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! ČIUPINĖJA 1789 M.
NUSKENDUSĮ LAIV4

LEWIS, Del. — Iš šiarės jū
ros grįžę.narai susidomėjusiems 
tvirtina, kad vienas nąras Dele- 
ware įlankoje, vandens gilumo
je čiupinėjo prieš 200 metų nu
grimzdusį laivą, 

i ■ - ' * - ■ i
Jūreiviai yra įsitikinę, kad na

ras surado 1789 m. geg. 25 die
ną nuskėridusią britų' laivą De 
Braak. Tą dieną užėjo tokia 
baisi audra, kad nustūmė apie 
2 mylias nuo šio miesto uosto 
laivą ir paskandino 100 pėdų 
gUumojei De -Braak vilko su
čiuptą ispanų laivą, su kuriuo, 
jis nuskendo. Audros metu žu
vo laivo-kapitonas ir 38 laive 
buvurieji jūreviai. ’

Tvirtinama, kad De Braak bu
vo pilnas brangenybių.. Britai 
sustabdė kjęlis rispanų laivus ir 
iškrovė auksą į. De- Braak.: Vie
ni apskaičiuoja, kad rastas mi
lijonų dolerių; .vertės radinys. 
Bet jūreviai tvirtina, kad- jis. 
vertas 600 milijonų. Jis visas 
užverstas sirieliu; - Britai 17^1 
metais bandė laivą ištraukti, bet 
buvo labai 'gilu, nepajėgė. /'Da
bar greičiausiai..bandys '“iškelti

VIENĄ MĖNESI VALDYS PERES, 
SEKANTĮ - IČIKAS ŠAMIRAS

Nacio Kahano šūkavimai išgąsdino prezidentą, 
abiejų partijų vadovybes

pasiūlė sudaryti koalicinę vy- 
riausybe visai eilei būtinai rei
kalingų įstatymų pravesti. Izra
elis privalo išspręsti Libano klau 
simą. Libanas, izraelitams 
jus, taip pat pajėgs atstatyti 
mokratinę santvarką. Taip 
turės sutvarkyti santykius
Jordanija. Pagaliau, tas pats ir 
su Egiptu. Paliaubas pasirašė, 
bet santykiai tarp abiejų x^lsty-

Praeitą sekmadienį, liepos 29 d. Marquette Parke, Amen "ros Legiono Jono Paukščio vadovaujamas lietuvių ^postas 
paminėjo .Amerikos lakūnų Dariaus ir Girėno skridimu 51 metų sukaktį. » Martyno Nagio nuotrauka

PGR0BTAS PRANCŪZŲ LĖKTUVAS
■ ’ NUSILEIDO TEHERANE

I AMERIKOS LIETU5TŲ KONGRESO 
KOMISIJABANKETO

Evan^|gą^eiįpf

AVallėr iMoi

R. Raxjįi'bfiti.ųp-patareju 
■džiu :

Iš Luksemburgo lėktuvas skrido Į Paryžių, bet 
buvo pasuktas j Ženevą, Beirutą, Teheraną.

Amerikos lietuvių kongreso 
i metu Čikagoje spalio 27 d. įvyks 
j svečių suartojirio banketas, ku- 
I rį organizųoją^speciali komisi-^.NICO-^A^JKjprp.^ląr. —, A^-^bąLjie,j^am neleis, įlipti į lėkj^ organizųą^peciali koiniri- 

tHV^A^ekt^ye^buv’o 3 lakinai ja: .pirmi ETnifė1.Skorubškienė, ' 
ir■^•^^^autojbs. Ministers narės^dr. Bronė Motušienė ,dt.

Spgčtalųs. JAV Atstovas

vėl susitikosu Kubos- jr Nicara-
• v- . . ‘ . r r 4-

guos atstavSis. ^ : \ p. \

— Įsileidžiant mažumas į did
miesčių dirbtuves, baltųjų piri-

^^TELAVIVAS, Izraelis. — Iz-: 
raelio prezidentas išgąsd’ntas na-! 
cio Aįeir Kahano pareiškimu, su- į 
šaukė Izraelio partijos vadų pa- • 

, ' sitariiną ir patarė ieškoti išei-! 
ties iš pi rinkiminės būklės. Par- į 

. tijų vadų pasitarime mažosios | 
grupelės buvo tiek užsisj)yrusios, I 
kad apie susitarimą nebuvo jo- • 
kros kalbos. Du, tris ir penkis j 

! atstovus pravedė peisaehuoti ra 
^J>inai reikalavo tokių teisių, ko- • bių negerėja.

Kad nebūtų jokių jtarinėji- 
! mu, abu partijos vadai nutarė 

premjero pareigas pasidalyti. 
Vieną mėnesį krašto premjeru 
bus Simonas Perės, i sekantį — 
Icakas šamiras. Kaip darbiečių 
partijoje, taip ir Likudo tokiom 
pareigų paskirstymu bus nepa
tenkinta. Darbiečių partijoje 
yra žmonių, kurie nepatenkinti 

Meir į šamiru. o keli rabinai bus ne
patenkinti Samiru, kad jis su- 
pa.ro koaHlf‘1? vyriausybę su 
darbiečiais.

Dviejų partijos vadų sutari
mas dar turės būti partijų va
dovybių patvirtintas. Jeigu cen
tro komitetai nepritars, tai ta
da vyriausybė Izraelyje toki? 
valdymo būdo dar nebuvo. Ko
alicinė vyriausybė turės pertvar 
kyli ir kariuomenės vadovybę. 
Joks karys negalės naudoti karo 

Šitas Kahano pareiškimas su-j jėgų kiliems tikslams, kaip kra£ 
' kėlė ant kojų visą Jeruzalę. Žy- : to gynybai.
du dauguma nemanė, kad toks ’ ------- ------------
dalykas gali atsitikti Izraelyje J — Kubos atstovas pareiškė,
Jie netikėjo, kad žydas pasiva-: kad Kuba norėtų praplėsti san- 
dins naciu ir reikalaus žvdu grv ' tykius su JAV. Yra visa eilė ku- 
no kraujo žydų vedybų. Dau- biečių, turinčių vizas išvažiuo- 
geliui alFcxie, jog tai negalimas i 

r dalykas, kaip jis nebuvo gaii-i 
. mas Vokietijoje. Amerikos, bri-!
i tų', ir'vokiečių atstovas padarė 

Izraeliui labai nepalankius pa
reiškimus del nacio Kahano.

i Prezidentas nepajėgė rasti 
, vienybės sukviesiu atstovų pa-j 
si tarime. Jis tada nesusitarė su 
abiejų didžiųjų partijų pasitari
mu susidariusiai psdėčiai išspręsi 
ti. Kaip darbiečių vadas Simo-: 
nas Peres, tai Likudo vadas lea-1 
kas šamiras sutiko sudaryti ko
alicinę vyriausybę. Trečiadienio ■ 
ryte prezidentas pasikvietė Si- 

Saloje yra didelis aero- moną. Peresą ir Iešką Šamirą ir1

teisės Sovietų Sąjungoje. Dau
giausia kalba apie Pabaltijo val
stybes .

iše- 
de- 
pat

su

i c *
iJrios priklausė tiktai darbiečių; 
ir Likudo grupėms.

j* Darbiečiai pravedė j parla- 

; mentą 41 atstovus. Tai buvo pa- 
į ti gražiausioji grupė 120 Izraelio 
i parlamente. Bet darbiečiai ne- 
I turėjo dviejų trečdalių daugu- 
! mos. Jie turėjo tiktai trečdalį 
!si» keturiais atstovais.

Izraelo parlament.m ] 
Rroklyno žydas ,rabnas 
Kahano. Antradienį jis padarė! 
labai plačius pareiškimus. 'Se
noje Jeruzalėje jis surinko 23,-; 
500 balsų. Jis buvo išrinktas į į

prancūzų ^elęivi- 
gkrido iš į^ųksem- 
^sų 97 Išeiviais įsakė-kfūoti degalų ir išleisti lėk 
Igš^albanėrai, gro tuva. - ' •-

Chicago; III. — Penktadienis, j 
PAGROBTRAS LĖKTUVAS , 

’ NUSILEIDO
,. 7 : i

TEHERAN; Iranas. — Ira-‘ ., . . .
■ no vyriausybė, patyrusi, kad iš Į Lietuvos atūovas Vašingtone 

Loniakos pakilęs lėktuvas nori, atsiun.fiė laišką
pasiek ti Irano erdvę ir .nusileis- J. Amerikos Lietuvių Tai y bos

; ti Teherane ,tuojau paskelbė, p™- dr- K- ^<ha^skui, praneš- 
• kad iie to prancūzų lėktuvo ne- damas, kad jš sutinka, būti či- 

priims. Teherano radijas pa- kagoje šaukimo Amerikos be
skelbė pranešimą, patardamas tuvių kongnsp garbes komite- 
lėktuvui į Iraną neskristi, nes, ■ 
Irano vyriausybė jo neįleis į Ira
no erdvę.

Bet lėktų vos aLskrido ir nusi
leido Teherano aerodrome. Tuo 
pačių visi ryšiai nutrūko su lėk
tuvu. Kapitonas pranešdavo Pa- i

ms fi 
burgi 
ir,įg1 
Mku^bav§.^^®tas į Ženevą. 
Ten reikalin-
,gų . i^Sęfjdd- j ;Libaną,
'.Beiruto ąerpdronąsį L Ten lėktu- 
ivas praleido naktį; d/ryte išskri
do į Kipro salą, .riųsflęįdo Lonia- 
ko aerodrbme. - . . .

Kipro susisiekimo ministeris 
Cristos; ^laivelis atvyko į Lo- 
niako aerodromą ir. iš aerodro
mo bokšto kalbėjosi su lėktuvą 
pagrobusiais grobikais. Jie pra
nešė, kad lėktuvas turi skristi į 
Teheraną, jiems reikalingi de
galai. Lėktuvas stovėjo aero-

j Česlovą Bacirskiene, Angelė Ka- 
. j telienė, Teodora Kuzienė.
n Į

Dr. S. Barkis — kongreso 
garbės komitete

Lietuvos liplomatijos šefas,

ris deda N.'-Sadūnaitės nirotrąii^fcad.’miestai r im&W-je'steigs • 
ką ir informuoja apie jos ąt|i' *avo paifyos centrą ir kalbins i 
minimus, duoda platų aprašy-feraelyj^gyvenančius .arabus iš-j 
mą apie nuteistąjį kun. A. Sv®-' važiuoti^ Izraelio, prižadėta- į 
rinska. ALT Informacija nias jiems kelionpinigių, o jei-'

ŽMONĖS SUSIDOMĖJO 
GRENADA

gu nevažiuos, tai atvykęs' sunk
vežimis- juos išveš.

