML

radijo šeimos valandos 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

tr«n*liuojamos iš mūšy studijos
Marquette Parko.

Niagaros krioklys

APLINK MUS IK MUSU NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

MORKOS VERTINAMOS DĖL ESAMQ KAROTINO
Morkos vertinamos dėl to,kad kas, gerėja medžiagų apykaita, 

jų šakniavaisiuose yra iki 8 — 
19 mg. proc. ka i-otino.

Jose yra- ir kitų vitaminų* O
5, P-5,7‘, PP-1, E-2,6,’ K-0,08, 
B1-006, B2-0-7, B6-Q,Q65, pan- 
Lopno iūgšlies-0,27 -mg proc.

Mcrokse yra daug’įvairių įvai 
riaušių^ mįnęiaiinįų medžiagų: 
kalio k<alcįo-61, forforo- 
55j nggnio-5§, jodo 13,8, gėle- 
žięs 1,2 ing. proc.

J.pĮsę yra daug cukraus — 4,6,

organizmas pasidaro atspares
nis kai kurioms infekcinėms li
goms, mažiau pavargsta šir
dies raumuo.

Morkos rekomenduojamos 
sergantiems avitaminose. Jos ge
rina regėjimą, ypač, nusilpus 
dėl vitamino A stokos ir mato
mumo- tamsoje, todėl daugiau 
turėtų valgyti vairuotojai, lakū
nai ir besimokantis jaunimas.

plauti ir nelaikyti ilgai susmul
kintu. Morkas virti geriau ne
skustas, pasūękntanie vandeny. 
Patiekalus gaminant arba ver
dant mėsiškas sriubas, morkas 
prieš tai, pakepinti su trupučiu 
riebalų, o Į vandenį, kuriame 
jos virs, įdėti truputį riebalų ar
ba įpilti 2 — 3 šaukštus pieno. 
Tada geriau organizmas pasisa
vina karotiną. Su morkomis 
geriau virti pieniškos sriubos.

Patartina daugiau valgyti 
žalias morkas 'arba jų sultis,nes 
verdant jos netenka 4$ % vita
minų. Jų sultis reiktų gerti daž 
niau sergantiems širdies, kepe
nų ir inkstų ligomis. Pagamin
tas sultis reikia greičiau suvar
toti. Ilgiau pastovėję, sumažės 
karotino ir kitų vitaminų kie
kis. Ilgiau sulčių negalint var
toti ( jas reikia supilti į stiklinį 
arba emaliuotą indą, sandariai 
uždarius, laikyti šaldytuve ne 
ilgiau kaip 2—3 vaĮ.).

Tiems, ku,ri,eim nepatinka 
morkų sultys dpi fu SĮ>ecifini()

VHDUAMX fE^ĘRAL SAV
INGS aptarnauju taupymo ir 
namu passolu įįikalus visos 
nūsų apylinkėj Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudin^ ir ateityje.

8929 SO. HA-ty.EM AVĖ. 
aiiflaedaxc IL 60455 

T«l. 598-9400

skonio ir kvapo, patartina mai
šytį su slyvų, spanguolių, juo
dųjų serbentų, obuolių, citrinų 
sultimi,stiprią kmynų, citrininės 
melisos arbata arba Įdėti ugni- 
linio cukraus ir citrinos rūgš-

ŽALIŲ MORKŲ SALOTOS

1- as receptas: Imama 2 vidų- | 
linio dydžio morkos, 100 gr. f ei- j 
mentinio sūrio, 2 šauktai majo- I 
nęzp, žiupsnelis kmnynų^pagal ’ 
skonį druskos,

Morkas ir sūrį sutarkuoti,-į- 
berti šiltame vandenyje išbran- 
kintų kmynų, pasūdyti ir atsar- I 
giai išmaišyti. Salotas apipilti I 
majonezu.

2- ras receptas: Imama 3 vi-r|
iutinio dydžio morkos, 1 rūgš- i 
tos obuolys, 1 šaukštas paruoštų ' 
kiįenų, grietinės arba aliejaus H 
pagal skonį, $,5 citrinos ir pa-j' 
g'al skonį petražolių lapelių ir j 
druskos. į

Morkas ir obuolius smulkiai j 
sutarkavus, sumaišyti 
nais ir grietine arba aliejumi, pa 
skaninti citrinos sultimis, pasū- 
dinti. Paruošus, apibarstyti su
smulkintais petražolių lape
liais.

