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Baltijos valstybių atstovų pasitarimas ir 
pasimatymas Valstybes Departments
š. m. rugsėjo 12 d. Vašingtone buvo susirinkę Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos atstovai — S. A. Barkis, A. Dinbergs ir E. Jaakson, 
atvykęs iš New Yorico.

, Jie pasitarė aktualiais klausimais, paminėjo 50 metų sukakti 
Pabaltijo Santarvės sutarties, pasirašytos 1934.9.12 d. Ženevoje. 
Rūpindamiesi aktualiais PabaJtįečiams reikalais jie tą pačią dieną 
lankėsi'Valstybės Department e, kurduos priėmė Mark Palmer, 
Valstybės Sekretoriaus padėjėjo Europos Reikalams 'pavaduo
tojas, su kuriuo kartu buvo Dale Herspring, Rytų Europos Sky
riaus direktoriaus pavaduotojas, John XV. Zerolis, Baltijos sky
riaus vedėjas, Ms. Man’ Beth West ir Ken Hiliar.

VLIKo SVEIKINIMAI IR PRANEŠIMAS
JL rLlYllJlVlLYLJO LYkJlI VJRIjOLI

- t 1 
'VLIKo pirmininkas dr. M. Bo- į Victoria Jacobson, Amerikos j 

belis, negalėdamas dalyvauti š. Lietiniu visuomenės ir Lietuvos 1 
m. liepos 21-25 d. Caracas, Ve- Vyčių veikėja, iš St. Petersburg, j 
necueloje, vykusiame Pietų. Floridos, dalyvavo /I Lietuvos ! 
Amerikos \ Lietuvių- VHI-ąme j Vyxiu Seime, Čikagoje; ir ?per. 
Kohgrese, pasiuntė VLIKo. sver 
kirtimus, pareikšdamas:

’^..Jūsų visų pasiaukojimas 
ir meilė brangiai kenčiančiai Lie 
tuvai yra pavyzdys ir paskatini
mas visiems lietuviams niekada 
neužmiršti mūsų tėyųąp senelių 
kraštą, ir dirbti — kovoti tol ji

davė VLIKo pirmininko dr. K. 
Bobelio sveikinimus.

Japonu profesorius ieško
Lietuvių Enciklopedijos

Tokyo profesorius Ikup Mu- 
ratcL kurią rųcką lietuviškai ir 
yra vertęs į japonų kalba Done-

vėT- bus laisva ir nepriklauso- laiti ir Baranaūską, 
ma?’.

ik. D.
pirm. dr. 
mas

Krivickas, . Kongreso Er
V„ prašo-. ga

ti anglišką šešiatomę Lietuvių 
ooediją. Ji būtų naudin- 

bet ir Mtiems 
šio ad-

jam,

jos: ban rijoje 
ho su 
aims

resas!^5»T<l 
Keizaį, 
cho,^k<?m^

1*7 Mniąim-
185,\ Ja-

savo laiške 
m. liepos 31

‘‘Jei būtų.proga, 
mahęs perduoti p. Krivickui mą. 
no įabai didelį susidomėjimą jo 
kalbas tekstu.- Jojo kalba buvo 
skaityta kaip pagrindine Rietu 
Amerikos ‘ Lietuvių Kongreso 
kalba ir paskui dar turėjau ptx> 
gos- ramiai vėl peržiūrėti teksią. 
Jame buvo'daug' mums naujos, 
įdomios medžiagos. Ačiū jam 
klausytojų vardu”.

VLIKo sveikinimai 71 
Lietuvos Vyčių Seimui

Atstovai-.įf-rsęj 
dbti amnestija

nori 
visiemsį ūž- 
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Lapkričio 15 dieną Prancūzijos ir Libijos kariai bus atšaukti iš 
Čado valstybės.

VĖJAS NEŠĖ BALIONĄ 70 MYLIŲ Į VAL
Lakūnas Kittinger nori patekti Į Prancūziją gydytis

BEDFORD, Mass. — Pra- 
į1 eito penktadienio naktį lakūnas 

ir balionistas Joe Krl linger pa k i 
lo į erdvę ir pamažu pradėjo Į 
slinkti į pietryčių rytus.

i Balionas nusileido šistirės Ita
lijos kalnuose, pačioje kalnų Į 
viršūnėje. Jis palietė vieno kai- ( 
no pakraštį, bet neužkabino, lei
dosi taip ir pasiekė plokštumėlę. 
Pradžioje užkliuvo už medžių 
šakų ir akmenų baliono rezgi-

Į niai, kur sueina vises virvės, 
smėlis, ir Joe Kittingerio varto-Į 
jami instrumentai ,o vėliau gra- :

* žiai išsitiesė visas balionas.

; Balionas buvo didelis, kaip de 
. šimties aukščio namas. Jis bu- Į
■ vo pilnas helijaus. Bet kai alsi- į
■ gulė, lai helijaus dauguma kla- į 
; p.anais buvo išleista.

Kai rezginės užsikabindavo už j 
: akmens krašto, tai balionas kiek į 
‘pasidaužė. Tada lakūnas susi-į 
į trenkė koją. Pradžioje jam tiek į 

koja skaudėjo, kad jis pabijojo ’ 
didesnės žalos. Ji pirmiausia pa Į 
siekė italai. Prižadėjo tuojau i 
nuvežti į kalnuose esančią arti-

sveikas ir stiprus. Tada jis paJ 
prašė pranešti i Caribu Mass. 
Ten jo laukė keli draugai, ku
rie klausė jo radijo pranešimus. 
Jie visa laika žinojo, kur jis bu
vo ir 
nešė. 
Mass, 
do, s:
nuv?žė į ligoninę, kur gydyto
jas jį patikrino ir paleido.

Jce Kittinger buvo pirmas la
kūnas, kuris vienas praskrido 
Atlantą balionu. -Jis bus įtrauk
tas į aviacijos istorija. Jam bu
vo sunku su savo balionu pra
siveržti pro debesis, o kai pa
siekė mėlyną dangų, tai iškilo 
13,(KM) pėdų aukštumon, tai vė
jas jį nešė po 70 mylių.

Balionas šiek tiek apsistojo 
kai pasiekė Prancūzijos pakran- 
čius. Jis pastebėjo Pietų Pran
cūziją 200 mylių atstanoje. Ma 
tyt, kad žemė buvo įsildžiusi 
orą. tai balionas neskubėjo.

Pirmadienio ryte balionas 
pradėjo leistis žemyn. Ki t linge
rs kartas nuo karto atkasyda
vo klapaną ir išleisdavo helijų. 
Jis planavo nusileisti Pietų Pran

kurion kryptim vėjas ji 
Italai pranešė Į Caribu, 

kad jis laimingai nusilei- 
usilrenkė koją, bet italai

NAUJAME KAJ&DO^ KABINETE 
YRA 6 GABIOS MOTERYS

Pęrntjieras Brian Miilroiiey sudarė 40 asmenų 
L ; . v niinistęrių kabinetą.

OTTAVA, Gan. — Naujai-iš-‘ ko jaunus žmones, bet galinčius 
rinktas Progresyvių Konservato* kalbeli ir ginti vyriausybės plusienieciams.

ždąyt) į^mer^ą^prres 1^01 one- pirmadienį buvo pri-peris, kurios teisintuose^
fiį pradžią.. Tanasr senato ir at-į ____1 _ r n
stovų rūmų ’komitetai, bet neri
susitaria.

j — Antradienį aukso 
kainavo $326. 5

uncija

- Pirmadienį Jeruzalėj bu
vo sužeisti 5 žydai, važiavusieji 
žvdu busu.

Ligoninėn jis norėjo patekti, I cūzijoje, bet. balionas nežiūrėjo 
bet jam nepaiko, kad jį-žadėjo i jo pageidavimą. Jis pakilo ir 

’ perskrido kiton kalnų 'pusėn ir
— - I ‘ reikalavo, kad vežtu į. prancūzu ! atsidūrė Italijoje.

sūnų sužeisdami. Tėvas nušau- iigOnirę. ? jis ž.;n€j^ kad Pranf ‘ 
tas, bet manoms, kad sūnūs pa-j CQZįja vi$ąi netoli. Jis 
jėgs atsigauti. * prancūzų,erdve ir turėjo ryšius

Nušovusieji užvedė nmtocik-i 
lūs ir nuvažiavo. Policija jų ne- 
pagavo ir neturi jokių duoma 
riu.

j ‘.nuvežti į-italų ligoninę. Jis Į} 
: darni jį vietoje, o po 22 metų

r jų partijos premjeras Brian nūs. Jis pasirinko 6: gabias mo- 
fc. mokėjo 

saikdintas premjero pareigom, mykusiai ginti savo bylas.
NESTOVI EILĖJ
NEGAUSI VALGYTI

skrid
Jce Kittinger gerai jaučiasi, 

sveikas. Kittinger pirmadienį 
pasiekė Biaritzą. o antradienį

Naujame Kanados --.kabinete 
yna 6 gabios moterys.

‘Premjeras Brian 
sudarė 40 asmenų .minrsteriuc.

Mulroney 
ka

sena 
savo 

ka

prisaikdintas didžiojoje

KALENDORftLIS

kur
Zuzana, Girvinas, Praurimė 

| Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:54Popiečius Joną- 
jį pasitiko tū k 
tifirų sentikių

o vakare jis jau buvo sudaręs 
nauja konservatorių kabinetą. 
Jis pats priminė naujiems kabi
neto nariams, kad jie yra kon
servatoriai, be to beužtenka. Jis binetą. 
pastebėjo, kad -jie privalo Į)ūtil 
progresyvūs. Jei jie tik konser
vuos senus kabinetus, tai kraš
tui naudos nebus, bet jie priva
lo įvesti naujovių pagerinimų.

GUBERNATORIUS PRISAIK
DINO PREMJERĄ

‘Paprastai valdžios perdavimo 
ceremonijose dalyvauja buvu
sios vyriausybės atstovai, bet šį 
kertą nebuvo nė vieno liberadų 
partijos nario.

Premjera prisaikdino proku
ratūros tarnautojas, o ceremo
nijose dalyvavo gubernatorius 
Jeanne Sauce. Be to premjeras 
buvo 
s.Jėje ,kur kabojo karalienės 
Elzbietos Il sios ir princo Pilypo 
paveikslai.

Premjeras Mulroney parin-

ČADAS LIKS BE 
SVETIMŲ KARIŲ

PARYŽIUS, Pr. — Prancūzi
jos užsienio reikalų nrinisteris 
Claude Cheysson vakar prane
šė. kad nuo lapkričio 15 dienos 
iš Čado savo Įdarius atšauks 
Prancūzija ir Libija.

