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PASIPIKTINO ILGA, NUOBODŽIA 
JESSE JACKSONO KALBA

New Yorko gubernatorius pasakė turiningą kalbą, 
Mondale kontroliuoja partijos konvenciją

į federalinį teisėją, prašydama 
jį priversti partijos pirmininką 
prašyti bet teisėjas nerado pa
grindo tokiam reikalavimui, nes 
pats La Rouche neprisilaikė nu
statytų partijos taisyklių.

Trečiadienį kalbą pasakys 
Gary Hart. Jis pats pasakė, kad 
jo kalba bus trumpa, nebus to
kia ilga, kokia buvo Jesse Jack- 
sono kalba. Visi pripažįsta, kad 
New Yorko gubernatorius Cuo- į 
mo pasakė prasmingiausią ati
daromą kalbą.

BRITŲ - ARGENTINIEČIŲ 
—PIRMI PASITARIMAI—

BERNAS, š ve.— Šiandien p ra 
sidėjo pirmieji pasitarimai tarp 
britų ir argentiniečių dėl Falk
land© karo, suvereninių teisių ir 
karo likvidavimo. Kelis metus 
ėjo .pasitarimai, bet Argentinos 
generolai pradėjo karą prieš 5 
metus, jį pralaimėjo, buvo su
mušti, paimti nelaisvėn ir-grą- j 
žinti i Argentiną. Britai 7 prane-i 
šė. kad. nebus jokių kalbų apie 
suverę^iųęs Atląnto salų, teises. 
B’rit^^^gedė pasitarimus su 
arge®į^^^, bet įsi^žimas 
į sala^jSf^Į^udinim^lp ne-, 
tikėfe Jatę^^^ntoją ’ ” žudy
mas ' skelbti ka
rą ’ i kari us iš
minė«»?;

Dar neatnaujinti britų santy
kiai su Argentina: Ąrgentinie- 
čiai padarė britams daug žalos. 
Falkland© salose buvo britų san 
dėliai, iš kurių buvo maitina-

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Antradienio vakarą Demokratų 
partijos atstovai priėmė Walter 
Mondale žmonių paruoštą ir pa
siūlytą Demokratų partijos plat
formą. Keli atstovai buvo pasi
šokę padaryti kelias pakaitas 
paruoštoje platformoje, bet nie
ko iš to neišėjo. Didelė atstovų 
dauguma balsavo už Walter 
Mondale padiktuotą partijos 
plotformą. Jeigu demokratai 
laimėtu rinkimės ,tai jie priva
lėtu prisilaikyti partijos pląt- 
formofs, bet niekas jų nebaus, 
jeigu į platformą jie nekreips 
reikalingo dėmesio arbą visai 
jos nesilaikys.

Antradienį pati ilgiausioji, pa
ti nuobodžiausioji buvo Jesse 
Jacksono kalba, šį kartą jis sa
vo kalbą skaitė, bet buvo laiko
tarpių, kada jis partijos nariams 
šūkavo ar rėkė, kaip .jis rėkia 
jo paties šaukiamuose mitinguo
se. Dažnai jis šūkavo, ne kal
bėjo. Salėje žmonės jam prit’a- 
rė šauksmais ir plojimais. Pri
tarėjų tarpe buvo'juodaodžių ir 
baltaodžių. Kartai^jis tiek su
jaudindavo -ST^riįfiūšiųs. kad 
jie verkdąę&r JlęaB^c^^po ke
lis;-
mintis; ‘.A r■ K

Kalbos pabaigėje^sj® 3Sfk- 
son prisipažino, 'Iš
daręs klaidų ir už'J^^sį^p^ 
šiųjų atsiprašo. Kalbą barge^aė 
tarimu visiems balsuoti už; de
mokratų partijos išrinktus pa
reigūnus ir ūž partijos, paruoštus 
saraštis. ' '■

,'Kalifornijon buvo nuvažiavęs 
Chicagos meras Harold Wash
ington. Jis btivo demokrato Ros- 
tenkovskio vadovaujamoje Illi
nois delegacijoje. Meras Wash* 
ingtonas norėjęs kalbėti, bet dėl 
laiko stokos jis negavęs progos. 
Rostenkovskis išsiderėjo iš plat
formos komiteto, kad busimoji 
vyriausybė, jai bus demokrati
nė, tai turės .paskirti pinigų vie
šiems larbams Chicagoje.

Antradienį visi pareigūnai bu
vo užimti įvairiais susirinki
mais. Walter Mondale ir Geral
dina Ferrara antradienį buvo 
nuvykę į mažamečių vaikų mo
kyklą, kur jiedu atsakinėjo į 
vaikų klausimus. Kalifomijon 
atvykęs K. LaRouch norėjo, kad 
partijos pirmininkas Maniai įra
šytų j partijos kandidatų pre
zidento pareigoms sąrašą. Ma
niai atsisakė tai padaryti, nes 
jis nebuvo tikras partijos kan
didatas. Jis galėjęs gauti 200,-

Liepos 20: §v. Česlovas, Severą, 
Alvydas, Aukštuolė

SinU teka 5:32, leidžiasi StŽt

Giedras, tiltas

000 bakų. La Bouclie kreipėsi 
tų laivynas. Argentiniečisi už
ėmė Stanley ur.s!ą ir sunaikino
buvusias atsargas. Britų karų 
skaičius buvo mažesnis, bet jie 

' buvo geriau ginkluoti ir orga-
nizuoti. Jie nuginklavo lūkstan 
čius argentiniečių, visus susodi-. 
no į laivą r nuvežė į Argentiną,! 
pasilikdami ginklus. Argentina 
nori gerų santykių su britais.

— John Zaearro yra pasinio ! 
šęs pssiaukoti ir gyventi savaitę į 
be žmonos. Ji turės būti Wa- j 
shingtone, o savaitgalyje par-Į 
važiuos. J ėdu kasdien susitele- Į 
fenuos. Jam patinka, kad žino-į 
na kandidatuos viceprezidentės ■■ 
pareigoms. • z J

— šveicarai, sukvietė Argen- I 
tinos ir bri tu atstovu pastarimą 
be jokios dienotvarkės. Jie no
ri, kad pirma apsvarstytų svar
biausiais klausimais ,o vėliau ei
tų prie antraeilių. Nori atnau
jinti prekybą su britais.

— Žydams patiko Jesse Jack-i 
son patarimas veikti kartu su! 
juodžiais, bet pataria būti labai 
atsargiems, nes pats Jesse vie
ną sakomo kitą daro.

— JS^^-Vrdąlyak .balsavo už 
Mcnd^I^pĮįfĘeras Washingtonės 
už- Jėsse Jacksoną. .. i

.■•i’—Hanojaus vyriausybė rū
pinasi gauti daugiau'žinių’apie 
karo mėtų dingųsittš; amerikie
čius. j ? .

— Geraldina Ferrara tapo po
puliariausia demokratų konven
cijos asmenybė. Du šimtai žur
nalistų tykoja ją susitikti ir pra-

mas Antarktikoje esantis bri- šo ją atsakyti į klausimus.

šveicarisoje prasidėjo pasitarimai tarp britų ir argentiniečių 
FaUdando ir St Georges galų klausimais

Walter Mondaie nominuotas Demokratų partijos kandidatu
prezidento pareigoms

LĖKTUVNEŠIS “JOHN F. KENNEDY” ! 
ATPLAUKĖ Į KARIBŲ VANDENIS ; 

Salvadoro^rezideiitas Napoleon Duarte atskrido į Boną, 
4- kac galėtų aptarti prekybos galimybes

WASHINGTON, D. C. - Ga-~___________ =:1
SUNKVEŽIMIS, TAI NE liingasr JAV lėktuvnešis 4‘John 

F. Kennedy5’ vakar atplaukė i . 
Karibų jūrą ii planuoja ten pa- i 
silikti iki lapkričio pabaigos. 
Jeigu kiltų re kalas, tai lėktuv
nešis galėtų įsisukinėIi Nica- 
raguos pakra.čiais. .

Grenado saėje marinai rado] 
didelius karo medžiagos sandė
lius. Gerai apmokytus partiza
nus, dirbusius prie naujo aero-; 
dromo. Sovieiį ambasada ma
žoje saloje, sušaudė premje
rą ir kelis kilis ministerius.

Kaip naujas jGranados kalėji
mo sargas^ ta>ęs salos karo mi- 
nisteriu, įsakęd sušaudyti buvu
sį salos premęrą ir tris minis
terius, taip t b parts Maskvos 
agentai, kubiečių padedami, ga
li sugalvoti apvalyti Nicaragua. .

Dabartiniu ietu yra dvi san- 
dinistu riišvs. Vieni aklai seka 
Maskvos ageitų įsakymus, o į 
antrieji nori, &ad vis dėlto bū- i 
tų dem;okratiiė santvarka. Ko-1 
munistams luigviausia valdyti, 
kad sušaudoni demokratijos ša- į 
lininkai. Tai} planavo padary- i 
ti Egipte, bet jiems nepasisekė. | 
Panašių prieiionių ėmėsi Indo
nezijoje, bet r.ten kariai laiku 
susiprato ir pistojo kelią Mask
vos agentam^ Viskas buvo pa- į 
ruošta ir Grenadoje-, Castro net J 
pasiuntė įsakymus, bet truputį I 
pavėlavo. Galinas daiktas imsis 
panašų prietnonių ir Nicara-I 
guoje. Jau Amerikos lėktuvne- j 
šis bus Niča feguos pakrantėse, 
tai gali nedu ii panašaus žings
nio imtis. >

Prezidentas Reaganas įsakė 
lėktuvnešiui plaukti į Karibų jū
ros vandenis, kad nelaimės vie
tą galėtų lengvai pasiekti.

— San Izidro užkandinėj ėjo 
kova tarp dvejų gangsterių gru
pių.

TREČIADIENIO NAKTĮ W. MONDALE 
GAVO 2,191 BALSA

— Užmirškime tarpusavius nesutikimus, atminkime, 
kad lapkričio mėnesi turime laimėti *

DUARTE TARIASI SU 
KANCLERIU KOHL

BONA,’ Vok. — SaWadoro
* prezietentas atskrido į Bona
• kad galėtų pasitarti su Vokieti- 
‘ jos kancleriu apie galimybes at
naujinti ryšius su demokratine

t Vokietija. Prez. Duarte vra įsi- 
tikinęs, kad naujos mašinos pa
dėkų Salvadoro gyventojams at- 

; sistoti ant kojų ir sustiprintų
■ demokratija visame krašte. Pre

■ zidentas yra įsitikinęs, ksd sal- 
! vaderieciai galėtų mokėti už mo
i dėmias mašinas. Iš Vokietijos 
I prezidentas planuoja skristi i 

kitus Vakarų Europos kraštus

BAISIOS ŽUDYNĖS 
McDonald užkandinėj

SAN ISIDRA, Gal. — Kalifor-

SOVIETŲ PORTFELIS j

ŽENEVA, Šveicarija. — Iš 
Šveicarijos visi rusai važiojosi 
diplomatinius portfelius. Bet 
paskutiniu metu pas rusus pri
sirinko tiek daug visokios slap-. 
tos informacijos, kad jie jokiu 
būdu negalėjo sukimšti į didžiau 
ši portfelį . j

Vietoj portfelio, rusai alsiga- • 
Beno sovietinį sunkvežimį, pa
sistatė jį sovietų ambasados kie
me ir tuojau jį privertė pilną 
slaptų dokumentų. Šveicarijo
je yra tiek daug slaptų sovietų 
agentų, kad jiems ilgai netrun-, 
ka priversti sunkvežimį.