3- čas receptas: Imama 2 vi
dutinio dydžio morkos, 5 — 6 
graikiniai riešutai, 1 šaukštelis 
tprštyįfc, 1 šaukštelis aliejaus, 
pagal skonį druskos.

Morkas smulkiai sutarkuoti, 
riešutus sukapuoti, sudėti gar
styčias, pasūdyti, gerai išmai
šius .užpilti aliejumi.

4- tas receptas: Imama 2 ne
didelės morkos ,100 gr. ridikė
lių pagal skonį aliejaus, rūgš
ties, cukraus ir druskos.

Morkas ir ridikėlius stambiai 
sutarkuoti, paskaninti cukru
mi, parūgštinti, pasūdyti, iš
maišyti ir užpilti aliejumi.

(Bus daugiau;
Magd. šulaitienė

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANC LGnNr /iSSOCtAI ION 

4040 ARCHER avenue 
Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

■Hu

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

:lSrWl

—Z“~~

I 
į 
I 
E

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HI. 60650 

Tei.*. 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So, 56 th Ave., Cicero

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I.ACKAWICZ

Lai u Direktoriai

2424 West 69: h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
1’cl. 974-4410

7.------ ——

1416 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-100 3
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MAROKAS BAIGIA KASTI SMĖLIO SIENĄ

UAL ATT ATI FOM <ALI

ork‘ str<
O sv-.- 

ravimo priežastis yra 
kų vaišingumas, 
mačonus 
svečio.
čjurinskai yra daugelio patrio
tinių organizacijų nariai bei 
stambūs rėmėjai, tai neapvilki-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEHMINAJO ) 
Qį 2Q4AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

'MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSEAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL' Tai. §47-774]

(u'r jii įnašo, itiigidiil šią gegu
žine.

inau.ojr ai< if.
rauan- daly- 

šeiminin 
nuoširdus ir

sutikimas kiekvieno 
Kaip žinoma, K. ir J.

R. Lietuvių Kendrnomeoė‘ 
Erst Chicagos Apylinkė rengia, 
gegužinę š. m. rugpiūčio 18 d., • 
sekmadienį K. ir J. Čiurinskų so 
dyboj, 11233 W.80th Courth St. j 
John, Indiana. Pradžia 12 vai. 
dieną.

Iš Marquette Parko kuršes j 
autobusas, kuri s išeis 12 vai. die
ną, tuojau po lietuviškų panyal- ’ 
dų, nuo 69-tos ir Washtenaw 
gatvių kampo, prie bažnyčios. 

.Norintieji gegužinėje dalyvauti, 
prašomi registruotis šiais tele
fonais: J. BagiLiib 434-3713, 
J. Kreivėnas — 434-4639 ir 
Repšienė — 431-4615. Prašome 
skambinti, nes vietų skaičius 
ribotas.

Žmonių pageidavimu iš Cice
ro išles kitas autobusas nyo šv. 
Antano parapijos salės ir sustos 
Brighton Parke ,ties 44 th ir Ca 
lifomia Avė. Cicėro registran
ts šiais tel. A. Skopas 863- 
5135, A. Dumčius 8153-6492 ir 
St. Pranckevičius 656-2550. 
Brighton Parke skambinti V.Po 
cius 523-0148.

Jau kelių metų praktika pa
rodė, jog pas K. ir J. Čiurinskus 
suvažiuoja iš visų apylinkių di
dokas lieturių skaičius. Maž
daug vidurkis siekdavo apie 200 
svečių. Kokia šio gausaus daly
vavimo paslaptis? Ogi ši: labai 
-graži apylinkė, po medžių pa
vėsiais sustatyti gražiai padeng
ti stalai, geras ir Įvairus mais
tas ana Jonus patarnavimas, v?r 
linges dovanos laimėtojams, 
veiks baras, šokiai prie

Gausiai dalyvaukime šiuje U 
vykoje gegužinėje ir linksmai 
p.TileC1 A .e sekmadienio popie
tę gražioje gamtoje ir malonioj 
nuotaikoj.

