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Du JAV naikintuvai privažiavo prie Beiruto ir apšaudė’ drūzus ir palesti- 
niečius, iš Suk al Garbo šaudžiusių į Amerikos marinus.

DU DESTROJERIAI NAIKINA 
DRŪZŲ, PALESTINIEČIŲ CENTRUS 

AMERIKIEČIAI PADEDA LIBANO KARIAMS IŠMUŠTI

DRŪZUS IR ŠIJITUS
. V aidas ’ Adamkus išskrido: į 

Maskvą šio mėnesio'9 dieną. Jis 
vadovauja Amerikos specialistų 
delegacijai, kuri jau buvo Mask
voje, Rostove ir. Charkove. Jie 
informuoja Sovietų Aplinkos ap
sauga besirūpinančius žmonės 
apie įvairius būdus, kaip apsau
goti gamtą nuo užkrėtimo nuo
dingais chemikalais. . .
•' Adamkūs yra septynių Ame- 
riktfs specialistų-’delegacijos pir
mininkas. Be tų specialistų, į So
vietų Sąjungą išskrido ir M. Mc
Grath, kuri vadovauja. Didžiųjų' 
ežerų srities gamtos apsaugos 
raštinei. Adamkus, kaip lietuviai 
žino, vadovauja visai Didžiųjų. 
ežerų aplinkos apsaugai. ‘

Adamkaus vadovaujama dar
bo grupė pirmą kartą pamatys’ 
Kaspijos jūrą, jos vandenis ir 
sąžines apie jos svarbą Sovietų 
Sąjungos ekonominiame gyve
nime. \

Kaspijos jūra turėtų vadintis 
Kaspijos ežeru, nes iš visų- pu
sių ji yra apsupta Sovietų Sąjun
gos krantais. Ežeras turi 153;000 
kvadratinių mylii^-x paviršiaus. 
~ — ^ežeras

jĮrtį seniai

Adamkus buvo Rostove, Charkove, 
išskrido į Kaspijos jūrą

JAM TEKS APTARTI ATEINANČIŲ METŲ RUSŲ 
SPECIALISTŲ KELIONĘ Į AMERIKĄ

Jią planuoja nuskristi į Vilnių ir ( 
ten Vilniaus universitete skai-! 
tyti astuonias paskaitas gamtos 
apsaugos specialistams. Jis kal
bės lietuviškai.

4 Apskaičiuojama, kad Valdas l 
Adamkus grįš į Chicagą spalio; 
12 dieną, jeigu nebus kelionės^ 
sutrukdymų.

Adamkus išskrido į Sovietų 
Sąjungą jau penktą kartą. Jis j 
kelis kartus buvo į Rusiją siun
čiamos delegacijas narys, o šį; 
kartą jis vadovavo visai delega- ‘ 
ei j ai. Kiti delegacijos nariai bu
vo-iš Duluth, Minn., arba iš Vi
daus reikalo sekretoriato. Visi 
dirba gamtos apsaugos darbą 

‘ Amerikoje ir nori susipažinti su 
tuo pačiu darbu, atliekamu So
vietų Sąjungoje.

Adamkus padėjo vyriausybei 
paruošti dabartinį Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos susitarimą pa- 

.sikeisti Aplinkos apsaugos spe-

Atidžiai sekamos Brink bylos
Jeigu Brink byla būtų spren- jų skaičių.

džiama Turkijoj, .tai visi “sočia- f O trečioji byla bus dar sun-
cialistais. Praeitais'’metais buvo! lines-revoiiuciięs” studentai, jų kesnė. Ten.bjjs teisiama Kathy 
atvažiavę į Ameriką penki-So- padėjėjai, triūkšmadariaŲ Chi-, Boadin. Ji organizavo Chicagos 
vietų gamtos apsaugos specialis- cagos langų daužytojai^ namų 
tai, o. šįmet septyni Amerikos ardytojai, mušeikos gatvėse ir

BEIRUTAS, Libanas. — Du 
, JAV naikintuvai priplaukė prie
• Beiruto ir iš vienos mylios at-, ................ —____  —
stumo paleido keliolika kanuo- ■ vai ir juos būtų išmušę iš pašlai- 
lių šūvių į Suk al Garbo pašlai
tes. Pasirolo, kad drūzai ir pales-

1 tiniečiai persimetė per Beiruto- 
i Damasko vieškelį, pasiekė Suk 
: al Garbo miestą ir paleido gero
ką kiekį 5 colių kanuolės šovi
nių į amerikiečių saugomą sritį.

Praeitą savaitę drūzai išstūmė
Libano karius iš Bandomo, per
simetė per Beiruto-Damasko ke
lią, įsiveržė į Suk ai Garbą ir 
pradėjo apšaudyti aerodromą 
saugojusius marinus.

Amerikos marinų vadovybė 
pranešė, kad amerikiečiai gina 
savo marinus, atėjusius padėti 
Libano vyriausybei išvyti užsie-

i nio karo jėgas.
Amerikos marinai negali ra

miai sėdėti Beiruto, aerodromo 
srityje, kada į juos paleidžia ar- 
tilerijios- šūvius arba apšaudo ka
riniais šautuvais.

IŠ SUK AL GARBO
šaudytų. Jeiftu Suk al Garbo pa
šlaitėse įtaisytų savo šautuvus 
ir sirijieėiai, Amerikos karo lai-

čių pozicijų.
Iki šio meto marinai neturėjo 

karo laivų pagalbos. Jie patys 
gynėsi, kiek pajėgė ir, dantis su
kandę, tylėjo. Bet prezidentas 
leido marinams pasikviesti pa
galbon karo laivų artileriją, jei
gu būtų reikalo. Abu karo laivai 
paleido galingus 5 colių artileri
jos šovinius, kurie išmušė prie
šo pozicijas iš aukštų pašlaičių.

Amerikos naikintuvai apšau
dė priešo pozicijas du kartu. 
Vienas puolimas prasidėjo 11 va
landa rvto, o antrasis 2:30 vai. 
popiet. Jie tęsėsi apie pusva
landi.

būtų buvusi įtakinga “revoliu
cionierė”. Visą laiką ją aprūpi
no maistu, drabužiais ir reika
lingais pinigais.

Prieš porą metų ir Kathy Boa
din buvo suimta. Kalėjime jau 
anksčiau sėdėjo josios draugės. 
Kai kurios jau atsisakė nuo 
“studentų revoliucijos”, bet K..

LENKIJOJE VISKAS 
PABRANGS 30%

VARŠUVA, Lenkija.— Įtakin
gas komunistų partijos pareigū
nas Manfred Goryvoda pranešė, 

Libano kareiviai nepajėgė ap- j kad šį rudenį Lenkijoj viskas 
ginti Baųdumo miestelio^ Jie bu- pabrangs tarp 30 ir 40 nuoš.

perversmą, kai buvo maištas 
prieš Demokratų partijos kon
venciją. Ji organizavo puolimus 
prieš policiją, nešė raudonas vė
liavas,. paruošdavo įsakymus 
studentams, ką jie turi daryti ir 
ko nedaryti.

Kai Chicagos “revoliucionie
riai” pralaimėjo, tai panelė Boa
din sugebėjo pasprukti iš Chi
cagos. Ji buvo įvairiuose Ameri
kos miestuose, bet apsigyveno 
New Yorke. Ji buvo pamilusi 

( turtingo New Yorko pramoni- 
dė ii dingo su pinigais. NeW| nįnko sūnų. Tas jai surado butą 
Torko policija vis dėlto jiems jęew Yorke, surado darbo ir su- 
nedavė ramybės. Policija nusta-j gyveno sūnų “revoliucijos”, 
tė, kas dalyva\o užpųojime, kas* jį įUrėjo rūpintis ir sūnumi. Mai- 
nušovė pinigus saugojusius žmo-j Hno j^ ]nokė vaikščioti ir New 
nes ir kas galėjo pasinaudoti pi-( yorke niekas nemanė, kad tai 
nigais.

• 
Nusikaltėlius teisė federalinis1 

teismas. Jis surado reikalingus I 
prisiekusius teisėjus. Prokuro-.J 
ras gerai pasiruošė. Prisiekusie- | 
ji teisėjai už nusikaltimą pasky-j 
rė sunkias bausmes. Už tris nu-, 
sikaltimus jie gavo po 25 metusi 

Į kalėjimo už kiekvieną nusikal-; ▼ T • 1 1 • • • • • •!

I

pabrangs tarp 30 ir 40 nuoš. 
Darbininkai didesnių algų ne
gaus, valstybės tarnautojai dau
giau zlotų negaus, bet maistas, 
drabužiai, dujos, šviesa žymiai 
pabrangs.

Visiems aišku, kad žmonėms 
reikės išleisti daugiau pinigų ir 
gaus mažiau duonos. Komunis
tams buvo aplaužyti ragai Len- 

i kijoj, bet jie ir vėl kelia galvas, 
i Jie ir toliau įsakinėja, kas bus

Boadin dar ir šiandien skelbi^f^’o priveigįi trauktis. Antradie- 
kad Amerikoje revoliucija ręi- nio rytej _Amerikos naikintuvai 
kalinga. Kaip tą “revoliuciją” r išmušė įrfižus ir palestiniečius 
galės pravesti,/jr tikisi pasakyti ?iš užimtij pašlaičių, kad Libano 
teisme. Ji labai’aštriai kritikavo kariai ir vėl galėtų užimti Suk ai 
kelias savo drauges, kurios atsi- Garbo' miestelį.’ Marinai neis į 
sakė nuo neįvykdomų ;idėjų. Čia; front4 ,r nepadės Libano ka- 
laisva spauda ; ir susirinkimai, riarns, bet-jei drūzai su palesti-

^Vą^ie išskr||^%jg-būtų teisę Ch^;
' \jau buWk^^xžgcje, —• . . _ ....

vyko
Sėj4
riesus^ ra rimas ’ ’dėljfietų K ore-.
jbš, lėįliiyd sųnaiki.mąno 269

pasąulyje, ūžta Prašai ' 
šį ežefą vadina jūra.1

Pms.škren.dant:4 Ka^fj^ju-- 
rą,<Amęrhcos>;deJė^ij4J|fe^o'i.jUo .. —
proęg.os aplankyti VoIg^ Vart^-'. ;kele^^;4ŽiŽjidy7no,-bet Valsty- 
nik- ir .žemupį. 
dytpir Volgos

Rųgsejė,-j24r dieną: Amerika^- 
delegacijos nariai išMaskvos’ąK:' 
vyks į Ameriką. Greičiausia, 
kad. Sovietų lėk tu vu - j iū-' bus iš- 
vež ti .-į- k urią nors' Eu ropos vals-, 
tybę, O iš ten jie-jau bandys pa- , 
siekti Amerikos lėktuvą,- kuris- 
parveš juos namo. Pats Adam--

bėš ■ departamentas patarė V. 
Adamkaus „vadovaujamai dele
gacijai vykŲ į Sovietų Sąjungą.

Dabar išvažiavusių jų artimieji 
yra susirūpinę,’ kaip Rusijoje 
buvusieji - galės pa siek ti laisvąj į 

.pasaulį ir kokiu-būdu jie galės 
pasiekti Ameriką. V. Adamkus 
yra pasiryžęs vykti į Vilnių ir 
universitete skaityti prižadėtas 

kus tuo tarpu pasiliks Maskvoje, paskaitas.

1

nėščia byla prasidėjo ir, 
ei a" turėjo būti sprendžiama.

Amerikoje susidarė kelios by
los. Grupė gerai organizuotų 
‘revoliucionierių’ užpuolė Brink Į 
bendrovės automobilį, “sociali-i 
nės revoliucijos” reikalams pa-’ 
grobė 1.6 milijono dolerių, nušo- • 
vė du Brink sargus, kitus sužei- ’

L

!

r ■

V. Adamkus Kaspijos jūros pakraštyje

įį& -3

niečiais tf toliau provokuos ma 
rinus, tai marinai padės Libano i 
karo jėgoms apvalyti Beiruto į 
apylinkes, kad marinai gailėtų J ir... kaip jie pagerins darbinin- 
ramiai ginti Beiruto aerodromą.