MinisteiSs Cheysson praleido 
praeitą savaitę Libijoj, Tripoly
je ir visą dieną tarėsi su Libi
jos valdovu M. Chadafi. Jis pri
ėjo įsitikinimo, kad bus geriau
sia, jei šioje Centro Afrikos val
stybėje nebus-kitų valstybių ka
rių. Jajn pavyko susitarti su 
Chodafi, kad abi valstybės at
šauks visas savo karo jėgas.. Sv? 
timų valstybių atstovai galės ste 
lieti, leaip Libijos ir prancūzų 
kariai išvažiuos.

CHICAGO, Ill. — Viena 
Ghicagos lietuvė iškvietė 
anūkę iš Lietuvos į Ameril 
sumokėjo kelionpinigius.

Chicagoje seniems žmonėms 
duoda vakarienę. Senutė atsi
vedė savo anūkę, kad pasakytų. ’ 
kaip amerikiečiai pamaitina se-‘ 
nas moterėles ir vyrus. Ameri- i 
koj nereikia laukti eilėje, nes 
seneliai privalo užeiti anksčiau 
ir išsiimti pietų kortelę. Už ją 
mokėti nereikia.

— Ar Vilniuje 
lianų vakarienę ?

šu prancūzų s te lėlėm. Jis bu- nusileido Biatritzo kalnuos?, 12 
vo įsitikinęs, kad prancūzų Ii- i.mylių nuo.miesto. Iš ’Amerikos 

! goninės geresnės, švaresnės. Ita- įjtuliją jfe skrido 7^ valandas, 
j lai pradėjo šypsotis.
i Jiems besiginčijant, pasiektai karo lakūnas. Gavo kel 
•ligoninė. ; Gydytojai patikrino; dalius Vietnamo kare. Dabar su 

; sutienktą'lkoją, patepė itališku i šeima gyvena Orlando. Fla. ‘ 
ligoninės skysčiu, apčiupinėjo I 
visus kaulu-s ir kauliukus, aprai-

jį šojo ir pasakė, kad gali eiti į
Prancūziją.

Niekas jam nebuvo sulaužy
ta. * Iš viso jam ligoninėj būti 
nereikėjo. Iš ligoninės jis išėjo, gų sienos taisymo darbams*9

-Joe Kittinger buvo Amerikos 
is me-

— Kinijos vyriausybė nutarė 
pritaisyt: 3,1.00 mvliu turinčia 
Didžiąją Sieną, kuri- vietomis 
apardyta ir sugedus. Valdžia 
neri pasiskolinti Amerikoj pfnj-

duoda sene-
— paklauė

NUŠOVĖ GVATEMALOS 
DEMOKRATŲ VADĄ

GVATEMALA, sostinė. — Prr 
madienio popietę Gvatemalos 
centre du motociklistai nušovė 

■ demokratų partijos vadą Rami- 
) ro Quejada Fernandez.
I Du nepažį-tami žmonės mo- 
• tociklu privažiavo prie šviesos 
I sustojusio automobilio ir palei- 
i do į Ramiro Q. Fernandez po 
kelis rėvolverio Mvius, užmuš-

senutė .
— Ne. Vilniuje 

liams neduoda dovanai. I
— B?t girdėjau, kad Vilniuje 

reikia stovėti prie maisto krau
tuvės.

- 0 kaip maistą gauna seni 
žmonės, ligoniai, kurie negali 
eilėje ilgai stovėti. j

— Jie nieko ir negauna, — at
sakė Amerikon atvykusi anūkė.

_______ ___ I—————— į.
— Praeitą savaitę britų karių 

daliny. manevravo Vakarų Vo
kietijoj. Žygiavo i Braunshve- 
gą ir S’^en miestą.

n ekas scne-

—Premjeras Peres prašo pro. 
zientą Reaganą p.skirti dieną, 
kad jį galėtų priimat4 ir pasikal- 
tėti apie Izraelio ūkį.

— Praeitais metais jauna San 
Diego, Cal.. moteris gavo naują 
širdį, o praeitą mėnesį ji jau 
pagimdė kūdikį.

Lakūnas Joe Kittinger 
Italijoje, netoli BiariUo.



—- — Him w. —. r ,n ■ ■>— - • TT~ Atėjo jaunas, bailu Sveiku a p-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS ]| sk,,po '*
— Kuo galėsiu pagelbėti tams 

tai? — jis ištai-ė.Dėsto šio skyriaus redaktoriai

K RISLAS
MIMOBESKA

Medicina.
Sve;katcs mokslas žengia, ir 

F gos išblaškytos pūva patvoriuo

Tai džiugna žmones.
Buvome maudytis. Kūnas iš

mirkęs, ir jautėmės Raip išvys
tyti.

Viesulas.
Išlipus iš karo, vėjas susisu

ko ir man į akį įnešė baisiai ašt
rų krislą. Akį rėžia, ašaros tvins 
ta, ir aš ne tik neapsakomą 
skausmą kenčiu, bet ir pažengi 
negaliu. Nematau. '

Veste mane parvedė, bet ir 
čia aš Schu vietos nerandu.

Anelė.
— Kas tau? — ji tarė. — Ko.

Aš bijau ir 
pirštų neki-

susukau. —

Trecias sykis.
Ir vėl vakare žaibas perbrėžė 

r dangų. Viesulas verpetais su' 
sisuko ir vėl akį rėžia krislas. 
Niekur jokio gydytojo negaliu 
prisišaukti.

Plaunu vandeniu, gal išbėgs, 
liet kur tau!

Žinau aš dabar tą didelę medi 
riflos paslaptį ir aiškinu Daivai, 
kaip padaryt.

— Ne, tarė. 
iŠ prie tavo akies 
siu.

— Viešpati?! —
Ka p baisu!

— Kentėk, — tarė — Ryt nu- | 
I 3isi pas daktarą. j
Į Kenčiu. ' ‘

Ir pragare gal.nebus taip haf
ni, kaip kad dabar leist - naktį;

krislu akyje.— Krislas, — ištariau. —4 „ '
A • i -i_ x • - - i Rylas. . . ’>Rastas i aki įkrito, rr as neran-f / v . . > — _ •_

, ' ‘ -*/ I‘ Jau sviesu,-ir.as visa:-UaMtiy-*du sau vietos. . » .. ... - .. . .. /Tą/ ' \ . įv. . . , * .. L . Ibe išeikvojęs įsejaui ••-i.Tigcfejfie.’-.— Nenusimink! — ji tarė. — į,/ . -A v . I Tarpduryje sutikau‘ ’slauge.- 'As tave sgelbesni. J • - A ••-*
Gelbėk? — pasakiau. — Da-J 

bar man pasaulis — tai ūkas ir į 
skausmas.

— Turėk kantrybės, — pasa
kė. — PasauRš' vėl bus gražus.

Ji greit susirado vatos ir šipir 
liuką ir ant šipuFiuko apvynio?! 
jo vatą. 1 
blakstienos 
šų. Paskui lyšt su Bayo mini 
liežuvėliu, ir man pasaulis' 
švito .

dabar ina

KETURKAMPIS PASAULIS

Jis iš kišenės išėmė geltoną 
plastikinį virbalą. Tokį pat, kaip 1 
kur mergos koj-ines mezga. At
istojo už manęs. Aš turėjau at
siloši. Jis kietai mane prisispau i 
dė pri? savo pilvo ir su virba ’ 
!u. makalojo akyje.

Skaudu.
Kenčiu ir žinau, kad 

ne gydo.
Paleido.
— Ar geriau?

■— Gal...
; x Atsisveikinau ir einu sau no* 
ų užrietęs. Reiškia, pagydytas. 
Kadangi medicinos mokslas to- 
Ir pažengęs, tai ir gydymo me
todas kitoks... Bet eidamas na 
mo, jaučiu, kad daug blogiau, 
negu pinna.

Kturkampis pasaulis, kad būtų, 
Tai turėtų visai kitą vertę, 
Tada žmogus galėtum nugriūti 
Kur nors j Paryžių pro kertę.

Kad pasaulis būtų keturkampis, 
Ne toks apvalus ir be galo, 
Tai galėtum kasdien pro kampą, 
Kremliui vodką nušluoti nuo stalo.

Kad pasaulis būtų kvadratinis, 
Tai išvystumei tu vieną rytą, 
Kad koksai skudurėlis šilkinis 
Net | patį saloną įkrito.

Kad pasaulis būtų kaip kubas, 
Tai priėjęs prie žemės krašto, 
Tu nukristum j Romą ar Kubą, 
Be visokių protekcijų pašto.

Betgi žemė yra kaip kopūstas, 
Kaip bobelė kokia apvalaina, 
Ir taip žmįogui kur nors benusprūsti, 
Nuo šios žemės centrų neišeina.

Dr. S. Aliūnas

as galėtų in-a .pągelhėL 
ištariau. • į /

Ji lyg nusigando^ Tnr būt mą< 
lė, kad aš beprotis:•//’- 
'— Kasjums? .4-paklausė.
; — K risiąs a kyje, — atsakiau-

•• " /• -- "Z ' > f ’ " -* \ 7 r- •

(Erai, =*/ >tarė>M/Eik tūp 
TA .. i coridorhun. Paskui nasūk/po.’cfe'.Pnde.o pirštuką p.nej _ . . vv-/^/..,;/1 .. . . i-sinei. A-ej suk .poi ;r suka, verčia i vm-f. : .. , \‘ j arpisis\zėmyn/-Įr pjtniatyą/ąnlį

- į Jura užrašą Emergency/ Eik,, ii/ 
'.ra jųrns/ pagelbės.-

Einu
1 pasiptio^u^teiH;ge/sto« 
į prie stalo, ‘

— Ko .jūs norite?-—tarė. < / 
. —. KrisŪs akyje, ąlsakiąu/ 

♦Dabar jį. paklausė. kiek\man' 
metų.. Kokia liga mano/tėvas, 
irgo. .Ar aš vedęs? Kiek .vaikiu 
oriu? Ar sveika mano pa'ti? Ar? 
iš dirbu ?. \ • ;
Viską surašė.' :

— Ačiū- — pasakiau.
— Ar jau? — dar ji ištarė

Jau. . -
Ji apsisuko ant kulnies ir n u-; 

ėjo sau. Aš pagydytas. Nega
na to, kad Įjagydytas .bet ir me/.1 
dicinos praktiką sužinojau. Ir 
aš be b 'iinės. Jei ir kitą kartą 
nelaimė atsitiktų, žinosiu, kaip; 
gydytis.

■ r-i

Laikas slinko.
Ir vėl būnant lauke, verpetas*! 

susisuko ir vėl į akį įnešė baisią! 
dulkę. Ir vėl aš šoku į aukštą.

Anelė ?
Ji ištekėjo, 

dingo, ir jos
Dabar aš 

daktarą. Jis 
suka vatos
buko, žinau, kad ir jis išsiims iš 
dantų pypkę, ir savo storu ir

ir Dievas žino, kur 
čia nėra.
greit nuėjau pas 
irgi, kaip ir Anelė,

i

*

, Pagydė? — paklausė D|ii- 
va.