žiūrėtojb vadovybė!jau tapo'ma etromo viduje. Grobikai žadėjo 
•žimw, Ą • 1 '• prileisti degalus atvežusi uosius,
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f

neati-IirfrHts'sruofaasi pasitraukti š pietų Libano, bet izraelitai 
dųod Sirijai Golano aukštumų, kad Sirija antrą kartą neįsi veržtų 
| Israeli. Izraelis turi pasirašęs sutartį su Sirija dėl Golano aukš
tumą. .f“/ L.'-' — 7 _ J- —j- i- • - j _ -___

ST. GEORGES, Gr. — Prez. 
Reaganas prieš 9 mėnesius pa
siuntė Amerikos karius ir apvalė 
.kraštą nuo Castro ir Sovietų 
agentų. ('.astro kelis kartus iš 
Havanos radijo stoties<jsakiriė- 
jo kubiečiams pasipriešinti Anie 
rikos kariams /bet: kubiečiai jie 
drįso ginklų j rankas.paimti.į

Dabar kubiečių jau nėra, bet 
nėra ir amerikiečių. Kurį laiką 
šilą buvo be užsieniečių, visas 
gyvenimas buvo sunkesnis. Da
bar Grenadoj atgijo turizmas. 
Jau pradėjo plaukti laivai su ,tu-

Jie atgaivino uostų, ta-

ti j JAV. bet JAV neduoda jiems 
vizos.

Lietuviškų reikalų atgarsis 
tarptautinėje spaudoje

Miunchene .leidžiamas anti- 
bolševikinio 'jutų bloko žurna
las “ABN Correspondence” nr. 
išspausdino Labai t iečių komite-

• internų K. M.ryžiui, kur lėktuvas yra, ir kur įo Vasingtord 
grobikai verčia juos skristi. r, InvcSs ir R- Šilėnaitės ristais.grobikai verčia j uos skristi.

Paaiškėjo, kad lėktuve buvo pamoktą stuSją “Rusifikacija xi, gatves ir krautuves. Kiek-
58 keleiviai įskaitant ir grobi- Pabaltijo v. Iktybėsc".
kus. Keleivinis prancūzų lėktų-1 pat-numeryje įdėta ir plati in- 
vas iš Frankfurto į Paryžių su-! formacija apie!okupantų nuteis- 
stojo Liuksemburge, o iš ten ge- j tą žmogaus tdisių gynėją kun. 
rai ginkluoti arabai pasuko lėk- Sigitą Tanike ričių bei kun. Al- 
tuvą j Ženevą. O iš ten jau pa- fonsa Svarinta, tam ski

Tame

suko į Beirutą.

— Prokuratūra siųs atstovus 
f pietus, kad prižiūrėtų pietų 
valstijose rinkimus lapkričio mė
nesį.

fonsą Svarir«ą» tam skiriant 
net tris žurnalo puslapius, žur
nalas išspausdino Ir Amerikos 
Lietuvių Tarfbos Ckj ro sky
riaus rezoliucijas, priimtas Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jime. Tas patai žurnalas, išspaus 
dino ir svarų britų atstovo John

Trečiadienį aukso uncija Wilkinson, Europos Laisvės Ta-
kainavo $346.

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 2: šv. Euzebijus, 
Teodota, Toga ūda s, Varpūnė

•Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:08

šiltas.

rybos pirmininko, pareiškimą, 
! ginantį Lietuvos, I^alvijos, Esti- 
} jos laisvę .

Prancūzijoje gina 
Lietuvos laisvę

vienas laivu atvežtas žmogus pa
lieka bent $25. Tai pagyvina sa- 

j los gyventojų ūkį.

Dabar saloje yra naujas da
lykas.
drvmas, kuriam pagrindus pa
dėjo Castro. Tuo tarpu lėktu
vais atskridusieji nenakvoja Gre 
natloje. Bet jie praleidžia bent 
10 valandų mieste. Jie prisiper- 
ga įvairiausių prekių ir vežasi 
nardo. lėktuvais atvežti turis
tai pagyvina ne tiktai aerodro
mo sritį, bet visą salos gyveni
mą.

Paryžiuje 'ridžiamas laikraš-

— JAV nori, kad Kuba 
imlų atvežtus ligonius ir 
kaltelius, kuriuos čia atvežė ir 
paleido.

atsi- i 
mtsi-

L11YA
— Tailando vyriausybė prašo 

JAV greičiau baigti vietnamie-' 
čių priėmimą į JAV- Dabar 
Bangkoke yra kelios vietnamie-

— Partijos platforma susirin
kusieji respublikonai labai ašt
riai ginčijosi, įrašyti paragrafą^ 
kad respublikonai nebekels mo
kesčiu. Daugelis nenorėjo šio 
paragrafo įrašyti.

—Amerikos spaudos klubas 
leido arabų politikui Fara-khan 
išdėstyti savo nuomonę.

Respublikonų perneštoje 
rinkiminėje programoje įrašy
ta, kad jie nebekels mokesčių.

AaUra^

UNITED 
ARAI 

< UPUBfcJC
džio mėn. numeryje įdėjo išsa
mų, per du puslapiu nusitęsian
tį, protestan ų teologijos fakul
teto garbės profesoriaus J. G. J čių stovyklos, kurios laukia ei- 
Hoffmano s'raipsnį, kuriuo iš-Į lės važiuoti į Ameriką, bet ta ei- Iraoo valdžia tvirtino, kad lėktuvo neįleis, bet įleido ir uždrai 
kelia, kaip laužomos žmogausI lė labai ilga. pranešinėti, kur jis yra. ___ v ,-į

MILES

Prancūzų1 lėktuvas gavo degalų Kipro saloje ir ;šskrido į Iraną



PRIEŽASTIS

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

EKONOMINIAI PAGRINDAI 
Feljetonai

Jau dabau, kaip žinote, visi 
knltūriiigicji ūkiai yra tvarko
mi ekonominiais pagrindais- 
Je’gu tik tie pagrindai sugriūtų, 
tai ir vi at ūkis subyrėtu, vadi
nasi, reikia stengtis, kad pa
gundai. butų visais atžvilgiais 
atsparu*.
. .Nesenai ir mano ūkio pagrin
dai pradėjo judėti. Mat, aš ne-

išrašytos žmonos matote, vieni t 
niekai ir apie pagrindus nieko 
leuusimano. ž

Bet aš senberniu neliksiu.
Tegul pasikaria visa kultūra 

ir visi pagrindai, o aš žmonos 
sau pasiieškosiu ir po kamaras J 
landžiodamas. Kaip seniau. Gal 
-taip gauta žmona bus dar 
geresnė,

a žmona
gal, taip sakant, ir 
po kojomis nepa-

mni-
VL ivangutit

•T^vas bara savo sūnų studen
tą. ‘Viliau”, — kalbėjo jis, ”ket 
veris metus išsėdėjai kolegijoje 
ir kas iš tavęs? Bonias! Kūtvė
la! Tavo motina ir aš tiek pi 
nigo į tave sukišome ir kas iš
ėjo? Nieko”...

“Aš nesakyčiau nieko, tėve", 
—atsakė sūnus. Pats ir mama 

liovėtės mane kitiems gyrę”.

ninkės. tai beveik jokiu pagrin
dų negali būti. Matydama, kad 
mano ūkio pagrindai siūbuoja, 
tetulė tuoj ir pasiskubino su 
patarimu: ,

- Tuoj, sako, tu balamutai, 
ženykis. tai kai žmoną gausi, vi
sokį pagrindai sutviitės..

Aš. tai išgirdęs- tuoj ir pra 
dėjau žmonos ieškoti, landžio- 
jant po kamarų langus nekul
tūringa, aš pasiskelbiau laik
raštyje. kad toks ir toks eko
nominiams pagrindams sutvir
tinti, ieško žmonos.

— Po kamaras belandžiojant, 
manau sau — gali visokių nelai
mių pasitaikyti, g per laikraš
čius išrašyta žmona bus su vi
sais patogumais.

Praslinkus porai savaičių nuo 
skelbimo, aš gavau laišką nuo 
Barbės Gadūnaitės iš Griozdu 
kaimo. Laiške ji pasilakė, kad 
turinti 20 metų, esanti juodbru
ve ir į mane pirmosios meilės 
karščiu Įsimylėjusi.

Kadangi visi ūk;ai dabar tvar
komi ekonominiais pagrindais, 

ir, be to mano pagrindai pairę, 
aš tamstos vesti neguliu

Ji nusišypsojo ir arčiau pri
ėjusi. lyg ir nieko ne gird ė- 

klausia:
— Ką tamsta sakei?
— Aš saka i u. kad ekonomi

niai pagrindai dar labiau nu
kentėtų, j eigų... .

Pajutęs nnt savo galvos iš
lietą pamazgų kibirą, aš paaiš
kinimo nepabaigęs sprukau na-

Dar ilgai girdėjau už nu- 
ir

AR JŪS KITAIP 
DARYTUMĖT?

Dvi jaunos ir gražios sekreto
rės diskutuoja savo meilės per 
gA’venimus.

“O kai tau sekasi su Al- 
giixiu?” — klausia viena.

"Bijau, kad Algirdas yra per
daug praktiškas”, — prisipaži
no draugė. ‘^Pamanyk tik, pra
eitą šeštadienio vakarą jam 
esant mano aparlmente staiga 
užgeso elektra, ir ką manai? 
Ką jis darė? Jis nubėgo į krau- 

atnesė net tris

Gana įkaitęs vyrelis stoties 
platformoje kreipiasi į trauki
nio konduktorių klausdamas:

— Būkite geras pasakyti, kaip 
dar ilgai traukinys pastovės, kad 
galėčiau su žmona atsisveikinti?

Konduktorius: — Sunku pa
sakyti, tai priklauso, kaip seniai

VORO ANTENA

Sekretorė pasiuntiniui:

' PINIGAI NEIŠMESTI

SUNKU PASAKYTI

stė vien tA tam, kad jmesturn 
pašto dehirtn vien f. Lft&cą

— Atsiprašan, buvo du laiš- 
Ha.

šeimininkė tarnaitei:
—Tai taip tvaikai? Kodėl 

rntinklis kampe nenuimtas?
— Aš maniau, kad tai ante

na.

vo-

tuvę ir nupirkęs 
saugiklius...”

BŪNA IR TAIP

Mai-

DINGSTAM, IŠTAUTftJAM...
VARDAI LAIKRAŠČIUOSE..

Išeiviai nūn iš lėto nyksta 
ir jų, su gedulu, vardai 
kasdien į dausas išvyksta 
ir nebegrįš jau amžinąi...

Kada tik laikraštį žiūrėti, 
mirimo rasi ten žinių...
Ar verksi, ar labai liūdėsi, 
nebepakeisi nieku jų !...

Jaunieji prašo nebesiųsti, 
tėvams numirus, jų spaudos... 
Ir kaip gali čia nenuliūsti, 
nykimą jausdamas tautos...

RAŠAU LIETUVIŠKAI...

Nuėjęs į steišeną, 
radau daug papuleišėno 
visi jie runija — 
Mat, veja šunį... Ja! 
Treinas, noizą darydamas 
lekia — šunį tą vydamas...

mo.
garo> ‘‘jaunosios" keiksmus
grasi n ims: u

— Ne tiek dar pamazgų, 
tom suvedžio-

pamazgų kravo 
markatnas dėl 
meilės.
tetulė sužino
mai! e

namo

barti,

Motiejus P^štajiedis, pavar-- 
ges sąvo biznyje ir išalkęs, nu
tarė užeiti į valgyklą. Kai jis 
atsisėdo prie stalelio, priėjo pa
davėja:

— Kuo saliu patarnauti?
— Pirmiausia prašau man po

rą minkštai virtų kiaušinių ir 
porą gerų žodžių.