Naikintuvai “Virginia” ir 
“John Rodgers” paleido pakan
kamai šovinių, kurie turėjo iš
rausti priešus iš pašlaitės, sie
kiančios aerodromą.

Marinai žino, kad Sirija teikia 
ginklus ir patarėjus drūzams ir 
palestiniečiams. Yra pagrindo 
manyti, kad šūvius gali paleisti 
Sirijos kariai, bet amerikiečiai 
nekreipia į tai dėmesio. Marinai

i nori, kad provokatoriai jų neap- 
Pir- Čadą, būtų patraukę į šiaurę. Li- —---------------- -------------------------

Įtikink žmones ir galėsi siekti 
savo tikslų, bet jeigu tu jų ne
įtikinsi, tai visos tavo pastangos 
nueis veltui.

Tvirtinama, kad ši byia gali 
prasidėti už šešių mėnesių. Jo
sios įtaka mažėja, nes ji sakosi 
neturinti laiko, turi rūpintis sū
numi. Rep.

kų gyvenimą. Jie gerino gyveni
mą Sovietų Sąjungoje, bet pasi
gerino tiktai sau. Jaruzelskis ta
po komunistu ir leidžia jiems 
nustatinėti, kada ir kaip lenkai 
turės badauti.

timą. Viską sudėjus, jie turės ne.Įjjęėtai užpulti Un čalubos pa
sėdėti kalėjime iki mirties. To-' ,krašlyje esantį maištininku da- 
kią bausmę gavo Kavani Bada-' ljnį jr jį nuginkiuoti.
gun, David J. Gilbert ir Judith, <įa]uiMXs pakraštyje maiš- 
A. Clark. Jie nušovė tris žmones. • tinjnkai buvo priversti atiduoti 
Jų byla baigta. Jie neišeis iš ka-; vjsus savo šautuvus ir šovinius, 
įėjimo, kol bus gyvi.^ į Apsupti kareiviai būtų buvę su-

Antrą bylą sprendžia papras-į §aU(jvti, jei jie dar būtų bandę 
tas prisiekusiųjų teismas. Ten priešintis 
advokatai turi teisę apklausinėti Vn yra apie 500 mylių 
liudininkus. Ten iki šio meto atstuinoje nuo sostinės. Suimtus 
sprendimo dar nesvarsto, nes karjus veža į belaisvių stovyklą, 
sunku sudaryti reikalingą teisė- 0 §auluvai pasiliks vietoje.“ Kai

ČADO KARIAI NUGINKLAVO
UN ČALUBOS DALINĮ

GUKUMI TURI APIE 2.000 KARIŲ, 0 LIBIJA YRA 
ATSIUNTUSI Į ČADĄ 3,500 KAREIVIŲ

NDŽAMENA, Čadas. — 
madienį Čado kariams pavyko j bijos kariai nebuvo pasiruošę 

gintis, neturėjo ginklų, buvo per
vargę. ..

Jeigu Prancūzijos prezidentas. 
Miterandas būtų nepradėjęs pa
sitarimų su Chadafi, tai viskas 
būtų kitaip pasibaigę, Čadas da
bar būtų laisvas.

Čado vyriausybė neplanuoja 
kėsintis į kaimynines žemes, bet j 
gyventojų padėti labai sunki, šį-j 
met buvo didelė sausra. Visos, 
javų atsargos nuėjo kariams, o į 
gyventojams nėra nieko. Čado. 
vyraiusybė kreipiasi į Ameriką, 
kad padėtų badaujantiems.

— Angoloje praeitą savaitę 
vyko smarkios kovos. Teigiama, 
kad žuvo 2,000 kubiečių.

— Antradienj aukso uncija 
kainavo ?418.

KALENDORCLIS
Rugsėjo 21: Matas ap., Vis- 

kantė, Mantvilas, Jagaubis, Ly
gi ta, Galgė.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:51.
Oras debesuotas, vėsesnis.

atvyks naujas dalinys, tai galės 
apsiginkluoti.

Čado prezidentas Hisen Habre 
rengiasi tuojau organizuoti žygį 
į šiaurę, kad galėtų išlaisvinti 

• visą Čadą. Jis žino, kad Gukumi 
j ir Libijos prezidentas šiaurės 

Čade turi 5,500 karių.

Pavasarį galėjo Čadą 
išvalyti

Prez. Habre yra įsitikinęs, kad 
Libijos kariai būtų bėgę iš Ča
do, jeigu prancūzai, išvalę pietų

— L. Valensa, vedęs kovą prieš 
prieš komunistus, pirmadienį 
paskelbė, kad “Solidarumas” dar 
ne viskas. “Solidarumas” nepa
dėjo lenkams pertvarkyti gyve
nimo.

T

— Chomeini neparduos Vaka
rams naftos, jeigu prancūzai 
pardavinės lėktuvus Irakui.

Georfe Shalti

Sekretorius George Shultz.kiekvieną dieną infor
muoja svarbesnius Valstybės departamento pareigū
nus, kad kiekvienas žinotų prez. Reagano planus 

ir pagrindines administracijos idėjas.



VL1K0 DARBAI
kompromituot

Vienas VLIKo tarybos narys 
■ši atsakymą dar papildė nurody
damas, j kad VLIKas Pabaltijo 
klausima Europoje rūpino pra
dedant dar prieš 1950 metus, Eu
ropos patariamojo seimo laikais. 
Šis klausimas nėbuvo užmirštas 
ir apie jį buvo pastabų ir pra
eities .VLIKo seimuose.

Tarybos nariai, uėklausė, ko
kiu pagrindu VLIKo valdyba at
sisakė paremti Vydūno Jaunimo 
Fondo prašymą (VJF) leidžia
mai dr. V. Storastos - Vydūno 
knygai “Sieben Hundert Jahre

? : - i
Aptr , buvo kUuslijna, kndėl 

VLIKas neišnaudojo galimybių 
susitikti su Europos parlamento 
nariu dr. Otto von Hapshirgti 
jam nėsehiai lankantis JAV5 Esą 
AmerjUos pabaltiečių laisvės ly
ga, su jup, ne tik susitiko, bet, tu
pėjo tr ititerviū. APLL nurodė, 
jo^ ryšiu^šu Europos parlamen- 
rptis Kięki yra tięsos šiame tei- 
žoįiuciją Europos, parlamente?, 
gimė ir kokiu pagflndu yra tvir- 
tjiiama, kad PLĘ p^dęjė-prife’ 
pastangų; ruošiant Pabaltijy re
zoliuciją įIEūropcs parlamente?
1 VLIKo atstovas klausimą kąt-, . .
šakė, kad. dėl PLB teigimu lštilš'1 OeuI^'^-LituauiSeher Beziehun- 
U^Kausia atsiklausti josteiol g™", išleistu Sis klausunas ne-
nąrių. Dėl dr, A. Geručio 'pa- 
gtaiigų iškėlimo, reikia piJtpnėii,- 
kad VLIKas prašė dr. A._ Geru-1 
čid ’palaikyti ryšį su 
parL-mebtu. , VLIKaš iygūi sten
giasi palaikyti 'Yyšiūs su visais 
Lietuvos diplbmatinės tarnybos 
atstovais. Nėtviearš./ir. A. Ge
rutis dalyvaiT) šiuose’reikaluose. 
Priėš kelis metusi dr> K. Bobelis 
užmezgė • ryšį su dr. Kleptich 
ir jį vystė dalyvaujant ‘in?. į A. 
Venskui. Po to VLIKas susirišo 
su britų parlamento nariais.

Inž. J. Vilčinskas lietuvių so- 
ciąldemokratų yafdu įtaigojoge- 
cialistų internacionalą, V.- Šoliū- 
nas įtaigojo , krikščionių demo
kratų’internacionalą; VLIKorval-1; 
dybą buvo -susirišusi su britų 
ątstoyū Tyrelį ir ,sų dr. O. v .( 
Hapšbūrg šiems lahkantis JAV.?

i. ■ xiį
Europos parlamėritks storo rė- 

zpliMf ją plėnie 1979 ųąetų ?rųg-1 
ęiū§io;23, >yądiųamu ^Spbabaltie-i. 
čįų memorandumu. Maskvoje. Jo 
tekstai buvo ■“ adrėšatadis įteiktas 
VLIKo Pasąulio ^Pajbaltiečių San 
tarvei su7' afitinkainais^ lytinas-- 
Čiąis. Šitekstą VLIKas pęripdiš- 
kaivprimindav.o. VLIKas taip pat 
raštais ir memorandumais’pa
skuti niuš i pora metų rėmę; Eu-i 
ropos*; parlamento ■, rezoįiuc^K 
ruošą ir VLIKo atstovai dalyva
vo š. m. j13 ^dienjos: pariąmentp 
sesijoje. Į šią delegaciją buvo 
pakviesti ir Kanados ir JAV:iie- 
tuvių-bęndruornenių atstovą^ bęjt 
jie į, Europos seimo sesiją neat
vyko.’ Rodbsį tiek APLL ir PLB 
savo dėmesį į Europos parlamen
topastangas - pradėję kreipti -tik- 
rezoliuciją priėĖftųs^d pne -toiks-

-ūp^rėžtB^įkają ^Europos’: paęs 
l^maito nariai "nenorij kad- r jų' 

• jhį'i^yya- rĖuropoje - sudarytų 
^Madedų USA” -įspūdį.?VLIKas 
šį pagrindą labai -gerai supranta 
ir. stengiasi šio pageidavimo ne-

k ' f - .*• / . T* * -

1935 m. rugsėjo 21 dieną lakūnas Feliksas Vaitkus-vie
nas išskrido iš Nep Yorko į Lietuvą, bet pasiekė 

tik Anglijos pakraštį.

buvo paminėtas VLIKo valdy
bos atstovo pranešime, bet Ta
rybos nariams jį plačiau komen.

u Nuroposi lojant, buvo atsakyta, kad VLI
Kas savo sąmatose buvo pasky-i 
ręs lėšų VJF perspausdintai A. J 
Šapokos Lietuvos istorijai ir Vy
dūno “700 Jahre”. Valdyba bu
vo patvirtinusi lėšas A. Šapo- Į 
kos istorijos kopijų pirkimui už 
su VJF pirmininku sutartą su
mą. Išsiimtus užsakymą VJF, 
buvo gautas neigiamas atsaky
mas su nurodymu, kad už nuro
dytą kainą VLIKui VJF knygos 
neparduos, Po poros metų VJF 
vėl kreipėsi į VLIKą dėl lėšų 
Vydūno knygai. Valdyba šį pra- 

. šymą. svarstė ir priėjo išvados, 
kad Tautos Fondas turi būti nu
rodytas, kaip vien as leidėjų, šios 
sąlygos buvo žodžiu priimtos, 
bet apie jų vykdymą kurį laiką 
riebuvb nieko žinoma. Pasitei
ravus žodžiu paaiškėjo, kad VJF 
šių prašymų nežada vykdyti. Ga
lop, VJF valdybes, pirmininkas 
.'pareikalavo:iš Tautos Fondo są-Įnos, kiaulienos ar avienos. Pri- 
matoje pramatytų lėšų šiai Vy-įklausys nuo to, kokie priesko- 
dūnb knygai išleisti. VLIKo vai niai “įausti į tą audinį”, 
dyfcą. klaųsjntą -persvarstė ir nu- 7 .
tarė, kad VJF neišpiįdžius pra-i privertė' Europos ir JAV riioks- 
šytų sąlygų; lėšų neskirti, šis] lininkus ieškoti naujų proteino 
klausimas buvb karštai diskutuo
tas tapybos, posėdyje. VLIKo 
valdybos atstovas nurodė, kad 
Vydūno Jaunimo Fondas ir jo 
valdyba dirba naudingą kultūri- 

,Yų darbą,‘fcuris turėtų būti kiek
vieno asmeniškai remiamas.