Sunkvežimį privertė, užant
spaudavo, užrakinėjo, pasodino 4 
priešakiu ginkluotus šoferius ir
is Ženevos išvažiavo į Maskvą. •

nijoj Oak Isidro miestelyje ne
toli San Diego ir Meksikos sie
nos, žuvo 16 žmonių. Gerai gin 
kluotas vyras trečiadienį įžengė 
į McDonald užkandinę, išsitraul 
kė šautuvą ir paleido kulkasvai- 
dihę ugnį į ten užkandžiai!jan-

Prasidėjus žudynėm buvo is 
kviesta Sąn Diego policija.. Jk 
negalėjo aplamdyti žudiko. Jh 
šaudė į kiekvieną, kurs bandė 
su juo kalbėti ir įtikinėti mesti 
ginklą. Nušovė vaikus, kurie 
norėjo suteikti pagalbą sunkia, 
sužeistiems ir ant grindų gulin
tiems žmonėms. Iš San Diege 
atvykęs šaulys, tiksliai taikan
čiu šautuvu nušovė žudiką Po 
licija įsakė jį nušauti.

Iš viso nušautas 21 žmogus 
Tuo tarpu policijai dar nepavy 
ko nustatyti, kuriais sumetimais 
McDonaldo užkandinėj buvo su
sirinkę žmonės, ir kedėl jie bu 
vo nužudyti. Sužeistų skaičių- 
gana didels. Policija pirnu 
barnio juos iš’ardyti, o vėliai 
jraskelbs jų vardus.

Ketvirtadienį auk o unci
ja kainavo $352.

Privažiavo Bazelį, pasiekė pa-, 
sienį, parodė dokumentus ir ti- Į 
kėjesi slaptai pravežti ir sunk-i 
vežirrį su slaptais dokumentais. 
Bet šveicarų pasienio policija 
sunkvežimio vis dėlto nepralei- • 
do. šveicarai pareikalavo jį ati
daryti. bet diplomatai atsisakė 
tai padary ti. Jeigu leidžiate pil
ną portfelį netikrinę išvežti, lai 
turite leisti ir sovietinį sunkve
žimį išleisti.

Portfeliais jūs išvežate slap-’ 
tus dokumentus, bet užrūkytais 
sunkvežimiais jūs galite išvežti 
žmones, gali būti slapti žmonės, j 
ar jų lavonai. Nigerijos genera- į 
lai norėjo išvežti pagrobtą nii- Į 
nisterį, tai kodėl rusai negali 
taip suplanuoti?

Sovietu diplomatai vartojo įvai į 
rias priemones šveicarų pasienio 
sargus įtikinti, kad išleistų di
plomatų antspauduotą; sunkve
žimį, bei šveicarai neišleido. Ka
da rusai grįžo į Ženevą, tai švei
carai savo keliu užantspaudavo

grįžti į Ženevą ir užvažiuoti į 
pasienio\sa:gybcs centrą, kai 
leistų vadovylx'i patikrinti, ką 
rusai“ slapiai norėjo išvežti. Visi 
atidžiai seką, kuo ši slapia kc-

! lionė pasibaigs.

Marquette Parko Lietuvių Festivalis June 23, 84. Priešakyje stovi 
sovietinį sunkvežimį ir įsakė aid. Frank Brady, Jane Byrne ir kt. Traukė AL V sitis

SAN FRANCISCO. Cal. ♦— 
Waller Mondale priešą’ parti
jos konvencijoje darė viską, 
vjska, kad Mondale nelaiinėtų 
nominacijos pirmojo balsavimo 
metu. Jeigu Mondale būtų ne
gavęs reikalingo baisų skaičiaus, 
tai jie būtų galėję išsiderėtu iš 
jo įvairias nuolaidas, bet jiems 
nepavyko. Mondale žinojo prie
šo tikslus, tedėl jis iš pat ryto 
dalyvavo įvairiuose pasitari niuo“ 
se ir stengėsi išsiderėti galimai 
daugiau balsų.

Walter Mondale kartu su Ge
raldina Ferrara ėjo Į kiekviena 
pasitarimą, kur tikėjosi gauti 
reikalingus balsus ir prašė pir
mojo balsavimo metu atiduoti 
jam savo balsus Visiems buvo 
aišku, kad balsas už Mondale 
taip pat balsas už Geraldina Fe
rrara.

Kada pirmas balsavimas bu
vo baigtas, tai paaiškėjo, kad 
Mondale gavo 2.191 balsą, o 
jam tereikėjo tiktai 1,967 bal
sų, Illinois delegacijos pirminin
kas Rostenkovski pranešė, Illi
nois skiria 114 balsu už Mcn- 
dalė, 4T už Hartą ir'3f> už Jesse 
Tacksoną. Įdomu, kad Clrcagos 
meras atidavė savo balsus už 
Tacksoną, nors su Mondale ke
lis kartus kalbėjosi.

New Yorkas 156 balsus pasky
rė Walteriui Mondale. Visiejns 
aišku, jog lai buvo G-eraldinos 
pasidarbavimas. Pennsylvitva 
paskyrė 177 balsus už Walteri.

Visiems a:šku, kad ketvirta
dienį Geraldina Eerrara bus iš
rinkta viceprezidentės parei
goms, o Mondale išdėstys pla
nus visai rinkiminei kairipani- 
jai.

— Kai buvau mažas, tai sva- 
ojau būti aldermanu, o dabar 

noriu tapti krašto prezidentu, 
— mokyklos vaikams trečisdie- 
ų pasakė W. Mondale.

— Vietoj automobilių, ligo- 
rinšs naudos helikopterius su- 
'.c slicms atvežti ligoninėn. Tai 
*są greičiau ir saugiau.

— Aš nepriklausau jokiai de- 
mokiatų grupei, bet aš esu de
mokratas, — pasakė konvenci
joj Edw. Vrdolyak.



I

ODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

žmogaus. Ji išguFėjufci žemėje 
mažiausiai penkerius metus, ge
rokai apipuvusi ir netekusi sa
vo tikios :švatzdos.

Apsisuko ekspertų komisija

-— 1 y rune r ez ui ui lai ic »

kad jūs esate padaię klaidą. AN <

tie kaulai. Stibi kauliai ne
gali užtekti porai, gal 
trims.

h

— O kai dėl žiaunos, tai ne
aišku, kieno ji yra. Gal iir m

MOTOCIKLIŠKA PASAKA

Feljetonas apie dangų
pulius sugrūdęs

‘Sugrūdo motociklistas raga
nos — paštu valdybos — pasta
tytą stulpą, ir žiūri: begulįs 
sau vidurlaukėje, per pusę ki
lometro nuo plento, kaž kieno 
žirniuose, aplink tik L

Gvveno trvs oreliai: du <s . 
mintingi, o irtcias — motocik-Į 
lietas. j

Išrr in4: ng:e j i turėjo sveikas I 
galvas, o anas mototicklą ir nu
kuktą sprandą.

Išmintingieji gėrė ylų, c mo- ----------- _
tociklistas kvepėjo lavonu. Bū- kaulai. Kits ir sulūžęs, tiks taip 
davo. išeina išmintingieji 
liai futbolą spardyti 
ciklistas maišosi

bro- išsuktas.
o moto-i O ties stulpu stovi sanitarinis 

po žmones, automobilis, du išmintingieji 
kvepia lavonu ir už tai jokių pi- broliai vaikščioja po dirvą ir
nigų neima.

Nepatogu žmonėms visa laiką ■ 
uostyti lavono k vapą.Prašo,mal 
dauja motcciklistą:

— Būk geras, brolyti, pamė 
gink pakvėpėti, kuo nors kitu 
Su ožio kvapu dar galėtume tai
kintis, nesiskųstume ir šešku. 
Bet lavonu....

O motociklistas jiems atrė
žia:

— Negaliu aš kitaip kvepėti.j 
jei aš esu kupinas jaunystės ug
nies, po manim 12 arkliu jė
gų ir važinėju nemažiau n 
ne greičiau, kaip po 100 kilo
metrų per valandą. Kiti, ku 
rie turi po 6 ar 3 arklių jė
gas ir tevažiuoja po 40 — 
50 kilometrų, 
visokį kvapą, 
siprašau....

tie gali leist 
") aš. labai at

smarkumo mažin- 
dega jau- 

su- 
ka-

— Tai gal smarkumą su- 
mažintum. Vis Be taip kva
pas mus žudytų. — Prašo žmo
nės.

— Negaliu
ti, jei krūtinėje 
nystės ugnis. Smarkumą 
mažinsiu, kai važiuosiu į 
pus. O dabar — good by! — 
Suriko motociklistas ir su
birbė, supoškėjo savo moto
ciklu.

— Tie nors paskutinį pate- 
gauk!—Suriko viena die- 
bobelė. Bet motociklistas 
toli buvo. Jį lydėjo 
mėlyni benzine dūmai.

pimą 
vota 
jau 
tik 
nuo kurių čiaudėjo arkliai ir
žmonės.

Dūmė. dūmė motociklistas 
plentu:

Buvo tais laikais tokia paš
tų valdyba. Ji turėjo paprati
mą visa popietę nusodinti sto
rais stulpais, ant kurių buvo 
nutiestos telefono vielos.

Kas toji paštu valdyba — raš
tai tikrai nerašo, pasakyti ne
galima, tik matyti ji buvo maž
daug kaip ir ragana, stulpų vie
toje būtu minkštas duknas pa* 
klojusi. Kad ir motociklistas. 
kad ir Dievo nuskriaustas su
tvėrimas. vis dėl to žmogus ne
galima stulpus jam ant tako 
statyti.

Dumia sau mūsų ;rx)t<x i k lis
tas 12 arklių jėgų apsižergęs po 
100 kilometrų per valanda ir 
nieko negalvoja.

Nes jei būtų galvojęs, gal ne
būtų į stulpą atsimušęs, jį į ši -

rankioja kaulus:
Parsižvelgė motociklistas ir 

mano:
—Susirinks. pašelkai 1 iai, 

kaulus, nė man nepaliks.
Pavaikščioję po dirvą, 

vieną ežę žiauną rado, 
pusėje plento avižose posą sti- 

į bikaulių ir dar kaž kokį kaulą.’ 
Papievėje rado krūvą šonkau
liu—ir tuos pasiėmė.

Pasibruko viską pažastin ir 
eina i dangų. Kur gi dau
giau ♦dėsies, kaulai po pažaste 
nešinąs.