Po keleto minučių kiaušiniai 
buvo paduoti.

— Taip, kiaušiniai jau yra, o j 
kaip su tais gerais žodžiais?

Padavėja pasilenkė ir pašnibž- Į 
dėjo:

girdi.— reikėjo 
tojui.

Nemalonaus 
prisigėręs, ir 
nenusisekusios 
parvažiavau, o 
jusi, kad ims 
kad ims...

— Tu teks ir toks. — sako. Ne 
tokiam durniui aps’ženyti....Tu,
— sako, — norėdamas gudres
niu už kitus būti, visus pagrin
dus sugriausi, balsmutai.

Dabar aš laikraščiais nebeti
kiu. Jie tik pliauškia apie eko
nominius pagrindus, o kaip tie, 
atsiprašant pagrindai sutvarky
ti. Kur gerą žmoną gauti.
žodžio ner;»šc. . Per laikraščius eržilas, šuoliais bėga,

Tai buvo fonės! 
Juokėsi žmonės. 
Vėliau — pirkau keikso svarą, 
paėmiau karą 
ir stėdi, ir sveikas 
grįžau prie leikos...

gal daugiau ar mažiau sofisti
koj ą Kai t eini 69-ja gatve pro 
Andriejaus ’ užeigą”, estetikos 
prasme tau norisi užeiti išgerti 
maslionkų. Bet etikos prasme, 
prieštarauja etikai — gali nusi
gerti. Kitas pavyzdys: žudynės 
etikos atveju, — nusikaltimas 
ir bausmė- Estetikos atveju, ka
ro herojus žmonės gerbia. Tai
gi išeina priešingai, estetika 
prieštarauja etikai. Tu, Tėve, 
kaip buvęs generolas,gal ne vie- 
nam nukirtai galvą, tave laikė 
didvyriu.

— Galvų aš niekam nekapo
jau. Maiki.

Gerai darei.
— Baigdamas noriu .tik tiek

Arėjas Vitkauskas

— Maiki, kai tu mokytas, gal 
galėtum man paaiškinti tokį da
lyką, ko aš Tiesupiautu.

— Ko tu nori žinoti, Tėve?
— Koks yra skirtumas tarp 

etikos, etiketės ir estetikos?
— čia yra mokslinis klausi

mas.
— Todėl aš ir klausiu,

j kuti.
i — Gerai, paaiškinsiu, 
i tu suprasi. Logika, etika 

tetika. yra giminingi mokslai. 
Jie yra lygiagrečiai, bet netei
kiami, nes nagrinėja faktų pa
našumą arba jų skirtumą, nus
tato jų lygi.. Logika moko pa
žinti faktus ir tiesą. Estetika ir 
etika nagrinėja objektų verty
bes Estetika yra tiktai grožio 
sąvoka (čia kartais duodama 
reikšmės savo jausminiam; 
dalykams). ‘.Etika -yra laikoma 
doros mokslu, nes ji svarsto el
gesio noimaš. Mokslas apie gė
rį, laikomas mokslu apie grožį, 
atsižvelgiant į-.yerksmų verti-

> mą. Nereikia sumaišyti jausmo 
su įspūdžiu, nes Įspūdis parei- 

' na iš priežastieš arba sugesti-
— Ak. ponas daktare, — su- į jos, o jausmas yra asmeniškas 

ramino poniutė. Pinigai čia. dhlytas. Kai iėl etiketės, ga-. 
neturi reikšmės. Turime dau- liu trumpai tan‘atsakyti: Eti- 
giau negu reikia. Dar tik vaka r’■ kėtė-yra prekijas ženklas, nie- 
mano vyras arklių lenktynėse) ko bendro netuffl su estetika, ar 
laimėjo pirmąjį prizą!

* ♦ *

DIDELIS VAIKAS 
■I 

Vieną dieną ėjo senis <*atve ir> 
pamatė — berniukas sėdi ant 
slenksčio ir graudžiai verkia. 

Priėjo jis ir švelniai paklau-l 
sė, kas jam yra?

— Aš negaliu daryti to.ką ga
li dideli, vaikai. — pro verks
mus kukčiodama* pasakė jam 
berniukas.

Šitai išgirdęs, senelis <1 įsisė
do greta berniuko ant laip
tų ir pats graudžiai pravir-

valgo ir j mane nekalba, o žven-į 
gia. Kas daryti? ’

— Darysim, ką tik galėsim, i 
bandė daktaras suraminti po
niutę, perspėdamas, kad tatai 
nemažai kaštuos .

jeigu

etika.
— Maiki, mad vis dar neaiš

ku. Kalbėk aišMau, kad supas- 
čiau ką tu sakas

— Klausyk. ’ifeve. Jeigu tau 
neaišku, duosią kitą pavyzdį.

ATOSTOGŲ TIKSLAS

Vyras ir . žmona išvyko atos
togų. Tuojau buvo parašyti pa
žįstamiems ir bičiuliams a t vi-

Ar jau visiems draugams ir 
pažįstamiems būsim parašę? —

pridurti, ką Platonas sako apie [ paklausė vyras.
grožį: Gvildenant žmogaus dva-Į >Atrodo, kad visiems, — tarė 
sios svyravimų kompleksą, —1 
grožį ir meną, laikė tuo daly-!
ku, kuriame dvasia gaK pilniui! j : 
pasi reikšti. Platonas B urodė,!
kad mokslas apie meną ir grožį^; 
yi’a dviejų objektu — galvcji-j v . . . .
mo ir jausmu disciplinos. skrisdami per ka-.

— Tik dalį*tavo pamokslo su-; daiž$’ pamatė pašištaty-'
pratau, Maiki. i tą paukščių baidyklę. Ir sako

] vienas žvirblis atttram žvirb-
— Kad būtų tau aiškiau, štai: ’ liui:‘'Matei”? '

Etika yr<i universali taisykle į 
aukštesnio laipsnio už estetiką. ' 
Estetika yra daugiau asmenis-i 
kas dalykas, pvz-, jeigu tau 
koks daiktas nepatinka, tai nie
ko ir nereiškia.

— Tu man priminei maslion- 
kas, tai bėgsiu atsigerti. Karš
čiai mane pribaigs.

— Iki* pasimatymo, Tėve.

sūnelį Algiuką:: “Algiui, tuo
jau, kad man eitumei parpokas 
padaryti arba aš tad dubsęu to
kią pamoką, kaddu nebenorėsi!” 
“O, rio, mama”, — atsake Algiu
kas, kodėl tu kalbi į mane lyg 
aš būčiau tėvukas?”

ŽIAURUMAS

žmona.

mo.
tai galima važiuoti na

* * *
KŪTVĖLA

*fcMačiau, ką?'” — atsiklausė 
antrasis žvirblis.

Nagi, tą kūtvėlą (hippie) !”

ŽMONOS

— Tamsta 
mo nuo savo 
mas ją žiaurumu. Kuo gali jro- 
dvti?

— Kuomet ji pradeda kasti 
sniegą apie mūsų namą, aš ne
galiu miegoti.

prašai atsiskyri- 
žmoncs, kaltinda-

KUR PINIGAI?

Jonukas su -Petriuku nuėjo į 
krautuvę pirkti medaus. Parda
vėja pripildė pilną stiklinį, pa
svėrė ir klausia:

VAIKAS TAI NE TĖVUKAS

Motina bara savo devynmetį kė.

— Kur pinigai?
— Ant dugno! — Šis . atša-

f ..j

SPACE AGĖ COWBOYkiaušinių
jie seni..

pinigų.

THfS, THE SPACE 
A&c, ĄMUP-TC>-C>£TE 
KIND OP WESTEPN ■ 
HAS TAfCEM-OVE2. •

3

...Wf7K

i4

"4

AAH T'BUCK TkftT / 

-HEX?
SUARKLĖJĘS VYRAS

Pas psichiatrą atėjo labai nėr-, 
vinga poniutė. — Ponas dakta-, 
re, su mano vyru kažkas labai 
•negerai, — ji pradėjo. — Tik 

nei įsivaizduokite, jis įsi d n gojo esąs

' ’C
1 * Diktatūros medhanizmas
1 nėra perpehium mobile!

• Verčiau užrašas, kad “Įei- 
į ti draudžiama'’, negu, kad iš- 
! eities nėra”.

;• Banketas yra lėkštės, pri- 
’ dėtos šaltos vištienos su žirne
liais ir ilgomis kalbomis.

> Visi žmonės yra gimę Ij- 
giais, bet dauguma jų vėliau ap- 
siveda.

va sxpeor

Beverti Hiffe, Kąlffomije 
je, Vm vferrinttfc vieta pasan- 
Kfe. kur vaikai įkeičia savo lė- 
vib kiekvienais tartais, bet an- 
kftš tos pačios įsilietai .

e Vai kūdikis . pimu kartą 
bando įkišti savo kojos pirštuku 
j buftrk, Vsd jis anksti
pradeda -flVesti |alą su galu.

6 Salwwrmo pksakyT®: “Aul 
KvtfeU ta užjrm< IMfc. Jtad

• Vienai teitai dalykai, ku
riuos vaikai greičiau sudėvi, yra 
tėvai ir mokytojai.

• Vienas 80 metų amžiaus 
aktorius pa*ipi&o 22 metų ak
torei, sakydamas, “Brangioji, 
ar sutiktum būti mano našle?”

e Prtigai hera viSkas^bet jie 
padeda palaikyti ryšius tarp tė
vu ir vaikų.

19 Sunkiausias dalykas yna j 
vyrui įkalbėti žjAbmh, kad ir

•■K K*3 Nfctpėt'ftai.

Ašišfįgurrou, čfelta mfr 
tėrys gyvena ilgnu negu vyvii. 

kad jos hėtūri žmonų.

TIKRAI TAIP ATRODO

Šeimininkė Brunai savo fluo
rai nmk ei: ;

— Vakar vakare man atrodė, , x 
kad į nartus parėjai vyriškio — 
lydima. ' * t '

— Man irgi panašiai atrb- - 
dė. - . ' " t

5ZT m S
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TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 M. Į
I. T. F. ATSTOVYBES 
‘ UŽSIENIUOSE:'

FL.
Po 250 dol.: V. ir J. Dovydai

$60.000.00— Kanados valiuta
— Tautos Fondo Atstovybė Xą- 
nadoje; pirm.: A. Firavičius.

$3,650.00 — USA valiuta—T. 
F. Atstovybė,~Sydney, Australi
ja; pirm. prel. P. Butkus, MBE

•S2.252.0G—USA valiuta—T.F. 
Atstovybė, Melbourne. Austra
lija; pirm.: K. Jj Lynikas.

£1,057.00 — USA valiuta—T. 
F. Rėmėjų Būrelis, Helbourne, 
Australija; pirm.: F. Ročius.

>3.769.10 — Anglijos valiuta
— T. F. Ątstovcybė Anglijoje; 
pirm.: J. Vilčinskas.
11. PAVIENIAI -AUKOTOJAI:

35.417 del. a. a. Prano Žilai- 
čic palikimas.

3,405 dol. J. ir Dri L. Gied
raitis, N. Y.