B. P.

tos gaunamas proteinas naudo
jamas gyvulių pašarams, D. Bri
tanijoje ' gyvulių pašarams ga
mma proteiną'iš mikroorganiz
mų, vadinamų psevdonomadai.s, 
kurie 
mint;
:.os.

Žinc 
rūsks 
žmonių naudojimui, bet tai kol 
kas nedaroma, nes žmogus vis 
dar nori pasigardžiuoti mėsa, 
kiaušiniais, sūriu ir kitais gar
dumynais, bet šio amžiaus pa
baigoje alkis gali pakeisti tą 
žmonių nusistatvma.

(Iš Europos Lietuvio)

1

minta metanoliu, paga- 
iš gamtinių, dujų ir naf-

m3, galima pagaminti tos 
proteinus t esioginiam

PASAKĖ TIKRĄ TEISYBĘ
Š.m. rugpjūčio 12 ir 13-15 die

nų Naujienose Juozas žemaitis 
parašė straipsnį “Nesiorientavi- 
mas, politinis bukumas ar ty
čios darbas”.

Reikia pripažinti, kad tas zmo-

Apie Lietuvos metriką
Žmonės dažnai klausia, kas džiąją Kunigaikštystę ir Lea- 

yrr. Lietuvos Metrika? Ji daž
nai minima laikraščiuose, disku
sijose, bet niekada nepasakoma, 
ką ji reiškia. Tai yra buvusių 
Lietuves kunigaikščių valstybi
niai užrašai, arb? tų užrašų rin
kinys. 'Jis apima 408 metų lai
kotarpį — rašytas nuo 1386 iki 
1794 metų — rašytas rusų kalba 
ir jų rašmenimis.

Lietuvių Enciklopedija paejuo 
da daugiau žinių apie tą rinkini. 
Tai yra Didžiosios Lietuvos Ku- 
nigaikšti os kanceliarijos archy
vas. Jis apima visus tų laikų 
Lietuvą liečiančius dokumentus, 
payvzdžiui: “Knigi zapisej” — 
užrašų knygos; “Knigi perėpi- 
sej” — nuorašų knygos; “Knigi 
publičnych diel’’ — viešųjų rei
kalų knygos; ,“Naųki” — pa
mokos. Ir taip toliau.

Didžiajam kunigaikščiui kur 
nors išvažiuojant, kartu vykda
vo ir raštininkas su kancleliari- L »

kiją. „
Aštuonioliktojo šimtmečio 

baigoje buvo susidarę jau 565 
didoko formato Metrikos tomai.4

1920 m. taikos sutartimi So
vietų Rusija pažadėjo . išvežtus 
turtus Lietuvai grąžinti, su jai* 
ir Lietuves Metriką; bet kai LieĮ 
tu vos komisija nuvyko Maskvon 
tu turtų pasiimti, rusai nedavė;

f t - ■— ■ 11 - “ I■ '• ■ s
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• Kiekvienas asmuo JAV su-į 
naudoja kasmet apie 40 svarųį 
muilo. ■ ! t
Į ■ .. Į

’ “ -- < . . ■<

a Saulė šiauriniame ašigalyje, 
nėra matoma 186 dienas metucH 
sb. •• -- * >■ *

s Kiekvienas ežys turi maži 
daug apie 30,000 spyglių. j

r
J s

i

AR JAU RAGAVOT AUSTŲ DEŠRELIŲ?
Šių laikų, maisto produkcija 

pasiekė tokį laipsnį, jog nuėjus 
į restoraną ir užsakius kokį nors 
mėsišką valgį paduos jums pa
tiekalą mėsos, kuri pagaminta 
audimo būdu iš sojos , pupelių, 
ir ta “mėsa” išvaizda ir skoniu 
mažai skirsis nuo tikros jau tie-

Didžiulis žmonijos prieąnglis

'šaĮtimų. Proteinas, kuris būtrnaš 
Žmogaus kūnui, gaunamas iš 
'.mėsos, žuvies, -kiaušinių, sūrio 
Hr kt. Du trečdalius pasaulio na
tūralaus proteino produktų su
naudoja 1,000; ridlįjohų žmonių 
turtinguose kraštuose,-o tik vie
nas trečdalis' liėka* neturtingie
siems — 2,500 milijonų. .

■į. Atėjus XXI šimtmečiui, bnsversti bėgti iš San Sebastiano
srities, nes Ispanijos valdžia jau! dar blogiau, nes žmonija pasieks
buvotišaiškišusi teroristų vadus 
Dabar jie ęūipiti Kosta Rikoje

— Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog prašė buvusį užsienio 
reikalu ministerį L šamir suda
ryti. naują :vyriausybę. Tariasi 
keli politiniai vadai.

^7,000 milijonų skaičių. Protedį 
tio, gaunamo iš gyvulių mėsos, 
produkcija kasmet padidėja tik 
-dviem procentais. Taigi, artėja, 
.laikas, kai jo bus maža ir tur
tingiesiems. i

Dirbtinės mėsos paklausa die
dą iš dienos yis didėja.- JAV.-se

jau dabar apie 30 proc. moks
leivių gauna pietums iš sojos pu
pelių pagamintą “mėsą”, kuri 
yra triskart pigesnė už tikrąją. 
Amerikoje kasmet užauginamą 
daugiau kaip L?00 milijonų bi£ 
šelių sojos; pupelių. Mokslinius- 
kai ieško naujų ir dar pigesnių 
proteino šaltinių. Bando jo rasti 
cukrinių nendrių atliekose, bul
vių stiebuose, žirnių,' burokų ir 
morkų žalumynuose, vandeųĮs 
hiacintuose ir jjėt medienoj. Vien
na amerikiečių įmonė jau gam> 
na iš .'liucernų (augalas,, pana.- 
šus į dobilą) turtingą proteinų 
geriamą suriką.į ’ j

D. Britanijoje daromi bandy
mai pagaminti aukštos rūšies 
proteiną fermentacijos procesu, 
panašiai kaip alų. .Toks protet- 
nas būtų naudojamas duonos 
maistingumui, sausainių ir pus
ryčių grūdiniams i valgiams pa
gerinti. ' ' i
\ Tačiau mokslininkai dabar žiū
ri dar toliau į ateitį. Proteinais 
bus gaunamas iš gamtinių dujų 
ir naftos, kuriose yra mikrosko
pinių organizmų —i- medžiaga 
proteino gamybai. Tie organiz
mai minta parafino košele.

.Prancūzijoj ir Škotijoj iš nąf-

gus, p. Žemaitis, parašė tikrą 1 jos tarnautoju, kuris rusiškai va- 
teisybę, nes, tikrai, negalima su- dinamas dSjaku. Tiedu darė vi- 
prasti, kaip amerikiečiai ir kiti
Vakarų demokratai įsivaizduoja! nuorašus. Sugrįžę atgal, jiedti 
demokratiją, kaip ją vertina, jei l-įtraukdavo tuos nuorašus į Lie. 
leidžia jų valstybėse Maskvos 
penktai kolonai, komunistų par
tijai laisvai niekinti tų šalių de
mokratiją, kuriose tie agentai 
laisvai gyvena. Tai,-tikras politi
nis bukumas!

Reikia žinoti, kad komunistų je. 
partija visas instrukcijas ir vi
sus įsakymus gauna iš Maskvos 
— tiesiai per rusų konsulatus, ir] 
dirba tiktai Maskvai.

Visokios nesantaikos, visi be
reikalingi streikai,-Janonių ;šau- 
dymai bei grobimais vis, 
penktos kolonos, korfįli&įsių par
tijos darbai. Jeigu a'iperikiečįąi 
neapsivalys nuo ]šio briidd, >taf 
praras ne tik viską, ką Jie ligi 
šiol sukūrė, bet ir šavd’ asmeni
nes laisves. Raudonieji šaudo vi.- 
sus, nežiūrint ar jie balti ąr juo
di, geltoni ar dar kitokie. 
kiną net ir raudonus/ jeigu khs.

su kelionės metu daromų aktų

tu vos Meri ką. Vykstant karams 
ir perversmams, Lietuvos Metri
ka buvo visur kilnojama ir glo
bojama, kad nežūtų. Ji buvo at
sidūrusi. net Varšuvoj,. Švedijoj, 
Peterburge, o dabar — Mfeškvo-

Viena jos dalis nuskendo Bal
tijos jūroje; kita dalis žuvo kaž
kur kitur. Lenkai vieną jos da
lį perrašė, lotynų raidėmis. Užra
šų knygoje (Oiga; zapisej).' b&. 
vę surašyta 190 teisminių bylų 
(sudebnyje dlsląt), ir 843 doku- 
mental liečiantys Lietuvos Di-

iš jų mėgina gafvotizbėhf?k.iek>, 
kitaip negu komunistų partijos 
diktatorius nori.

A. Vaicekauskas 1

PASAULIO REKORDAS

Lvove vykusiose šaudymo var 
-žybose vilnietis V. Turlą šau
dydamas pneumatiniu pistoletu 
iš 10 metrų nuotolio, pastatę pa
saulio rekordą išmušdamas 591 
tašką.

ENERGY 
WISE

I *
/1

Orwntes WPOoUHjT

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
j yra seniausia, didžiausia ir turtin'giaųsia lietuvių fratemalinė 
' , organizacija, lietimams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
\ ; SLA — atlieka kultūriniiis darbus, gelbstisi kitiems, kurie tuos 

>■ nia^us dirba. > \ tU ;
i - ‘ - • y 2 ■ L .

V •; - apdraudę savo riarįains.
SLA

K,
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteraturos, meno tr moksli 

HM m. metrašti*. Jame yrx vertingi, niekuomet nelemtą, Vln* 
Srtyėi, Igoo šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankol 
7. Rankfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau! ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis fc 
M-K. čhrriionio. M. šileikio, V. Kašubo®,1 A. RtlkJtelėi ir A. Van# 
kflryboa poveflrįiai*. 365 pust knyga kainuoja tik ■

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tai 
finlą šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iveutea bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis atttohėr puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
b«i užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

'♦ VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli, to laikotarpio buities Et>

Pinigus cecho viršininko gim
tadieniui surinkite tik iš meistrų 
ir brigadininkų, o iš žmonių ne
imkite.

(Nurodymas žodžiu)

SLA

< aukštojo inoksfo Į jų gyvenimo pradžiai; '■ 
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:’ už 

$1,000 apdraudos'sumą temoka tik .$3.QD--mėtams.
SLA — kuopu yra visose, lietuvių 1 

Kreipkitės Į savo apylinkės 
jie Jums mielai :paeeibės į SLA įsu

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210 :

ase. • 
veikėjus,

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž 2b01 W. 69th St., Chieago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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Ini LICDAS MIKŠYS, . j 
> 50 metų studijavęs, kaip

Bet kur, Bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvą lietuvius

Labftrroi apakrižh? duomenimis. Aprašymai įdomūs klekvletymi 
BetuvfaL Edffinyš Htstmotu nnotraūYomJfc, pabaigoje duodami 
ritovardHų prradinima’»!r Ją rertinial J voHeEą kaKą. EabaJ 
Madingoje 335 puiri, knygoje yra RytpriUfą Jemėlapl*. Kairą W

> KJ EALDUS E1M1, nlyžojo* Petronėlė* Orintaltė* atif 
mtnftmri tr mlntyųaple acrneals Ir vietas nėprU. EJetiivoje Ir pir 
maišiai* bolševikų okapacijo* metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik W. . -<

* - > JULIUS JANONIS, poetai Ir revollurionlerius, nesupm 
bu* ir Maidingal interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik *» 
VvgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj pavadinti kovotoju už žmogaus tel*« 
Knyga yra ifideUo lorinato, 3^5 pualapii, kainuoja

7alaJ&

JAY DRUGS VAISTINĖ '
P ' ,2759 W. 71st St, CHicago, III .