Ėjo, ėjo.
listas ir 
vartų.

Šventas 
tėj. lakia 
, — Labą dieną. — sako moto- 
c kFsras.— Leisk į dangų. 
Šventas Petras apžiūrėjo svetį, 
apžiūrėjo pakraipe savo galvą 
ir sako: > .

— Dažni svečiai pas musJgįcV 
tociklistai. Danguje įsteigėme 
net tam tikrą motociklistu sky
rių. Visokiu motocikbstu ma
čiau. bet tokio dar neteko susi
tikti. Ir žiauna lyg nežmogaus, 
stibikaulioi nevienodi, o ir šon
kaulių lyg per daug. Negaliu į 
dangų leisti šonkaulių daugiau 
nustatytos formos- - Pareiškė 
šventas Petras

Motociklistas ir šiaip ir taip:
-- Pats savo rankomis, gird’.

. rankiojau savo kaulus, kokie 
čia gali būti abejojami. Ir šon
kaulius tik 
siu • aš čia

ir nudrožė sau.
O šv. Petras sako:
— Nieko, mielasis, nebus,Rei-J 

kės sveikam grįžai žemėn ir su-. 
rinkti savuosius kaulus.

Motociklistas nusiminęs su sa-j 
kaulai, vais kaulais grįžo žemėn.

Vaikščioja sau po dirvas, pa- 
pievinis, dairosi. Iš tiesų, lau
kuos pilna visokių kaulų, ir di
desnių, ir mažesnių visiškai su
puvusių, ir dar beveik naujų. 
O kurie jo kaulai, nebepažįsta 
motociklistas ir tiek. Nors verk

! — nebepažįsta.
Seni žmonės pasakoja, dar ir 

’ dabar motociklistas braido po 
žirnius, vis savo kaulų ieško ir 
nebesti enka, kurie jo, o kurie 
taip sau.

Ir nežino niekas, ar surinks 
motociklistas savo kaulus, ar šv. 
Petras įleis jį kada nors į dan
gų. ar ne .

visus

Pagal 
antroje

ėjo, ėjo, motocik- 
atėjo prie dangaus

Petras stovi tarpvar- 
svečiu.

užmoRė<.

*YDO GERA ŠIRDIS

KAI Iš VIENO RODOSI TRYS

slaptas 
žmona.

ne”, nuginčijo ligonis, 
naktis, kaip matai, to-‘Bet ši 

kia balsiai audringa ir aš ne
noriu rabiną varginti!”

SKIRTUMAS

r

— Jonuk, koks skirtumas 
tarp žaibo ir elektros?

— Skirtumas toks, kad už žai
bą nereikia mokėti.

Lao Rote ten o knygutėje "The 
Joys of Yi<idich” be kitų paša- 
kojąmas sekantis anekdotas:

Viename Lenkijos miestelyje 
rengėsi mirti senas žydas. Jaus
damas, kad ilgiau nebegali lauk 
ti, jis paprašė žmonos pakvies
ti, kad pąs jį atvyktų kunigas.

Žnyjua mandagiai klausia, ar 
jis mano rabiną?

— Ne, ne! ištarė mirštanty
sis, — Prašau kunigą!”,

— “Ką tu sakai, ar tik nebūsi 
perkrikštas?” išsigando

— Atleiskite ponia, kad mes 
išgėrėme ir visi keturi atėjome 
jus varginti.

—Kokiu reikalu.
— Kad pasakytute, kuris iš 

mūsų j’ūsų vyras.

REPETICIJŲ NEREIKLI

— Mūsų chorui vienas labda
rys atsiuntė vyno ir alaus. Bet 
prieš tai turėsime repeticijas.

— Kam tos repeticijos reika
lingos. Gerti visi moka.

ELGETOS DEŠIMTUKO 
VERTĖ

— Te tau dešimtuką, bet žiū
rėk, kad tavo kvapas nedvelktų 
tokia prasta degtine.

— Gaudamas po dešimtuką 
negaliu nusipirkti geresnės deg
tinės.

GERAŠIRDIS

—Mano žmona pabėgo su ma
no geriausiu draugu.

— Ir tu jos gailiesi?
— Ne jos, bet mano draugo.

prrcšd

— Sveikas, Maiki. Man įgrįso 
prezidentinių kandidatų lenk
tynės. Net supykau.

— Jau pasibaigė. Dabar visi 
laukia, kas vyks demokratų par
tijos kcnfencijoj San Francisco 
mieste.

— Demokratų kandidatas pa
storius Jacksonas, daug triukš
me pridarė, bandydamas pasi
žymėti, kaip geras politikierius. 
Bet.. . jo Įtaka net juodųjų tar
pe mažėja. Jis skrido į Vakarų • 
Vokietiją. Artimuosius Rytus, į į 
Pietų Ameriką, pagaliau į KubąĮ 
pas Castro išlaisvinti ten kali
namu amerikinei ų. Sėdėdamas 
šalia Castro, dėvėjo “proletari
nius džinsus”.:Paskutinru metu 
tu, pajutęs savo iriumfatkrei
pęs pasaulio akis, pasiryžo skri- • 
sti į Maskvą kalinamo Sacharo
vo išlaisvinti. Bet prez. Reaga- 
nas uždraudė* kištis ten,kur jam 

Rezultate Jacksona^,

jokiomis diktatūromis. Visas pa 
saulis mate, kai]) skursta Sovie
tu Sąjunga. Sovietų valdžia ne
pasitiki savo piliečiais, bijo už- j 
grobtųjų kraštų, kuriems atim-j
tos sąžinės teisės, religinis įsu 
tikinimas, uždrausta į užsienį 
keliauti, žodžiu, tikras kalėji
mas ir skurdas XX-to amžiaus 
epochoje’ Tu man įvarei kylį i| 
galvą, Maiki. Sėdėsiu prie tele-| 
vizeriaus ir žiūrėsiu demokratų] 
konvencijos. Kol kas atrodo, 
kad bus graži prezidentų po
relė.

— Gerai padarysi, Tėve. Lik 
sveikas.

— Gal dar susitiksime Žara- 
ziškų klubo piknike Vyčių 
Įėję? rugpiūčio 12 d.?

— Būtinai.

sa-

savus surinkau. Ei- 
tampytis kien nors 
Kas mir« už tai

Bet šv. Petras ketai laikosi,- 
neįsileidžia mctcciklisto.

— Kaip sau nori, — sako šis 
svečiui, — žmonių su tokiom 
žiaunom, kad ir radijo bei moto 
ciklų gadynėj, nesu girdėjęs, 
kad ant žemės būtų. Palauk, pa- 
šauksim ekspertus, ištirsim.

—- Gerai, šaukit ekspertus. — 
sutiko motociklistas.

Atėjo ekspertų komisija.
Motociklistas pažėrė kaulų 

krūvą.
Ekspertai kas kaulus tyrinėja, 

kas protokolą rašo:
Ilgai prakaitavo ekspertų ko

misija. Saulei besileidžiant pa- namo, žmona paklausė ką ka- 
galiau darbas buvo baigtas. Eks- ralius pasakė.
pertų komisija pasitarė ir sako —Jis maldavo, kad aš jo rū- 
motociklistui: rnų negriaučiau...

> Vieną puikią ir saulėtą va
saros dieną karalius Saliamonas netinka, 
išėjo pasivaikščioti į savo so-J kaip kandidates į prezidentus, 
dus ir čia netikėtai nugirdo pe
teliškę sakančią savo žmonai: j — Įdomu, kur Japksonasį

-- Aš su vienu savo sparno j gauna milijonus! 
moslerėjimu galiu nuversti Sa-j kondidatūros pr 
liamony rūmus... : 1

susikorr-promi4yo.

Gal išgersit stiklą džino?
To, su kadugio kvapu?
Juk chinino skystį žinot —
Sumaišykit juos abu. s

Jeigu įsimesit ledo
Ir žalios citrinos riekę, 
Gėrimėlis tasai veda 
Ten, ko nesate pasiekę.

Pašnekėję valandėlę,
Sriūbtelėkit geru gurkšniu.
Po minutės siela vėlei

... Atsigaus džiaugsmu darniu;
“Ak, pasauly nauji vėjai
Vergia jaunus ir senus!
Kurgi idealai pasidėjo?
Kas padorus ir kilnus?”

“Viską niveliuoja seksas!
Pasitikėkit, tiesą jums sakau!
0 iš jo idėjos lėkštos —
Nieko gero ir aiškaus..?’

“Ei, įsipilki gėrimėlio —
Ledą žvangini stikle!
Džino -ė- toniko ir vėlei
Sumaišyk ranka veiklia!”

Karštos kalbos nesiliauja, 
Geriama vis dar bare.
Tuoj pradėsim dieną naują — 
Spiaut kas bus dar. vakare!

Jau žmona prie šono stovi — •
Baigta bus jau vaišėms toms...
Ak, kaip žemė nepastovi...
Jau einu aš paknopstoms! / ’

Kitą dieną po pietų
Karčią tiesą tesužinot:
Prie chinino ir. ledų
Nevartokit perdaug džino!

Iš pensininkų laikraščio “Sietynas“ 1 
Andrius Norimas

i

r

Z
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J

rdolerių savo i 
pagandai.Tėve? j 

Jis jokių konkrečių pasiūly-1 
rėkė.

kurie nesi- 
yra komuniz-i

Tai išgirdęs jis baisiai supyko mų nepadarė, t:
— Yra žmonių 

orientuoja: ka4
mas ir kas dėme eratija, Maikle

— Man gaila 4ary Karto, kad 
pralaimėjo. Jis[ 
dus žmogus.
pasirinkti viceji ^ezidento 
tai, bet jis pasirūko 
lų kilmes Gerai! i no
Amerikos prezi.entų istorijoje 
bus(?) pirmoji roteris vicepre
zidentė.

— Detnokratd 
ti apsivainikavo!
mais. Republika įaiw taip pat sa- 

pasileisinimu vo “kortas” atsk Reagan ga-

ir įsakė atvesti peteliškę į teis- į 
mą. Peteliškė prisipažino kai-Į 
ta, liet maldavo: j

— 0, Karaliau. Tu pats esi 
vedęs, argi negali suprasti ko
dėl aš taip sakiau? Mano žmo
na šį rytą buvo visiškai nesu- 

reikėjo ją 
O tai pa
pa rodyda- 
jėga. 0

^atrckfo, nuošir- 
Muidale galėjo jį 

vie-

Ferravo.
valdoma, dėl to man 
kaip nors nuglostyti, 
daryti tegalėjau tik 
mas savo milžinišką
mano Karaliau, tik dėl to aš pa
dariau tokį neatleidžiamą išsi
šokimą.

Karalius Soliamonas su tokiu 
peteliškės vyro
sutiko ir jį visiškai išteisino. ;

Kada peteliškės vyras grįžo
Ii šposą iškrėstu

gal per anks- 
savo laimėji-

i

^ABĖGĖiLU I VAU>*

STOP/

kad jaunimas

Limo džiaugs

tavo teigimu 
tinku. Tu sa-

nepaiko politikos! Jaunimui spor 
tas yra gyva 
mas.