3,125 dol. Dr. K. ir D. Bobe
lis, FL.

2,000 dol. P. Pagojus, MI.
1,611.58 dol. a-a. P. Vaitiekū

no palikimas, Kanada.
Po 1.200 dol.: a. a. A. ir G. 

Leonas, N. H.; A. ir S. Kalvai
tis, EL.
. 1,075 dol. prel- J. Balkūnas,

240 dol.: A. Vaičiulienė, IL
235 dol.: D. ir S. Adomaitis.!

230 dol. J. Blažys, IL.
220 dol.: J. ir I. Rasys, MA.
215 dol.: I. ir J- Vąlauskas, 

FL.
210 dol.: Kavaliauskas, IL.
Po 200 dol.: J. Balčiūnas, IL., 

Dr, V^ Bieliauskas, OIL; Z. ir 
J. Budrev'čiai, FL.; kun. Alf 
Gleveckas, N. Y.; J.Jankauskas, 
IL.; B. ir A. Jucėnas, FL.; V. 
Kraszewski, FL.; A. Sližienė,
N. Y.; P- ir J. Stravinskas, IL.;
O. Strimaitienė, CT.; Dr. J.Vai- 
taiti% IL.

Po 195 dol.: O. ir V. Jokū
baitis, OH.; K. Oželis, IL.

187 doL: K. ir P- Vilnis, FL.
185

IL.
Po 

L. ir
Rauckis, MI.; O- Thiel. IL. 

dol.: St. Bankus, MI. 
160 dol .: J Gruzdas, FL.; 
J. Jasiūnas. IL.
155 dol.: Dr. I. ir A. Ma-

FL.; A- ir A. Repšys,

dol.: A. ir V. Kačinskas.

170 doL: St. Geldys, 7"
D. Petronis, MI.; V. ir B.

ML-

g

■' -, f

A. Tamošaitienė Pavasario daigai

Latvijos KP CK I sekretorias. 
į Naujuoju Latvijos KGB virsi- 
' ninku yra paskirtas Stanislavs | 
i Zukulis. E. L. i

Susiginčijęs su žmona Čarli 
Čaplinas pradėjo kalbėti ap 
skyrimosi. Žmona sušuko:

1.050 dal^Zaliadyonis, N. Y.
Po 1,000 VloL: Ch. Bukavėc-

Kcškauskas. IL; a. a. Just. Nau
jokas. CA; R- E. Pasklis, IL; Pr. 
Prarikienė, IL; Alina žurienė.

, TOO del.;. A., ir x a, J. Varne-:

600 doL: .- iM.'.’ir P. ’Karaitis, 
FL.

Po 550 .doi.. Dr. A. ir A. Ma
tulaitis; Vyt-._ Vilkutaitis, OH.. ,

530 dot: J. Bagdžius, IL.
520 dol.: K. Povilaitis. JL11
505 dolz -.Dr. A. Matukas^ CT.
Po 500 dol-: St. Ivanauskas, 

IL; Dr. B. Jankauskas. N. Y.; 
J. ir P. Matulionis, MI: O. Si- 
liūnienė, IL; M. Trumpjonas,

375 dol.: J. Bobelis, CT.
345 dol.: Dr. B. ir p. Kasakai-

325 dol.: O. ir A. Kindurys

Po 30C dol.: Ch. Chelėden

Smulkąitis, FL-; -Dr. L. >Kriau- 
čeliūnas, IL.; kun. Pr. Kūra.

Dr, B. ir J. Petrulis*, N.J.
290 dol.: Pr. Povilaitis, IL.
265 dol.: V. Tamošiūnas, MI.
255 dol.: St. ir V. Urbonas,

165
Po :

A. ir
Po : 

čionis. 
IL.

Po 150 dol.: ADirsė,FL.; Drs. 
R: ir A ^Giedraitis, CA.; J. Le- 
kąs,.IL: kun- S. Morkūnas, IA; 
Eug. Pakui sis, DE; J ir P. Puo." 
džiūnas, CT.; Dr. K. ir E.Valiū- 
nas, N. Y. . . .,
145 Idbl.: C. A. Mikalajūnas? 

CA.

1

A. ir I. Tumas.
A. ir S, Valys, 

St; A. Vili tį
sis. IL; S. Vitėnas, ST; V. ir J 

IL;

raska, VL; S.KarveFs ML; prof. Troškūnas, IL-; 
dr. B- Kasias, PA.; A. J. Kasu- CA. A. Uibaitis, 
laitis, OH.; I ir G. Kazlauskas, IL; dr. P. Vileišis. 
CA.; St. Keterauskas. CA.; L. i 
ir P- Krajauskas, FL.: A. ir M.j 
Kraunelis,. MA.; J. Krištolai

tis, OH.; prel. J. Kučingis, CA.;
A. Kudirka, FL.; O ii K. Ku
dirka, Kanada: A.Kuras. IL.; it. 
Lenortas, MI.; A, Levanaitė, 
FL; M. Šimkus. IL; R. Simokai-

Žmtfeikis, IL; Pr. Zai Iskas, 
Vyt. ir Gr. Žukauskas, IL.

(Bus daugiau)

PASIKEITIMAI LATVIJOJE

Y.; M. Milušaskas, IL.; A. Ski
rtus. CA.; P. Spėtyla, IL.; Č ir 
O. šadeika, MI.

105 dol. K. Sragauskas, MI.
Pc 100 dol.: D;. P. ir J. Bag- 

das, N.Y.; A. Bagdona:tė-Cęs- 
mes. A. ir G. Bakšys, CT.; prel. 
Vyt. Balčiūnas, CT.; A. Balčyr 
tis, IL.; S. Balsys, N.Y.; St. Ba
tūra, IL.; L. ir K. Biknevičius, 
IL.; O. ir P.BIekys. IL.; J. ir A. 
Bertkevičius, NJ; D. ir-L. Braz
džionis, CA; K. Brencius,; IL.; 
B. Budraitis. IL.; E. Butkienė, 
CA.; J. ir K. Čiurinskas, IN.; J.

Po 140 idičJ.: -V. ir V.Mažeika,! Danilevičienė, IL.; Dr. S. ir p. 
IL; A. Valavičius, IL-; J. Že-| Daugėla, DC.; A.Diažiūlis, CAJ 
maitis, IL? į kun. L. Dieninis; MI-; Dr. F. ir
'^Po{13C dol.: B. Budreika-Ten- 
der, MA.; K. ir V. Kleiva. FL.;. 
G. ii J. Lazauskas, IL.; A. Na
vickas,-FL. •. .. • >

126 dol.: M- Peteraitienė.
IL.

Po 125.: L. Barmus, IL.; A 
Diškėnas, FL; K. Dubauskas, 
Kanada; K. ir E. Grigaitis, CA.;
J. ir V. Jurkūnas, IN-; A. Kate- 
lienėJL; Dr. E.Repšys, IL; Dr.-
K. Vaičius, FL. J.Vinciūnas, IL.; 
JĮ Virbalis, AH.; S. Virpša,

1

Po 120 doL: J.Cukurienė. IL.

Milaknis, CA.; K- ir S. Pocius, j
IN. -,Y ; ■ :.

112’ dol.: P. Mačernis, IL. .
Po 110 doL: K. čiuželis, MI.;

J. Janulaitis. MI.; M. Kudirkie
nė, CT.; a. a. Dr. J. ir B. Kuo
dis, MA.; O. B. Mačiūnienė, N.

L. Dirda. ^Lj J. ir E.Dirgūičius, 
FL.; V. if O. Dovydaitis, FL.; 
Dr. V. IL.; St. Dū
dą CA.; B.k:'Dundulis, IL.; St. 
Gašlūnas,, IL.; Alt Giedraitis, 
CA.; A. ir A Grigaliūnas-Gri:gg, 
N-Y.; A. Gudaitis. IL.; Z. ir E. 
Gura, ILj; J. Gužaitis, IL.; Drs. 
J. L. ir D. S. Harmon, S. ir ' H. 
Idzelis, OH.; J. Inčiūra, IL.; J- 
AJakucidniš, :CT.^TV*ir CJ Jan
kūnas, N J Y,; L. ir V. Jaras, IL.; 
V- Jasiūlionis,. CT-; prof. dr.P. 
Jucaitis, pH.; S/Jurskytė, PA.;
Z. ir A. iIuškevičiūs.IL; M. Ka- skas,7

Lkas ■ CT.; W. J. M ikalonis. 
PA.; K. ir S. Martinkus, IL.; S. 
Masiulienė,IL.; J.Materas. CA.; 
dr. O. Mironaitė, IL.; dr. J.Moc- 
kus, D. Britanija, kun. L. Mus
teikis, NE,; V. Nątkus, FL; A. 
Pabrėža, IL; SV^Įųkipnė, IL; 
F. Palubinskas, ^ČA;' J. ir M. 
PalubimskasJL; -Petronis, 
ČA; "A- Plėškys^JE^ V. Priž- 
gintas, CA; dr. V. ir V- Rauli- 
naitis; CA;;A. ir M.Reisgys, Au
stralija; A- Remeflds. CA; A. A. 
R, Rimas, ILų K.Rož;nskas, IL; 
A ir M. Rudis, IL; dr. A.Rugis, 
■tis,IL;Ti ir Z.Šimūitsį IL; E. ir 
J.Sinkj’s, €A; A'.’,r"4t- Skėrys.

Speraxjskas,. NY; .Dų .Šumskis, 
IL.; iJ.Tąlandiš; IN: .ij-Jamašau- 
’ >NY; V. Toirl®,! FL: I-

■ ■?.’ i
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NUTEISTAS ESTAS

Užsienio spaudos agentūros 
l>askelbėlcad sovietinis teismas 
Taline birželio mėn. nutepė 45- 
rių metų estą. Žmogaus teeisiu] 
gynėja Enn Tarto 10 m. I 
ir 5 ricm- m. tremties už tąria- 
mą ui 
paganią.
Tartc kaltinafhas . jog 1979 m- 

buvo pasirašęs" kolektyvinį pa
reiškimą. reikalaujantį grąžinti 
pilną autonomiją 3-ms Pabalti
jo valstybėms, taip pat pabal- 
tieč’ų kitataučių atvirą laišką, 
kuriuo buvo raginama išplėsti j 
nebranduolinę zoną šiaurės Eu
ropoje ir j Pabaltijo kraštus.

į ■ I
E. Tarto 1982 m. taip pat pa-! 

sirašė estų intelektualų pareiš- 
kimr.kuriuc pasisakyta preš so
vietų valdžios nutarimą netoli 
Talino karinį uostą.Be to, kalti
namajame akte buvo pažymėta,]

kalėti dę!?

vo žmoną, yra niekšas!
Į tai čąplmas mainatelėjo:
— Bei aš su tavim negaliu il

giau gyventi!
— Tylėk verčiau! — šaukė 

žmona-— Juk ne aš paskui ta
vęs bėgiojau, kol nebuvome ve-

atsakė Čaplinas,—
ntsovictinę agi* <iją ir pro j Bet ir pelių slastai nevaiko pe-

lių, o vistiek jas pagauna?

PALYGINIMAS

— Kaip tau patinka mano ba
linė suknelė?

— Primena vandenį....