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI' • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

■"psTT Atdara šiokiadieniais nuo ’ 4

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, September 21,19X3

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8130 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkas, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Kodis aukso už gerą melą
Syki gyveno caras, kurs išlei

do tokį įsaką:
“Kas sugalvos tokį melą, apie 

kurį aš pasakysiu, kad "Tai yra 
medas”, tas ga.us pusę mano ka
ralystės.

Pirmasis atėjo piemuo.
“Aš tik norėjau tau pasaky

ti, kad mano tėvas turėjo tokį 
ilgą- pagaikštį, kad juomj jis ga
lėdavo žvaigždes pamaišyti...” 
pasakė piemuo.

Caras jį pertraukęs atsakė: 
“Tai niekai. Mano tėvas turėjo 
pypkę, kuri buvo tiek pat il
ga. Kai jįs tą pypkę užsikurda
vo, tai jos dūmai pro saulę rūk
davo...” Piemuo liūdinai pasika
sė už ausų ir nuėjo.

Antras atvyko siuvėjas.
“Vakar buvo tokia smarki au

dra, kad žaibai visą dangų 
draskė, ir. aš turėjau jį vėl 
lopyti”.

Tai buve geras darbas”, 
sakė caras nuolankiai. Tik 
tas lopynas nekaip pasisekė,
dangj šį rytą lietaus lašai vėl že
mėn lašėjo”.

Trečias atėjo suvargęs kaimie
tis, dideliu tuščiu kodžiu neši
nas. —-

“Ko tu čia nori?” paklausė ca
ras nustebęs, pamatęs žmogelį 
u dideliu tuščiu kodžiu.
“Ak. aš, aš tik norėjau gauti

VISI PRIE DARBO
Mūsų jėgos ištesės....

Uoliai veikiam mes lietuviai, 
Mes ateiviai ir čiabuviai. 
Mat., mums rūpi Lietuva.
Kuogreičiausiai išvaduoti
Ir liuosybės vairą duoti, 
Vyt’ įs žemės tas šuva.

KibliKštelėms rasa krinta, 
Šiandien diena nebešvinta, 
Turi darbas prasidėti.
Kuomet tautą sūkuryje, 
Audros blaško vandenyje, 
Nebe laikas mums sėdėt.

Spindulėlis vilties žiba, 
Išdavikų dantys kliba, 
Savam kailyj nesavi.
Kad tie judos sumanytų, 
Tėvų žemę sukramtytų, 
Ir praryti gatavi. •

i Judų darbas mum, nerūpi, 
! o>.;„ Andropovo lai jie klūpi,

tu mųn esi skolingas...” >
“Tai begėdiškas, visiškai ne

dovanotinas melas!” sušuko ca
ras užsirūstinęs, Aš tau nė vie
no aukso trupinio nesu skolin-1 
gąsl’’ į

“Gerai, gerai, kadangi pats'
pasakei, jog tai yra meląs, tai,^us^en^? j;JI1 žemai, 
atiduok man savo pažadėtą pusę Ąpturės
karalystės”, pareikalavo žmoge- Gaus kiekvienas po medalį,

jie savo dalį,

sU-

SU-

at- 
tau 
ka-

lis.
Tačiau carui pagailo pusės ka- j 

ralystės ir jis ėmė atsikalbinėti.
“Kadangi, kaip dabar atrodo, 

mano skolos reikalavimas buvo 
teisingas, tad atiduok man auk
są. nusileido ėmogelis.

Ką gi kaimietis būtų veikęs 
su puse karalystės?

Owanes Ttima/ijan!

i

Galės stipti tad ramiai.
Bet mes broliai ir sesutės 
Vienos esam mes motutės, 
Nepraradome vilties.
Prieš grobikus mes kovosim
Ir darbuetįs nenustosim
Mūsų jėgos ištesės.

Perkūnas
* ♦ *

GERAS ŽINOVAS

Teisėjas kreipdamasis Į laidi
ni nką (vyrą). — Viengungis ai

1

— Tai New Yorke bus daug 
ramiau, kai Jungtinės Tautos iš
važiuos. Jeigu ne Gromyka, tai | 
Jungtinės Tautos būtų galėju-[ 
sies pasilikti. Gromyka atsisakė į 
važiuoti, nes New Yorkas iri 
New Jersey atsisakė priimti jo j

GYVENIMO SCENA
(Tęsinys)

JI grįžtą

Šokėjoms dingus iš akių 
Su lengvučiu jų skridimu, 
Vėl matome merginą tą, 
Kuri nuėjo takeliu. 
Ji nusiminusi, liūdna, 
Išmetinėja sau tyliu balsu: 
“Kodėl gi juo ąš pątikęjąu? 
Ęodėl skaisčių yilčių turėjau? 
Maniau, kad meilė ląimėn ves, 
Ęad nepaliks jisai manęs. 
Dabar jau per vėlu gailėtis, 
Turiu aš į namus skubėti”.

MOTINA

Praeina motina iš lėto 
Ir nęšąs kūdikį mažytį, 
Bučiuoja savo numylėtą, 
Jam bando skausmą išsakyti.

t-**"

i

PASIVĖLINO

— Ar tėvelis pažįsti tą žmogų 
su kuriuom tik ką kalbėjai?

— Ne, sūneli.
— Gaila, nes jis ištraukė tau 

iš kišenės laikrodėlį.
* ♦ *

PASIVĖLAVO

Tėvas: — Kabaretas
būti paskutinė vieta jaunoms 
mergaitėms, kaip tu.

Duktė: — Taip ir atsitiko. Me.> 
pakliuvom tenai 5 vai. iš ryto.

ginas broliuką:
— Pasakyk man keliais 

| tais, tavo sesutė yra vyresnė už 
tave?

me.

turėtų

— Pirmiau ji buvo 24. dabar 
sakosi esanti 18 metų. Taigi, gal 
neužilgo mes būsime dvynukai...

» * ♦

VAIKO KLAUSIMAS

Užklaustasai sunkiai atsikve
pia. Teisėjas diktuoja ‘‘Vedęs’’.

Paskiau teisėjas atsikreipia

Mergina ar jau ištekėjusi.
Moteriškė atsidūsta. Teisėjas 

diktuoja: “Mergina”.

KEISTA ARITMETIKA
Suaugusių klasėje mokytojas 

paklausė kiek bus 4 ir 5, bet 
niekas neatsakė.
• “Aš sakiau jums milijoną kar- 
iu,a jog 4 ir 5 yra 9”, uiktai su
riko jis.
- “Ah, jis nieko neišmoko”, pa
stebėjo vienas studentų, vakar 
jis mums pasakojo, jog 3 ir 
yra 9.

NELENGVA
*

KITAIP IŠIMO
t

— Pasakyk man, Sofija, kas ( 
atsitiko su tuo vyruku, Kuris 
ateidavo pas tave kas vakarą ir 
atnešdavo bukietus gelių?

— O, jis apsivedė su gėlių par.

- Pasakyk, tėve, koks skirtu
mas tarpę šautuvo ir kanuolės?

— Žinau sūneli, garsas nuo 
šautuvo yra panašus mano kal
bai. o kanuolės trenksmas tai — 

. motinos.

♦ * *
MERGINOS AMŽIUS

Vaisinas kreipiasi į savo mer- mus.

♦ * ♦
Vienas pasažierius paklausė 

stoties viršininko:
— Kas atsitiko, kad pastaro

mis dienomis traukinys ateina 
reguliariai?

— Visai paprastas dalykas. 
Garvežio inžinierius neseniai ap
sivedė ir turi laiku pasiekti na-

“Ąr tai Aukščiautiojo valia, 
Ąy tokią, skirta mąp. dalia, 
Kad nebėra daugiau ŠĮBPpįų, 
Kuriuos minęeiau be skausmų. 
Tik tu brangus, tu mano laimė, 
Gyvenimas tu man patsai, 
Tu būk ramus, kol mano baimės 
Ir mano skausmo nežmai... 
Pą^iekiM' 

,jCaip:mūsidėlėIė 'bąįsų 
Klajoju žemėje vieną^^^

— Norėjau su tavim, Malki, 
pasikeisti keliais žodžiais apie 
dabartinę Pasaulio Liet. Bend
ruomenės pirmininko būklę, bet 
šiandien iškilo naujas klausi
mas. Pačioje JAV LB-nės Cent
ro valdyboj jau keliamas balsas,,
tad pirmininkas turi pasitraukti lėktuvo. Jeigu būtų atskridęs 
iš pareigų. Bet dabar kilo dar karišku lėktuvu, tąi būtų jį pri- 
svarbesnis reikalas.

— Kas lietuviams gali būti 
svarbesnio, Tėvft.?

— Lietuviškos organizacijos 
reikalauja, kad Kainantas pasi
trauktų iš pirmininko pareigu, 
o. Amerikos ambasadorius pasiū
lė. Jungtinėms Tautoms visai iš
sikraustyti iš Amerikos, jei to 
pageidautų.

— Amerikai jau įgriso visokie 
pasireiškimai Jungtinėse Tauto
je, todėl ir patarė visiems nepa- 
.enkintiems išvažiuoti.

— Ar manai, kad Kainantas 
neįgriso lietuviams?

— Kamantas gali pasitraukti, 
jei jo vadovauta PLB gali pasi-1 
ikti. Jeigu Kainantas ir toliau 

gyvens Grand Kapids mieste ir 
jus didžiausios ligoninės inžinie
rius, tai jis galės ir toliau ten 
gyventi.

— Aš tai suprantu, bet kodėl 
Jungtines Tautas nori iš Anie-° Irikos išstumti.'

— Matai, dėl to numušto Ple- ' 
ų Korėjos keleivinio lėktuvo,' 

iieleldo A. Grontivkai atskristi i 
i New Yorką Aerofloto lėktuvu. 
Jis pradėjo triukšmauti prieš 
Ameriką, kad negarantuoja jam 
saugumo, kad jis todėl negali 
dalyvauti Jungtinių Tautų posė < 
džiuose, kad .Amerikoj neturėtų t 
būti Jungtiniu Tautu iš viso. Ta- 
da ambasado.iui įgriso tokios 
tuščios kalbos, dar daugiau, kai 
tlslr-dj pora Grcmykos pritarė
jų, ir pasiūlė visiems tiems ne
patenkintiems išsikraustyl. Pats 
ambasadorius nueisiąs prie kran
tinės sakyti jiems sudiev.

Prie to dar prisideda, kad ne 
visi kitu kraštu ambasadoriai 
nori laikytis Amerikos tvarkos. 
New Yorko policijai diplomatai 
sukelia daug rūpesčių. Jie neina 
į teismą ir nebando pasiaiškin
ti, kada atsit-nka kokia nelai
mė. kada nesilaiko trafiko tai
syklių ir pan Net kalbama, kad 
yra diplomatu, kurie užsiima 
narkotikų verslu ar net šnipi 
nėjimu. Tai čia jau nemaža 
problema. ..

— Ta aš to nežinojau, Maiki.
— Ypač daug keblumų sudaro, 

kai jie verčiasi narkotikais. Ira 
no ambasadoriui reikėjo pinigų, 
tai jis diplomatiniame krepšyje 
atsivežė narkotikų. Policijai su

Į daro naujas bėdas.
— Tai ka Jungtinės Tautos 

Maiki?
sila sys kitųįe valstybėje 
darbą.