— Tėve, aš s 
dėl jaunimo, ne
kai, kad jaunircs politika ne 
>idomi. Tačiau , nrnimas atlie
ka sau tinkamą ti įsiėmimą, spor 
tą. Ką gi kita ji irtimas gali da
ryti, gatvėse "trij Gatvės jau 
ir taip pilnos išk qVelm.

— Aš kalbu > >ie nesuaugusį 
jaunimą Maiki.

—Tai gerai, 
rinkimų. Tėve.

— Man rūpi t 
ra valdžia, 
demokratų

grįžkime prie j

kad būtų ge- 
nežiūlmt to, kas — 
ar nvubhkonųMan 
preznettto 4 metų

katras.
isleqKiama daugRinkimams 

milijonų doleriu. | Be to, kandi
datuoti gali tiktai milijonieriai, 
o kas neturi tokių sumų išleisti, 
tai ir geriau«\v žmoguj nebūt 
pretnJflDtu. r | T? $

— Kaip ten bebūtų,via geriau 
turėti <k?mok ratinę valstybei 
santvarką, negu f^vietieę. jsto

nijos santvarką nepakeičfarha

s San Francisco mieste, kur 
dabar vyksta demokratų parti
jos prezidento rinkimu Konven
cija, susiorganizavo fdvi naujos 
‘partijos”; pirmoji partija pro
stitučių partija, antroji prosti- 
tu (vyru). Vyrai dėvėsią mote
rų vienuolių drabužius, o mote
rys — vyrų kelnes.

Politiniai dalykai jiems esą 
nuobodūs ir neįdomūs.

Svarbiausias dalykas, tai pas
turgalis. nepertraukiami malo
numai.—

Jau yra žinių, konvencijos me 
'.u Veneros garbintojai ruošią 
nuogalių paradą gatvėse.

Kas būtų, jeigu- idiotai lįstų į 
politiką?

Don Pilotas

LEDAI IR MUZIKA

Kunkolum. konkolum, 
—Vežimas su ledais, 
Kunkolum, kukolum. 
Saldžiais su žaltasi.

Kunkolum. kukolum,

Kunfcolum, kukolum, 
Subėga daug vaikų.

Don Pilotas
___________ t

— Moteris'yra pirm utmis ir 
tikriausias nepastovumo veidro-

tomą ir juntama kas valanda, 
nnodingiausi* gyvatė ir nepake- 
bąma naitj. ‘
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VL. BAKCNAS

PASTABOS IS TOLO
Savanoriu mobilizacija” ketu- parcnienė, Ok^iene, Venykuvie-

viškai spaudai remti

Trijų, sakyčiau “puriau” kari
nės orientacijos organizacijų (ku 
rių centrai yra Clevtlande.Chi- 
cagoje ir kitur) Los Angeks pa
dalinių — Ramcvėnų; Šaulių r 
Birutiečių — vadovybė labai ne 
senai savo bendrame posėdyje 
sutarė ir liepos men- 1 <L šv. 
Kazimiero parap;:^s salėfe su
rengė šaunią popietę - geguži
nę tikslu sukelti lėšų savo ‘ofi
ciozo” žurnalo “Karys”paramai; 
ypač ai to žurnalo jubiliejinio 
nr. laidai (rudeniop) vietos šau
lių ir kariuomenės šventės mi
nėjimo proga. Tai pirmas tokio 
stambaus masto mėginimas pa
remti savo spaudą (neskaitykitę 
prie tokių renginių “Draugo* 
čia, Los Angeles gegužės mėn. 
20 d. surengtą to laikraščio skir
tos romano premijos įteikimą 
su ‘importuotais’’ menininkais 
ir kt., — nes tai buvo visai skir-' 
tingas “biznis”....) ir visų (net 
rengėju ypačiai) nustebimui — 
praėjo su nepaprastu pasiseki
mu: kaip be vertintumėte — ir 
moraliniu ir materialiniu atžvil
giais: būva daug daugiau negu 
buvo laukta) svečių, kurių dau
gelis “Karį” neskaito; *r daug 
stambių aukotoju (ypačiai šim
tininkų) : kurie jau ir šiaip ki
tur ir kitomis progomis lietu- 

špau- 
savo

ne, St.šdr.liwnk,ienė. Peti-auskie- 
nė, Bulotienė. Tumienė, Orlo
vienė ir kit. Kaip neatskiriama, 
čia, tokio renginio dalis— baras 
Kaip gi kitaip Kalifornijoje? Ir 
šį kartą, kaip daug kartu kitur 
ir kitų renginių progomis, barus 
aptarnaujant; nepaulso “šinko- 
riai”: Vytautas Ape:kis ir Anta.; 
nas Bulota.

Dailininkas - skulptorius Pra-. 
nas Gasparbnis paruošė puikius 
užrašus ir scenos dekoracijas — 
renginio montažui pritaikintą 
šūkį: ‘‘Tik Vienybėje Glūdi 
Mūsų Stiprybė”

Specialų, tai progai, e’lėraštį 
parašytą poetės Danos Micku- 
tės-Mitkietiės (Viens, du. trys”) 
paskaitė dailiojo žodžio inter-- 
pretotorė Stasė Klimaitė - Pau-j

Ramonis

Žemaitis k rėvom akim 
J cirouns tik veizieje, 
Pasiklausė, pasiklausė. 
Keikti cigouna oradie'e:

Er dar oar gi re—malagyste, 
Ba galvuos ar gal matyt? 
Būt galiejes er paklyst, 
Er akis išsibadyt.

uEik tu. išnara gyvates. 
Žmonis tik npgaudinieji; 
Nieks dar tuokė niera mates.

Kis ten grivic sutraskieje. 
L-r nusimuoves sau bata. 
Skvernu krauje šlūstmieje.

Chicagcs uostas O

Cigons gyries syki mates, 
Kap anuo Šliogeris kitaduos 
Par gi re kakta išstatęs. 
Tris mylės bieges ba galvuos.

Paskou su šiaudas apresa. 
Su virvgal.iu apvynioję, 
šmakšt — i batą jktša, 
Važioudarr.s er viel daiuiou.

akordionistas. solistai Vacys B*?, 
nius ir viešnia iš Australuos Mo j 
nika Kupcikaitė (pasižadėjusi,} 
kai mž Australijon, iš ten šio} parama (aukomis). '‘Kario” žur Pačiame renginyje, ypačiai 
renginio pelno sąskaiton atsiust] nalui surinkta aukomis (iskąkl 

J tant renginio pelną) net $3000

Ont g.Ja veins ži-iogu- radęs, 
Nuleda anon nu virvėtos.

Er nie žuode nesaka, 
Ronkoms kakla čiupimeje. 
Atsipūtęs še p prašneka:

“Nebese, pakart norieje, 
Iškybuojau čia tris deinas, 
Nepapratęs — apkyrieię, 
Jiest norės, ilgu, veins.

Vo tos musicles, gyvate*, 
Iš kur an ous teik atsiranda — 
Kap gyvs esu nabuvau mates, 
Lyg yloms kojes bada.

Je dar tris deinas iš eilies, 
But kentiete prisiėję, 
Sunku būt daturiete, 
Pa-tepte būt reikieje.”

Luikų Jūzs

viskam re’.kalui (nebūtinai 
daij nevengia atidaryti 
piniginės....

Pažiūrėkime dabar kiek daug 
gerų“ lietuvių (negerų 'lietuvių 
nėra. V. B.) atsiliepė į tą “kul- 
lūmės rr.cbiliza.ci  j o?" “Įsaky
mą”’— bet kuo prisidėjusių (pi
nigu ar darbu) prie labai gra
žaus to renginio.pasisekimo.

Renginys buvo pavadintas 
“Linksma popietė - gegužinė”; 
vyko Šv. Kazimiere parapijos 
didžiojoj salėje. Renginio mot
to —“Tik vienybėje glūdi mūsų 
stiprybė”. Rengėjai: Los Ange
les Ramovėnai — jų pirminin
kas Vladas šimoliūnas; Los An
geles Juozo Daumanto šaulių 
kuopa — jos pirm. Juozas Pažė
ra ir Birutietės — jų pirm. Al
fonsą Pažiūrienę.

Nepavargstantys talkininkai— 
prie bilietų: Jonas Venskus ir 
Jonas Avižienis- ^Virtuvės vvr. 
šeimininkės: Genutė Kudirkie
nė ir Danutė Kaskelienė; ku
rioms talkino: Msrcėnienė Gas-

300 dol....
Pagalvojau— ar negalėtų dan 

giau tekių geraširdžių daininin- 
kų-kių aplankyti mūsų “biedną” 
Amerika, su tokiomis stambio- 
mi< aukomis, nežiūrint, kad to- tu, atsirado labai daug stambių: 
kios “divancs” daug Kam labai aukotojų — šimtininkų, be to, 
alų. l,Piuviv <rv-‘ bvo aukotojų po $50, $SŪ, $25 ir

po mažiau: .
Štai tie aukotojai: įx> šimtą 

dolerių- — Simas Kudirka su 
žmona, Mrkalajūnai.Uksai, Mas
koliūnai, Nausėda, Truškaus-

Ameriką, su tokiomis stambio-

(trys tūkstančiai). Nieko geres
nio nebuvo galima laukti Prog
ramos, kuriai vadovavo Ramo
vė d u pirm. VI. šimoliūnaš, nie-

be to,

venime...:.
Trijulė padainavo: Norėčiau aš 

keliauti .Palaukit,  kol ateis mums 
nauja gadynė ir Paukščiu ves
tuvės.

Kavutę — po gerų pietų, ku- 
rių'dėl nelaukto publikos gau-j 
sumo, kai kam pritrūko, suma- 

* nios šeimininkės, šaulės ir bi- 
rūtfetės, ■ savais pyragais pasi
stengė svečius pavaišinti. Tais 
gerais pyragais gausią publiką 
vaišine ponios: Pažiūrienė, Ku- 
dirkeinė, Gasparonienė, Vens- 
kienė. Pažėrienė, Paškauskienė, 
Apeikienė,Tumienė ir kitos. Lo
teriją tvarkė ir prižiūrėjo: Ok- 
sienė, Petronienė,Raibienė.Skir- 
mantienė, Koronkevičienė

ra
ginant aukoti. VI. Šimuli ūnui 
nemažai talkino šaulių kuopos 
pirmininkas J. Pažėra. Rengė
jai buvo “užsispyrę” sutelkti 
tiek lėšų, kad užtektų pilnai ap
mokėti vieno “Kario” nr. išleidi- ‘ 
mą. Atrodo, kad tikslas buvo 
pasiektas — net su “magaryčio- 
mis .