— Ne, bet be skonio.

ENERGY
WISE

r f!tor»mcy3£00t® 
t,000 rafiWWWSK

ga&slIne.
DonMW tissue

kad kratos metu E. Tarto bute 
rasta knygelė su Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklarajjos 
tekstu.Ši deklaracija pažymi už
sienio spauda. Sovietų Sąjun
goje yra laikoma '‘uždrausta Ii-’ 
teratūra”. ’

Už visus šiuos tariamus nusi
kaltimus, pažymi užsienio spau 
da, estas žmogaus teisių gynė
jas E. Tartc nuteistas labai sun
kia kalėjimo ir tremties baus
me, kaip., paprastas kriminalis
tas. • \ A

Stockhclme leidžiamo latvių 
laikraščio Briviba žiniomis. Lat
vijos kompartijos viršūnėse pa
staruoju laiku padaryta žymių 
pakeitimų.

Ligšiolinis LKP CK I sekre
torius Voss buvo perkeltas j 
M a-.kva naujoms pareigoms. Jis 
“buvo išrinktas” Sovietu Sąjun-r 
gos Tautybių tarybos prezidiu
mo pirmininku.

Rygoje naujuoju LKP CK. I 
sekretorium paskirtas Boris Hu
go, ligšiolinis Latvijos KGB vir : 
šininkas. Jis yra gimęs 1939 tn. 
Rusijoje- Į Latviją atvyko su 
tėvais 1940 m., sovietams oku
pavus Baltijos respublikas. Jo 
tėvas, Karolis Pugo, komparti
jos pareigūnas, nuo 1940 m. bu
vo Latvijos universteto pro
rektorius, o nuo 1952 m. —res
publikos partinės mokyklos di
rektorius.

Boris Pugo studijavo Rygos j 
politechnikos institute ir pasi
rinko kompartijos biurokratų , 
karjerą.
1967 m. Pugo buvo paskirtas 
Latvijos komjaunimo I sekreto
rium. Vėliau buvo perkeltas i 1 
CK Maskvoj, o nuo 1980 m. lap
kričio mėn. paskirtas Latvijos 
KGB viršininku. |

Už nuopelnus Maskvai dabar | 
Pugo gavo aukščiausią postą

y. Tarto jau praeityje, buvo du | . 
kartus teistas. .'< E. L. k

.Um

j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AAIERIKOJE
& yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu frateraaiinė 

organizacija, lietuviams ištikimai ■ tarnaujanti jau per 97 metus.

1

I

SLA — atlieka kultūrinius dirbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. :

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. SLŪONUS doleriu 
': * . apdraudę savo nariams-? 1 * < -

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda y.— ■** *
aukštojo mokslo ir jq 'gyvenimo pradžiai- : * • ‘.

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota'apdraudą: už 
$14)00 apdraudos suma temoka Hk'$3.0G metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui.

tarybos 365 pad. knyga kainuoja tik $3.

tt ptrslipiif

MIK'iIMį

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> UTERATORA, Dėtuvių Dtaratfiros, meno ir mokai 

MR m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vine 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai 
F. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus straipsniai bal studijos, ffiustruotos nuotraukomis 1

JA Y DRUGS VAISTINĖ ’
2759 W. 71st St, Chicago, Hl

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE 3!AY SAL
DUMYNAI KOSMETIKOS RETRMENVS

- ' ’t f '

Atdara šiokiadieniais nuo
J vaL'

3.

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
U tomas ------ ------------------------—.................... ........ Į— $10.00

2. Prot Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.__

1 n dalis. 229 psl. ________________ ____

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl

Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psi. $5;00

TeL 476-2206

For constipation relief tomonw

■ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

□alinti* Pakalnei &"

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA,

tr lietuvių kalbą. Jis mokės! karta su kun. Jaunium Ir prof. B,

IflUVVJII I

IKIM
Ml

Read hbd and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. T982

Eaf, iokdq pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie <Ww 
tvertos bei Jų Istoriją fr eigą, Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomeaimk 
bd nflmHriaia. Studija yra .151 pusk, kainuoja $3.

> VffiNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprdj 
taa luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apražym&s, tėt tiksli to laikotarpio buities Mb

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimai 
fr patarė mums toliau studijuoti.

36.00
_ $6.00

> reach for EX-LAX tonight
v į Ex-Lax helps restore your system’s own natural ‘ 

thythm overnight.^Gently. Dependably. Try it ton;Jit 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder” »

4.

Kayfi y-t d5d*Iic formato 5.

tuyfoj* yr* 1* •ąmoj’njri Iah» 0 6.

TRIUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA >
60 psl.____________ ______ —----------------------- - $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St, Chicago, Hl. 60608 rfų»- 
kite čekj h* pridėkte Tienę dolerį persiuntimo ffilaidomž.

iIu%25c5%25a1kevi%25c4%258di%25c5%25abs.IL
uost%25c4%2585.Be
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Nuo sausio pirmos dianos
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
męt^ms ___ _____________ _— $45.00
pusei metų _______________ - $24.00
trim g menesiama .________ _ $15-00

vienam mėnesiui____ — -—- $5.00
Kitose JAV vietose:

metams  $40.00 
pusei metų  $22.00 
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Užmiršus lietuvių kalbą, sunyksta ir 
tautiškumo sąmoningumas

žengęs gimtosios kalbos ųžmiržimą^ Tu ūsų ąkadeaujMe 
jaunimo. Kaip jo didelei daugumai, sunku lietuviškai 
kalbėti, o dar sunkiau rašyti. .

Iki šiol, mažai kas kėlė klausimą, kodėl lietuviškiau
sių šeimų vaikai, baigia pamiršti savo tėvų kalbą. Nie
kas nebandė šio klausimo pagrindinai aiškinti ir nagri
nėti, kaip reiktų šią problemą nugalėti ir kokios tokio 
užmiršimo priežastys. Gal, mūsų lituanistinės mokyklos 
neatlieka savo paskirties, kad vaikai, tiek metų jas lankę, 
negali pasakyti lietuviškai paprasčiausio sakinio. O gal 
šeimose lietuvių kalba laikoma nesvarbiu ir antraeiliu 
dalyku? Bet gi. turime labai pasigėrėtinų pavyzdžių, net į 
iš mūsų senosios kartos jaunimo, kuris puikiai lietuviškai 
kalba ir skaito.

Bet gal tada, nereiktų per daug stebėtis dėl gimto
sios lietuvių kalbos sunykimo, jei šeimoje lietuvių kalbos 
atžvilgiu yra tokia dvasia, kokią išsakė Pr. Visvidas, iš 
Kalifornijos. Jis Draugo dienraštyje pateisino nutautė
jimą. Jo išmanymu prarasti savo kalbą yra neišvengia- 
mybė, bet tai nėra piktybė. Tie, kurie yra Susirūpinę 
lietuvių kalbos nykimu yra donkichotiški patriotai (Drau
gas, birželio 30 d.). Jis nemano, kai lietuviai praranda 
kalbą, kad tai jau pragaištinga tautai. Jis vanoja pra
vardžiuodamas donkichotišku patriotu Algirdą Gustaitį. 
Jis tvirtina, kad lietuviui anglų kalba nesvetima, o tik 
kasdienė. Priekaištauja, kad lietuvių kalbos sveikata 
ardo ne mūsų atžalos, o pražilę spaudos darbuotojai. Pa
skaičius tokius mūsų lietuviškąją visuomenę “raminan
čius” aiškinimus, tenka tik padėkoti Algirdui Gustančiui ‘
tam, Pr. Visvido pavadintam Donkichotiškam patriotui, 
kuris jam ramiu, bet taikliu tonu paaiškino, kad jis yra 
pasimetęs, nes jis jau pateisina nutautėjimą. Ir jam pri
minė, kad tokiais “donkichotais” Lietuvoje okupantas 
laiko tuos lietuvius, kurie kovoja prieš pakeitimą lietuvių 
kalbos rusų kalba.

V. Vaičaitis. ............... , LĖLĖ (Tapyba)

VLADAS POŽĖLA

KOVOS Del spaudos
turi.

Dar pora žodžių dėl karo.
Prieštaraudamas Rymui. Sme

Draugo vedamajame, skirtame liepos mėn. 21 dienai, 
rašoma, kad savoji kalba yra tautiškumo sargyboje. Ir 
kad dar neseni laikai, kada nebuvo problemos išsaugoti 
savo kalbą šeimoje, niekam tada neatėjo Į galvą tokia 
mintis’, klausti, kokia kalba namie kalbėti.- Net vaikai 
nuo pat mažens kalbėjo tik savo kalba — lietuviškai.

Rašoma, kad šiandien kalbos klausimas šeimoje ar 
organizacijose, net mokyklose tapo problema, nors dvi 
kalbos žmogaus negadina, o tik dar daugiau praturtina.

Vedamojo autorius aiškina, kad ne vien lietuvių, bet 
ir kitų tautybių gimtosios kalbos likimas išeivijoje yra 
liūdnas. Jis sumini vokiečius, kurie Amerikoje buvo vie
na stipriausių tautybių. Bet išnyko, neturi nė vieno laik
raščio, nė vienos parapijos. Matyt, jis nežino, kodėl šią 
tautybę ištiko toks likimas. 0 gi, dėl tų, dviejų pasauli
nių karų, kuriuos Vokietija sukėlė, Į kuriuos buvo Įvelta 
ir Amerika.

Vedamojo autorius pranašaują, kad tautinės atei
vių kalbos išnyks, nepaisant, betkokių dedamų pastangų 
jas išlaikyti. Bet jis nepasako, kad išnykus lietuvių kal
bai, išnyksta ir patys lietuviai. Ne taip yra su žydais, 
airiais ir kitais. Nors jie, ir užmiršta savo gimtąją kal
bą, o vis tik jaučiasi esą žydais, airiais. Jie gina savo 
tautos interesus, kad ir svetima kalba kalbėdami. Su 
lietuviais kitaip. Lietuvis prarado kalba, o jei dar pra
turtėjo. tai lietuvio nėra. Tai liudija sulenkėję lietuviai, 
sulenkėję Lietuvos dvarininkai. Tokie tampa net prie
šais savo tautai. Kas nežino sulenkėjusių Lietuvoje pa
rapijų. aplenkintų Lietuvos miestų ir kiek jie lojalūs Lie
tuvai. Baisu ir prisiminti.

Tikrai, liūdną faktą atskleidžia Drauge “Jonės evan
gelijos” autorė Ginta Remeikytė, kaip jau toli yra pa- laikraščiuose, daugiau susilaukia dėmeiio negu “Obser- indomina.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai

tona pasakė. “As negaliu vaiku 
šaukti karau pries vyixsniuo- 
sius”.

Kas čia juos šaukia? Nei aš.