ėmę.
X

— Tie amerikiečiai vis dėlto 
yra pikti. Dėl menko dalyko 
prašo Jungtines Tautas...

skundžiasi savo!
I

Advokatas
draugui:

— Gynimas kriminalinėse by
lose nėra juokai. Pav. neseniai 
išliuosavau kaltinamą pinigų 
padirbime, o jis man už patar
navimą atmokėjo klastotais pini
gais.

Pirmą syk ji buvo svečiuose 
toje šeimoje. Visi mandagiai nu
sišypsojo kuomet jinai atsisakė 
gerti dlegtinę ir “sodę“.

— Degtinės aš neesu ragavus 
savam gyvenime — ji aiškinosi.

— Pabandyk, vieną čeikutę, 
nieko blogo nepadarys, — ragino 
šeimininkė

Mergina paraudonavo ir >ar- 
matlyvai pakėlė stikliuką prie 
lūpų.

— Oi. oi, — suriko ji. — juk 
tai vra 100 nuošimčiu stiprumo 
degtinė, o ne scotch!

I

■ ■■-.f

Namą
su namu ?

ps statė 
jam turės ir atiduoti.

Jungtinėms Tau 
Rockefelleris. tai

iš-‘

Ir net linkėjimų gražių |
Pąvydį ^žiaurios lūpos jų«^ ' 

iAr laimingesnė aš bųyžųv 
’ Kada skyniau žiedus laukuos?
Nors ten žydėjau, dainavau — 
Nūn tu brangesnis man už juos.

Parpuola ji jau bė jėgų, 
O kūdikėlį tarp žiedų. 
Kaip lašą vakaro rasos, 
Palieka laukt naujos dienos. 
O sūrūs ašarų lašai 
Jai žemėn krinta, kaip, žiedai.

žvaigždelės skaisčios danguje 
Varguolę kviečią pas save, 
Ir, kaip altoriaus žiburiai, 
Nušviečia veidą jos blyškiai.

n

4

© Išminčių knygose yra ūžia- ; 
šyta: “Klausyk save sąžinės, o f 
žmonėms leisk kalbėti kiek tiki 

e nori, nes burnos jiems ne-f 
.iždarysi. Kas tampa turtingu, t 
ą pavadina vagim, o kas nubied- I 
rėja, tą apšaukia kvailiu ir 
giniu”.

GIRTUOKLĮS

tin- 1

o Išminčių knygose yra 
rašyta: “Dar nenugalėtas

už- 
yra’ 

tas, kuris tęsia savo kova už lais
vę”.

® Penkių metų Onutė, nuėju-' 
>i į “zoo” — žvėryną, atidžiai 
pradėjo" žiūrėti į dramblį. Pas-1 
Kiau ji klausia motinos:

— Mam, ar ir šį gyvūną atne
šė garnys, suviniojęs į skepe
ta?” <

• Išgirdęs skambinant varpą, 
žmogelis prieina prie varpinin
ko ir klausia:

— Dėl ko tas varpas dabar 
dunda?

— Dėl to, kad aš traukau vir
ve...

G Jeigu nori būti mėgiapas 
tarpe kitų žmonių, tąi nepasa
kok jiems perdaug apie savo 
‘ti iubelius”, bet pasilaikyk juos 
sau.

® Vienas vyriškis nueina j 
restoraną, atsisėda jąrie stalo if 
laukia. Praėjus kelioms minu
tėms. ateina patarnautąja neši
na stiklą vandens.

— Jeigu aš turėjau laukti pen
kias minutes, kol gavau stiklą 
vandens tai kiek reikės Udktį 
kol gau>iu valgyti?----
bėjo kostumieris.

— Aš tamstos laukiau nuo sep, 
tintos valandos ryto ir neišmeti- 
nėju, — rimtai atsakė patarnau
toja.

štai atlinguoja vienas tipas, 
Lyg būtų dumbluose įlipęs, 
Vos kojas pavelka kreivas;
O per kelius ištiesti jas.
Ne negalvoja, nes vis vieną 
Nęątsįties, geriau jau plieną 
Ištiesjntj kąi kas valios.
Jis spaudžia bonką prię burnos 
Ir juokiasi, nes dar yra, 
Todėl jam nuotaika gera...

DAVATKOS

Štąi ten ątkrutą susigaųžę 
žmogystos, lyg ko nusigandę, 
Atrodė sąžinė ,jąs gliguila; 
čioimi jos pasiguodi banda,

(Buą daugiau)
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Jo padlaižiavimu kun. A. Keziųį.
Jei jau A. Dundzilą isgąsdįpę presto rąšjflįyję 

tai jam patartina pasiskaityti tas Evąflgelijos VMM kur 
Kristus pasisako prieš tuos, kuria bąadė Jo skelbiamą 
Tiesą iškreipti ir klaidinti žmonas. Jei kąą imą skelbti 
ir klaidinti žmones, iškreipdami tiesą, ir tup kl&dina ti
kinčiuosius, arba kas skleidžia religijoje liberalizmo vė= 
jus, prieš tokius pasisakoma kietais kritikos žodžiais, ne
paisant ar tokios kritikos tonas kam pątiks ar ne.

Matyt, kad ir prelatas, turėję pagrindo tokį tuną pa
naudoti, nors jis A. Dundzilai įy nępątjnką. Žinant, kad 
A Kezys Draugo skaitytojams patelkė atskirų teologų 
asmenines nuomones, o ne oficialų bažnyčios mokslą.. 
A. Dundzilai nepatiko ir prelatų paminėtas Žodis ęręaįją- 
Bet gi šis žodis yra oficialus Ęak»y^os teyudw aptarti 
klaidingas nuokrypas nuo tikėjimo tiesų. Matyt, kad 
prelatas kun. A. Kezio aiškinimuose rądo tokių klaidingų 
nuokrypy, tad ir panaudojo šį žodį, Q kad tokių pasime
timų ir nuokrypy kun. A. Kezio rašinyje tai uęrą 
abejonės. A. Dundzilą įspėja prelatą, kad jis nesišvais
tytų erezijomis; mat, jau Bažnyčia susiprato ir atšaukė 
Galilėjaus pasmerkimą. Betgi Ą. Dundzilą turėtų Šipęti, 
kad Galilėjaus atvejis yra skirtingas nuo kitų pąsmer- 
kimų. Bažnyčia atšaukė, kadangi anų ląikų teologą i per
žengė turimą galią, ėmė spręst; if grynai gamtos mokslo 
naujybes. Gamtos tiesos nėra tikėjimo įr hWąlės tiesos. 
Taigi, ir prelato tonas buvo nukreiptas ne dėl kokių kun. 
A. Kezio skelbiamų gamtos prajovų, ar fotografijas che

Vį. BAKjOJiAii

PASTABOS IŠ TOLO
Prelato L. Tulabos kritikos tonas 

ir A. Dundzilos nusiteikimai
Draugo kultūriniame priede Antanas Dundzilą rug

sėjo mėn. 17 d. laidoje pakėlė balsą dėl prel. L. Tulabos 
kritiškų pastabų, skirtų kun. jėzuitui A- Keziui, kuris 
Drauge prirašė teologinių nųokrypų. Jis sakosi, kad šiuo 
atveju nelies teologinių tiesų ir teorijų, bet palies toną 
ir jo rašinyje minimus žodžius “herezijas”.

Toks jo atsiribojimas neminėti kun. A. Kezio teo
loginių aiškinimų .skaitytojui sukelia. neaiškumą ir. dėl 
prelato tono. Kadangi neaiškų -kodėl prelatas, rašydamas 
kritiškas pastabas, 'panaudojo tokį toną, kuris nepatiko 
spaudos mėgėjui Ą. Dundzilai, būtų buvę daug aiškiau, 
jei jis būtų suminėjęs bent vieną kitą kun. A. Kezio teo
loginį “aiškinimą”, o nekalbėtų vien tik apie prelatp 
kritikos toną,
į Todėl labai gąila, kad A. Dundzilą nepacitavo kun., 
A. Kezio aiškinimų apie-teologines tiesas, nes būtų aiškų, 
koks jo pasimetimas teologijoje. Tada tikrai skaitytojui 
būtų buvę aišku, kodėl prelatas rado reikalo tokiu, o ne 
kitokiu tonu reaguoti. Taip pat skaitytpjųi būtų įdomu 
žinoti, kokias kun, A. Kęzys savo rašiny išminėjo po- 
vatikanines nuotaikas bei pažiūras. Tuo tarpu A. Dundzi- 
la rašo, kad kun. Ą. Kezys neatliko šėtono darbo, nes jp 
tonas buvo saikingas ir pagarbus. Pagal jį išeitų, kad 
kun. A. Kezys išdėstė šventas tikėjimu tiesas, tik pre
latas buvo toks nenuosaikus, kad tokių tanu kritikavę 
A. Kezį. Bet kadangi Ą Punęįzilą nesųmini nė vienas 
kun. A. Kezio povatikaninės “šventos” tiesos bei teori
jos, tai reikia manyti, kad prelatas turėjo rimto pagrindp 
prabilti ir kietesnių tonu.

minės technikos, o grynai dėl tikėjimo tiesų. Galiu A. 
Dundzilą nuraminti, kad jis nenuogąstautų, nes Bažny
čia niekad neatšaukė ir neatšauks nė vienos erezijos, 
kuri liečia tikėjimo ar dorovės tiesas. Mąn rodęs, kad 
A. Dundzilą, pasiryžęs ginti A. Kezį, turėtų nesiremti 
Galilėjaus rehabilitacija.

Bet šį kartą palikime prelato toną ir erezijas. O rei
kia paliesti tą, kad A. Dundzilą skelbią netiesą įy pįę- 
kina lietuvių patriotus. Jis rašo, kad jam teko dalyvauti 
su vaikais klaikioje scenbje, kąifkun.' At Keziui besirėh- 

J giant ėekmddienio ^Mišioms, buvo; būrelio ekstremistų 
puolamas-ir grasinamas.'' Jįš pUctįnąsi dėl prelato tęnofc 
o pats skelbia netiesą. Nejaugi jis' tuo nori pasigerinti, 
kun. A. Keziui? Jis tos delęgącįjos lietuvius, kurie su
tiko kun. A. Kezį, pravardžiuoja okupanto vartojamu 
išeiviams suniekinti žodžiu “ekstremistai”. Man rodos, 
kad toks netiesos skleidimas yra kur kas didesnė blo
gybė, negu tonas. Gaila, kad šis spaudos mėgėjas ne
skaito spaudos. Jei skaitytų, gal jis nebūtų skeįbęs tokios 
netiesos- Juk spaudoje jau ne vieną kartą buvę rašyta ir 
išaiškinta, kad niekas nesikėsino prieš kunigą A. Kezį. 
Bet kodėl A. Dundzilą, matyt, sąmoningai nutyli, tuos 
lietuvius net ekstremistais pravardžiuodamas', ko jie buvo 
pas kunigą Kezį nuėję ir ko jie jo prašė. Juk jie nebuvo, 
jokie ekstremistai, o lietuviai pafriotėt kurie prašė kun. 
Ą. Rėžio neleisti Jaunimo Centre rodyti bolševikinių 
filmų. Argi jie už tai užsitarnavę, kad A. Duųdziją juos 
žeminančiu žodžių paniekintų? Kun. A. Kezį jie sutiko 
ne prie altoriaus, nes tokio ten nebuvo; jis buvo salėje, 
kur dar buvo ruošiamas altorius. Jie jį sutiko salėje, su
tiko net ne kunigiškuose rūbuose, Kodėl Ą. Dundzilą 
ėmėsi, sakyčiau, toĮtįo nešvaraus darbo suniekinti lietu
vius, kufie Jaunimo Centrą ginti nuo komunis
tinių agentų?