Velniai jį žino! — atsa- 
! kiau. Toks kukurdvelkis pa-
indcalavo su virbalu akyje, ir 
?labar daug blogiau.

Eik į aptiekę. — tarė Dai- 
■įza.'—Man Inlvo* įkrtę .tai žy- 
dSis, aptiek orius, toks geras, ir 
^iškrapštė.- 
/c Emu ir čia/

Akis , suvargiiite. Dulkė nugrūs- 
ą neturiu įrankių ir negaliu pa- 
fėibėt ' . .

ttful -^ištariau sau.
/į,Vėl a sšpainie: .
i tare< Daiva. —

ejp?
;A/4:'Ne.. — atšakiau. — Nu-- 
grūsta toli. • •
' / ®um‘ toliau.; -:‘c J • ' ' ' * *
i- Dabar ąš nuėjau į Medical- 
:įhan 'akinius parinko. Na, eis 
^ąi/ tikrai padės.

Nugrūsta , per to Ii, —tarė.
IŠMvėdė pro (Kiris ir parodė 

pirštu Maryland General Hospi-’ 
zal.

Jau aš ir čia.

— Gerą dieną, Maiki. .— — Norėčiau, bet, žinai, turiu
— Graži diena, bet tuoj bus būti mokykloje, Tėve

li žiema
— Dar negieit bus. Aš noriu 

tave paklausti vieno dalyko, j 
kas man atrodo kvepia apgau
linga propaganda.

— Kckia propaganda, Teve? 
Gal turi galvoje prezidento rin
kimus. Piliečiai gerai painfor
muoti rinkiminės kompanijom 
konvencijų metu. Teks tik bal
suoti už vieną kandidatą iš d vie 
Jų — už Keaganą ar Mondalę.

Ne apie kandidatus į pre
zidento vietą aš noyiu su tavim 
pasikalbėti. Noriu žinoti, kodėl 
evangelijas Billy Grams nuva
žiavo į Sovietų Sąjungą antrą 
kartą po 1982 metų vizito pa
mokslų sakyti. Kaip čia dabar iš 
eina? Komunistai vykdo ateiz
mą ir tuo pačiu kartu leidžia

— IRi pasimatymo, Maiki!
.— Graži diena, bet tuoj bus ir

tinai savo sapną:
— Šiąnakt sapnavau ,kad mi

riau ir nuėjau į pragarą...
— Iš ko sprendei, kad tai bu- 

; vo pragaras? — paklausė moti
na.

— Sienose buvo pakabinta la
bai daug ugnies gesintuvų...

5ję

KAS IŠ ADOMO, KAS IŠ 
BEŽDŽIONĖS"'

.e**

Vienos parapijinės mokyklos 
mokytoja aiškina vaikams^ kad 
žmonės yra kilę iš Adomo?ir le- 

ka^-»ar ponia per daug ’vos. Vienas,n^kinti^i?*rnu'lrau- 
kęs pamoką,’ prašo balko. *

“Tai netiesa” jis pareiškia 
gavęs balsą. /

“Kaip tai netiesa?”
“Taip, kad mes esame kilę iš 

beždžionės, pasakė mano pa-

“Įsidėk sau”, atsakė mokyto
ja, “kad jūsų šeimos giminystės 
reikalai mokyklai tiėra įdomūs’’!

KĄRVELIŲ PAŠTAS

Vienas ispanas, eidamas meš
kerioti, pasiima tris pašto ba
landžius.

Pirmasis tu balandžių prane
ša jo žmonai, kad jis laimingai ., 
atvyko į numatytą vietą, antras 
- apie laimikį, o trečias kada jis 

J . xr V

gris. • '
.. * * s

JIS GERESNĖJ PADĖTY

—Labai apgailestauju, bet tu
riu Dasakvti kad aš išeinu iš +■ - ♦ - V Z

siu namu /-tarė namu tarnas.
v » >. v

rei kalnu ja mŠ jūsų? -
-/ 'jį’-/ v \ , i 

: —Taip,pone. Ji užmiršta, kad 
aš galiu bife kada išeiti, bet da
vinėja įsakymus, kaip kad jums 
pačiam.

BLOGĖJA SAVAITES

PRADŽIA
Kalėjimo sargas žadina my

riop nuteistą kalinį. Jau laikas 
esą eiti į į kartuves.

Rengiasi tylomis pasmerkta
sis. Staiga paklausia.

— Kokia savaites diena šian- 
ien? :'5 . t

— Pirmadienis.
— Pirmadienis? 

prasideda savaitė..
* *

KAIP ATRODO PRAGARE

llld. V M -a. x

pamokslus sakyti apie tikėjimą! 
Dievu bei religjją.Net pradžios 
mokyklos vaikus bara, kurie ei-. 

ia į bažnyčią. i
—Billy Graham prižadėjo kal

bėti tik apie taiką. Tėve. Koks 
f paradoksas, kai kalba apie tai-

. . . , Į. - . e

KĄ REIKIA ŽINOTI? t
I

— Kai sapnuoji šunį, saugo
kis, kad pats nepradėtum loti. ;

— Kai niežti žandas, gausi 
mušti.... ' . - x

— Kai griaustinis graudžia,' 
nesakyk Perkūnas, trenks. i

— Neimkyk prie moterų, --j 
smirda. ’ Į

— Kai ~niežti nugarą, bus { 
Ketaus. - .į

-- Oro spejikai nevisad? orą j 
Atspėja- Tikras dalykas, žinoti,! 
pakabink lauke virvę, jeigu bus! 
slapia, žinosi, kad lyja-

— Nelysk ten. kur vyras su! 
žmona mušasi, gausi nuo abie <

Merga užrašė, liepė laukt ii 1 
vskė, kad pašauks iš eilės. į 

Sėdžiu ir laukiu. Oras šaltas į 
I korideriu je. Negrai dak tara:

[ vaikšto., čia gali dar peršalti 
r gauti plaučių uždegimą. Jei- 

':fU bslta^is su virbalu krislą nu
grūdo gilyn,. tai juodžiai tikri 
gramozdai, visai akį sudarkys.

Tat aš ko .greičiausiai nėriau; 
pro duris .
; Dabar a šnuėjąų i Medica] 
M t Bu lling. Namas kelių auk-i 

/tu. ir daktarų, kaip bičių avi- 
;yje. l ’ž važias vau į kelintą auk
otą. Merga sėdi prie stalo.

Noriu matyt daktarą An- 
ifersoną/

—- Nematysi jo, — tarė mer-
— Jis dveji melai, k'i muė.

Kepurę užsimauksi na u ir einu 
sau. . . , ,

-— Palauk! — p^šfokė mer- 
vai tą žnrdgų pjaustys; o studeri; I ga.' šioje vietoje dabar yra 
tai žiūrės/kur inivo ttzsislėpuS | dak th ras Bruk.
liga, iy mbkysis. " ‘ . — Kur'jis?

Daktaras / . , Ve! — tarė.

lę, — tarė.
— Penkinę? ‘ *

-— Išsiėmiau makšnelę ir ats 
kaičiau pinigus. Ir ji man pirš- 
u parcelė duris. .Liepė eit ift 

laukt.
Įėjau.

pluoštelį ant šipu-| čia dvi slaugės. Jos ’ tikrina, 
vašių bonkttles, uosto ir mėta 
’’ šiukšlių dėžę . f'

gal būt aštriu .kaip karvės lie-J — Sėsk tamsta, — tarė. — 
žuviu, perbrauks per akį. Be 11 Daktaras valgo pusryčius ir j*-’5’
jis darė kitaip. Jis ir antrą ši" 
puliuka apvyniojo vata. Ant 
vieno šipuliuko vertė blakstie-t 
uą, o su kitu pabraukė per skatb 
dama aki ir rodo man mažytį 
jurdiriiuką ant vatos.

— Matai?
— Matau.

tas krislas (ūks mažas, ir tokia® 
baisias orgijas jis dane akyje.

Didelio neneik, — tarė dak 
taras .

fare. - -.j
atsakiau. — BėL

tuoj ateis. ' > x
; iLaukiu* ' ' . ./?

Žvelgiu pro langą. I)h polici-1 
trinkai ir daktaras požentmiinur-- 
vu, s\ rsai kelio iš Jigoninės.-Į 
iniversilcto rūmus veža negyvai 
hbcęų. Nykus jausmas perėjų 
per m^nu kūną. Reiškia, dakta-'

Ki

J
A-

ką. o sovietai kariauja Afganis
tane ir lenda visur, kur tik ga
li- Evangelistas tik patvirtina, 
kad sovietuose tikėjimas neper 
sekiojamas, jeigu neliečia poli
tikos. Sunku suprasti sovietų 
valdžios sofLtikuotus planus.

— Sovietai visur verda pro
pagandinę “pakliopką‘\ 
ham kalbėsiąs tiktai apie 
o apie politiką nė. Žodžio 
dėl jo misija sdvetams 
din<?a kai toks garsūs ev; 
das dums žmonėms akis.

— Maiki, tu tiesą sakai, bet į autobuso, 
man atrodo, kad monkey busi- niu....
ness. ■ j

— Taigi aš tau ir sakau.•- kad.
|M) Graham, sovietai toliau per-1 
sekms, kunigus tardys, grąsiils, vėk. šuo neios. 
trėmimu ir t.t. As pradedu abed 
joti, ar tik pasaulis nesą verčia j 
aukštyn kojomis t

— Žirai, ką9 Mat bala tą po-1 žodžiu....
^rtiką. važiuokime grybauti 
Marki.

Gra
fai ką.

Istorinė analogija

Mokykloje dėstoma istorija. 
Mokytojas sako:

-Generolas de GauJle yra kaip 
ir Joana Arkietė—Jhatta d’Arc.

Oh, nekaip Jis ir išgelbėjo ’Prancūziją! .

—Kaip Joana Arkietė?— atsi
liepė vienas netikintis balsas. 
—Ką sakote? Okada jis bus de-

Mažas berniukas aiškina mo- ginamas ant laužo?

SPACE AGE COWBOY
nan ■

ngel'-i hi'

i

Jonai

— Lipdamas ar išlipdamas iš • 
.galvok apie kiše-1

— Sapnuoti gražias moterų 
:<>jas, reiškia pavydą.

— Kai šuo Icįa, nebėk. Sto-

3 zv 77^ rne spage. 
H AGE, A^UP-TO-D>ATE
I KIND OP WESTER 
J PAG TAKEN OvEJEa.

gon

e Illin<
rugpučio
ick< rdus,

įjDjti į’nF. ^2 -r\
rr.p£
3du

— Žvaigždės danguje yra tik
ros, o ant žemės, dirbtinos.

— Dievas motelį apdovanojo ’ 
' . -Ii

— Jėgų tavo skrybėlė didelė. r 
tai galva rhaža.