Les Angeles lietuviai (raino- 
yėrių, šaulių ir birutiečių inicia
tyva) šiuo renginiu vėl atsisto
jo pirmoje vietoje (savo spau
dos rėmime). Tai puikus pavyz-

Nanuliūstontis niekada. 
Garsus er kerštingumu, 
J e kas užgava anon kada;

Ar yr. nalaime. ar bieda, 
Ons sau ramiausis vesada, 
Linksma dainiau ar geid. 
Naverks, narauduos niekada.

Je kumet melstys rėk, 
Puoterius ons pel kap iš maiša, 
Ont kuo supyka, ton keik, 
Su joudu purvu sumaišą.

Drucže cigounou į žonda 
Tep, kad ausis anam ūžė, 
Paskou dar muove f spronda: 
“Namaluuk”, sako. “rupuže1"

Tris mylės bieks, mat.ba 
galvos,

Matydams natikietio,
Nors ant lyglauke iš biedos 

pusmyle
Er aš pats galietio.

— Moterys taip priešingos 
žmonių giminei, jog net dorin- 
giausios jų sudaro vyro nelai
mę. Heziodas

Syki vo kap atsiteka. 
Žmonės kokei ten najdbori 
Žemaitį girio suteka. 
Jeiūe varsa e r nakuore. SERVE WITH PRIDE M THE NATIONAL GUARDGarsus y r’ širdingumu, 

Pastebietina narsybe, 
Tikru Dieva baimingumu 
Er stebuklinga'tvirtybe.

kąi„ Grigaičiaų-GėikEkąi (lW),- ’dys. Kuri lietuvių kolonija da- 
j- Ven skai,—VI .-Gilys," -Daukantai, 
į Br. Strikaitis, Rąįųifei (110),.
Narbutai,Į^fitkai, Pažėrai, Z. Ba 
rauskienėj Al. Vidugiri ęnė, Pa
žiūrai, vi.Šimoliūnas, ADičius.

Po 50 dol. aukojo; §kjrman- 
tai, Pinkai, P. Petraitis, ’Br. že
maitaitis; Kpronkeviciai, Bulo
tai, K. Karuža. Po 30 dol.: P. 
Yelichienė, B. Basiulis. Po 25 
dol..: Veiislatiskai, Apeikiai .ir 
eilė kitų po niažiau.. . ;

Turiu pastebėti, kad- dalis čia 
minėtų šųntininkū renginyje ne- 
dalyvavo; bet savo auką rengė
jams jauĮ buvo Įteikę anksčiau.

-bar užims antrą , vietą, paskui 
trečią ib t. t ?

Jybė

Pakarts spardies tris., '.delnas 
Er tris naktis nabagėlis,

i

ir

Mi-
Pe-

ŽĘMAITIU:S§K
’i . -A

• Ai * 'Keikvein^faūta nu tautuos 
Nąsųnku yp atskerte, 
Nes keikveina gal vėšadbos

Vesokiu pasakų šimtą, 
Apie žemadtiu stiprybe, 
Er tas na kokei jouka, 
Ale tikra tikriause teisybe.

Vės kdn nors pasigeria Diel geresne suoratema
Nuodysiu tamstoms trumpa ;
Trejetą tik atsitikemu,
Bet žingeidingu laba:

I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
• f X L ’ • ’

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia _ lietuviŲ fraternaliną 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSUJONUS doleriu 

apdraudę savo nariams. . <
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3,00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, NX 10001 

Tel (212) 563-2210

Renginį filmavo Antanas 
kalajūnas, fotografavo A. 
čiulis.
Šitaip, be didelio trukšmo, pro

pagandos * * (vietinės) “sumobi
lizuotas5' savanorių kadras lie
tuviškos spaudos žurnalui pa
remti — susilaukė nepaprastai 
gero atgarsio lietuviškoje visuo
menėje (gausiu atsilankymu) ir

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
"B LTTERATORA, fletnvių Hiantūros, meno Ir mc&k 

n§< m. metraštis. Jame yn vertingi, niekuomet n«enstą, Vize-- 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco MadSno, P. Joniko, V. Stmkot 
F. Raukčio, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Beilatu straipsniai bei rtudijes, ffinstmotos nuotraukomli t 
M. K. čfurfionio. M. SSdkio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelėi ir A. V«* 
kūryboa povekalaia. 3S5 puri, knyga kainuoja tik P,

> DAINŲ.ŠVENTA LAUKUOSE, poetės, ragytojes ir to 
Bnif lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dažai 
ivente* bd Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityt! ir nedainnojo 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duom«aim> 
bri užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja H

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas. luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne satrea 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht*

psornlai p&raiytx studija apie Rytprūsius, reml*ntb Pakalsi! b

Kas svietą- šęik teik regie j es

Garsus ons yra linksmumu,

G
Trakšt—kažin kas sutraskieje, 
Vo ons vežema pastatė, 
Aplink edams apveizieje, 
Vo kas nulūža — nematė.

Sykį žemaitis važiavo 
Dainiodams kap paprasta.
Tik kažin kap su vežimu į rava 
šlomšt — kap mata.

Namatydams nieką nauje, 
[sisieda er važiou.
Veiz — peins bats krauje, 
Per blauzda nulaužta koje.

Tumet žmogelis suprata,

Tas jau nasyki gir<ięjes, 
Kon vr tekias žėrintis.

j ; 27Š9-W. 71st Št, Chicago, D! ’
j ; • BCPSST1NGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE:MAY SAL- 

? ' DUMYNAI • .KOSMETIKOS REIKMENYS- |

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip
Read hbd and foBov 
directions. *

LLA

For constipation relief tomomtT 
j reach for EX-LAX’tonight. «

Ex-Lax helps restore your system’s own natural I 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonijh 
Ydu’li like the^elref in the morning 
Chocolated erpills, Ex-1 
“The Overnight Wonder

Labguvos apskričių duomenimis. JkprsšymaJ įdomūs HekrienaB
Eetuvltd. Leidinys Sturtruotse uuotrxukcmK duodami
vitov&rdžių ptv&dinlmri>tr jų rertmiri j rokieėh: kalbą. Esb«i

T-nd. knygoje yra ta~*brr'.*. KLzln* K

> M LtUMIS L1M*. ralytojrw Petroa£4f
tnfnfrnaj fr minty* apie Mtmeiils b rietas ueprik. Uetuvoje ir pb 

hcĮie-rik- Knyga Xri U4 pmCapiitr
kjv!—neja “k U. ’’

> TILTUI? JANONIS, r*—nesuįutsI
beg tr k'aidnrrai i-terpretnojtmai’ gyvenime ir »c>L:tf]roje'; tik w 
farrio Jaiinak? kr▼»«■>}<? «pl* Juliau.* Janonio gyvenimą Ir pe< 
al's. Deher būtu saLm kovotoju ui trongana teises
Kjjyfa. y~a fdeiic formate, pualapiv katnuefa M

< I4TTW18 NOVTTJW- M žnečenkr kfryha, T. TiM. 
y«rHmML BBt pri. knygoje ym W agroeflxo Kxhm <5

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
s

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYSj V
H tomas ........  ... ..........L ~ : $10.00

2. Prot Vadovė Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ Ksį?-

■ GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl $6.00
$6.00

$5.003. Miko šikškio, LIUCIJA, proza. 178 psL

4. Janinos Narūnas, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 17Ž pd. $5.00

5. Prof. P. Pakaridio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL __________ _______  $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO UKl'UVJSKA VE2KLA.
60 psl  $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. HaJsted St., Chicago, DI. 60608 rfųs-
' kite čekj kr pridOrte vieną dokrj parshmthno išlaidoms.

Mli

garaže 700 puslapiu knygą, kurion, sudėjo viską, kM Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Beturint 
Ir MeturiĘ kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarč 
Beturit] kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

PdtM $0.Kala* FM. Klett vfrieBri.

B, Halsteti St, Bhlcagn, DJ

Friday, July 2Q, 19^4
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sukti. Juozo Užpuro buvo vie-
( ębinys) lunteli kandidatūra. Tui buvo
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metams _______
pasai metų____
trims mėnesiami 
vienam meneauui

$40.00
122.00
$12.00
$4.00

As of January 1, ItsO 
Subscription Ha tec

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
-lx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year, i Kanadoje: 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year;
'Mher countries $48.00 ner year.

metamu________
pusei metų .___
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
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25 cents per copy
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H8.00
$28.00

$24.00
$15.00
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sekmadienius, pirmadienius ir šven 
tadienius. Naujienų Bendro
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Ar demokratai padare klaidą?

tiktų prezidento būti kandidatu prezidento pareigoms, 
negu Walter Mondale. Jis pataria jam pačiam pasitrauk- 
tir leisti konvencijai pasirinkti kitą kandidatą.

Prezdentui Reaganui nereikėtų jokio kito rinkimi
nio atsišaukimo rašyti, bet paimti Mike Roykoe praneši
mą iš Kalifornijos ir atspausdinti kituose laikraščiuose. 
Savo laiku sen. Charles Percy taip padarė. Jie pasiėmė 
visą Chicagos Tribune puslapį ir įdėjo visą Roykos re
portažą apie politini savo priešu Tas rašinys padėjo 
sen. Percy daugiau, negu koks kitas propagandisto raš
tas Jeigu ne tas Royko rašinys, tai kaži, ar Charles 
Percy būtų buvęs senatorius.

Prezidentas Reaganas, greičiausiai, to nedarys, nors 
tai būtų jam lengviausias ir patogiausias dalykas. Pre
zidentas Reaganas yra guvus žmogus, pats demokratus 
pažįsta, nes demokratu jis buvo ilgesni m,etų skaičių negu 
respublikonų. Be to, prezidentas Reaganas yra artistas. 
Jis gali gražiai pasakyti tą patį, ką nori pasakyti Mon
dale, bet jis pasakys artistiškai. Royko pasakė, kad pre
zidentas Reaganas gali taip lengvai nulupti Mondale odą. 
kaip jis nulupa prinokusį bananą. Jis gali paimti Jessė 
Jacksono kalbą demokratų konvencijoje ir atbaidyti ame
rikiečius nuo demokratų.