Nuo to įvykio jau praėjo keletas metų, bet Ą, Dundzi-

TVeoZ/t^unų gegtumė pajitn/je
Neo-Lithuania studentu kor

poracijos Los Angeles padalinys

gūžinės dalyviams nereikėtų 
nuobodžiauti; pirmiausia buvo

Skaičiau ir aš kun. A. Kęzię pasimetimus teologijoje 
ir prelato kritiškas pastabas. Jos man atrodė net per. 
švelnios, nes daug kiečiau dėl to buvo pasisakyta Nau-' la vis dar skleidžia netiesą. Nejaugi jam ga.iįą, kad okų- 
jienų dienraštyje, bet prelato tonas nebuvo per grubus, panto pagaminti propagandiniai filmai nebuvo rodomi 
Todėl toki A. Dundzilos neobjektyvų išpuolį reikia laikyti Jaunimo Centre?

— skyriuj surengė šaunią gegu
žinę rugsėjo mėn. 11 d. puikios 
milijonierių J. ir Ę. Sinkių re- 
zidėncijos (Santą Monica) sode
— vc$ du blokai nuo jūros. Los 
Angeles tas (rugs, j IĮ.) sekma
dienis buvot,  jąbai .'Žarstąs — .100° 
F - todėl šiai gegužinei geres
nės vietos, nebuvo galima' ir su-
.galvoti: dvelkiant lengvam jū- 

.’rpą vejelių; .fagię.^^i ienų-V^ 
jokių, užųpnĮnų), 'pačiame vi
dudienyje gegužinės dalyviai 
(ypačiai IcsąngeĮiečiąi — mies
telėną!) galėjo, laisvai poilsiauti 
puikiame pajųrįo ore palmių pa
vėsyje arba ir prie stąlų, kurie 
taip pat buvo apsaugoti nuo sau
lės kaitros — dideliais sodo “liet
sargiai”, sudarančiais gerą pavėr 
sį.: aukščiausią tęmperątųrą sė
dę tesįeke vos 82’F. Buvo (ikrą 
atgaiva nuo jau. dgesnį ląiką 
Los Angeles miestą karpųoj ap

šalti užkandžiai su “užgėrimu’1, 
po to sekė karšti pietūs. Buvo
tauriais gėrimais apstatytas ba-

“Mūsų mieli geradariai, ponai 
Emili ir Julija. Sinkiai. Ne tuš
čios kalbos apie savo veiklą, ne 
vienas kito lietuyip garsiau iš- 
koneveikimas, bet tylus, nuo
širdus moralinis ir materialinis 
lietūvĮskps veiklos išeivijoje pa- 
remimas yra laidas, kad lietuvių
tautoį nesvarbų 'kaip ji būtų

ras. Niekas neskubėjo, taip kad išblaškyta, amžiams jį bus gyva, 
besivaišinant buvo dhug laiko 
pasikalbėti su senais ir naujais, 
pažįstamais, padiskutuoti savo
mis ir svetimomis temomis. Ne
žiūrint, kad gegužinė niekur' ne-

tik neolituanamsm-jų svečiams

čių (šią vasarą ypatingai), barš
čiu.

Gegužinės rengėjai — Nep-li- 
tuąnaį — pasirūpino, kad ge-

(asmeniškai kviečiant) -— daly
vių buvo gana daug. Kas mano 
dėmesin įstrigo, tai kad buvo 
daug jaunimo (studentų — neo- 
lituanų) taip pat vidutinio am
žiaus neolituanų bei jų draugų, 

: kurių tarpe “maišėsi” ir kiek 
vyresnio amžiaus svečių. Ge
gužinės vyriausiu šeimininku 

■ buvo ilgametis neolituanų vei- 
; kėjąs Edvinas Baleerts, kuris 
tvarkė gegužinės eigą.

Pp gerų vaišių buvo pora kal
bų: Neolituanų skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Burokas, dėko
damas geradajiaips J. ir Ę. Sie
kiams už jų pasĮąųgąs lietuvis-
kai veiklai, pasakė tokią kalbą.’

O, be to, kodėl jis rado reikalo pulti prel. L. Tulabos 
kritišką pasisakymą dėl kun. A. Ke?io teologinių aiški
nimų ir jį sugretinti su lietuvių gynimu Jaunimo Centro? 
Juk atrodo, kad visąi skirtingi dalykui, ir jokio ryšio 
neturi.

Baigiant šias pastabas dėl A. Dundzilos pasisakymo 
apie prelato kritikškų pastabų toną, reikia priminti, kad 
teįsiūgųs fąktus reikia patvirtinti tiesa, o ne skelbiant 
kažkokius jausminius nusiteikimus.

A. Svilonis

Mūsų neųlitųanų geradariai 
popai Sinkiai yra pačiame ąyan- 
gąrde šioje gyvybinėje kovoje. 
Mes neolituanai, kurių šūkis yra 
“Pro Patrįa” ^umsvsayo pagarbą 
:dĮ^nįgųmą w&iŪąmi, įtei- 
ksame saife Korporacijos de- 
šimimęčio leidinį, kuriame sla- 
pyvarde “Sęnįs Studentas” pa- 
sirąšęs mūsų 'valstybės preziden
tas, Koiporgcįjos gą”bėą, narys- 
Antanas Smetona rašo:, “praeitis
mums rodo stiprybių ir... silp
nybių. . Praeitis yra, vadinasi, 
apdairi mokytoja. Tik gaila, 
kad maža kas iš jos mokosi”.

ir' mes visi šiąn- 
dien vengti $Ą>ny^itį bet pasi- 
r ęįkjšįi kąip to-ūsų
mieli ponai Sinkiai. . Nęolituą- 
nĮšįąs ąęių Jyms už yisfcą”. Pri- 
imdamas dovaną Ę. Sįnkys 
trumpų žo^ių pąjęUpkojp primin. 
dąmąs, kad. visada, rems lietuviš
ką ymklą.

Neolituanų pirmininko Vyt. 
gųrokp pareisimas, kad Sįnkiai 
yrą pačiame ąvangardę šioje gy
vybinėje kovoje — savo morali
niu ir materialiniu lietuviškos 
veiklos išeivijoje parėmimų? yra 
geriausias J. ir J. Sinkių veiklos 
apibūdinimas.

(Bus daugia)

Valstybės departamentas 
nedavė įvažiavimo vizos pen
kiems Nikaraguos sandinistams.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Gal nieko motina nemylėjo, net pirmojo 
savo sūnaus Prano, kiek ji mylėjo Petrą. ar 3* 
jaučia su kokia gilia meįlę tas jos ųumylėtąs sū
nus dabar nori visu kuo geriausiai jai patar
nauti? Ar dabar ji pastebi, kad mokslai nę kiek 
jo nuo jos neatitraukė, bet dar labia pririšo? Jis. 
ją myli taip pat, kaip ir anksčiau. Tiesa, jis da
bar jau nebėra vaikas, į jo širdį skverbiąs; mer
gaitės. Jo meilė jai jau nėra tokia vienintęlė, taip 
būtina, kaip kvėpavimas, bet užtat toji jo meilė 
dabar yra daug tvirtesnė, išmjntinga įr visokio 
jai patarnavimo kupina.

Bėga vasaros dienos gieoros ir šiltos. Gieda 
paukščiai, čeža žjogai ir žydi už lango dąrželio 
gėlės. Mamos nįekas nebecĮžiūgina. Jį guli savę 
pačios darbo ųžklodais apklotą ir dįena iŠ dienos 
darosi silpnesnė.

— Petreli, pabūk čia prie manęs, map viepai 
baisu, — pasako ji ,gal pamanius), kad jis nori 
išeiti.

— Taip, mama, aš čia. aš niekur neinu, aš 
būsiu prie tavęs, man gera būti prie tavęs.

Ir jis būna prie jos, visuomet p^irųošęs jai 
patarnautu Jos vienos jau nebegalimą palikti, ji 
perdaug silpna. Bet ji niekuo nesiskundžia. Sako, 
kad niekas jai (’aug neskauda, tik jai silpna. Ji 
i-i^ko ir nereikąla įja. ji viskuo patenkinta. Naktį 

liepia eiti gulti ir nebudėti prie jos.
-r- Jūs bę miego paliksit per mane. Petreli, 

eik gulti, ty iivąrgsi, be miego paliksi, aš galiu 
ir viena pąbū& aš užmigsiu.

Tačiau jį mažai temiega. Užmigs kiek ir vėl 
atsibunda. Ją kankina troškulys.

~ Pętfeli, vandens man paduok.
Pagėrusi truputį vandens ir kiek pagulėjusi, 

vėl prašo:
-— Petreli, ant kito šono mane paguldyk.
Ir taip nuolat, per visą naktį, kurią jai labą; 

sunku praleisti. Prieš saulėtekį jai geriau pasi-, 
daro ir per visą dieną jaučiasi stipresnė. Kartais 
atrodo, kad ji pradeda taisytis.

Paskutinę liepos mėnesio dieną Petras grįžo 
iš Pelkinės ir parnešė mamai gardžios vištienos 
šmotelį. Ją rado besėdinčią lovoje įr bęsikąlbapr 
čią. Ji sųvąlgė truputį mėsos ir net pasigardžiavo.

— Aš ląbąi gerai šiandien jaučiuosi, tik ką- 
žin kas mąpo ausis užgulė, sunkų girdėti. Pefr 
reli, tu paimk šiaudą, įtrauk vandens ir įlašink 
man į ąusis, gal bus geriau.

Petras taip ir padaro. Paima gerą apskritą 
šiaudą, atsipiauna reikiamą ilgį, įtrąykia kelis la
šus vandens ir įpučia į ausį. Ji krūpteli ir su
pyksta.

— Kad tu taip smarkiai puti vąpdenį. Kąip 
su pagaliu davė. Nereikia, daugiau nenoriu. Man 
taip dabar negerai.

— Mama, aš labai atsargiai pūčiau. Laba; 
mažai vandens tebuvo ir daugiau pro šalį nukrito,

negu į ausį. ......
Ji pasiliko kurį laiką nepatenkinta ir pikta, 

paskui nusiramino.
— Aš taip norėčiau vyšnių suvalgyti...
Vyšnių prie trobos nebuvo, niekas jų nepa

sodino, niekam neatėjo į galvą auginti, kad ir 
mažą sodelį. Petras skubina pas kaimyną, kurio 
kieme gausiai yrą vyšnių. Paprašo šeimininko ir 
prisiskina mažą puodelį pačių gražiausių, juodai 
prisirpusių vyšnių.

^=5 Šįmet vyšnių daug perą, labai brangios, — 
sako še;mipįpkas4 bet pąsiąkink truput;.

Parbėgęs su vyšniomis, padavė jas rpąmai.
— Neskanios tos vyšnios, rūgščios, pet kai

lis purtosi, — pasakė ji paragavusi ir padavė jas 
Mortai

Jąų betemstant atėjo kaimynė aplankyti ma
mos |r pąbudėti. Mamą sėdį lovoje rami ;r žvali. 
JI turbūt, supranta, kad kaimynė atėjo prie jos 
pąbpdėU naktį- Juk daug kartų ir mama taip da
rydavo, kai kas kaimynų mirtinai sirgo. Kai ligo
nis Silpnas ir arti prie mirties, kaimynės eįna bu
dėti. Vienos išbūna’iki vėlyvo vakaro, o kitos iki 
ryto* Susirinkusio* pagieda karunką, pąskųi pus- 
balsiu ką narą papiępą, ligoniui esą ląngviau, 
jei prie jo budi, o svarbiausią, tai piktos dvasios 
pegali prie ligonio lęv;$ priMartinti ir jo sielą 
į pragarą traukti. Mį^tančiam reikia žvakę už
degti. Šventos žvakės šviesia velnius nubaido, ir 
jie negali žmogaus sielos pagriebti. Be Ut budėji
mas leidžia namiškiams pamiegoti, nes susirinku-

■ —■ ■ ■ i ■ ■ ' _ 'f - ;i ■ i, j —

sios moterėlės ligoniui patarnauja.
— Pagiedokime karunką, — sako mama sė

dėdama.
Petras ir Morta gerai moka karunką. Iš pat 

vaikystės sėdėdavo vakare prie mamos šono ant 
šilto mūriuko ir giedodavo karunką apie septynis 
Marijos skausmus ir septynis džiaugsmus. Kažin 
kodėl ši giesmė buvo tapusi vakarine malda. Baž
nyčioje ją užtraukdavo giedorai po pamaldų, o 
namie ją giedodavo vakarais. Ir dabar, Morta, 
papratusi vesti, užgiedojo:

— Kas nor Panai Mariją; tarpaųt, per jos 
užtarimą išganymą gaut.