— Sapnuoti bet kurią Lietu- i 
^ių Bendruomenę, nieko gero j 
nereiškia.

— Homo seksualų atsirado; 
taip daug, kad organizacijas kū- j 
ria. vyrai nestoja auskarus. O 
k<i p su grandine ant lūpos?

— Kai sapnuoji katiną, rėš- 
augotis pletkų 

( į ir blogu liežuviu.
_ _ r ___ I — MriksHrdifkai sako: Itegy- 

^laukų kirpika«t j venk

Dabai- aš ir žengiu tiesiai pas j 
ib . . į-/ I

— Stok! — pasakė. I
Sustojau. . j
tMfef irMA.i rtiaho Vardą j 

b^t aš turėjimu rtMžiytrt- Ulteip j
jai galt#. JI pavardėj Ma kad reikia 

ncpnTššyį. t ‘...................į
Daktaras pa^Mbdlfio į bikią, 

nat kėdę, kaip |
tukją Jttšb prlė akiei j
Ila^TTo vMdų. iV pa s u M- [

lerigva. Aky užlipdė ir liepė 
čia pat žemai nueit į aptiekė į 
va?stų. Receptui perešė du. l’Ž- 
nxAėi®i» penkinę. l:ž 
tik tris dolerius ’ »

viena®, $u4r&rt drtf^ą 
draugę, būsią gei 
miad Pabandyk su 
"i kur

lai petį 
loiurs

<rvtitts neffalifM

procesą pfltarf nerti k-ja
'M... i;

<*=»C4

VA PKPgcr 
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-Prieš šimtą metu kelięnė Nemunu
dies menininkų ornamentuoti 
baldai. Pro langus — nuostabūs 
vaizdai į Nevėžį, Nemuną, Ihi- 
bysos link. O i’audvnos rūmų 
sienos puikia derinasi su dide
liu ąžu’jų parku, č a pat am
žių nepaliestas žvalgosi piliakal
nis, kitas ^trečias. Ir visi jie api- 

-ailpteli legendomis ^padavimais.

Gelgaudų .pilis

Zapyškyje V. Milašcvskis su
sipažįsta su žmogumi, žinančiu 
di.ug padavimų ir legendų; ir

I pasakoja, kad dar pagonybės 
laikais čia buvusi lietuvių šven
tovė. garsiasia Žemaitijoje ir 
Lietuvoje. Povilas Sapiega 1530 
m. ant pagonių šventyklos pa
matų sumūrijo gotikos stiliaus 

j raudonų plytų bažnytėlę. Ta- 
■iau bažnytėlė palikta Nemuno 
valiai. Išsilieję vandenys užlie
ja vidų, plauna ir gadina suolus, 
altorių. Jis matė bažnytėlėje ir- 
ilnio galvą, išiirožtę iš medžio, i 
pritvirtintą prie sienos geležinė- Į 
mis grandinėmis. Ant elnio ra-! 
gų stovėjo medinė statula. 

1
Atvykęs į Vilkiją, svečias do-1 

mėjesi jos istorija. Jis rašo, kadi Je- 
bažnyčia didelė ir graži, goti-t “Vingiuotu, žolėmis apžėlusiu 
Ros stiliaus, Zigmanto Vazos sta j keliu kopiau į aukštumoje esan- 
tyta. Čia paf piliakalnis. Ant-'^ terasą, kurioje stovi šis pa- 
jo 11 a. pabaigoj stovėjusi tvirta ‘ stelas. Visa ši vietovė vadma- 

, lietuviu- pilis. 1388 metais kry-; Žemoji Panemunė. - toliau 
žiužiai, puolė Vilkijos pilį. Lie-j rašo svečias. — Nuo seno Pane- 

’ '' ‘ ‘ ; : - Į inunė priklauso Tiškevičiams, ir
' atstovas bll—
vo šios pilies fundatorius. Vie-

; Daugiau kaip prieš šimtmetį 
4? 180.4 metais — Varšuvoje 
lėid-žiarhaš. savaitraštis “Tygod- 
nik - jhiistr'oyvany” (Iliustruotas 
sšvaiiraštis”) išspausdino ke
liautojo ' Vladislovo Mališevskio 
įšjHąd^ūs, kuriais: jis dalinosi ‘po 
Įįelronėjs. Nemunu. ’ Keliautojas 
plaukdamas laiveliu “Žuvėdra”, 
tĮoinėjosi. iAejnnias/; architektū'- 
inniaįs, .kidtijrinials. panemunes. 
pąjriįfrklais, su jais susijusiomis j tuviai narsiai gynė tėvų žemoj 
Ič^ępdomiŠŲ žmonių pasėkoji-j bet, pamatę, kad nepajėgs i§_ivienas sios giminės a 
mąž^^fitiiri^ apyimkįų gi-ožiu. j silaikyti,. sudegino .pilį ir pasl-| 
ibŲįelįdnesįspūdžiai . įdomūs, traukė. Po kuirio laiko pilis vėl j no3e šių rūmų dalyje šiandiena 
dar-dr tuo,, kąd jie apibūdina 
ąnųpinet^matytų istorinių ir kul- 
t®htli paniinklų ,-būklę . > 
“Daug vietos įspūdžių autorius 
skiria Raudondvariui; Jo patiek: 
teis '.duorn.ėnimis,tai vieno tur- 
tipgįaiisių Lietuvos didikų — 
Bęnędikto Tiškevičiaus nuosa-

F.

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

z’ i. gama ilga. Barzdų nuo 
Įmenamų laikų buvo ir to
ri tikruoju vvnškumo ženk

Seniausiomis ir aukščiausio-į 
is pasaulio kultūroms, kaip 
b.Lečinms, asyriečiaps, Baby- 

tonui, persams, graikams, ro
mėnams, galams ir germanams 
barzda galiojo ir kaip aukštoj 
• ar40 p. žimys. Net ii faraones!

iškas lyties faraonai) pri-f 
’o dirbtinas barzdas 
.p galingumui įrodyti.

ciesoriaus Aleksandi d 
d barzdų kosmetika. Jis, ga- 

pra/Jė“c vyrų fri-l 
ir'osi madų eiga, 
reikalas ėjo apie 

barzda, ne taip kokio 
ar proletaro. Pavyz-

laikai galbūt...
Ilgiausia pasaulyje Larahj tu

rėjo Knns N. Etnose!h (USA) 
1912 h Pei 3C m. jo barzda iš
augo 3,30 m. ilgumo.

Ilgiausius pasaulyje ū-us dar 
tebenešioja Masudiya D iš Bcm 
bal. Jo ūsai per devynis metus 
saugo 2,45 metrų ir jų priežiū 
ra jam kainuoja viiš IzO dole
rių metams.

buvo atstatyta. | gyvenama, o, aplamai, pilis sto
* ■ . < • ? j vi tuščia. Čia be didelio kiemo

Bet daugiausia, pasak kelio-, su aukštais laiptais ii* daržinė- 
nės įspūdžių autoriaus, vilkijie- į liudijančiomis -apie buvu
siai didžiavosi savo lino audinių Į šeiniininkn di<t\-l>e be <yra- 
fabriku, pastatytu Dobrovolėje.

gyva, pamokanti kiekvieną, kas stūksantį Gelgaudiškį kelionės 
vertina senovę.
Ilges gojuje, pačioje Nemuno 
pakrantėje, stūkso seni dideli' 
rūmai, gražūs paprastumu, pla-1 
čiu svetingumu. Iš gonkų pla- ’ 
tus vaizdas aplinkui. Iš pirmo! 
žvilgsnio atrodo, jog maža gy- ; 
veninio, kad galėtum pasidžiaug ! 
ti, p

Senovės deives įspūdžių autorius pasteb 
kurį laiką (iclgaudiŠk

ir gari
nomas

“Prieš 
buvo 

žirgais

čia
sa-

ežiu’ toks Romos Hadrianas; jo^ 
barzda buvo kelių vergų prižiū
rima ir už papešimą grėsė mir
tis. Jis, bene pirmasis, išgalvojo 
barzdai tepti kvepiančią poma
dą. Kadangi jis paradavo gra
žiui prižiūrėta barzda, todėl sa
vo dvarą apsupo vien barzdo-J 
tais pavaldiniais ir prasidėjo vi
sai nauja, madingų impulsų epot 
cha. 'Kokių barzdų jo dvare ne- Į 
būta; pilna barzda su . ūsais ir) 
be, žandinė, smakrinė, burninė, 
kakli nė. Euvo ir “spamine” va-

GERA SĄLYGA

— Na, kaip, Kazy? Ar jau 
perskaitei knvgą, kurią praei
tą savaitę padovanojo tau ma
mytė?

— Dar ne.
— O kodėl9 s
— Nes mamytė sakė, kad pir

miau turiu nusiplauti -aukas...

GERAS ATSAKYMAS

— Nepatikėsi bet taip yra, 
kad1 kvailystę padarę^ aš pats ik 
savęs paskiau juokiausi.

— Dabai man aišku, kėlko vi
sus metus toks linksmas! ......

MEET THE CHALLENGE!

Rusų caras Petras Didysis 
ėmė barzdų mokesčius nuo savo 
pavaldinių norėdamas šiek tiek 
civilizuoti rusiškos barzdos iš
vaizdą. Kalbant apie proleta
riatą; Karl Marx ir Fiedrcih 
Engels, abu vešliu barzdų savi
ninkai, parašė himnus barzdos

savo eikliaisiais 
jais .o šiandien jis 
šveicariška sie~a. 1 

išdirbama. Ir ši vietovė turi
vo praeities puslapį, ir sis j 
lapis vainikuojamas karo mu- 

igėrėti visu tuo, ką matai; šiais. Ant pilies kalno, vadinto 
Be j erbu r gu, Ba v a r i j i > s k uni-
gaikšlis Henrikas pastatė tvir
tovę, apsupta giliais kanalais, 
reikalui esant, užpildomais Ne
muno vandenimis”.

"Priešingoje, dešinėje pusėje, 
iškyla kiti 

atyti 1 l a. 
iš piešinio, 
pirmykštės

Aplankęs Veliuoną, yp^o 
daug gražių žodžių ir vaizdų su
judęs va dina m a j am Gėdini i n o 
kapui, V. Mališevskis toliau ra
šo:

SERVE WITH PR1DE IN 
.THE NATIONAL GUARD

į garbei. Vėliau proletariatas rasėj 
’ ocifes Leninei barzdelei ir Stalino
i ūsams. O dabar ateina skutimo

šio šeimininko didybę, be gra
žaus ,o šiandien apleisto parko, 

Fabrikui įrengti buvę pakviesti | nįeko nėip°^ūo galima būtų ža-
\retis. B^tajužtąi pati, vietove 
graži, o vaizdai: į’kitą Nemuno 
krantą tiesiog kerinlys”...