(ATSIMINIMAI)

čiaiL turi savo pusiausvyra, eko
omini ano uodą tiet£ i nei Rymas, Mes kreipiamės į 

į tuos, kurie, kaip teisingai Vai
kių jam reik i a-Jei tie intelige?i-i eiuška pastebėjo, po metu, po 
ta užaugo, ta kraštui jų ir rei- j kitų patys turės spręsti -klausi- 
kejo. Inteligentų pertekliaus! ma, kuo būti. Su šitais daugiau 
sietuva neturi. ^atsakingais; visuomenės nariais

Arba tie inteligentai ąaepap- ftnešhr ialfemės. Juo žadiname

(Tęsinys)

Vaiciuškos pavyzdžiai savoti-'ir tokių inteligentų, kiek ir ko-j
AT  • * - . - 1 •" ' ~ j ' i- ■ - - . _ . . . . Iški. Abu jo inteligentai nenoro

mis atsidūrė svetur. Kodėl? Lie
Iš tikrųjų, be lietuvių kalbos sunyks ir tautiškumo I tuvoje, girdi, nėra darbo, čia 

sąmoningumas. Tokie praranda ryšį su tautą. Be lietu-1 kas nors netaip. Arba tie. inte- 
vių kalb.os greitai dingsta savo tautos tautinis ide.aliz- 
mas,'tautinė garbė ir ambicija. .

Man rodos, kad. žinant lietuvių kalbos tokią svar
bą, ji išeivijoje palyginant, mažai ginama, vengiamą jos 
reikšmę akcentuoti.' Mūšų akys ir viltys yra nųgręžtos Į 
vienintelę laisvame pasaulyje lietuvių Vąsąrio 16-sios 
gimnaziją, kurią baigusieji turėtų ypač pasižymėti lie
tuvių kalbos svarbos ir jos reikšmės puoselėjimu. Ir kiek 
ši gimnazija tokių paruošė? 0 tokių, kaip Visvido pra
vardžiavimo donkichotiškais patriotais nereiktų paisyti.

Šią proga tenka tikrai nustebti, kad Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija, kuri šiandien^ daugumoje fron
tininkų užgožta, leidžia anglų kalba laikraštį ’’Observer”. 
Ir klausi, kokiam tikslui jos vadovai ėmėsi tokio užmojo? 
Ar tai nėra įsijungimas Į lietuvių kalbįs naikinimą ? Ar 
:r jie, nepradėjo galvoti panašiai, kaip! kalifornietis Pr. 
Visvidas, kad anglų kalba nėra svetima, o kasdienė? 
Tiesa, leidėjai aiškina, kad skirtas angliškai kalbantiems, 
bet lietuviškais reikalais susidomėjusiems skaitytojams. 
Bet ar tai Įtikinantis pasiteisinimas? Iki šiol, šis grynai 
angliškas laikraštis daugiausiai siuntinėjimas Draugo” 
skaitytojamp, kurie tokio laikraščio nėra reikalingi. Man 
atrodo.’kad'tie, angliškai skaitantieji, daug daugiau at
kreipia dėmesio, kai jie randa kokią nors žinią apie Lie
tuvą tuose laikraščiuose, kuriuos leidžia amerikiečiai, ir 
kurių tiražas yra kur kas, nenalyginamdi, didesnis. Kun. ’ gėjo. Tai aiškus įrodymas, kad lietuvių laikraščiai lei- 
J. Prunskio ar kun. Pugevičiaus straipsniai angliškuose džiami anglų kalba, mažą skaičių angliškai kalbančių su-

A. Svilonis
. — — ",     
normalizuoja skrandžio rūgštingumą, suaktyvi
na skrandžio sekrecinę funkciją. Gaminamos ir 
gysluočių sultys, kuriomis gydomos gastritis ir 
sefkrecįjos nepakankamumas, opaligė”.

Botanikas, kunigas Eugenio Arias Alzate sa
vo knygoje “Plantas Medicales” (Vaistiniai au
galai”) apie gysluotį šitaip pasisako: \_Gysluo- 
čiu gydoma kratinės skrepliai, inkstai, pūslį kro- 
niška Diarea (nuolatinis vidurių palaidumas). 
Gysluočio sultis patartina gerti džiova sergan
tiems. Tomis sultimis skalaujant gerklę, pagydo
mos burnos žaizdos, gerklės peršaldymas ir pana
šūs negalavimai, kartais tik operacijos būdu pa
šalinami. bet gysluočio pagalba ir be tų operacijų 
išgydomi-

Gysluotis yra stiprus kraujo valytojas. Jis 
gj’do ir skrandžio žaizdas. Jas gydant, kiekvieną 
lytą prieš valgį reikia išgerti po stikline 
čio sunkos.' Kadangi tos sultys vr^ karoos, todėl 
prieš gėrimą patartina jas pasaldinti nedideliu 
kiekiu medumi”.

(Rus daugiau)

ryšys. Kasdieninei odos priežaūrai, jos skaistu
mui ir grožiui palaikyti, raukšlių panaikinimui 
ir panašiems viso kūno, o ypatingai veido švytė
jimui nėra geresnės priemonės už rožių vandeni 
ir už iš rožių žiedų bei lapų pagamintus kremus 
.arba tepalus — pastas. Paprasčiausias rožių kre
mo arba pastos receptas yra toks: paimti gęrą 
kiekį rožių žiedų ir lapų, Įdėti Į juos tris kartais 
daugiau cukraus ir visa suvilgius rožių varfde-

Sakysime, perdidelė dozė antibiotikų sužaloja 
sime, jeigu perdidelė dozė antibiotikų sužaloja .
vidurius, šiai negerovei pašalinti prisieina var- niu, tą mišinį susmulkinti arba sumalti. ŠĮ ga
teri rožių arbatą; o iš rožių išsunktas sirupas su- ' ulinį vartoja moterys savo kūno priežiūrai, o v$i- 
stiprina nusilpusius plaučius, Rožių medus ir kai jį labai mėgsta valgyti užsitepę ant duonps 
konfitūrai Ūmauja tiems patiems tikslams. Čia riekės. Kosmetikoje iš rožių žiedų gaminami lū- 
paminėtas augalinės medicinos specialistas pa- pų pieštukai ir kvepalai, 
taria rožių arbatą gerti ypatingai miestiečiams, 
kurie stokoja gryno laukų oro. Jis yra įsitiki
ns. kad rožių pagalba yra įmanoma palengvinti 
ir artričio ligą. Vienas jo pacientas, turtingas 
industrialistas, eidamas į voną maudytis, visada 
į vonios vandenį įdėdavo saują rožių žiedų. Jis 
sirgo artričiu. Po kiekvieno nusfrnaudynio tas 
turtuolis jausdavo didelį palengvėjimą. Šį raktą 
iš to turtuolio sužinojęs, M. Messegue pradėjo ir 
kitiems savo pacientams prirašyti tą receptą. To 
recepto rezultatai buvo labai geri: artričiu ser
gantieji ligoniai. ilgesnį laiką tą receptą panau
doję. nebemusdavo tos ligoą sukeliamų skąusmų 
ir galėdavo varsčioti kaip jaunuoliai Tuo budu 
buvo atrastas vaistas artričio ligai palengvinti.

Tarp rožės ir moterų grožio palaikymui nuo 
ląjkų tuvo ir tebėra nenutraukiamas

stiprina nusilpusius plaučius,

Arabų kraštų gyventojai labai mėgąta rožių 
konfitūrus ir sirupą; prancūzai gąrdžiuojasi mė
sos kepsniais, pašlakstytais rožių vandeniu. r 0 
ir kitų kraštų gyventojai rožes vartoja ne vien 
vaistams, kūno ir veido grožio pąlaikyti, bet ir 
įvairių valgių paskaninimui. Tuo būdų rožės tin
ka virtuvėje, grožio salionuose, moterų budua
ruose, kaip vaistai gydytojų kabinetuose. Jų Ža
viu kvapu gėrimasi pasilinksminimo bei šokių sa
lėse. jomis išreiškiama įsimylėjusių vienas aust
ram meilės ištikirrųybė, jos saldumąs ir visokerju- 
pa rorųantjka; jų. vainikais ir, puok^^ėmis atsi
sveikinanti su 'iš aHimųjų ’ išsiskyrusiais ’naAię 
ir tų iššiskyrusių kapai nuolat papųpšigmi rožė
mis. Jomis būna puošiami tautos didvyriai irių 
amžino poilsio vietos. Rožės yra gražiausias solų, 
mergaičių gėlių darželhj ir didmiesčių parkų fa-

ligentąi yra. paprasti žrponės, 
tai jie gali ra Ui ‘.darbo 'Lietuvo
je- Lietuva nėra kokia anoma
lija. Kiekvienas kraštas, saky

rasti Žilienės, kažkokie unikii' J 
mai, tai čia ne vieta apie juos; 
kalbėti.- Lįinitys. ^dėsnių ne- j

imtis akcijos sv’o gyvenimo pa 
reigrise. Juos raginame kovoti 
dėl geresnio savo dr tautom atei
ties. • . . ./

Gaili jei Smetona kitaip su
prato mūsų diskusijas!

Nerūkus mūsų auditorija iš
girdo naują paskaitą. Jos tema

veryje”. ’ ' '
Nejaugi, minėtosios Federacijos vadovai ryžosi pa-1 

sitąrnauii. tam tautybių “suvirinimo” katilui? Ir kas dar ! ___ _
verčia nustebti, kad šitokių “iniciatorių” tarpe, figūruoja s buvo seniai laukta — 
tokių lietuyių vardai, kuriuos mes laikėme atkakliais lie- į i°s tvarka. Skaitė ją 
tuvių kalbos ir lietuviškos spaudos šulais, jos puoselėto į 
jais. Kažin, ar ateityje istorijos teismas nepaskelbs to
kiems savo .spyeųjlipją, kaip yra pasmerkti mūsų tautos 
leųkintpjąi, rusintojai ir. vokinto-jai.

Pagaliau, tie straipsniai, kurie atspausdinti “Obser- 
veryje’^ būtų daug naudingesni, jei jie būtų' lietuviškai 
atspausdinti Drauge vietoj Drangos’ vedamųjų.

Klysta leidėjai, kurie mano, kad šis laikraštis dau
giau suindomins svetimtaučius, dėl pavergtosios. Lietu
vos būklės, negu svetimomis kalbomis spausdinamą oku
puotoje Lietuvoje paruošta pogrindžio spauda. Klysta 
tie, kurie mano, kad to laikraščio leidimas nukonkuruos 
angliškus laikraščius.

Tokių bandymų turime, kaikurie lietuviški laikraš
čiai jau seniai pradėjo ištisus puslapius spausdinti anglų 
kalba, bet deja, jų skaitytojų skaičius nė kiek nepadau-

Smetona. 
! Mūsų tarpe jis buvo daugiausia 
i apsisfcaitęs. Jo pomėgis—seno

vės literatūra ir* istorija. Ypač 
j jis mėgo filosofiją. Ne be pa

grindo'mes laukėme iš jo ko 
nors įdomesnio.

— Pradedu aš.— krjbeic 
tona,— nuo mažos įžangos. Te 

kaip žinote, valstybės idea
las. Ar metas ’dabar mums kal
bėti apie ji? Spaudos neturime, 
esame svetimų, suspausti?

gyvi besą-
((Bus dausmu)

— Lewes, l)eL kapinėse ras
tas paminklas kap. James Dzsr. 
kuris prieš audra buvo išlipęs 
ir nenuskendo. Jis buvo palai
dotas vietos kapinėse. Stovėjo 
ma muiliniu len tu paminklėlis.

puošalas. Tai tarptautinio pobūdžio sveikatos ir 
grožio simbolis, neturintis sau lygaus visoje gam
tos augmenijoje .