T ad visi į gamtą — pas K. J. 
Čiurinskus! Iki pasimatymo! ,

A. Repšienė

Maroko karo vadovybė turi visi įsitikino, jeg tai yra rimtas 
bėdos su komunistuojančiais po 
lisarijais, kūne bando atsikąsti

A.' Rytinę Sacharos dalį.
Kol Sacharą valdė ispanai, tai 

Sacharoje buvo ramu, bet kai 
Ispanija perleido Sacharą Maro- 
kui, komunistuojantieji polisari- 
jai prašo sudaryti ‘ nepriklauso- 
mą” valstybę Sacharos vidury
je. Ginklus jie gaudavo iš Libi
jos. o pasislapstyti jie galėdavo 
Alžirijos dykumose.

Marokas kelis kartus pasiųsda
vo i Sacharą savo karius, sumuš
ei a vo įsibrovusius polisarijus, bet 
už pusmečio jie ir vėl atsiras
davo.

’ STASYS ŠAKINIS
Į LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

• ■ 4612 S. Paulina St
\ (Town of Laks)

ir iš vidaus.5

Sachara saugoti gana sunku.: 
Kur yra oazės, tai dar galima ir 
siena sudaryti, bet be oazių tai 
beveik neįmanoma. Amerikiečiai 
patyrinėjo reikalą, išbandė Sa-- 
charos smėlį ir pasiūlė Maroko 
karaliui supilti gara plačią ir 
aukštą smėlio sieną. Svarbu, kad 
tas smėlis būtų slidus. Kol smė
lis yra truputį drėgnas, tai jis 
neslysta, bet klimpsta. Klimpsta

gero 1 ne tik žmonės, bet ir arkliai- 
Jeigu arklys suklimps Į sausą 
smėlį, tai jam bus labai sunku iš
sikapstyti.

Amerikiečiai pagamino specia
lias mašinas smėliui Kąsti ir pil
ti. Mašina smėlį kasa ir pučia i 

\ viršų. Pučiamas smėlis išdžiūs
ta ir sudaro 10-12 pėdu aukščio,., 
o vietomis net 15 pėdų aukščio 
ir gana plačią smėlio sieną.

Kada prieš 5 metus pradėjo tą 
sieną kasti, tai arabai juokėsi ir 
marokiečių, bet dabar, kai 1.550 
myliu sieną baigia nutiesti, tai

dalykas.
Polisarijai bandė keliose vieto

je tą sieną pereiti, bet sukliinp- 
davo. Jie yra Įsitikinę, kad ame
rikiečiai ne tik pradžiovina smė
lį, bet ji dar apipurškia jiems 
nežinomais labai slidžiais milte 
iiais. Kada smėlis patenka ant su 
pūstos -ienos, tai tas smėlis bū
na daug slidesnis. Polisarijai ban
dė įvairias priemones vartoti 
prieš supūstą slidų smėlį, bet nie 
ko negalėdavo išgalvoti. Kol žmo 
gus nieko neneša, tai jis gali dar 
bėgti, bet jeigu jis neša koki 
ginklą ar saują šovinių, tai jis 
klimpsta su šoviniais. Jis turi pa-1 
likti šovinius ir šautuvus, kad 
pats išsigelbėtu. Palikti šoviniai 
ant smėlio suklimpsta Į smėlį. j

Be to, vietomis tas smėlis turi s]- žinąs slidumą smėlio paslap- 
elektrišką jėgą-, kuri praneša ma' tj? bet tos paslapties jis niekam 
rokiėčių Įrengtiems aerodro-(Uj didžiausią sumą neparduo- 
mams. Vos spėja nepažįstamas $jas 
žmogus užlipti ant smėlio šie-i Gali man supi]ti auksc sie. 
nos, tai modernus lėktuvas tuo- ' na? bet niek0 negausite, — jis 
įau atsiranda ir kvJkosvaidžiais Įaj p3sakė sukviestirr. arabams, 
jį apšaudo. . ! Gen. Abdalaiz prižiūri smėlio

Marokiečiams dar užtruks lai- kasimą ir pučiančias mašinas.
-------- ------ i baigti. Kai jarn patinka pasivaikščioti pra

kastais smėlio takais, jis aiškino 
----- i kaip marokiečiai gali- permesti 
==sį’už siencJs esančią kariuomenę, 

bet kuria kryptimi ir niekas ne
gali jos sustabdyti.