Demokratų tarpe yra tokių, kurie mano, kad Walter 
Mondale padarė klaidą, leisdamas konvencijos vadovybei 
duoti tiek daug laiko Jesse Jacksono kalbai. Jis keliais

Laisvės Alėja Kaune

Kai kam atrodo, kad demokratai, pasirinkdami Wal
ter) Mondale savo partijos kandidatu prezidento parei
goms. padarė klaidą. Visi pripažįsta, kad Mondale nėra i atvejais kartojo tas pačias, dažnai gana tuščias mintis 
bačkinis kalbėtojas. Jis pajėgia padaryti trumpą ir aiš
kų pareiškimą, jis .gana greitai susiorientuoja, bet ne: 
didesniame mitinge, nei televizijoje nepatraukia mažai 
galvojančių klausytojų. : •

J. Carteriui prezidentaujant, "Walter Mondale buvo 
viceprezidentas. Buvęs prezidentas Carteris ir jo žmon? 
Rosalyn pripažįsta, kad jis, prezidentaudamas, padarė 
kelias dideles klaidas. Daugelis mano, kad ir Mondale čia 
kaltas, nes jis prezidentavimo laiku neįspėjęs ir nepadėjęs 
jam išvengti klaidos. Taip atrodo, bet viceprezidentas 
Mondale savo pareigas atliko. Jis neprivalo kliudyti pre
zidentui spręsti, bet jo pareiga prezidentą suprasti ir 
jam padėti. Jeigu kas prezidentui atsitiktų, tai jis pri
valėtų tuojau atsistoti valstybės vairo priešakyje. Jeigu 
prezidentas Carteris tarėsi kuriuo klausimu su Walteriu 
Mondale, tai, reikia manyti, kad savo nuomonę jis pa
reiškė. Jis parašė rimtą knygą apie Amerikos adminis
tracijos reikaluh, bet jis niekur neužsiminė, kad būtų kišę- 
sis į prezidento sprendimus. Nei vienas kongreso atstovas 
tokios rimtos knygos neparašė, kokią parašė Walter Mon
dale. Kas studijuoja demokratinės Amerikos adminis
traciją, tai be tos knygos apsieiti negali, visuomeninio 
Amerikos gyveninio nesupras. «

Aštrią plunksną turintis Mike Royko parašė įdomią 
skiltį apie Walter Mondale. Royko nuskrido Į San Fran
cisco, sukinėjasi demokratų sušauktoje konvencijoje ir 
tariasi su suvažiavusiais atstovais. Jis iškėlė visas silp
nąsias Walter Mondale ypatybes. Jis tiesiog tvirtina, jis lengvai nuluptų, bet balsams skai^uoti reikia dides- 
kad bet kuris kitas demokratų partijos kandidatas geriau nio pasiruošimo.

:r kalbėjo daug ilgiau negu konvencijos atstovams atrodė. 
Pats Mondale pasakė, kad jis su Jesse Jacksonu nesutars 
viceprezidento reikalu. Jam atrodo, kad Jacksonas yra 
•ruščiaviduris ir .rimtai su juo neverta kalbėti rimtais vals
tybės administracijos reikalais. Panašiai jis galvojo ir 
apie Gary Hart. Bet vėliau, kai jis atstovę Geraldiną 
Ferarą pasirinko viceprezidentės pareigoms, tai su abiem 
susitiko, su Jesse Jacksonu ir Hary Hart susitarė pasi
likti demokratų partijoje ir vesti kovą prieš respubli
konus. I

Į San Francisco demokratų konvenciją' suvažiavo 
4,000 partijos parinktų atstovų. Jų’tarpe buvo 700 juo
daodžių. Didelę juodaodžių daugumą pasisakė už Walter 
Mondale. bet buvo ir tokių, kurie nepasižadėjo jo remti. 
Nebuvo aišku, už ką pasisakys ir pats Jessė Jackson. Ne
aiškus buvo Chicagos meras Harold' Washington. Jite 
vaikščiojo iš vieno komiteto į antrąjį ir prašė inormaci- 
jų, kad galėtų išsiaiškinti, kurią pusę jam vertėtų remti. 
Po Jacksono kalbos jam buvo aišku, kad jis rems Mondale.

oMndale, jis gavoNežiūrint į visus priekaištus Walteriui 
visų Amerikos juodaodžių vadų pasižadėjimą lapkričio 
6 dieną balsuoti ne tik už pati Mondale 
partijos kandidatus. Jeipu tai yra • 
laimėjimas. Įtikinęs Geraldiną Ferrari i kandidatuoti de-> 
mokratų partijos viceprezidentės parūgoms. Savo pu
sėn jis patraukė Amerikos kataliku 
buvo susitaręs su didesnėmis darbininkų unijomis. Tuo 
tarpu prez. Reaganas tokių susitarimų nebeturi. Banalią

bet ir demokratu 
londale pasiektas

Jau anksčiau jis

ALEKSANDRA VAISICNTENE

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

lapojimą — 
džiuodami gerdavo vandens vietoje, pasirodo, 
vien troškulį nuramindavo, bet ir sveikatą 
stiprindavo.

Ber?o lapų arbata, be anksčiau paminetų

rasė, skiepijo ir, kam reikėju 
patarimus davė.

, keturias klases ir išmokęs felče-! sniai, patekę i stalus, 
rystės.

Tėvai jam buvo dėkingi. Iš 
rašytiniu vadovėlių - - dailiau
sia Jurgio Bielinio pastangomis 
— mokykla perėjo prie ’spaus- 
diiūų. Mokykla, Užpuro tvarko
ma, gyvavo. Ir nors policija apie 
ją žinojo, bet niekaip negalėjo 
jos surasti.

Mū<ų mokslo lygis buvo la
bai nevienodas. "Pradiniai, o jų 
buvo visas skyrius, skaitė, rašė 
iir keturių aritmetikos-veiksmų 
mokėsi.’ Pažangesnieji sprendė 
uždavinius ir mokėsi geoimafi- O o 
los ir taip pat vokiečių kal
bos; ; ‘' y '

Ne vienas ruduo it ne viena - 
žiema mokyklai praėjo. Ji išau- kėju, 
go ii sutvirtėjo. Kai tėvai susi
rinko trečiųjų jos metinių švę-’ (ogiausia Mintaiij

Seklyčia, klėtis ir gryčia pilnos me. O daktarų? Susergi ir lie- 
Buvo baigęs. žmonių.Putoja alus, garuoja kep ki be pagalbos. Kodėl mes čia jo 

bežiūrint, turėti negalime.
Dar pora žmonių pasisakė 

apie mano ateitį. Ar vaikas ga
lėjo ką nors pasakyti 
mano mieliems 
galvą neatėjo, 
krikšto motina 
į mane, tarė:

— Ne. šitos mūsų kalbom ne 
ta, sūneli. Ne mes tau oarink- * *
sime ateitį, tu pat$’ją atrasi, gy
venimą'-pažinęs. Kol kas linkiu 
tau sėkmės ir sveikatos!

Sujaudinta ji mahe apkabi- * 
no ir pabučiavo; ; . ’ ; /
1 — Būk laimingas, sūneli!

Seklyčia tuo tarpu ūžė, daina
vo. aplaižydama stalo skanės
tus. Bet kas iš sugertuvių be 
mielo šeimininko? Vos pakilo 
balsai “Jonui pėda yra”, kaip 
Jonas, linksmuolių apsuptas, 
jau stovėjo su stikline rankoje 

į ir sulig “Oi. viva, gerk, visą’’ 
• gėrė ir toliau leido. “Bėda ’ 

augo, lapojo, nelenkdama nė 
vieno prie stalo sėdėjusio, ligi 

mus žino''kaip '^Tėve tnūsU”.Vo-1 koks šaipokas, tylomis išlenkęs 
savo stiklą, ėmė šaukti:

O i gvoltas, g vol tas—
Alaus nebėra-’ -

- Jaunimui . nepatiko sugertu
vės. Susimetę į klėtį, j’e šoko,

• -- Hm., kad mano sūnus ne-, žaidė ir dainavo, Kazelio armo- 
išlaikytu egzaminu! — didžiuo
damasi atsiliepė krikšto moti
na. — Tain negali būti. Jis ir 
gimnaziją baigs ir i daktarus iš-1 
eis! f j

Motina žvilgterėjo į m:me ir: 
nedrąsiai paklausė:

— O gal i kunigus
— Ne. ne! — užginčijo Ru

dys. Ačiū Dievui, kunigų turi-

; nyko jie, palaiminto svečių ape
tito dorojami. Garsios kalbos ir

‘ juokai vilnydami plauke pro 
į namus.

Tą dieną išryškėjo ir mano 
I ateitis. Šaliniame kambaryje už 

stalo sėdėjo mano krikšte mo
tina Balzarienė kaimynas Ru
dys. mokytojas Užpuras ir penk 
taklasis gimnazistas Kazys Po
žėla. Motinos vaišinami jie gy
vai šnekėjo apie tolesnį mano- 
rfiokkla. Koki mokslą, dėl toC C 4-7

ginčo nebuvo.
3 ■ ■■ . ... i

—; Aš. taip pat manau, — pa
tart irto tėvas. — kad geriausia 
gimnaziją eiti. Bet kur?

Iš pašisakytųju nuomonių aiš 
kad Šiauliai ir Kaunas per 

tolį, o ir reikalu ten nėra. Pa
gelesnio

apie ją, 
patarėjams į 

šitai pastebėjo 
ir, kreipdamasi

- - - - i ■ -
sti, Mcnkūnas juos pasveikt- ko pirkti ar parduoti vis ten bu- i 
no:

— Kartu su jumis ir aš džiau- — 
ginusi. Ėj-uhie slinkų kelią, bet 
laimėjome. Išleidome jau 28 vai 
kūs. "Ghhmė ' tiro pasidžtaūgti! 
Mūsų pramintu keliu, kaip gir
dėjau. žada Mažoniai ir Skard
inai pasekti. Laimingos jiems 
kloties.

• i tasLauksodis. Švento Jono atlai-1

o važiuojama.
Ar įstojo vaikas? — klau 

. sė tėvas, mokytoją.
— Istos!z Aritmetikos veiks

kiškai skaito ir rašo tik rusiškai 
tai ne.* '

-- Rusų kalbos kol kas ne
reikia, — paaiškinu gimnazis-

(Vp garsūs visoje apylinkėje. 
Suvažiuoja ten ne tik kunigai; 
bet ir kt. r parapijų žmonės. Nuo 

1 anksto ryte pilni vieškeliai pės
čių ir važiuotų. Kas i muge, kas 
i žmones, kas pasimelsti sku
ba.

Ir mūsų kieme šįmet didelis 
sąjūdis: senu papročiu giminės 
suvažiavo tėvo vardinių proga 
pasveikinti. Vaišės didžiulės.

nrkos ir Melniko smuiko- lydi
mi. ■

Staiga pačiu įkarščiu pakilo gi
lūs; valingi smuiko akordai Jau 
nimas nustojo šokt*.; ir visi su
kluso. Iš pradžių smuikas širdo 
ir audrojo; paskui rimo ir tilo 
pilnas ilgesio ir svajonės.

(Bus daugiau)

“išsprogimą” prisisunkę, pasigir-
ne jo lapai pasidaro aitrūs ir niaistui nebetinka.

su-

Auga pavieniai. Peržydėjus ir sėklai užsimezgus, nualpus, sąmonės atgavimui padeda atitinkama 
čėruko dozė. Čėrukas, kaip daržovė, vartojamas 
reumatizmui ir odos ligoms gydyti. Valgant ža
lius čėruko lapus ilgesnį laiką kaip salotas, nuo 
valgai įčiojo veido pradingsta šlakai.

Savo cheminėje sudėtyje čėrukas arba rėžiu
kas turi A, BĮ, C ir G4 vitaminų, kalcio, magne- 
zijos, potaso. sodio, fosforo, chloro, azufro, gele
žies ir jodo.