Siauralapis gysluotis (Plantago 
lanceolate). Lietuvių enciklopedijoje (žr. VII 
tomas, 287 psl.) jis pavadintas “Gyslotis (kitur 
vadinamas gyslapis, gysįonąs. traukas)”. Jų yra 
kelios rūšys: gyslotis srailtininis (Prantago ra- 
ųiosa), siauralapis, jo lapai vartpjami medicinos 
reikalams, apie kuriuos Čia ir pasisakoma; gys- 
Iptis plačialapis (Plantago major) ir gyslotis gai
delis (Plgjatago media)' liaudies vartojamas gy
dymosi reikalui. ’V3UI

Dabartinėje Lietuvoje išleistame veikale 
’’Vaisfiąiąi ąųgąlai” apie gysluotį paduotos to
kios žinios:

M...Gyskwtis auga pievose, miškuose, pagrio
viuose ir patvoriuose. Paplitęs visoje Lietuvoje. 
Gysluotis turi vitaminus 6 ir K, karšiąsias me
džiagas. karotino, organinių rūgščių, mineralinių 
medžiagų ir kitko. Lapus reikia pradėti rinkti 
žydėjimo Ji.ę dfįovipgmi ątvįrame ore, pa-

gyahujfiįų ląpus li^uūjs deda ant 
sumušimų, zaizdų. odps paraudimų Į y vabzdžių

Gysluočių lapų preparatai vartpj^ni virški
nimo trakto sutrikimams gydyti... Iš plačialapio 
rysluočio lapij rahribams^ preparatas plantag- 
nūcidaa, kuriuo gydnrnfts Škrandfcio opos. Jis

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
<YMYwi ”MA|UTOIO$”

st 2. 19RI
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

LIETUVA BRANGI

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058 Laisvės Alėja Kaune

1938 S. Manheim Rd, Westchester, HL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj 

AAedidnos diroktorius

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

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

Lietuva brangi, mano tėvyne
Žalis, kur miega kapuos did

vyriai.
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi: tiek vargo, kančių 

patyrę.

Kaip puikūs slėniai sraunias 
Dubysos,

Miškaisjyg ruta,kalnai žaliuoją, 
O po tuos kalnus sesutės visos, 
Gražiai malonias dainas dai

nuoja.

bM

(312) 226-1.344

1729 S. Hafeted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susiteHnną

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
Kaip juosta juosia žaliąsias 

pievas,
Banguoja, vagą giliai išrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas.

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st SL TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Kaip linksma sodžiuos, kai 
vvturėlis.

Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.-

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet,

Graži tu, mano brangi tėvyne.
Šalis, kur miega kapuos did

vyriai.
Ne veiltui bočiai tave taip gynė. 
Ne veltui dainiai plačiai ištyrė.

— La Paz darbininkai Į mė
nesi uždirba $75.000. Jie nori 
gauti bent $500.00. <

LIKANDERIENĖS NUOMONE APIE 
NESUSIVALDANTĮ JAUNIMĄ

Vakarykščiose Naujienose būdam “tauts” (anglų kalbos nau- 
vo ryšytojos .Aurelijos Balašai- jadaras, kurio jokiam žodyne 
tienės nuomonė apie Klivelande nėra ,ir kurio joks amerikietis 
buvusį, nesusivaldantį Ameri- nesupras — tautiniai rūbą-.) i 
kos lietuvių jaunimą, o šiandien jiems skirtus maišus, kad nesi- 
spausdiname Al. Likanderienėn teptų, nesiglamžytų .

nuomone apie šokių šventės va
kare parodžiusį smerktiną ne-, 
takta. V

Štai Likanderienės žodžiai:

Tačiau yra kita pusė visų tų 
švenčių, suvažiavimų ir kongre
sų. Nedidelė garbė lietuviams, 
kai reikia šauktis policijos pa
galbos. Kokia čia garbė, kai iš 

] kelinto aukšto metami televizi
jos aparatai, kai lovų čiužiniai: 
įkišami į elevatorius ir 'nebega
lima kriti nei aukštyn, nei žę- 

} myn. Ar tai garbė supiaustyti 
kilimus ir baldus kambary. Ar 
nors vienas iš tų kada nors pa
bandė tokį triuką iškrėsti sa- 

! vuose namuose? Na, kad ir iš- 
| mesti televizijos aparatą iš pir- 
j mo aukšto? Ar iš džiaugsmo ir 

□ lcxx laimes, kad jis lietuvis, paleido
y pradingsta (gal M_. ’ R, T. 7 ., . R ! fire cracker saliose ir susau-

GENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

I
tuvos varda, dklžiuokimės, esą 
lietuviai, bet ne tokiu būdu. > 
Gerbkime svetimą turtą ir kitą 
žmogų ir, jei taip nesielgiame na 
muose, nesielkime taip ir už na
mu ribų. Gaila, kad vieno ar 
kelių jaunuolių vandalizmas ga-

Į dina visos grupės vardą. Niekas 
pavieniais vardais neišvardino 
vandalų nei chuliganų, bet risi i
— ir kurie darė ir kurie nedarė į
— buvo sudėti i vieną grupę: 
lietuviai. Ir kiek daug jau yra

( viešbučių, kur lietuviams durys 
uždarytos — mūsų gražaus ir, 
lietuviško jaunimo, bešokančio ( 
tautinius šokius, bedainuojančio | 
chore ir susirenkančio jaunimo 
kongrese dėka.

Jaunime, ateinanti kartą su- | 
sirinkę masiškai parodykit ki- I 
tiems ne tik mūsų spalvingus i 
tautinius rūbus, gražius šokius I 
ir skambias dainas, bet ir gražų, 
mandagų elgesį, pagarbą sau ir | 
kitam, kad drąsiai būtų galima11 
pasakyti — o, kekie puikūs jau
ni žmonės Juk tai lietuviai!

Al. Likanderienė

Draugas, 1981 m. ’iepos 27 d.

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBUJAMS PASTATYTI

PIRKiTE TAUj**‘K'‘O

Ofiso telefonas; 776-2380, 
Rezidencijos telef.: 448-5545 PATS SKAITYK IK KITUS 

PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

STASYS ZABARAUSKAS

II Ii rinia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI \

mirus,

VtoM ***

i

Vdronis buvo vyras mirusios Julija ir tėvas mirūsioj 
Šarūno.

» Ketvirtadienį, 6:06 vai. vak. kūnas ^us pašarvotos
■nausko koplyčioje, 3307 So. Lituanica. i 1

Penktadienį, rugpjūčio 3 dieną 10:00 vai. ryte žh>s
Minias iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Stasio Zakarausko giminės, draugai ir pazį-I
ir suteikti į

Prostatos, inkstų ir- šlapumo 
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla, 33710 
TeL (813) 321-4200

E {vairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

SERVE WITH PRIDE N 
THE NATIONAL GUARD,

Tautinių šokių šventės! Jau
nimo /kongresai! Kokie jie gra
žūs, kikie malonūs prisiminimai! 
Pora tūkstančių ąr -daugiau jau
nų žmonių vienoj vietoj, argi tai 
nėra lietuvybės, išlaikymo ženk
las? Mėlynom akim, šviesiais! 
plaukais, lietuviškas kraujas jų j 
gyslom teka, lietuviškos širdys | 
plaka. Ir džiaugias tėtis ir ma-1 
ma, kad jų vaikai lietuviai, nu-Į 
sišluosto ašaras senelė, kai anū- į 
kai šokio sukūry ■;
prisiminusi ir savą jaunyste). Ir 
kas gali užginčyti, kad mes ne- 
skelbiam pasauliui — mes lie
tuviai, mūsų kraštas Lietuva, 
mes didžiuojamės tuo, matot, 
kokie gražūs mūsų tautiniai šo
kiai, kokie puikūs mūsų tauti
niai rūbai ,ne, jų pirkti negali
nga, jie niekur neparduodami — 
juos reikia rankomis išausti ir 
kainuoja jie, na, taip, reikia] 
būti lietuviu, kad tuos rūbus 

turėtume — aiškinam mes ki
tataučiams. Ir atsargiai sude-

PERKRAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chare* 
ir VISA korteles.

A. ŠERĖNAS. Tbl. 925-8063

SOPHIE BARČUS 
<AOU<> 4SIMOJ VALANDOJ

WOPA

,*Lietuvo8 AkUr

Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje.

Mirė 1981 m. liepas 31 d./12:30 vai. vak-, sulaukęs 
S2 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, M ari j airholes aps., Gu
delių vis. .

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Eglė Zabarauskfcitė ir Kris- 

tina Kazemek su vatu Edward bei kiti giminės, draugai ir

kė visus apylinkės gaisrininkus 
ir policijos mašinas gaisro ge
sinti. Ar tai tuo yra keliamas 
Lietuvos vardas? Argi būtina, 
grįžtant į savo ka.nbarius 3 vai. 
(ir vėliau) ryte “dainuoti”, kiek 
gerklės ir plaučiai išneša? Juk 
tam pačiam viešbuty yra ir dau
giau žmonių ir nevisi lietuviai, 
kurie galėtų suprasti, kad mūsų 
jaunimas džiaugiisi' ir linksmi
nasi po gerai pamykusios šven
tės. Tikriausiai grįžtame Į sa
vus namus tyliai, kaip pelės, kad 
neduok Dieve ,tėvai neišgirstų.
Ar būtina koridorių pakraščius 
nustatyti tuščiomis alaus dėžu
tėmis ir degtinės buteliais (kas 
nors turės juos srrinkti) ir juos 
kartas nuo karto papardant, kad 
tuščiam koridorių‘ geriau skam 
betų. Ar daug prisidėjom ge
ram lietuvių vardų garsinti, kai 
tie patys viešbučiai, kurie turė
jo pakabinę parašus “Welcome 
Lithuanians”, sakė kad lietu
viams daugiau nenuomos? Ir 
tai daro mūsų p; Joriu tėvų pa
dorūs vaikai. Garsinkime Lie-

VYTAUTUI JACKŪNUI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

CRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai z

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

•W

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

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

---------------------—----------------------

y VASAITIS-BUTKUS
u

1446 South 50th Avenue W
Cicero, Illinois 1 p 

Telefonas — 652-1003 71 •>

jo žmor.ai Valei, broliui Juozui Lietuvoje, 
bei; artimiesiem^ 

t reiškiam r* ‘gilią užuąjautąHr kartu liudtae.

3101

AVERJKi'S UETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
FLORIDOS KUOPA <

'hrktervs. giminės.

įsivarai
5 — Nujiesoa, Chicago, 8, DL

unfi nuoširdžiai kviečiamai dalyvauti 
paskutinį patarnavimą ir atsrsviei
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Žagare atidengia savo praeiti
Vieniems Žagarė. — tai par

ka -s kitiems —žaga^yšnės, tre
tiems - Žvelgaičio piliakalnis, 
Svėtės atkrantės ir garsieji 
ozai ir t.t,

Livonijos kronikose pasako
jama, kad XIII arriž. pradžioje 
Ry^*) bandė užpulti galingas, 
turtingas lietuvis Žvelgaitis, su 
savo kariauna Ir tik Rygos mie
stui atsiprašius, midumi pavai
šinus, Žvelgaitis su stipria ka
riuomene pasitraukęs į estų 
kraštų.