1 Be to, amerikiečiai davė ma
rokiečiams tokią radaro sistemą, 
kuri praneša apie priešo koncen- 
truojamą kariuomenę 12 mylių 
atstumoje. Nežiūrint kaip prie
šas bandys pasiekti sieną, maro
kiečiai iš žemės dundėjimo žinos, 
kurioje vietoje priešas prie smė 
lio sienos artėja. Marokiečiai 
galės jį gerai -sutikti net ir tuo 
atveju, jeigu jis specialiomis ko
pėčiomis bąndys'ant ' siėnos už
lipti ir tomis kopėčiomis ar lin
guojančiomis lentomis bandys

• kiton siėnos pusėn pereiti. .
. Gen. - Abdalaiz jaučiasi tikras^; 
Maroko ' gynėjas- Karalius Hų- 
sęjinas Il-sisi-jį -gerbia ir kiek-, 
viena proga kursto-gyventojus, 
kad jį gerbtų. Krašto - gyvento
jams gen. Abdalaiz labai patin 
ka, nes: jis atnešė marokiečiams 

į„! ramų gyvenimą.
K. Lukša

Amerikos Legiono, Dariaus Girėno 
dieriaus Anthony Janis Jolo žmona 
naujai išrinkto komandieriaus kepurę.

Tuo pačiu metu Christine Walgora 
pagalbinio moterų vieneto pirmininkė.

Naujai išrinkti pareigūnai oficialioje ceremonijoje 
prisaikdinti savo pareigoms rugpiūčio 3 dieną Dariaus- 
Girėno posto namuose, esančiame 6150 S. Western Ave. 

Al. Vaitis foto

posto koman- 
Dorthy pataiso

buvo išrinkta

Ii iškilmes. Jie rengiasi pakvies* 
t: visus kaimynus, kad įsitikintų, 
jog neverta per sieną lipti.

Sienos statybai vadovau ja gen 
Abdalaiz Bemanį. Jis yra įsitiki
nęs, kad jis baigia statyti tokią 
sieną Afrikoje, kokios ligi šio 
meto niekas nepastatė. Jis sako-

SI. JoJin, Ind. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

— VYČIAI rengia antrą pik
niką š. m. rugpjūčio 18 d., šau
lių salėje, 2417 W. 43rd Street, 
Chicagoje Pradžia 12:00 vai. d. 
Bus valgiai, gėrimai ir šokiams 
gros A.Stelmokas. Visi kviečia
mi dalyvauti.
Sabina Klatt, Vyčių choro pirm.

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYBAS 

» NOTARIATAS • VKRTIMAL

nSQ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTUS*

f. BACEVIČIUS BET.L REALT1
INCOME TAX SERVICE ■

6529 So. Kedziė Avė. — 778-2233 . J

■ko smėlio • sienai 1
ji bus baigta, tai ruošia padary-j
_________________________________ .__________ t

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
-Nebrangus.

KUR DINGO GERI ŽMONĖS?
<

1L.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Torto Chieasos mlMto

KLAUDIJUS PUMPUTIS 7 
4514 S. Telman Ave, ‘ 

Tel. 927-3559 '

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tildai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkas^. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

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

- = .,TT---~
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

“Nėra teisaus nė vieno; nėra 
išmanančio, nėra Dievo ieškan
čio. Visi nesikreipė, kartu pata
po nenaudingi. Nė) a darančioj 
gerą, nė vieno... jie visi nusidė- 
dovanai pateisinami. Jo malone, 
remiantis atpirkimu, įvykdytu 
Kristuje Jėzuje.” Rom. 3:10 — 
12, 23 24;

Atsakymą išgirsite ši antra
dieni 8:45 vai. vakare radijo 
banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Sekmsdieni 9 vai. ryto išgir
site ir vėl “Gerąją Naujieną 
Lietuviams” radijo banga 1490 
per Sophie Barčus.