Petras paėmė antrąjį posmą:
— Tur ją širdingą; pasveikint, folbedams 

karunką Mariją škivūit.
Mama sėdi lovoje ir giedą žodis j žodį.
Taip gera. Rodosi, sugrįžo apie seni laikai, 

kai mąma drauge su fgtru ir M^rta sėdėdąvo ant 
šilto mūriuke rudeną ir žiemos vąkąrgią. šviesos 
visai neturėdavo, valandos lėtai slinkdavo tam
soje, ir karunka buvo tuomet būtina vakaro dalis. 
Morta ją vesdavo, Petras imdavo a’ituą pęsmą, 
o mama įr tėvelis pritardavo.

Kaniūkai įpusėjus, mamos balsas nutilo, bet 
ji vis dar sėdi ir jos lūpos juda, gal ji taria gies
mės žodžius arba šiaip meldžiasi. Pagaliau, ne
stipriu balsu ji sako: *- p

(Bus daugiau)
-----------—_—.
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VAKARŲ VĖJAI

Tek: 562-2727 arba 562-272§

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«»tcbMter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manhoim Rd, Wowchostor, UL 
VALANDOS: 3—Q darbo dienomis

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
nis nariy susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24 d., 2 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prasimi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. _ Bus vaišės. 

Rožė Didžgalvis, rast.

Žemaičių Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 21 d., 1 vaL popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus vai-į 
sės. Rožė Didžgalvis, rast.

riršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokia adresui

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

Is Qpe<ę|ė$ ''Čigonų baronąs”

GAIDAS -• DAIMID

VAKARO TAMSOJ

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

mi kaip tautiški didvyriai. ®el

Ofise teiefwM: 774-21^

S. Jasulaitis

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

ii Įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 37i-ltt3 uta 37M9N

7159 $«. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL 40*29

Aš žinau dainelę 
Įstabių garsų, 
Niekur negirdėtą... 
žvaigždėms mirgant vis, 
Skriejant paukščių kelią,

nuo &30 iki 9 M t*L ryto.
Stoti* WOPA - 1499 AM 

truuliuolamo* ii mū«v ahriijM 
" Marquette Parka.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

LaWimai — Pilna apdraaš? 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

K. ŠERĖNAS. TaL 925-W63

YM«I« - Alden* Deutw 
Telefa 77B-1M3

OPTOMETRiSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Žili W. 71tž St T«L 737-5149 

Tikrin* akis. Pritaiko akinius 
ir "contact lessee,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
M54 WEST 53rd STREET

Prostatos, inkstų ir ilapmns 
taką chirurgijfe

, 5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 337lt 

Tek (8132 321-4201

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

Wwt 103rd Strwi 

Vsltndoc pagal MŪtarinb^.

FLOKIDA
-i A - - —_______J

— Britų premjerė M. That
cher smerkia europiečius, nędrį- totu varžybų visame pasaulyje, 
susius pasmerkti Sovietų karių, Maratono nugalėtojai, nubėgę 
nužudžiusiu 269 Pietų Korėjos sunkiausią ir ilgiausią distanciją 
keleivinio lėktuvo keleivius. ------ 42 km. 195 metais, gerbia-

— Japonų jūreiviai ieško nu- 
. mušto Korėjos lėktuvo likučių.

s Neįtikėtina, bet dėl nelai- j 
mių namuose kiekvienais metais kodėl 42 km. 195 metais? 
miršta 27,QOO ąsmęnų, o apie 4 mi 
lijonąi būna sužeistų. Daugumą

| šių nelaimių išvengsime, jei įū-

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West m Street - Tek RE 7-1213 u
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Pina rūtą, mėtą 
Nepirma naktis.
Ir šiaurus vėjelis 
Man dainuoja ją.
Audžia jūrų bangos 
žodžiams jos gaidas... 
Ir vanduo nubalęs, 
Gelmės beskrieją 
Gaidai baltint — rangos — 
Metmenis rudas.
Vos rasa sužvilga, 
Aš skubu einu 
Į bekraštį tolį, 
Kur visi laisvi, 
Kur per naktį ilgą 
žvaigždžių kaspinu - ■ 
Skirtos ir nutolę 
Dunkso dvi erdvi...

PER. KRAUSTYMAI

Po dangum mėlynu 
Aš vienas meldžiuos... 
Nors žvaigždutės mirga, 
Bet visur tamsu... 
Apsuptas miglyno 
Aš jausmuos saldžiuos 
Viską užmiršęs, —

sime atsargesni įr atsiminsime:

S Verda nt valgį įvairius pa
vojus sudaro virimo bei kepimo 
krosnis, gi nukenčia visi šeimos 
nariai, kai nuo jos užsidega vi- 

' šaš'namas. ? ’7.
• Daug sužeidimų įvyksta su 

elektriniais maišytuvais ir blęn_ 
. deriais. Reikia skaityti etiketę 
i ir pagal ją elgtis. Plaunant elęk- ’ 
tra varomus įrankius, reikia bū
tinai ištraukti iš elektros lizdų.

® Daug nelaimių atsitinka var 
lojant neaštrius peilius. Jie turi 
būti gerai išgaląsti.

s Vonios dugnas yra slidus 
r į jį ręįkįa įklijuoti neslidžias 
juostąs. Tokios juostos yra pa
geidaujamos ię grindyse prie vo
nios. Maudantis mažiems vai
kams, nepalikti jų vienų nė mi
nutei.

f

f

^Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽIONYTt

s Visus vaistus reikia užra
kinti ir juos saugoti nuo. ma
žu vaiku, fe fe

E. Įėjimą, laiptus ir korido
rius gerai apšviesti.,

$ Maratono bėgimas yra vie
nas iš populiariausių lengvaat-

Kaadiea duo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Viac* laidos M WCKV atotka. 
banga 1450 AM.

SL Petersburg. Fjk, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS itotiea, 1110 AM banga.

2S4S W. 71»t Stre«i

Ckk&go, Ulinoa 60623

ANTON KĄN0WĘRT-KANAVECKIS
Gyveno Holy fapaily Villa, Lemont, Ill. Anksčiau 

ilgus metus gyvenęs Ęrighton Parke, Chięągoje.

Mirė 1983 m. rugsėjo 19 d., 11:25 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. Gimęs ĮAeluyoje, Kauno gub., Panevėžio aps., Klo
vainių p.arap., Žvįrg^iūęų lęaįme.

Amerikoje išgyveno 6Q metų.
Paliko nuliūdę: du brolių vaikai — John Ken worth ir 

Edward Kcnworih su šeimomis, bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstamį.

Kinas |>us pašarvotas trečiadienį, nuo 5 vai. popiet iki 
9 vai. s ak., Bieliūno koplyčįpję, 4348 S. Califorjūą Ąve.

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 cį, 1(1 vai. ryto, bus lydinąs 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi ą.a. Anton KanaveclpQ giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutįftį pjtląruavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnėnai, giminės.

aviu direktorius Bieliūnas. Tek 523-3572.
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vartos, nęy ja sramyb?. kanoja 
1.2 cento, o infliaęija dar padi
dina jo savikainą. Per virš 200 
metų nukalta 160 bilijonų centų. 
Dabar per mets išlyginama 10 
bilijonų centų, bet per pirmuo
sius metus pranyksta iš apyvar
tos trys bilijonai, per antruosius 
— 2.3 bilijono ir per trečiuosius 
metus — 1.5 bilijono centų.

490 m. prieš Kristų Maratono 
vietovėje, 38-40 km. nuo Atė
nų, Įvyko, betonų mūšis su per
sai^.' Helenai nugalėjo. Jų karo 
vadas pasiuntė" į Atėnus vieną 
iš savpį karių, geriausią bėgiką 
Be din iksą, kad šis praneštų ži
nią apie pšrgalę. Fediniksasat-

SPANGUOLIŲ — BANANŲ 
PYRAGAS

puoduko “eriseo”,
1 puodukas cukraus,
3 kiaušiniai,
%, puoduko sutrinto bananų,
% puoduko spanguolių pada

žo — uogienės bę uogų.
1 puodukas kapotų riešutų,
3 puodukai miltų,
*4 šaukštelio druskos.
1 ar puoduko cukraus pud

ros.
Kelis šaukštus spanguolių 

sunkos.
14 šaukštelio romo.
Gerai išsukti riebalus su cuk

rumi ir kiaušiniais, sudėti visus 
kitus davinius ir gerai išsukti, 
kepti apie 1 valandą laiko 350 
F karštumo krosnyje. Atšaldyti.

Paruošti apteptą iš duotų da
vinių, kad masė būtų rūgščios 
grtotįnės tirštumo. Užpujti ant 
pyrago. * * *

VIŠTIENA RYŽIUOSE
5 šaukštai sviesto,
2 nedideli piaustyti svogūnai,

2 žali pjaustyti pipirai, 
z2 puodukai vandens,

3 svarai vištienos, ’
2 šaukšteliai druskos, ..

• šaukštelio maltų pipirų,
34 puoduko pomidorų tyrės, 

puodukas ryžių.
Pakepti svieste svogūnus, ir pi_bėgęs į. v ... — -r..-

l‘Daaųžltės’ Iries nugalėjome.1” Į pirus, kol jie suminkštės?
— krito negyvas..

. šiam įvykiui atminti, 1896 m.
į I Olimpinių žąidynių progra-

■-1 mą buvo įtrauktas mąrątono bė
gimas. Įkt 1908-tų metų mąrato-
niečįąi bėgdavę 40 km. Bet IV
Oiimpijadoje, įvyŠūsioję Londo
ne, anglų karalius Ęduąrdas IV

Į vandenį sudėti vištieną ir 
visus kitos produktus, išskyrus 
ryžius. Pavirinti 30 min. ant 
mažos ugnies. Suidėti ryžius ir 
dar pąyirinti, kol ryžiai sųminkš 
įėsį-

Į lękštę sudėti vištieną, aplink 
apdędant ryžiąis ir užpilti su 
svagūnų ir pipirų padažu.

Magdalena šulaitienėkąd jis su vątįąąįs galėtų matyti 
bėgimo prądžįą. Q jo žmona pa
prašė įrengti baigimą priešais 
karaliaus ložę, stadionę.. Taip ši 
dįstanccija įgavo naują ilgį — 42 
km. 195 m.

• JAV pinigų kalyklos direk
toriaus. pavad. dr. Alan Gold
man pareiškė, kad vieno cento 
moneta gali būti išimta iš apy-

ŠIŲ DIENŲ BIZNIS
— Kodėl tu atsisakei skolinti 

Jackui $300, o mielai sutikai 
duoti kuomet jis paprašė viso 
$1,000?

— Matai, tris šimtus jis leng
vai atiduos, bet už tūkstantį aš 
galėsiu pasiimti jo namą.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 Sq. California Avenue
TeL — 523-3572

E3
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.