Sustojęs Seredžiuje, pasigėrė 
jęs jo piliakalniu ir praeitimi, 
keliautojas pastebi: -

^Šventasiiy. patikėjęs vieti
niam žvejui savo, laivelį, nuvažia 
vau brička į kaimyninę Ilguvą. 
Yra vietų, kur praleidęs ners 
vieną vaalndą, neužmiršti jų vi
są gx’venima: tokia viela — II-

.-T
— toliau rašoma 
raudoni mūrai... 
Mūrai 
beveik

anglai. Pirko iš jų ir mašinas, 
ir kitus įrengimus.

“Dabar vien lietuviai — 
vamoksliai užima žemesnes 
aukštesnes vietas, — tęsia 
Mališevskis, — o jie labai 
būs. Vienas jų, iš pradžių 
žinodamas net elementariausių 
mechanikos dėsnių, išrado me
chanini būda sudėtingoms raš
tuotoms drobėms austi, šio fa
briko dirbiniai buvo eksponuo
jami Varšuvos ir Londono pa
rodose, ten aukštai įvertinti, o 
fabrikus apdovanotas medaliais, 

i Svečio. nuomone, Lietuvoje ,kur 
auginama tiek daug linų, reikė
tų daugiau statyti lokių fabri
kų. Tai būtų nauda žemdir
biams ,o ir lietuviški linų audi
niai vis plačiau garsėtų užsieny-

pilis, jos raudonus .mūfus auk
savo pirmieji tekančios saulės 
spinduliai. Raudonė. —! taip lie
tuviškai vadinama pili4 dėl jos 
raudonos spalvos, į— Išlaikiusi 
pirmykštes formas;1 bokštai ne
sumažėjų, ir tik viei^ siera nuo 
Nemuno pusės sugriauta. Kęs
tutis, Vytautas ir drąsūs lietu
vių vyrai čia kovojo^’Dabar pi- rie 17 a. tapo šios vietovės šei- 
lis yra kažkokio svetimtaučio mininkais”. 
nuosavybė”-. ■ į , ± .. . ,' . .. j Į _. Autorius Apie kairėje Nemuno puseje _ .v.‘ į . Gelgaudu
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir-turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti- jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. -• / ^ * • \

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS" MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. \

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
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mis.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
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For constipation relief tomorre^ 
j reach for EX-LAXtonight <

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is^ 
•‘The Overnight Wonder?

Read label and folio* 
directions. 
C Ex-Lax. Inc.. 19S2

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
II tomas   —--------------- ——..... ........... —

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.----------------------- --- $6,00

$6.00

$5.00

$5.00

iko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ______ __

Janinos Narinės, TRYS IR V LENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. -------------------------------

J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. ................ ...........a—---------------------------------- —-

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Rl. 606(1$ siųs-

e čeki ir pridSkte dolerj persiuntimo Mlaidoma.

$4.00

parašė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada tr 
pot kur. bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kuh. Jauniam tr prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

(alca $23. Kieti vMeltet Paltu H.

CES 8. Halsted St, Chicago, CL HOBBS
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Afganistanas kelia rūpesčių Kremliui

Afganistano keliais, miestais, uitais, kad neįkliūtų Sr 
neturėtų bėdos. Rusų tankai pfertūs, Afganistano keliai 
siauri, rusų tankai laužė tiltus, tapo pašlaites ir dauge
lyje vietų įklimpo ir negalėjo išvažiuoti. Kalnuose buvo 
šalta. Gyventojai nesikišo, bet kelių jiems nerodė. Jų 
kalbos nesuprato ir jierrfe nebuvo aišku, kuriais sume
timais atvyko į Afganistaną.

Miestuose, ypač sostinėje, policijos vadas suėmė kiek
vieną įtariamą žmogų, kišo jį į kalėjimą, kad' okupaci
jos metu nesudarytų rusams kokio pavojaus. Kabulo 
priemiestyje esanti kalėjimas buvo pilnas, o miesto nuo
vadose nebuvo daugiau vietos. Niekas nežinojo, kas su
imtas ir už ką jis buvo laikomas. Patys policijoj tarnau
tojai nežinojo, ką su suimtaisiais daryti. Paleisti bijojo, 
maisto suimtiesiems neturėjo, o taikyti nebuvo kur. Ru
sai parodė užsieniečiams, kad jie nesikiša j Afganistano 
vidaus reikalus, bet rasų primesta vyriausybė labai smar
kiai kišasi. Rusai paskyrė Afganistanui prežMtentą. bet 
kai tas atsisakė rasų klausyti, tai grupė čekistų Įsiveržė 
į prezidentūrą ir jį nušovė. Kad botų elgiamasi pagal
seną afganiečių paprotį, tai suėmė žmoną ir mažą duk
rytę. Prie naujo prezidento vieton atsivežė iš Rusijos' 

. kitą afganietį, kuris vykdė rusų paskirtų pareigūnų Įsa
kymus.

Afganistane prasidėjo kova ne tik tarp krašto gy-

vieno, kuris ryžosi rusams tarnauti. Jan artėja penktų 
metų pabaigai, bet Afganistane rusai dar neįvedė tvar
kos ir nesirengia iškeliauti.

Dr. Ku Cheng-kang, atvažiavęs i Belgiją, Ostendę. 
apie komunistus šių metų balandžio 9 dieną labai vykusiai

Atiftas Šileikis Čikagos Akvariumas

ANTANAS PLEIKYS

Sovietų karo jėgos užėmė Afganistaną be mūšio. 
Viskas buvo taip paruošta, kad sovietų paskirti žmo
nės kontroliavo Afganistano karo vadovybę, o Kremliui 
ištikimas mokytojas kontroliavo Kabutes policiją. Kada 
sovietų karo jėgoms Įžengus Į Panšerr, nuo sovietų sie
nos vedusį-tiesiai Į Kabulą, Afganistane nebuvo jėgos, 
kuri būtų pastojusi kebą sovietų tankams ir-juos seku 
sieips sovietų šarvuočiams.r, r- »’■ ’ i •

Maskvos agentai nujautė, kad Afganistano gyven
tojai pasirūpins sovietų karo jėgoms, bet viskas buvo 
taip patvarkyta, kad tuometinė Afganistano vyriausybė 
paprašė sovietų Kremlių, kad pasiųstų jėgas i Afganis
taną padėti tuometinei vyriausybei atstatyti tvarką Af
ganistane. Kremlius nepaskelbė karo Afganistanui. 
Kremlius būtų nepasiuntęs savo karių iš Rytų Vokietijos 
Į Afganistano pasieni, jeigu afganiečiai nebūtų prašę 
sovietų vyriausybę atsiųsti karius tvarkai palaikyti.

1979 m. gruodžio- 24 dieną atskridę sovietų kariuo
menės smogikai apsupo Kabulo radijo stoti, nuginklavo 
Afganistano karius, saugojusius stoti, ir tos pačios die
nos popietę nuginkluotus, be diržų, per visą Kabulo cen
trą keli rusai nuvarė Į kareivinę. Sargai nepaklausė vy
riausybės. kuri Įsakė stotyje dežiuruojančiam viršinin
kui pranešti, kad visi Afganistano pasienio sargai leistu 
rusams Įžengti Į Afganistaną. Stotį saugojusieji kariai 
atsisakė tokį pranešimą skelbti ,todėl sovietų kariai nu
ginklavo sargybas ir nuvedė juos Į kareivines. Pasakojo, 
kad jiems gresia karo teismas, pačių afganiečių suorga
nizuotas.

Tuo tarpu Kabulo radijo stotis pradėjo skelbti, kad 
į Afganistaną Įžengė sovietų armijos kariai, pasiruošę 
padėti afganiečiams Įvesti tvarką. Prašė karius, pasie
nio sargus, policiją ir gyventojus padėti rusams žygiuoti

“Tikrvė yra šitokia: komunistinės sistemos gali keis
tis, eiti fš rankų Į rankas, bet pats komunizmas nesikei
čia. Neseniai mes matėme, kaip Konstantinas’Černenka 
Kremliuje pakilo i aukščiausią komunistinės valdžios pa
kopą,' bet sovietų karo jėgos nesitraukia iš- Afganistane 
arba sovietų atstovai nebegrįžta į .komisijos posėdžius, 
kur strateginių ginklų kiekius būtų aprėžti. (Asian Out- 
ool, 1984.m. balandis.)^ 1 >

Andropovas, politinio biuro narys, dar tada ūktai 
sovietų saugumo vyriausias viršininkas, politiniame biu
re pasisakė prieš invaziją į Afganistaną, Bet sovietų šta
bo viršininkas, Įtikino kitus politinio' biuro narius, kad 
reikia veržtis, nes tai esąs pats geriausias laikotarpis. 
Amerika nėra pasiruošusi ,o kitos valstybės mažai ką
tereiškia. Rusai Įsiveržė Į Afganistaną, bet tuo tarpu ;

ALEKSANDRA VAISICNTENE

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Pagyies Bismarkas ir vėliau dr. Schwenin
ger] pasiliko pas save, kaip asmenišką gydytoją. 
Dr. Schweningeris, kartu su savo sekretorium 
plačiai aprašė Bismarko ligą ir jo gydvmą natū
raliu gydymo metodu. Tas “geležinio kanclerio” 
(jis taip buvo pavadintas dėl savo kieto būdo ir 
nenuolaidžios politikos, kovojant su opozicinėmis 
grupėmis) Bismarko išgydymo aprašymas tuo
metiniams medicinos gydytojams buvo nemalo
nus ir net skaudus girdėti, nes iki to laiko šios 
rūšies — natūralistinis gydymas buvo laikomas 

.šarlatįnizmu.
Nežiūrint, kad anuo metu Bismarkas buvo 

labai įtakingas Vokietijoje, tačiau ir jam neleng
vai pasisekė gydytojui Schweningui išrūpinti’pro
fesoriaus vietą Berlyno universitete ir to miesto 
ligoninėse. Labiausiai tam priešinosi medicinos 
urofesorius Rudolf Virschow, kuris anuo metu 
buvo stipri figūra medicinos fakultete. O politi
nėje veikioje tas profesorius buvo didelis opozi
cionierius Bisi 'arkif

Nue 1884 metų iki 1900 m. gyd. Schweninge- 
>is buvo Berlyno universiteto klinikas direkto-

teisiu i mo nespausdina.
x Su pagarba

Antanas PleškysNetiksli, bet priekabinga kritika
Antanai Pleikys,

Sd. Fairfield A v?.
[Chicago, lit SH629

1984'- m. rugsėjo 16 d.

GERK NAl’JmxV 
Cxl-DELf,

Siunčiu Jums save rašinį "Ne
tiksli, .bet priekabinga kritika”.

’ MaJcnėkitę ji atspausdinti Jūsų 
redaguojamose “Naugiencse”.