•Čiobrelis (Itn. Thymus) lūpažiedžių 
(Labiatae) šeimos žoliniai ir mediniai augalai. 
Čiobrelis paprastasis (Thymus serpylum) tan
kiais ploteliais sausose smėlėtose augavietėse su
simetęs, amžinai žaliuojąs pažeme padrikęs pus- 
krūmais. Žiedai purpuriniai raudoni. Visas auga
las stipraus, malonaus kvapo. Vaistingas (Her
bą serpylli). Lietuvoje dažnas. (Žr. L. Enckl. IV 
t. 193 psl.).

Karolis Didysis, savo viešpatavimo laieru, buvo 
nurodęs, kad kiekviename vienuolyne, pilių ir pri
vačių savininkų soduose būtų auginami aroma
tiški augalai, kurie “tuo pačiu metu ir maitins ir 
dainuoti vers”.

Šiandien, deja, tokių privalomų įsakymų nė
ra. “Kas liečia mane, sakė Maurice Messegue. ga
liu išreikšti tik pageidavim^ kad kiekvienam? 
s(xhJy>^^irK.d*ugelk)'kitų augalų, išsųmgintu
mėme ir čiobrelį (Thyrribs) kaip vargšų/ajrtift’o- 
tiką arba peniciliną, įvairioms ligoms gydyti’^ 

(Bus daugiau) , y

Ši išskirtino skonio .daržovė, nors Lietuvoje 
neaugo, vegetariškoje mityboje yra nepamaino- 

li- ma dėl savo ypatingai savotiško ir patrauklaus
g"U> gydo ir kitas. Pvz., gripą, sumažina kūn( ir t skonio. Čėrukas yri labai gausus vitaminais, ku-
galvos karštį, deznfikuoja žaizdas, gydo odos 
gas ir sulaiko galvos plaukų slinkimą — nupl ki- 

I mą. 0 reumatizmu sergantiems, ypatingai paįar- 
; tina beržų lapų arbata, kuri tą ligą pąlen

Tas gėrimas šitaip pagaminamas: pai 
I sauja beržo lapų ir žiedų ir jie užpiĮiami ] 
i vandens. Po to, leidžiama tam mišiniui 
l laiką pamirkti, prisisunkti. Tokios arbatos lias- 
; dien reikia išgerti nemažiau trijų stiklinių.

Reumatizmo skausmų sumažinimui pataiifl- 
• ma pasigaminti šį receptą: paimti saują bebžo 
j lapų ir. juos įdėjus į vandenį, leisti pastovėti pus- 
i valandį. Po to, vandens kiekį papildžius, mirkyti 
sergančias kojas jame du kartus į dieną — r^tą 
ir vakare. Mirkimo laikas nenustatytas.

C ė r u. k a s - rėžukas (lt Radicula haštfit- 
tium aųuaticum) yra garsvyčių augėfų giminės. 
Kilęs Europoje vidutinės temperatūros kliokite 
ir tarpsta išimtinai drėgname dirvožemyje. Nau
dojamas, kaip salotos maistui ir jo paskanininhii. 
Geltonos ar baltos spalvos žiedas turi keturis žied
lapius, stiebelis — keturis lapus, šešius kuokčfhis 
ir pavienius piestelius. Vaisiaus grūdeliai ma
žučiai ir jų nedaug yra, todėl maistui beveik ūė-

li-
Beržas arba mūsų berželis svyruonėlis 

(Betula), beržinių (Betulaseae) šeimos medžiai, 
krūmai. Mūsų berželis svyruoklis - svyruonėlis 
(Betula verrucosa Ehrh). JĮ visi gerai pažįsta
me ir esame prisiklausę mūsų liaudies poetų apie 
jį sukurtų dainų. Tačiau reta kuris žinome, kad 
tas gražuolis, baltažievis s-yvruonėlis turi daug 
gydomų savybių.

Indijoje ir Sibire jis laikomas magišku me
džiu Jį nuo senovės pažįsta ir kitų kraštų gy
ventojai. Ja udvyliktame šimtmetyje augalų ži
novė šventoji Hildegarda paskelbė, kad beržo žie
dai ir žirginėliai pagydo įsisenėjusias žaizdas ir 
augilus. šešioliktame šimtmetyje Italijos gydy
tos Matthiole pirmutinis Įrodė nuostabias bėrio 
gydymo savybes nuo inkstų ir pūslės ligų. O pran
cūzų natūristo Maurice Messegue tėvas, taip pat 
garsus augalų žinovas ir jų pagalba gydęs žmo
nes beržo’ lapais ir žiedais nuo inkstų akmenų, 
mks*n dieglių, reun^ątizmo,. koįų spi^tų Jiegala- 
vimų, nuL kimo ir pnš. ligų. Tas ligas jis gydy
davo beržo lapų ir žiedų arbata ir beržo sulos pa
galba. Taigi ir beržo sula, kurią lietuviai kaimų 
ii vienkiemių gyventojai, pavasarį prieš beržų iš- tinka. Jis veisiasi iš sėklų ar stiebelio nuOptovų. bfctdš pav

Via.
aria
iru

rių tarpe daugiausia vitamino C, o taip pat ir 
mineralinėmis druskomis. Jo skonis yra daug 
patrauklesriis Už šnipatų slęonį. ši daržovė dar ir 
tuo vertinga, kad savyje tūri daug jodo, kurio pa
kankamą kiekį SUhku gatiti mūsų kasdieniniuose 
maisto produktuosė. O jodas labai reikalingas 
žmogaus organizmui, jo hOtinaliam .veikimui pa
laikyti. Tuo pačiu čėrukas pasižymi stipriu 1 • *’ 1 1 *

Augalinės rtiedicihos specialistas Haurisse 
Messegue pataria čėruką vartoti tiems ligoniams, 

liga, kepenų negala- 
gydymui. čėrukas su- 
6 ryto nevalgius, iš- 

visis žriiogaUs organiz-

Messęffue patena 
kurie Ibrgu kraujo a 
vinių, anemia ir odo 
Stiprina valgytojo 
gerus stiklą ėėro 
mas būna paruostas priimti pateiktą valgį. čė
ruko sultys (tiri šavbtftkai stiprų sktrtlį. To sko
niu sumažinimui patirtam* tMs sultis atmiešti 
kitų augalų sultimis. Cėruko sultis- sumaišius su 

mttiiij geriantį mo- 
išviųadą" 
gydymui, ypa- 

Angina Peletons liga 
Vėlgfd sriuboje ar a^- 
nėzinofnos priežasties

žalio svogūno 
.terų veido

Cėrtiką 
tingai Brone 
^tiriama

4—Naujienos, Ch-ca



K VILIAUS

skaitvieiau.

Funeral Home and Cremation Service

(Tęsinys)

vai.

GAIDAS“ DAIMID
c ENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA T-ATDOJIMO ĮSTAIGA

Antanas Povilonis-,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
OPTOMETRISTAS

tikt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Street 
Va Landąs pagal susitarimą

1938 S. Manheim Rd^ Westche^Kr, IIL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
u kas antrą šeštadienį

iTeL: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester .Community klinikos 

Medicinom direktoriui

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Pase 06058

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S Halsted St, Chicago, IL 60608

■■.......... - — ■------

_— _

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko

Florida
ver 
tuo

yA
fe

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Mezidenciįcs teief.: 448-5545

— Klastingas moteries liežu
vis ( nuodingi jos žodžiai, net jos 
-ašaros apgaulingos).

Plutarchas

261S W. 71st St. Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

te

— Dėkoju dievams jog esu 
gimęs žmogum — ne gyvuliu, 
graiku — ne barbaru ir vyru 
— ne moterimi. Graikai

beegzistuoja ir šiandien. Ir sa
kim toliau, kad 190C metais bu- met kalbamos palūkanos būtų

— Aukščiausiasis pagyrimas, . 
kurį gali užsitarnauti moteris,’ 
yra tas, kad apie ją nekalbama 
nieko bloga ir nieko gera.

Fukldidas

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

ei ačiu^iau iiiALFi LAutvijU gali- j 
paskambinti telefonu 836-1

SŪNUS

2533 W. 71st Street
1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1424 South -50th Avenue

Mūsų mylimas tėvas, senelis ir brolis
RADIJO i RIMOS VALANDOS

SešUdienUlf Ir grimui taniais

VINCAS JONKAITIS

| Nuo 1914 metų

į

I AM
I -

■

Friday, July 20, 19MT>W2 ^5-^1

Sąskaitos ’pdrousto* 
iki $101,000.

7159 i*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL EMM

V«M. — AMmm CMMrot 
TeMj 77S-U4S

MIDI AND FFĮERAL SAV
INGS aptarnauji taupymo ir 
Tarnų paskolų "fe ik a los visos 
mūsų a pyliok k Dėkojame 
Jums už mum. (parodytą pa- 
utikėjimą. Me' norėtum bū
ti Jums nandi&zt ir ateityje.

Shrttat WOPA * 14M AM 
traasIiu»|atM« U aiOav atvdjM 

M*rou«tt» Par#*,

tw SO. HARLEM AVE. 
.Bridaeviet U. 60453 

Tri. S^t-MOO

2657 W. 69'h STREET 
Chicago. H. 60629 

T»l. 9T5-74OO

E, “Lietuvos Aidai”
KAZĮ MAZDOONYTt 

v*A|a

Dėkojame laidotuvių diiektonui D. A. Petkui už n»- 
į lonų ir nuoširdų pataraanrim'
t Oūdesvjr sūnus Helmutas su šeima, broliai ir

R I

tadieoio vaL
VIko laidos ii WCSV sMAg 

baxxo 14d0 AM.

Anais tolimos praeities lai 
tų grūdų suskaičiavimas g: 
būti gana ilgas ir varginąs, bet I 
šiandien algebra duoda gana 
trumpą atsakymą, būtent ant 
visų 64 šachmatų lentas kvad
ratų būta 261-1 grūdas, lygu 1S»-1 
446,745....xl0-19, tai yra devynioi 
likos skaitmenų skaičius.

Tai yra didelis skaičius, ku
ris mūsų vaizduotei nieko nesa
ko. Bandykim ji padaryt- kiek 
vaizdingesni.Sakysim, kad kvie 
čio grūdo tūris lygus 20 kubiniu 
milimetrų (tikro ' grūdo tūris 
yra kiek didesnis). Setos napra-Į 
šytų grūdų tūris bus teks, kad 
galima būtų jais pripildyti 
aruodą, besitęsianti nuo žemės 
iki mėnulio(384,400 kilometrų),] 
kurio plotis būtų 100 metrų ir 
aukštis 9.6 metro, Išeina.kad Se
tos pageidavimas nebuvo teks 
jau kuklus.

£ * 4

Turėdami atliekamų pinigu, 
nešame juos bankan ir gauna-Į 
ne palūkanas-SkoIindamiesi pa-1 

vo praeity, taip yra dabar ir 
taip, tur but, būs ir ateity. Bet 
ar tai bet kurio atveju įmano
ma?