Netoli
kalniai — Žvelgaitis ir 
vė.

Abieju piliakalnių teritorijo-1 
se randama lipdytinės ir taip' 
pat žiestos keramikos, monetų, i 
žalvarinių įrankių, geležinių iet-

□ienų.
1769 metais Žagarės apylin- ' 

kese prasidėjo -didžiąsias feo
dalinės epocho> valstiečių suki- ‘ 
hmas Lietv’oje- Nadodamasis šio ‘ 
sukilimo medžiaga, Balys Sruo- 
<Ta sukūrė drama “Apyaušrio 
dalia”. «

XVIII amžiuje Žagare iškilo 
kaip svarbiausias prekybos ceu-’ 
t.as — Siaurės Lietuvoje. Į mu
ges suvažiuodavo pirkliai iš Ru- 
>ijcs, Vokietijos. Anglijos. ;

Žagarės reikšmė ypač išaugo '’’ai- ryto (tuojau po sumos), o 
Žagarės yra du pilia-jXIX amžiaus pabaigoje, Spar- 

Raktu- čiai pradėjo augti ir gyventojų

XIX amžias viduryje Žagarė 
ir jos apylinkės atiteko grafui 
Naryskinui. I

Dvarininkai gyveno praban-: 
giai, o liaudis skurdo. I

1905-11 metais Žagarėje dirbo 
busimasis me<L mokslų dakta
ras. prof. P. Avižonis. i

i
Po I-;o pasaulinio kar o, nu

tiesus geležinkelio šaką Ryga— 
Šiauliai, pradėjo kilti Joniškis. 
Ties Žacare einanti valstybinė *
Jena atskyrė miestą nuo Latvi-

* ijos. todėl jau 1923 m. jame te-; 
buvo tik 4.730 gyventojų- Liko 
nedidelis provincijos miestelis.:

Žagariecių pasididžiavimas ir’ 
maloniausia poilsio vieta — di
džiausias Lietuvoje parkas. Jo 
plotas 63,450 ha., jame yra 140 
medžių ir krūmų veislių, čia 
auga baltoji eglė, sidabriniai 
klevai, pilkieji riešutmedžiai, 
kedrinės pušys ir daugelis kitų 
retų medžių bei krūmų. Šį par
ką pradėję sodini 1898 metų 
pavasarį pagal bvusį Rygos par-į 
kų ir sodų direktoriaus žymiojo j 
dendrologo G: Kupholto p^o-- 
jekta.

Žagarės vardas įrašytas ir

RIAL BSTAT1 SALA

t i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1

T

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMA1A 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc '

BUTŲ NUOMAVIMAS *
Č MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAM 

€ NOTARIATAS • VERT IMA L

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE .

1529 So. Kedzie Avė. — 778-2231

IŠVYKA | EAST CHICAGĄ

JAV R. L. B-nės East Chica
gos apylinkės valdyba rengia 
gegužinę rugpiūčio 5 <1. (sek
madienį) gražioje K. J. čiurins- 
kų sodyboje.

Iš Chicagos išvykstame dviem 
autobusais. Vieras iš Mar
quette Parko, v Washtenaw ir 
Lithuanian Plaza Court 11:30

kitas — iš Cicero, 15th St. ir 
49th Court 11 vai. ryte. Pake-! 
liui šis autobusas sustos Bright
on Parke prie California ir 44 
SL Išvykstame bet kokiam 
orui esant.

Kviečiame visus pasinaudoti 
šia proga ir linksmai ir nuota:- ; 
kingai praleisti dieną vaišingo
je p .p. Čiurinskų sodyboje.

Vietų skaičius ribotas. Regis
truotis: Marquette Parke teief. 
434-3713, 434-4639 ir 4:14-4645, 
Cicero — 63-5135 ir 863-6492 ir; 1 
Brighton Parke — 523-0148.

Iki

Padavimuose pasakoma kad i 
Žvelgaitis buvo Raktuvės pilies 
valdovas.

Raktuvė saugojui lietinius’ 
nuo kalavijuočių, buvusi tarsi 
rąktas i Lietuvą — taip liaudis ' 
aiškina pavadinimo kilmę.

Pagal kitą pasakojimą, pilies 
kalnas buvo supiltas, o latinų 
kalbos žodis “rakti” (kasti) 
ir paaiškinęs piliakalnio pa
vadinimą.

Žagarės vardas pirmą ’karta 
minimas 1254 m. sutartyje, pa
gal kurią ordino magistras su 
Rygos arkivyskupu ir kapi
tula pasidalino užgrobtas že
mes — Žagarė atiteko arkivys
kupui.

Žagarės miestelis dažnai mi
nimas XV amžiaus dokumen
tuose.

1445 metais Lietvos kunigaik
ščio Aleksandro leidimu, Žaga
rėje pradedamos rengti muges. 
1923 metais pastatoma medinė 
feažnyčia.
p Jau nuc XI amžiaus Žagarė 
dokumentuose vadinama mies
tu; 1600 metais čia steigiama pa
rapijinė mokykla.

■ XVII amžiaus pradžioje deši
niame Švėtės krašte pradeda 
iiugti Naujoji Žagarė, o kaitia- 
įnė krante esantis miestas pra- . _
dedamas vadinti Senąją Žagare, vo pastatytas sunkiais bado me- klubo nanus ir svečius dalyvau- 
jšis pavadinimai išliko iki šių tais. ■ • ti ir paremti mūsų klubą.

RfiAL ĮSTATO FOR iALl
Ibhm —- P«rdaviBwi

1212 W. Cermak Road Chicago, DL r TeL 847-7742

malonaus pasimatymo.
Apylinkių valdybos ‘ 

-------------------į Me'iniwisuotinis dr-jos nariu
— Chicagos Lietuvių Pensi-j susirinkimas

ninku draugijos nariai gių metui Draugijos valdybos nutarimu, 
rugpiūčio 4 dieną, 9 vai. ryte, Į- metinis visuotinis Union Pier 
iš Fieldhouse, esančios prie <>5j Lietuvių’draugijos naru susirin 
ir Western išvažiuoja į Beverly ■ kimas, kuriame bus patiekti 
Shores, Ind., pas Kazimierą Po- Į valdybos atskiru pareigūnų veik 
cių vasaros dienai praleisti. Kai-į les cei atlikto darbo apyskaiti- 
na $4.50. Telefonuoti 778-4595 '. niai pranešimai, 1984 — 1985 m. 
arba 778-1536. Valdyba.. kadencijai renkami dr-jos val

domieji organai — valdyba ir 
. kontrolės kcmisija,aptartos atei

' — Šakiu Apskrities klubas ^'eS1Xe^°S. etoje
‘v. .-v. i j skelti klasiniai bei pasiūlymairengia gegužinę rugpiueio o-ta ■. , • ,. I j. Tr ” Xa-- 1 'ir paskirstytos metines aukos

Žagarės vardas tašytas .r Lie ^salėje, 24.,a ėst j lietuvybės laik^mo boi
tvos kultūros istorijoj, čia 1935- 4'tt.gatve Prato 12 valanda. | reifcaiams į ks m ėjo m 

j.AtstoĮę klubo na r.ai ,r vK1 d 4 _•
tuo.: švėnai bus pavalanti labai ska- ..Gintqr0*j. teIj

niu lietuviškai gamintu maistu. I nną *
IVeiks baras ir bus dovanų lai-!

§įaU_* mėjimai. j' Po susirinkimo, tose pačiose
etrv^ntis x , patalpose — vasarvietės valgvk-

gale-1 Šokianis Ewaldo KnoUJoje- metine draugijos narių 
-1 . .. orkestras. į vakarienė.

NSuoširdžiai kviečiame visus

1940 m. veikė pirmasis Lietuvoj ; 
spaudos muziejus, įkurtas 
metinio Žagarės progimnazij os 
direkt. Jono Kirlio.

Badž’avos laikus mena 
rinėje myesto pusėje 
vėjinis mūro malūnas su 
rijomis.

Pasakojama, jog malūnas bu-:

Valdyba

UN!ON PIER, ft’ICH.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.Kviečiami, jau dabar ;š ank
sto, visi Union Pier Lietuvių d- 
jai priklausantieji nariai susirin’9 butu mūrinis. Labai geros pajamos, 
kime ir vakarienėje būtinai da-' ^elis butas savininkui. Geras inves- 
Ivvauti. į _ -------

Dr-jos korespondentas.. su 8^^ Pelningas

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
— BA7 Fo Chicagos Apskri- Nebrangus.

ties ir skyuų tradicinė gegužinė 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. 
Jaunimo Centre.

Rengėjai maloniai prašo visą 
lietuvišką visuomenę jau dabar 

1 pradėti aukoti dovanas (fantus) ■ 
laimės šuliniui^ir didžiajam dė-į 
vanu paskirstymui.

. I 
Fantus (dovanas) prašome; 

įteikti skyrių valdybos nariams! 
arba atnešti į BALFo Centrą 
2558 W. Lithuanian^laza Cf.,: 
Chicago, Ill.

Norint, krd dovanos ^ūtų pa
imtos iš naikių, pra^eš^ skam
binti 776r7582.

Rengėjai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

-Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, $r»ll9 

MTintuotai ir s^žinlnsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! "

4514 S. Talman Avi.
r . TeL 927-3559 .

ŠIMAITIS REALTY

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkaim^

Kreiptis: A. LAURAITIS ?
4651 S. Ashland Ave^ i

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

Nuomos
RENTING IN GENERAL

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
. Tel: 436-7878

M. ŠIMKUS
Notary Public - 

INCOME TAX SERVICE

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

knygą apie

53.00

3

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
U T T IT ū T;T A »

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

DR. (ANTANO J. GUSENO RAŠTAI<
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, riiuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminiznuf.

Dr. A. Ons*ea — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 190t 
metų j vykius, Jablonskio ir Totoraičio jrutina dienas h 

__ ___________________ $8.00
Dr. A. ]. Gnsaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata fr 

grožis. Į Kietais viršeliais________________ f4.00MARUAMPOLeS karo mokykla
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

Drt X J. Gossen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
BMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___ $2.(M
Gatsn taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Ček| arba 

money orderį prie nurodytos kainos pri- 
| diedui 81 persiuntimo Klaidoms

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

JOHN GIĘAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ;ib-d700

4259 S. Maplewocd, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

—

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Homeownersinsurance 
Good service/Good pt ‘

F. Zapolis; Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, lit 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
5 vai- ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4 
h pagal susitarimą.

* TeL 776-5162 
2649 West 63rd Strwt 

Chicago, HL 60621

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. \ *-

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
Knygos kaina — $3.95 (su pet- 
siutimu).

-

ADVOKATŲ DRAUGIJA

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

KAINA •—< $17. fPerriuntiirni pridėti $1J

The most aspirin you 
can buy for your' 
arthritis pain. 
Most effective buffers 
for vour stomach.

Chloflo, HL 6062$ 

TeL: 778-8000

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: r 

Nuo 9 ryto ftn 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal furitarimą.

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

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

DON’T set hil 
world on fire