Ši rasini 1984 m.- liepos 24 d.
pasiunčiau- "Akiračiu” redakei.j 

i jai, k aid ji atspausdintų. Kiek 
ržin:nxP; ‘ rėttkci] 11
į dauguiįnų^ • sudarą Kuonės: bai-
^.JAV aukštąjį mokslą, fibera: 

; linių*. pažiūrų, pakrypusį į kai- 
įrę ir • neigi^nąi nusistačiusių
i pries mūsų'fersviniino vėilMiius' karščiojančio
< ALTą ir VEIJCą. Suabejojau ar liūs, 
’ jie maąo \rasrdį' spūusdilis. Pri mius
dėjair adresuotą ir ' apmokėtąąj tinka 
voką, f ei Be^paOsdins, kad man neatitinka, (atviro žodžio- mėn-J 
grąžintų.LĮį. nėapsrrjkau. Išlai- rą&isiyaors, ir patikslfnimo ne-!

»

nė viena valstybė nepripažįsta rasų primestos vyriau
sybės afganiečiams. Jos nepripažįsta Pakistanas, į kuri 
atbėgo 3 milijonai afganiečių. bet jos nepripažįsta ir 
mula Chomeini, kurį sovietų agentai puoselėjo ir pa
dėjo jam pasiekti Irano vyriausybę. Sovietų vyriausybė 
spaudė visas valstybes, kurias tiktai pajėgė, kad pri
pažintų jų primestus Afganistanui, bet ne vienos neįti
kino. Afganistanas neša rusams didelius nuostolius.

Sovietų karo vadovybė pradėjo genocidą, afganie
čių naikinimo darbą, bet nepajėgia. Sovietų karo vado
vybė du kartu kvietė Ahmabą šach Mesudą taikos pa- 
sitarimarrts, bet jis net neatsakė. Sovietų karo vadai su
traukė gausius, savo aviacijos dalinius ir naikino viską, 
taikė vieškeliuose, kur šach Masadas galėjo būti. Šimtus 
nekaltų išžudė, bet sukilėlių vadas Masudas dar gyvas 
ir vadovauja kovai. Jis dalyvavo Pešavare įvykusiame
pasitarime. Jis patarė sujungti visas Afganistano karo rusai neatšauks savo karių iš Afganistano.

Fio pranešime Knkšč. Demok
ratų konferencijoje. ‘‘Akira 
čia” str. dr. Nemickas naudojosi 
p. Bobefib kalbos tekstu, išspaus 
(fintu Krikšč demokratu žurna-i 

» ..n.. ie.s sargas . levynes 
turėtų atkaišyti savo1 
netikslumus, ne “Aki;

.-argas” ir 
klaidas ir

> račiai”.
Europos 

parlament; 
partijų. Patartume tuo klaus7- j 
mn pasitarti su reikalo specia-i 
listu. Su pagarba Reti.”. Para- 

-šas neišskaitomas.
‘Reikia pastebėtų jk ne “Tė-j 

vynės sargas” ieškojo priekabių! 
prie VT.IK^pirm. dr- Bobelio,! 
bet aAkiračiai” . panaudd^iBĮ * 

► žmogaus netiks j 
priekabi n gus ir bereiks- į 
pasisakymus, kurie at=-!

uAkiračių” linijai, o kas

i 
(ne Europos tautu) į 
s nėra sudarytas* iš:

ir patikslĮBimo ne>

Nc kartąą skaičiau “Lietuvosį s. m- rugsėjo T d. savo rasftif ga- j
\rau atgar scr-dydraščiir (fetuotu Katalikų .-Bažnyčios kronikose”,' 

į 1984. VHfF. ^ Ten’jh rašo:
“Gerbt p. T^fesky: Jūsų raši-

nro nespausdinsmie uAfc'račiuo- kinčiuosius, . dažniausiai kuni-
se”, nes jis daugiausia liečia klai šus. neteisingai
das ar netrksiumuš p. K. Bobe- apkaltina, o patikslinimo ar pa-

j: kur bolševikiniai pareigūnai sa 
vo komunistinėje spaudoje ti-

apšmeižia ar

jėgas, kovai: prieš sovietų invaziją.
Yra pagrindo - manyti, kad Afganistano klausimas 

buvo pagrindinis, kuris padėjo išstumti marš. Ogarkovą 
' iš štabo vadovybės. Antras klausimas buvo Įsakymas nu
mušti Pietų Korėjos keleivini lėktuvą. Brangiai rusams 

.kainavo milijoniniai manievrai liepos pradžioje.
Afganiečiai išvertė marš. Ogarkovą. Jiems visa tai 

brangiai kainavo, bet jie žino, kad be kovos jie laisvi 
nebos. Jie yra pasiryžę versti ir kitus Agarkovus, jeigu

rium, odos ligų skyriuje. Odos ligos jam ypatin- syvumu ir išlepimu. Jis buvo persisotinęs gašlu-
gai gerai pasisekdavo išgydyti natūraliomis gy
dymo priemonėmis. Tačiau tuo jis nepasitenki
no ir 1900 metaas sutiko vadovauti Grosslichter- 
fefder ligoninei netoli Berlyno. ŠĮ postą jis už
ėmė, norėdamas įrodyti, kad natūraliomis .gydy
mo priemonėmis galima išgydyti ne tik odos, bet 
ir įvairias kitas ligas.

Pradėjęs gydymą toje ligoninėje Schwerrin- 
geris įvedė joje nuostatus, kurie iki šio laiko pa
siliko galioti toje klinikoje. Būtent;

1. Tik labai gerai ištyrus ligonį, leisti daryti 
jam operaciją.

2. Nevartoti jokių cheminių vaistų iki tol. 
pakol natūralūs vaistai pasirodo neveiksmiftgb

3. Naudoti gydymo būdą saulės,-oro, vandens, 
judesiais ir sveiku natūraliu maistu.

4. Stengtis gydyti ir ligonio dvasinį- stovf.'
5. Neteisti, kad ligoninėje būtų užuodžiadMd 

cheminių vaistu kvapas.
6. Visų pirma daboti švaros ir kad nebūtų 

nei oro, nei šviesos trūkumo.
KARALIUS TAIP PAT SERGA

Maurice Messegue teko susipažinti su viMftf 
vyru, kurio pageidavimai jo artimiesiertį# ir tar
nams buvo iš akių pažįstami ir atspėjami. 
nereikėdavo net rankų mostu pareikšti kokį dors 
pageidavimą ir jis tuojau būdavo į(r|lidataiMi. Tai 
buvo Egipto karalius Farukas. Jis buvo nedidelio 
ūgio, beF dukalus, kuris susiliedavo su jo agre-

fntt ir mede su moterimis.
Tuo mętu M. Messegue gyveno Nicoje, Ma

jestic viešbutyje. -Čia ir savo pacientus priiminė
davo. Vieną popietį, kada M. Messegue tik ką 
tavo grįžęs pavargęs iš Lyon kelionės, jo sekre
torė pranešė jam:

— Ponas Messegue. Egipto karalius Farukas 
nori jos pamatyti. Jatr net du kartus skambino 
telefeim. Gydytojas pagalvojo, kad koks nors 
^nkdarys nori iškrėsti jam pokštą. Ar gali būti, 
kad" patt karalius kreiptųsi į jį? Taip nuspren
dęs, jis pasikvietė į savo kabinetą vieną pacientę 
— Nicos turguje pardavinėjančią žuvis, ir pra- 
,<fėjo ją egxjnmnuntit 'Fob metu sekretorė,- pra
vėrusi duris, sušuko:

Messegue, k&raliųę jdu yra Čia.
Ligonė, žuvų pardavėja, išgirdusį tą žinią,

— Dėl neWWtfte jwfri laukti!
Juk pats karalius. Aš pas jM daktarė, ir kitą 
kartą galia ateiti.

Atėjęs vvrag kalHfip itąMšku akcentu. Jis 
buvo ne pats karatius, bet dešinioji jo ranka Gino.

— Jo F&rtltfas non- jus
matyti.

—• AŠ laftal paqj^rbttfs Kurią
dieną ir vahtndą ? \

— Ja didenybei, te* mainau jii# matyti tuojau.

Bronius Nemrckn, savo str. 
“Vyriausiame komitete nuo ne
tiesos iki beprosmybės” (Akira
čiai 1984 balandis Nr. 4) stip- 
liai kritiškai pasisako dėl VLI- 
Ko vald. pirm. dr. Kazio Bobe
lio kalbos, pe<-kytos 1983 m. 
gegužes 2? . Krikščioni du De
mokratų Sąjungos konferenci
joje. Chicago  j e. Ta jo kritika 
tiesioginiai manęs neliečia; bet 
kadangi dėl tos kalbos pasirody
mo spaudoje, esu vyriaus.as 
kaltininkas. . tai -jaučiu parei gą 
Br- Nemicką patikslinti. Dr. K. 
Bo-beiis savo kalbą neskaitė:iš 
pa. i rašyto teksto, bet kalbėjo 
I ąL v u zud ž i u a pi ė?W(^rnYnuči u. 
Kalbėjo greitai ir gana sk!an-: 
džiai. Aš manyčiau, kad jis yra 
vienas geriausiu mūsų visuome.O C C
niniiYku kalbėtam. Jo kalba už- 

i rekordą vau (kad būtų kas dau- 
$2 k i u r F-’ki \ ęs b o , ^Fe-he r.i i •),
;ą su pataisymais, zneiškre;pd t- 
mas m in-ties’ nurašiau ir pasiun 
čiau ifcNau i ienoms”. Ten ji bu
vo atspausdinta 1983 m. birže
lio 8 iki 17 d. Ėjo per septynis 
numerius.

Kalbant laisvai ir ereitai be K-
užrašu^ savaime suprantama, yra 
pasakomas ne visai tinkamas žo- 
dfe, ne visa: aiškus ir supainio
tas sakinys ir cituojant daugiau 
skafčiir, taip pat pasitaiko šit- 
klysti. Bet tai yra bereikšmes 
smulkmenos ir mažmožiai. Dr. 
K. Bobelio t kslas buvo trum
pai supažindinti konferenciją 
su Lietuvos pavergimu, kiek il
giau su VLIKo veikla ir Lietu
vos laisvinimo bylos eiga nesi
gilinant į smulkmenas. »

(Bus daugiau)

yra apsistojęs. Mes jums apartmentą jau esame 
užsakę “Hotel de Paris” viešbutyje. Jeigu pagei
daujate, tuojau galime pakeisti kitu. Jo dideny
bė patenkins kiekvieną jūsų norą. Gal norite \at- 
siųsti jums Roy Rolls?

— Ne, ačiū. Nors aš turiu nuosavą mašiną ir 
vairuotoją, bet aš ir pats mėgstu vairuoti ją. Ne
trukus atvyksiu.