1729 S. Halsted St
Chicagot IL 60608

24 Hour Service

T——*

0

EUDEIKIS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS'

1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650

TeL: 652-5245 S
IRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ j

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest, Hvy.j Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 <



Tarybos, valdybos narių, apygardos, 
apylinkių pirmininkų pasitarimas
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ir Tarybos Prezidiumo
Į
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bo parke.
Augis

* Aleksas Ambrose,F i

CHICAGO? LIETUVIU ISTORIJOSL

i

paruošė,

4

PIRKITE JAV TAUPYMO oONUS

Relief

KOVOS DĖL LIETUVOS

f.

Kasmet Cicero Medžiotojų ir 
žvejų klubas “Ešerys” ruošia ly-

jis neatvažiuos Į^Mingtiniu Tau
tų posėdžius.

1 
I
i

e Pirmoji 25 centų moneta 
buvo paleista apyvarton JAV 
1796 metais.

W:

4. Teismo reikalai — inž. Sta
sys Dubauskas.

•'/.e ’Marconį jšradus radiją, tik 
po’šešių metų 1901 m. buvo 
pirmasis žinių persiuntimas per 
Atlantą. .1

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali daug

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62->C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili*. 
Liability apdraudimas peuallUa- 

karna. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

M45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

— Amerikos radaęas nega
lėjo pasiekti P. Korėjos keleivi-1 
nio lėktuvo.- Jį sekė japonai. ?

Nįkaraguos kovotojai nori 
gauti pAi^i^ąA&jAV".kovai prieš 
diktątūrds šaJ^nkus — sandi- 
nistuš.'

Pradžia 12 vai., Lietuvių■ klu-’ Padėti teisininko Prano ŠULO

JAV (R) LB-nės Tarybų* Prezidiumo pirmininko 
dr. Valentino Plioplio pavesta pranešu, kad š.m. nig- 

, sėjo mėn. 24 d. (šeštadienį), 10 vai. ryto, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose (6422 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill.)

< šaukiamas tarybos narių, Centro valdybos, Apygardos 
pirmininko arba įgaliotinių 
susirinkimas - pasitarimas.

Kviečiama dalyvaut Centro] 
•valdyba, apygardos ir apylinkių' 
pirmininkai arba Įgaliotiniai.

■ Pasitarimas — susirinkimas 
įvyks š.' m, rugsėjo mėn. 24 d..

liniuose namuose (6422 So. Ke- 
, dzie Ave., Chicago, III.).

•/ Svarbiausieji susirinkimo—pa- 
sitprimo darbotvarkės punktai.

1. Atidarymas — dr. Valenti
nas. Plioplys.

2. Bendra mūsų (R. L. B-nes) 
padėtis — dr. V. Dargis.

. 3. Leidinėlis: "Kas mes esa
me’’? — kan. V. Žakai aus;

Spauda ir kiti reikalai —, 
Z. Juškevičienė.

JAV (R) L. B-nės istorijos 
reikalu — A. Juškevičius.;

JAV (R) L. B-nės Tary-' 
bos narių ir atstovų suvažia ; 
vinias — A. Repšienė.

8. Klausimai ir sumanymai.

Maloniai kviečiami visi susi- Į 
rinkime — pasitarime skaitlinę 
gai dalyvauti ir patiekti klausi- Į 
mus bei sugestijas (R) L. B-nę ; 
liečiančiais reikalais.

Su pagarba,
Antanina Repšienė,

JAV (R) LB-nės Tarybos \ 
Prezidiumo sekretorė

Autobusus pas’žadėjo apmokėti 
i iš valdvbos kasos.

Buvo paklausimų ir p 
mų iškeltais klausimais.

Einamuose reikaluose J. Big- 
džius pranešė, kad lapkričiu lt) d. 
bus bankelas. Prašė gausiai da
lyvauti ir duoti vertingų fantų 
loterijai. Gros geras orkestras.

V. Bražionis nusiskundė, \rd 
:š 17 valdybos narių ne visi da
lyvauja posėdžiuose ir rodo ma
ža ak tingumo. Pvz., lig šiol ne
išspręsta, ar spausdinti nario 
mokesčio knygutes, ar korteles. 
Pirm. Z. Mikužis pranešė, kad 
bus atspausdintos knygelės, nes 
jos praktiškesnės.

Susirinkime dalyvavo tik 105 
nariai iš virš 400. Kadangi prie
šas prie pat varių, tai metas su
stiprinti akciją ir gelbėti savo 
koloniją su milijoniniu turtu.

Su komandioriumi Kroli buvo 
seržantas p. Stepanek. Juos išei
nančius palydėjome katutėms. Į

Kai atitrauks .50 policininkų iš 
mūsų distrikto, tai vakare bus 
nesaugu išeiti į gatvę.

K. Baukus

t z

i

Zmw . _ Hemai, Žemi — PerriovlaMl 
| REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
1B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮMOKEJTM AIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS V

*<ŪTUAL FEDERAL SAVINGS D
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERT IMA L

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTB
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Marquette Parko Liet Namų Savininkų • 
j draugijos poatostoginis susirinkimas i 
į ...
, Rugsėjo 16 d. prieš 8 vai. pir- Pakviestas kalbėti VIII dis- j 
mininkas Z. Mikužis pradėjo su-. (rikto komandierius Kroli. Kai 
sirinkimą. Sekretorė D. Mocke- 
Eūnaitė perskaitė birželio 17 d.
Susirinkimo protokolą. Protoko
las priimtas.
j Pirmininkas Z. Mikužis pra
nešė, kad mirė nariai. A. Ūse
lis ir p. Čiplienė. Atsistojimu pa
gerbti mirusieji nariai ir^rusų 
hušauti 269 Pietų Korėjos lėktu
vo keleiviai. ...

Sunkiai serga narys, dipl. eko
nomistas M. Sim’okailis.
ū Senatorius Fr. ” Savickas pa- 
ijveikino susirinkimo dalyvius ir 
trumpai paminėjo iškilusias 
problemas su išrinkimu juodo 
burmistro, finansiniu nedatek- 
liumi ir tarnautojų atleidimu. 
Baigdamas trumpą kalbų, paža
dėjo ir toliau remti musų'kolo
nijos išlaikymą. ' * ; j

R. L. Bentdruomenės rengtas , 
Tautos šventės minėjimas Cice-: 
roję įvyko rugsėjo mėn. 18 d., 
kurį pradėjo apylinkės pirm. A. 
Skopas. Inž. G. Lauzausko pa
skaita buvo trumpa, bet labai 
kondensuota ir įdomi. Solistė 
Aldona Buntinaitė, akompanuo
jant pianistei Nijolei Kupstaitei,1 

i padainavo (Vydūno žodžiai ir 
muzika) Senovės Atminimai. į 
Pianiste paskambino Čiurlionio 
Nokturną,o . solistė padainavo 
Stasio Šimkaus Oi, greičiau, grei
čiau ir . Vaičaičio (muzika Stasio 
Šimkaus) Kur bakūžė samanota. Į

lionienė pranešė, kad pianistė 
Nijolė Kupstaitž tik metai lai
ko yra ištrūkusi iš pavergtos Lie
tuvos, ir čia norintiems duoda 
muzikos ir lietuvių kalbos pa
mokas.

Cicero šaulių ruošiamas meti
nis balius įvyks spalio mėn. 1 *d. 
7 vai. vak. Čikagcs Šaulių na
muose. Meninėje programoje 
— solistė Aldona Pankienė ir 
muz. M. Motiekaitis. šokiams 
gros šešių asmenų Biknevičiaus 
orkestras. Bus skani vakarienė 

Pabaigoje, Čiurlionio atminimui, < ir turtingas laimės šulinys, 
pianistė dar paskambino Kupre- ■ 
vičiaus Preliudą. Susirinkusiems 
nenustojant ploti, solistė turėjo 
dar vieną dainą padainuoti.

Solistei, pianistei ir paskaiti-; 
ninkui įteikta gyvų gėlių. Pirm. ( 
A. Skopas padėkojo programos ‘ 
dalyviams ir visiems susirinku- .

{ burmistras paskyrė policijos va
du negrą, tai šis pareikalavo 
Kroli paduoti atsistatydinimo 
pareiškimą. Be to, sumažins 50 
policininkų ir skirs juos į VII ir; 
IX- distriktus, kur mažiau gy
ventojų ir stipresnė apsauga. 
Komandieriui KroU valdant, mū
šų distrikte - kriminalas suma
žėjo. . ■> y

Pirmininkas Z. Mikužis paro
dė negrų leidžiamą laikraštuką, 
kur negrai kelia savo problemas 
ir užmojus.

■ Pirm. Z. Mikužis siūlė, ir visi 
vienbalsiai pritarė, kad reikia 
mūsų rajono,- Gage Parko ir 
Brighton Parko žmonėms va
žiuoti pas policijos vadą ir reika
lauti ir toliau palikti komąndie- šiems. i Į
riu Kroli su 297 policininkais. Programos vadovė Sofija Pa- ■

įl; autorius, ?
sutvarkė ir ifep ausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ....
i (1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
1 Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

i

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

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

ŠIMAITIS REALTY

f
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto leldla^. 

Dirbu Ir užmiesčiuose, trelt, 
garantuotai ir s^žinJngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tat. 927-3559

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS ~ 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Rockford, III.
Paskutinė išvyka į gamtą

Šių metų rugsėjo mėn. 25 
vietos šauliai ir pensininkai ruo- j
šia išvyką į gamtą. Jau ateina 
ruduo — šalti yėjaiV-^is nuo me
džių pageltę lapai^.užsidarys ir 
parko vartai.

Taigi, visi kaip vienas daly
vautam ir pabendraukime gam
tos prieglobstyje šilais metais 
gal paskutinį kartą, i

Bus šalti užkandžiai, o iš
troškusius pagirdysime.

dėkų balių; šiais metais jis įvyks 00 
lapkričio 5 d. JAV karo vete- 
danų salėje, 1434 So. 49 Court, / 
Ciceroje.

1984 m. sausio 15 d. Cicero šau
liai ruošia Mažosios Lietuvos mi
nėjimą. Dainuos solistė Aldona 
Buntinaitė. Paskaita skaitvs 
“Varpo” rexSaktorius Antanas 
Kučys, . / .

Vasario 12 d. ALTas ruošia
[ Vasario 16 ndnė^ną. ,JK£>VQ?^5 

d. įvyks visucrtfflO-mėtihis .R- L. 
Bendrųomenėš 'harių susirinki
mas, o birželio 10 d. ALTo ruo

šiamas Sovietu Rusijos daromo 
i lietuviu tautos naikinimo, minė- I
■ j imąs.

Visi šie keturi 1984 metų pa
rengimai įvyks Cicero j e, šv. An
tano parapijos salėje.

S. PauZauskas

Forconstipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX’tonight. t

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.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naajienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vitoomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimn»

A. Gumch ~ MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ruainminim^ _ ____________________ __

A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūr*, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais____ ______________

'Minkštais viršeliaifl, tik_____________

Drt A. J. Guaeen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Edionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo HUaldoma.

18.00

F4.00

Fzoe

paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomU

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje1

“LIUCIJA” L
Ave. Chicago.' H. 60629. f 

Miko šileikio apsakymų knyga j 
“Liucija”’ jau atspausdinta, rj

A.utorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio j 
pradžios iki II Pasaulinio karo. ‘ į 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

^Triaminic® Synip
Triaminicin® Tablets 

or
Triaminic-12® Tablets

For Alle; _ 
that’s nothing to 

sneeze at
© 198 S Dmwey Uborworte*. Division of 
Sandox. inc, Lincoln, Nebraska 685CL

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talrr.an Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr bnofesyMe
Pardavimai b Tahyiaaa 
U44 Watt ftHi Street 
TeL lEpublte 7-1H1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer? Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59W

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
3208Vi W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-9654

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 4
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kadzle Ava. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

• Dviejų dienų stirna gali 
alengti net suaugusį arklį. PIRKIT! JAV TAUPYMO tfONUf

— Naujienos, Ch.<ago, Š, Ill Wednesday, September 21,1983