10 Dievo Įsakymu su komen
tarais šv. Rašto ribose: Čika-L 
goje SI, kituose Amerikos mies- f- 
tuose $2. Pareikžaiįęite—pri. 1 
siusime. Mūsų adresžs:

' Dengiame ir taisome visa rūę j 
šių stogus. Už darbą gardu- i 

' tuojame ir esame apdrausti. jGOVERNMENT -HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000 ;

Ext. GH. 9617. \ 
for information. ’

SnjSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
\ ' $1.85

(įskaitant perlaidą ir ^p- 7 
draudą.)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiimtimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, karias, 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus ^persiuntimas. ,į 
• Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs' gausite pakvitavĮ-f. 
mą; Jis-teisėtas.jr apdraustas.;

iGRAMERCY t-

Shipping, Inc. ■':i
744 Broad St.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

ARVYDAS KIELA į 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/

- ---- -------------- ■ - -

Skambinti Y A 7-9107

Sk.

Ėst. 1947
-

Advokatas
Užsakymai priimami tel. —

.—--------------

LIUCIJA

Namų dažymas iš vidaus ir 
iš lauko. Aukšta kokybė ir pri
einamos kainos.

PAINTERS AND DECORATORS 
Maliavotojai ir Popieriuotojai

WVITM Rtl>AvfW*r»T 
▼o f«r vour meow

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvairOt Taisymai

321
’ i

TOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776-8700

Darbo nlindos: Kasdien: no« 
9 vaL ryto iki 8 vaL Takam, 

leštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Tat t 
h pagal susitarimą. > (

TeL 776-5162 Į 
1649 West 63rd StreM '

Chicago, OI. 60621

’ — Kai nuėjo
mėti pravertų•. lėktuvo

užda- 
durų, 

prie vairo atsisėdęs lakūnas pra
dėjo Tokijo aerodromo prašyti 
pagalbos.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVici

4259 S. Maplewood, Tol. 254-74M

Taip pat daromi '■ vertimai, gfrnfojĮ 
iškvietimai^ pildomi pilietybės jas--’

ha

^3B”e==^

Ilgametis patyrimas
Jei mofiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Iii. 80643

■ -tkft- Te^‘ 31> ;.'Ž38-,>787 . Ay
O y«Eokaass patzraarimaw užsakant. lėktuvų, traukinių, laivų kri^- 
■.afž (erūises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
«• klajonių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kųažtas, 
■ftidarome ^kvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki ame luisr 
mAdju visais kelionių reikalais. ■

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai!- tik i-eime rrcCTuon rlefe

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

AFTER1.
2.
3.

BEFORE

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu
žinė įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 80th Ct.,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su per 
siuntimu).

MŪSŲ REGĖJIMĄ,
MŪSŲ KLAUSĄ,
MŪSŲ PAJĖGUMĄ
VAIKŠČIOTL

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpio- 
vimu, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ari'fiarfrėLiy;-'1;

DR. PAUL NADZIKEWYCZ
DR. SEVERKO HRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641 
Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO IŠTAIGOJ:

• Kojos didžpirščio iškrypimas
• Geltoni, stori nagai
• Kieti kojų pirštai
• Nuotrynos kojos viršuje.
• Įaugę nagai

Skausmingi užpenčiai 
Suartri tėj usi os kojos
Sportininkų žaizdos 
Vaikų kojų bėdos

imimiii imwiMil

PASSBOOK 
SAVINGS

»•« us for 
financing.

AT OUt LOW lATB^

FOR SALE BY OWNER to 
individual or group Į / / 

j\7ew 4 Unit Resort Building oil 
12 acre lake at Exit 322 (Mon- 
teno) of Interstate j57. Studio" 
aMfęn^DrtiU: suįįabl^for retired 
c&ipfe yeap-roilifd: weekends.;

Oust . $18.759 
epįlo?^co^^)'i3phone 815/ 
4^-^81^or;'^^6ę<9|5.

Erėrj. Park, in. 
£0642 - 424-8654

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi 

TeL 585-6624
ADVOKATŲ DRAUGIJA

EE£^CompOMM*d 
My and Paid Quarter

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauekas, Pre*. Tel.: M1-T147

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1965 .

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popie* 
nūdieniais pagal raaitaria*

C606 S. K*dzl« Ava. 
Chlc®9O, Ilk 60629
TeU 778-8000

Miko šileikk* apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629. i *

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

Lahon torto, <rf

Šeštadienis - Pirmadienis, Sat - Mon., August 17-19,