“Septintą valandą vakare jau buvau viešbu
tyje “Hotel de Paris” ir paprašiau nuvesti mane 
Į man paskirtą apartmentą. Ponas, į kurį krei
piausi ir kuris buvo mane viešbutyje sutikęs, bu
vo tamsiaodis vyriškis, trečiasis karaliaus sekre
torius. Jis nuvedė mane į man poilsiui paskirtą 
kambarį”.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ

Praeitų metu Naujienų aikArpop ėjo I Tn- 
šėno romanas “Susitikimas Montanoj”, šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti to paties anto- 
riauš nauią romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų Įsigyti Pusėno “Susitikimas Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis i 
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gedvilą, 2008 

(Hobson. Hot Snrings, Ar. 71913.
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KVILIASa

VAKARŲ ‘VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

smiiiiiiiiiw

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

WtstChester Community klinikoj 

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Ri, Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

i

TEL. 233-8553
Service *461-8200, ’ Page' 06058

TAISOME NETIKSLUMUS

Praeitą šeštadienį ir penkta
dienį Naujienose pasirašė straip 
snį apie Lietuvių Tautines kapi
nes kapinių direktorius Anta
nas Povilionis - Powell, o nei 
Pavilonis. Vietoje a, turėjo bū
ti o..

Be to, rašinyje "turėjo būti 
pasakyta, kad sklypų savinin
kams dalytą brošiūrėlę paruošė 
Povilonis PowelL

— Šiomis dienomis Naujieno-

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETITVIŽKAT 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akining 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Razidencijos telef.: 448-5545

Florida
i ___________________________

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų įp šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas perkraustymsę

E ivairiy atstūmę.
J > ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

...

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ MAZMKMTY*

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Laidiniai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
JL ŠERJĖNAS. TeL 925-8063
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f PATI ENT 
T JUST THE 

OR INJURY

dalimis simjcianWs. p: T 'J&si- 
tis (šveieafcija)? ■; Atsiuntė 
pat tikslams Londono “Nidos” 
leidinius.

toriai ir sklypų savininkai į ka
pinių žemę verčiamų cemento 
gabalų reikalu. J. Glemža, 

pirmininkas

Adr. J. Glemža, Conventrain 
(33, 7260 Colw-Mirsau Banko 
konto: Labdara e. V. Landes- 
girokasse Stuttgart N r. 1185168 
BLZ 600501101.

Brangūs “Labdarės” Draugijos 
narės, nariai rr rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1984-1085 
mokslo mėtai. Įvykęs Vokfeti- 
jos Lietuvių Bendruomenės W15 
tinės patalpose HuettenfeMė 
šiais metais gaisras sudarė daug 
rūpesčių visoms B-nės institu
cijoms, o ypač tų patalpų Šeimi
ninkei — Vasario 16 Gimnazi
jai. Gimnazijos Kuratorijos pir
mininkas Tėvas Alf. Bernato
nis, OFM Čap.’ ir gimnazijos -di
rektorius A. Šmitas kreipėsi Į 
visuomenę' paramos, smulkiai 
iŠdėŠtydami susidariusią būklę 
ir atliekamus darbus, skubiai 
statomus barakus, kad gimna
zijoje nustatytu laiku galėtų’ibe 
trukdymų prasidėti mokslas. 
Mokslas laiku prasidėjo su žy-? 
miai didesniu mokinių skaičiu
mi kaip praeitais motais. Tekia' 
gimnazijos . padėtis palietė ir 
“Labdaros’’ draugiją.. Draugios, 
valdyba prisidedą prie labąi rei- 
kalingos gimnazijai paramos toj 
kimo ir pan. . . .

Draugijai padidėjo dailu; ir 
su Lenkijos lietuvių moksleivių 
rėmimu. Pradėjus parūpinti 
jiems rūbų, tenka jų tėvamsrli- 
goniams parūpinti vaistų ,o vė
liau prašymai lietuviškų knygų, 
ypač Lietuvos istorijos. Tenka 
pasakyti, kad tie pareikalavi
mai, palyginamai, išpildomi. Be 
Vokietijos lietuvių ir dalinai vo
kiečių šeimų, rūbų daug siunčia,

Tai “Labdaros” valdybai dar
bų nestinga. Tik -gaila, kad tal- 
i! įninku j^j^mgite reSąu kaip 
jų nustojama., Ir šiais - metais 
draugija labai apgailestauja j ne
lėkus jautrios ir rūpestingos rė
mėjos a A Klaros Mrongovius.

Šiais metais per pirmąjį pus
metį pajamos Į “Labdaros” sąs
kaitą plaukė gana sėkmingai, ir 
buvo galima daugiau pareika
lavimų patenkinta. Draugija ti
kisi, kad ir bėgamame pusme
tyje mūsų visuomenė bus pa
lanki draugijos darbams.
- Visiems dėkodami už paramą 
liekame su geriausiais linkėji
mais “Labdaros” Draugijos Val-

— Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas šių metų rugsėjo m. 
22 dieną (šeštadienį) rengia

TAUTOS FONDO 
METINĘ VAKARIENĘ 

6:30 vai. po pietų Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6422 South 
Ėedžiė Avenue.

Vakarienėje matomai sutiko 
dalyvauti VLIKo pirmininkas 
dr.‘ K. Bobelis ir Tautos Fondo 
pirmininkas J. Giedraitis. '

Tautos Fondas yra VLIKo iž
dininkas. Fondas talkina VLI- 
Kui visuose Lietuvos išlaisvini
mo darbuose, juos finansuoda
mas.

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius šioje vakarienėje daly
vauti. Savo dalyvavimu Jūs pa
remsi te moraliai ir materialiai 
Tautos Fondo atliekam us dar-

GINTARĖLIŲ ŠALIS 

šalelė mylima, 
augo tėtė ir mama; 
gintarėliai ir linai, 
žemę puošia žolynai

Yra šalis prie Baltijos, 
Tik negaliu pasiekti jos 
Yra takeliai 'tarp gėlių, 
Tik nerandu į juos kelių.

Lėktuvai lekianti toli, 
Laivai ant marių dideli, 
Keleivius neša tolumon, 
Tik ne tėvynėn mylimom

Yra šalis prie Baltijos, 
Aš negaliu pasiekti jos, 
Kiti ten skina žiedelius, 
Ir mindžioja jos takelius.

Bruną

Vakarienėje meninę dalį at
liks sesutės Regina ir Kristina 
B'U'tkūnailės iš Detroito.

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iki rugsėjo mėn. 18 d. 
tel. 737-1920 ir 925-6193. Va
karienė — $15 asmeniui.

Gyv. Rodondo Beach, California

•Mirė 1984 m. rugsėjo 15 d., 8:30 vai. vak., sulaukusi 81 
metų amžiaus. Gimusi South Chicago, IHlrtois.

Paliko nuliūdę: sūnus Frank, Jr., merti Angeline, giminė 
Vera Vaičienė ir jos šeima bei kiti giiniafc draugai ir pažįstami 
Lietuvoje liko sesuo Ona Giedraitienė Ir jos anūke Rita Gte-

Lietuvių Šalpos Draugija “Labdara”
pagal “Labdaros” adresus KLB 
šalpos Feiido Hamiltono sky
rius. šiais metais jau pasiuntė 
50 siuntinių ir . vėl paprašė 50 
adresų, Vydūno Jaunimo Fon. 
das (čikagoįž) atsiuntė “Lab
darai” keliolika egzempliorių 
“Lietuvos Istorijos” A. Šapokos 
vadovėlio, kurie- išsiuntinėti į 
Lenkiją lietuvių kalbos moky
tojams fr mokykloms. Labai 
uolus “Labdaros” rėmėjas, da
bar sunkūs ligonis Stasys Mo
tuzas visą savo biblioteką per- 
(Javė Hiabdarla’i'’, pavedęs ją

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
73 BE_ ę&S&VTD bT ,D t DOCTORS OF OSTEOPATHY 

D.O.'£ ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 

_ PROFESSION. A KELLOGG 
A FOUNDATION STUDY 

.7W PROJECTS A 71% GROWTH
y/ FOR THE OSTEOPATHIC

PROFESSION DURING 
IL THE 19803. —-—i

Priklausė Gyvojo Rošančikus 
gimimo bažnyčiai ir Vytauto Didto

Vilniaus Katedra

i Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitls
FD. LE.
(312) 226-1344

5

I
S

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

I 
į f

dybus vardu.

I
______

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Y

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠl’ĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245

IRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
__ LACKAWICZ

y Laidotuvių Direktoriai A

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213 x 

110:28 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 9744410

VASAITIS-BUTKUS v
v ’

JįF LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue v
,r~ y Cicero, Illinois 5

Telefonas — 652-1003 \_ \
M

----- — ■-■*■ ■ ■ - - ■ --- -- w
Chicago, 8, DI. Wednesday, September 19. 1984



Iš 1919-1920 METU VILNIAUS

(Tęsinys)

Ta dieną nepavyko išspaus-, 
dinii mano protesto. Protestą I 
pa'’’Tcr?lė tik kitą (1. 3, pankta-Į 
dieni) dieną trimis kalbomis:’ 
lietuvių, lenku ir gudų; verti
mo žydu kalba nesuskubta pa
rūpimi.

F. Bortkevičienės pas'ųsiie i 
vaikinai i.’lipdė jį gatvėse. Len
kai suiminėjo lipdytojus, atim 
('’ėjo iš ju rastuosius protester 
egzempliorius,o kitus plėšė nuo 
s?enų ir drąskė.

Dėl to tą pat dieną gavau — 
jau lenkų komendanto gen. Ado 
mui Mokšeckiui pasiųsti antrą Į 
jį protestą, o po to ir trečią —1 
prieš telefonų atiminėjimą iš He 
tuvių (1936—1937’m. atiminėja' 
jau ir radio aparatus!)*).

vyriausybės įgalio 
tymas galėjo net 

atsižvelgus į 
dar pirmojo kabineto pirminin
ko A. Voldemaro NU. 13 pas1-! 

(“Novaja Era”, 1913.1 
\Tr. 12) dėl darbininkų! 
j :g nieke prieš ją nc-l 
os kalbas su vokiečių

okupantais, tik norįs, kad ji pri-; 
pažmtu Lietuves nepriklauso
mybę, ir steigiamąjį seimą.

Panašiai ir kiti trrybiniiikaij 
i taip pat ir antrojo kabineto] 
’ žmonės nesisnkė pj ieš darbini n-! 

kų tarybą, tik prieš prieš pro-i 
| let.i' ijtG diktatui a, tuodu daly-l 
j ku nuo kits kito atskardami.

Net Vilniaus karininku ko-.-
! mendatūra savo atsišaukime į i 
į -vanorius ( Laikinosios Vyriau-taip pat paskelbtas spaudo/e. j 

I 5 “Laisvoje Lietuvoje” (Nr. 
2— BIRŽ. ATSI-MMAI............
1 14), L 8. “Darbo Balse” (Nr. 
1 58), I. 5.“Noveje Eroje” Nr. 
24), pagaliau L 16 “Laikinosios 
Vyriausybsė Žiniose” (Nr. 2-31.