Sakykim, kad Kristui gimus, 
bankai! buvo padėtas pinigas 
lygus 1922 metų lietuviškau cen 
tui iš 5%, tuos procentus kas 

vo ^reikalauto- iš. t o cento su-j vertos 1.368x10-36 g. .ukso, ar- 
įdariusia kapitalo palūkanos, ha 7.0888x10-34 kub’nių centi- 
Kokio dydžio bus tos palūka- Į metrų aukso arba 65.584:500 že

mės didumo aukso rutulių. Tie 
rutuliai per visus metus turėtų į 
skristi daugiau, negu po du per t 
sekundę į gavėjo piniginę.

** . . , . <

Skaičiavimas*-’teisingas, o iš-

nos r 
r
Pirmųjų metų gale prie idė

joje cento pridėjus 5% palū- 
kafias, u y. 0.05 et., kapitalas 
būs 0.5 et. Antrų metų gale ka
pitalas būs 1.05x1.05 lynu 1.05-2. 
Trechpų metų gale — 1.05-3 ir 
L i., o 1900 metu gale—1.05-190Q 
lt. To kapitalo 5% palūkanos 
yra 1.05-1900x0^5 et. Logaritmų 
arba kalkuliatoriaus pagalba ap- 

yragaunamaAad tai
metų gale, pridedant prie įdė_- 9'0915535x11-32 et

1922 metais 1 centas buvo 
as 0.00150642 gramo aukso.

Mylimai brolienei

ANTANINAI ŠULAITIENEI,

Apdraustas perkraustyma^ 
iš įvairių atstumų.

* ANTANAS VILIMAS#
TeL 376-1S82 ar 376-5996

Amžinybėn iškeliavus,
jos vyrui, '’Sūduvos^ leidėjui, VLADUL dukrai mokytojai 
ANGELEI, jos vyrui inZ JURGIO, anūkams: Petrui, Povilui 
MOšINSKIAMS, sūnui ink VYTAUTUI su šeima, gyvenan
tiems Los Angeles, Calif., bei kitiems nem^t e * a i le 

gilią užuojautą ir kartu budime.

Aleksandras ir Ona šulaičiai

i PERKRAUSTYMA! Magdalena ir Pranas šulai, 

Dr Dalia ir Leonas. MD- Šulai
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Ir L 1 fi

H tragiškai mirė 19S4 m. birželio 11 d. sulaukęs 67 metų 
■ amžiaus ir buvo palaidotas birželio 23 d. lietuvių tautinėse 
I .kapinėse Chicagoje.I

Nuoširdžiai dėkojame kan. A. Zakarauskui už maldas 
I ■koplyčioje. Ivainydoje ir kapinėse.

'y Dėkojame Chicago^ Anglijos lietuvių klubo pirmininkui 
IIVI. Paliulkm ui ir J. Jokubka- ui tartus atsisveikinimo žo- 
BĮdžius koplyčioje- VaL Irituliui ir A. Sasnauskui už visake- 
griopą pagclha. Giminėms, draugams bei paiįslamienis da- 

I ĮįĮyvavusiems laidotuvėsė ir aukas žv. M’škans, atsiuntusienrs 
į|Bqėlių, pareiškusiems atuojaut^ gyvu žodžiu, laiškais ir spav- 

■do>je. Solistui J. Varneliui ui giesmes bažnyčioje
K Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems |>alydėju- 
S sems i amžino poilsio viet^.

AUTOBUSAI j LIETUVIŲ 
TAUTINES KAPINES

Girdėjau daug nusiskundi
mų, kad į Lietuvių Tautines 
kapines, negalima nuvažme-u 
juiobusais.

čionai noriu pranešti mū^ų 
kapiniu lankytojams, kad z jau 
dabar galima. Savaitės dieno
mis, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, RTA pirmas autobu
sas išeina 6-tą vai. ryto nuo 
Srottsdale Shopping Center — 
79 th St. ir Cicero Ave. autobu
so numeris 379); e na kas valan
dą ir nuveža iki Mercy Health 
Center — 8] st St. ir Kean Ave. 
— vienas blokas nuo kapinių.

Atgal į Čikagą giįžta taipgi 
kas valandą. Paskutinis auto
busas išeina 7-tą vai. vakare.

Šeštadieniais, sekmadieniais ir 
šventadieniais nekursuoja.

Dėi daugiau informacijų 
te i 
7000.

ELMER GALINAITIS,

gyv. Brighton Parke

Mirė 1984 in. liepos 16 d., 2 vai. po pietų, sulaukęs 32 
motų amžiaus. Gimęs East St. Louis, Hl.

Paliko nųliidę: tėvai Juozas ir Ona Galinaičiai, brolis 
Vilius, sesuo D dm a, teta Marija Preikschat su šeima. Ka- 
madoje marti Eva Jurkšaitis. 3 tetos: Elena, Marta Adomai
tienė ir Alanta Galinaitis. jos vyras ir šeima. Dėdė’Peter 
Jurkšaitis, Voketijoj dėdė Mikas Galinaitis su šeima. Lie
tuvoj Jurgis Gailaitis su šeima, teta Else Mikaitis ir kt. gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas paATvotas Lack ir sūnūs koplyčioje, 2424 West 
69 St.

Ketvirtadienį, 5 vai., po pietų, bus perkeltas i Liet. Liu
teronų Tėviškės parapijos bažnyčią, kur bus budėtuvės.

Penktadienio ryte bus nulydėtas i Betanijos kapines.

Visi a. a. Klmer Galinaičio giminės, draugai ir pažįs 
lami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę litĮa: tėvas, motina ir giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213

&

MIDLAND
FEDERAL

. SAVINGS
AN C L G a N aSSOCIAIION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60631

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

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Teisi. 476-2345

rRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

--- . .■■■___________ j.____ ____________ ::r ______ - - - -

. -------------- -■---------------- ■...........; v.:,,... jį

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street

Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois x
Tek 9744410

VASAITIS-BUTKUSa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

Telefonas — 652-1003 \ f
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įrengtas bungalow.

ŠIMAITIS REALTYoil

reninas.

U7u e c-

i nėrės

Call George 226-7805
I

i

Siuntimai į -Lietuvą

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

advokatų draugija

I

18.00

K4.00

iį>engiarae ir taisome , visu

ne

r.
g

6247 S- Kedzie Ava 
(X12) J 0-6700

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oalvkžl

t

'1

azu. Pelningas

Na^jiesose galima nepaprastai įdomiu? gydy
tojo, rbuomenės reikėjo ir rašytojo aXsimiminux

REPAIRS — IN GENERAk 
Įvairūs Taisymai

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

tuOjasue ir esame apdraustoj

" Narvydas kiela
U 6557-iS. JTąlmaa- Avenuel 
p J' .Chicago, !!. 60629- •

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

N u o m o i 
RENTING IN GENERAL

2212 VEST CERMAX ROAD : CHICAGO, ILL. 6C6C8

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

fl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu C hie a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, arsi L 

^rantuotai ir s?žinlnfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av^ 
TeL 927-3559

Darbo valandos:
Nuo 0 ryto iki 5 vai. popiet 

SeStadieniais papai susitariąs*.
5606 S. K~W» Av».
Chicago, IJi. 60629
TeL: 778-8000

ipPoiii dpsa- 
Kaina §5.

ienose” ir pas 
auinrių: 6729 So. Campbell 

Ave./ Chicago, IL 60629.

metų JyykiuA, Jxbloctskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
trmrūĮMnimi

DĖMESIO
62-80 METU AMz. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

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

on Bakerv.
tesse
.kitų.
jams leKojame.

Maistą — virtuvės reikalus 
tvarkys parengimų šeimininkė 
J£. Pajedienė su pa Krusi o m 
padėjėjomis. Maistas

Deik 
ė ir 
.ukoto-

James Hudson.
ofisą 2750 \V.

02ol) labai <ren-i pritaikė 
ai ištraukė, 
.ėjo naujus, 
būtų buvę, 
ūda. Buvu

siam gydytojui sumokėjau stam 
paaiu bią s bet negalėjau burnos

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

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

šymai ir kitokie blankai.
■ ■ ■' ------------------- ~-=- —.........—

Advokzta*
GINTARAS P. čH^tNAS

Darbo valandos: Kasdien:
9 vaL ryto iki 6 vaLyrakaro. 

seštadu nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162 
t«49 W^t 63rd Strwf 

Chicago. DL 60621

mb
ba

P. NEDAS, 4051 Azoher Avenzc
Chlcasc, III. S0632. TaL YA 7-89®^

r.o:e
!0:30

ee
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padėjėja s. (J. Šidlausku, -A. 
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Klubo Lituamco^ < 
tinis futbole timnv 
ši nė. Turnvre da.lv

namu.

ko tv 
turi i

sign me

aure:
1 W 80th Court. St. Jo 

Korespendentas
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IA

Klaipėdos uostas 1931 metais

TESTAMENTAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJS 
ffi URMAIS NLOSIMOAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTMAli 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZAN ALSKAS, Prezidentu

Chicago, DL TeL 847-77421212 W. Cermak Road

Didelis,

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
S NCTAR1ATAS * VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ draudimo agentūm

J. BACEVIČIUS — BEIJL REALT3
INCOME TAX SERVICE

1529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

e pi
dęs veikti nuo 10 vai. ryto. P 
ragaičius tikimės “ ic BA 
Fo gerad

OS|)U(

?s Pchcijos su 
kliu vienetai isrildvs

Tuo reikalu jum 
padėti teisininke P

ir tebėjo Alnhonse

IELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Ai

s: no
lioiu

ndos;

Ii

išleista knyga su leg v O
formomis.

Knyga su formomi 
m a Naujienų adminis 

Š3.9r

ACCOUNTS RECEIVABLE
INVENTORY CLERK

dividual who 
is an early riser, enjoys figures 
& is attentive to detail. Previous 
bookeeping <k/or computer ex
perience helpful but not man
datory.

pirmo 
dcs bus

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu
KEMP CONCRETE WORK’

Naujienose ganma gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knvsa anie SAVINGS...
AT OGI 10W UTB

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

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

Čeki rašykite ir siųskite:

Mutual Federal 
Savings andloan

ckpointing 
mate. 23 years experience 

493-2945 or 643-2864

TAISO ORO VĖS'
ŠALDYTUVUS, Sj

IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.

Herman Dečkys
TeL 585-6624

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Išnuomojamas k 
rūkančiam vyrui a _ _ 
atskiras įėjimas ir galima var
toti viso namo patogumus. In- 
formae joms skambinti 

925-4B71

619 puslapių, kietų viršeliu knyga JOHN GIBAITIS
DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI Advokatų įstaiga

KOVOS DĖL Ll

ffroiia. Ketais vuSeUais

K]

Dr. A. J. Ge*en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

GbHbib taip pat uiaakyti paitn, atsasutn* čekį srb*

6 — Naujienoj Chicago, 8, UI Friday, July 20, 1984

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

KAINA — SI 7. IPersiuntirrni pridėti $1)’ 
Slysti ėekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

F2.0S