Mano protestą . paskaitė rau
donarmiečiams V.Kapsukas kaž 
kokiam miestely netoli Vilniaus 
Sakė jis labai karštai buvęs su
nktas ir Vinco Mickevičiaus - 
Kapsuko ir raudonarmiečių, kas 
kai kurių vilniečių buvo man 
(už akių) net prikišama, bent 
tų, kurie norėjo “su bolševi
kais pasišaudyti”, ypač, kairi kiti1 
už juos pasišaudytų.

Tuo tarpu užtardamas savoj 
proteste darbininkų tarybą.kaip 
Lietuvos gyventoju dalį, tesilai
kiau bendro valstybinio pagrin-

D aiškiai pažymėjo:
“Savo ginklų nesutepkime 

mūsų broliu Lietuvos darbinin
kų kraupu, ginsime tik mūsų 
oaotiną Lietuvą, mtisų Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę”.

Panašiai ir lenkai vis draudė
si neiną prieš darbininkus, pri
pažįstą net darbininkų tarybą, 
tik atima iš jų ginklus..

Dar gruodžio 29 d. lenku mi
tinge Veitkos štabo viršininkas 
kaplį. Klingeris (tas pats, ku
ris parašė mobilizacijos paskel
bimą, skirstantį visuomenę 
dviem grunėm:
“Kas tik: Dievą, tęs su mumis— 
kas šėtoną, tas prieš mus”) sa
kėsi esąs darbininko sūnus ir 
prieš darbininkus neisiąs.

Gener. Veitka (Samoobrona
! Litwy i Bialorusi, 1930 m.) pa- 
j takoja apie jį net šitokį dalyką: 
j bel’ikv^iuodarnab “varnų lizdą”, 
! iš kuri:) išsprukęs Eidukevičius, 
Klingeris buvęs sučiupęs Eidu
kevičiaus žmoną gydytoją Bar
borą Burbai te (jos bute), bet 
pasikalbėjęs su ja, ne tik palei
dęs dar jai davęs 30 tūkstančių 
rublių darbininkų klubui įreng- 

1 ti; tie pinigai buvo dalis tos pu
sės milijono rublių, kurią Var-

Seroeantš
SENTRY'I 

&Tick Coilar

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

k—q—aa—

j DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ
JOS KARIŪNŲ ŪKIMĄ

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

Čeki rašykite ir siųskite:

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

A- GuBsea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykiui, J&blonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
ruairūpinimą 5S.0C

grožis. Kietais vizieliais —i—__________
Minkžtais virieliaisįtflt

Dtc A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
2M0NJS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___ _

Gedima taip pat užsakyti pažtu, 'atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dteiut Bl peranntixiM)

63.00

82.0U ENERGY
WISE «e

, i Naujai pasirodžiusi
f DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

' KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. IPersiuntiirui pridėti $1) 
Shprtd čeki:

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

r. ii---------------  • -m

-y y

m.

w w n^.^-
*»
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t Chang* tha oil and 
f įtars every 3.0001* 
3,000 mile* to avoid 
wasting gasoline.

1 be a Bom Lsssrt

PIRK

ne kiek nemanydamas reikš- 
pritarimo veik'mo

Mano kaip 
tinio niisistc 
kiek toliau eiti.

XII. 19. 
tarvbos

šuva atJuntė Vilniun kevai su 
Taiybcmis organizuGu!

Taip tatai Vilniaus dalykai 
anuo metu b u ve tarpusavyje su 
sipynę.... Tolesnė jtj’ų raida ne 
vieną neaiškų dalyką labiau pa 
ryškino, ir dėl tos pat darbinin
kų tarybos Vilniau^ -ocialder o- 
kratu “Darbo Balsas” 1919 m. 
pirmame savo numeryje reikš
mingai pažymėjo:

“Lietuvos Tarybos valdžia, jei 
>pėl;ą (jėgą) būtų turėjusi, gal 
ne švelniau būtų pasielgusi ir 
su darbininku atstovu tarybų 
nes darbininkai ryžosi imti Vil
niau^ miesto valdžią į savo ran . 
kas, tatai r Lietuvos Taryba bū 
tu t Ui ėjusi darbininkus išvai
kyti”.

Tačiau suridėjusiciTiis mums 
tuo politinėmis sąlygomis ir tar 
pusaviu jėgų santykiavirrji Vai 
stybės Tarybos ir jos vyriausy
bės taktika, kurią ir aš reiškiau 
savo proteste, visiškai pateisin
tina. !

Antra vertus. Lietuvos vyriau 
svbei nepajėgus neprileisti, de 
facto Varšuvos parengtų, lenkų 
prie savarankiško karinio pasi
reiškimo, reikėjo dar prižiūrėti, 
kad ir mūsii menkutės ginkluo
tos parėgos Vilniuje neį>ipainio- 
tų į tarpusavio lenkų ir komu
nistu ginkluotus susirėmimus. 
Ne baimė susilaukti keršto iš 
la’mėį 11 si ii j ų raudonųjų galėjo 
mums čia sverti, kaip kad ji 
svėrė, Veitkos, Valiguros ir k;- 
tų ž(>džiais, tiems lenkų veikė
jams, kurie prašė karinę len
kų vadovybę kuo skubiau iš 
Vilniaus ištraukti savo kariuo
menę. j

Tam keliasdešimt mūsai ko
mendantūros savanorių (drau
ge su gmnazistais) kautynių žy
gis būtu per mažai įspūdingas 
ir vargiai būtu užtraukęs Vii- O * W
niaus lietuviams kokios bėdos, 
juo labiau, jog ir lenkų poros 
dienų šaudymasis su raudonar
miečiais. tiesa, beveik išsivertęs 
be aukų, vieniems ir kitiems 
(“tylke dziuzy w niebie”, pa
sak vieno Vilniaus lenko), 
kio raudonarmiečių, komunistų 
ar darbininkų žiaurumo, jokio 
jų keršto Vilniaus lenkams ne
sukėlė. .

(Bus daugiau)

— šių metų, rugsėjo 21 d., 
penkiadienį, 7:30 vai. ryte M ar 
quette Parke. Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioj bus 
mišios SLA 134-tos Moterų kuo 
pes mirusioms narėms pagerb
ti. Maloniai kviečiamos narės 
dalyvauti ir prisiminti tas, ku
rios jau daugiau mūsų tarpan 
nebegrįš. Vaidyba

NAŠLIŲ, NAŠU ŪKIŲ IR į
PAVIENIU KLUBAS

Susirinkimus įvyko rugsėjo 
14 d. Vyčiu salėje 2455 W. 47 
Street.

Susirinkimą atidarė pirm. Es
telle McNamee ir pranešė, kad 
mirė buvusi -narė Martha Plaus- 
kas.

Pirmininkė ir visa valdyba 
ipasveikino Visus susirinkusius 
tmkėdhma viso gero ir geros 
sveikatos. Buvo keturi serganti 
nariai: Stanley Gimbutas, Ma- 
ry Daunoras, Louis Shepalis ir 
Helen Leketis. Palinkėta jiems 
geros sveikatos.

]O- v ' '■Iš klubo gegužinės liepos 15
. .' d. pinu. EsteHe McNamee išda-- . ’ vė atskaita ir liko gero pelno.

Klubas aukojo Balfo fondui
25 dol.

Kitas susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d. .Prašome gausiai at- Padėką j-ai. Stasys Juškėnas j

in

S’!a 
riu.

. ošti nauju n

kavutė
,v:

pasibaigė prie 
ndzių, Įvyko drau 

pokalbiai.
Korė p. Anna Condux

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA 
VĖL ATSIRADO MARQUETTE 

PARKO KNYGYNE

Lietuviams malonu patirti, 
kad nuo praeitos savaitės Lietu
vių enciklopedija vėl atsirado 
Marquette Parko knygyne. Ke
lias savaites ji buvo dingusi, 
kaip senai spausdinta knyga, 
bet dbbar visi LE tomai stovi 
knygyno lentynos kampe, kaip 
rtovėjo ir praktinės knygos. ?

Lietuviai žino, kad enciklope
dijoje galima rasti ne tiktai pa
čios Lietuvos- istorijos faktus, 
bet išdėstytos ir kiekvieno lie
tuviško žodžio kelies prasmės. J 
Lietuviškų žodynų dabar nėra, 
spausdinimas brangiai kainuo
ja, o enciklopedaja yra geriau-1 
šia parankinė knyga. Joje lis į 
tuviai ieško tikkos datos kiek-j 
vieno žc-džic ir leituvių tautos} 
gyvenimo svarbesnio įvykio.

Knygyno tarnautoja Elizabeth 
Wood, paskaičiusi Nauj.encse 
apgailestauti nę žinią apie ge? 
riausios lietuviškos paranki
nės knygos išnešimą, knygų 
knygų letynoje surado jai ir pa
dėjo į knygyną, kur ji visą lai
ką privalo būti.

UAL B STATI CO» iALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMXNAJO 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KXJIMAI4.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: < ‘'

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

1212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RtJšlĘ DRAUDIMO AGENTŪRA
__________ ■ < __________

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave? — 778-2233 '

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
ravimas. ’ v

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.,

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Miko šileikio apsakymu knyga. 
“Liucija” jau atspausdinta.

S4

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

Tuo reikalu Jums gali-daug? 
įyadėti teisininke J?rano ŠULO 
oaruošta ir teisėj o- Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siūt imu). ,

iš gryno vaško sparnus ir 
siuntė pasižiūrėti, ar saule 1 
šta Kai įkąri j ils priartėjo 
saulės, jo sparnai sutirpo-ir 

i nelis nukrito žemcn, išmu 
I mas didele duobę. Duobė t

<,

i t M A L BfTATj SAU

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
x PATAISYMAI 

Turto Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, trad, 

^rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensiniu k ameu

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avs^

Chicago, UI. r
Tel. 523-8775 arba 523-9191 \

— -nu

tuo jame ir esame apdrausti!-M
ARVYDAS KIELA

6557 S. Tąhnan Avenue .•

M. ŠIMKUS ’ ,i 
Notary Public ’ 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat darom vertimai,, giminių 
iškvietimai, ’pildomi pilietybės pra-. 

šymai ir kitokie blankai,

Homėownerslr»urance

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95fb SL ’ 

Everg. Park, JIL (T. 
60642 - 424-8654.

=
AdviAatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Sestai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
t«49 West 63rd Street 

Chicago, ŪL 60621

ADVOKATŲ draugda
V. BYLATHS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 0 ryto Ori 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau.

•606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, I1L 606M

TeL: 778-8000

September 19, 1984


