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PRASKRISTI VISA PACIF1KA
Prancūzijos gydytojai Nicoje įdėjo dešinįjį 

balionisto riešą į gipsą
ir apšilau.'

Dabar aiškėja, kodėl jis kara- . 
UinieĮriams -pasakojo, kad nori 
greičiau patekti į Prancūziją ir ■ 
kodėl jis norėjo nusileisti Ntoo- j 
j e. Pasirodo,; k?.d ten jo laukė Į 
sena i draugė.

patinęs. Jie pačiupinėjo ir pa- į 
lankstė kaulą, kaip tai darė ita- i

NICA, Pr. — Amerikos lakū
nas Joe Kittinger, karo aviaci
joj pasiekęs pulkininko laipsnį 
ir išėjęs atsargom nusileido Ita
lijos šiaurėje, Savana kalnuose. 
Lakūnas Kittinger planavo nu
sileisti Nicoje, b?t stiprus vėjas
pakėlė jo balioną, nunešė į Ita-j Prancūzų gydytojai atvežtą 
liją ir pradėjo daužyti Į šonus.! lakūną ’ tuojau ištyrė. Jį rado • 
Baliono gandolą rezginės pra- sveiką, tik gerai sutrenktą. Be- ■ 
dėjo slysti medžio viršūnėmis šinysis -jd kulnelis buvo gerokai • 
ir daužytis į šonus. Vienu mė- 
tu rezginės buvo apverstos, lo
lakūnas iškrito. Laimė, kad jis lų gydytojai ,bėt Nicos ligopi- j 
pataikė ant šakų ir nukrito ant nėję jį ištikrino ant stalo ir rent j 
dešinio kulnelio. J geno spinduliais patikrino visus ;

Lakūną Kittinger surado Ita- jo kaūĮuš, Nei vienas kaulas! 
Ii jos pasienio sargai — kars bi-j nebuvo sulaužytas, bet dešinio-Į 
nieriai. Netoli jie surado ten ir jo kulnelio du kaulai buvo įski- j 
balioną, užsikabinusį ūž stip- lę. Dešinę koją jie tuojau įdėjo j 
rąus kelmo. Tuojau atsirado į gipsą. Sugipsavo ne vien kau- - 
.gyidytojai, patikrino Kittingerį lėlį, bet visą dešinę koją beveik 
ir išleido jam vykti į Prancūziją, iki kelio. e ’•. ■. ■

, , . Kai įžengė sugipsuota koja -į
fu 5 ° !a uno savo kambarį, tai atsirado- ląkūr

visai neskaudėjo, o : "ne _ k -A.-s j
Pradžioj 

kulnelis jai

—jaustL.gėlm
(Lakūnas : nustatę,, Jai ? - Geraldine Ferrara rinkimams sutaikė merą Washingtona ir E. Vrdolyaką.

Tiktai nežinom ar.jtas susitarimas padės WaJteriui Mondale.

VRD0LYAKAS PADAVĖ RANKA 
MERUI, VIEŠAI PAGYRĖ

Susitarimas galios iki rinkimų, o vėliau vėl 
prasidės tarpusavio kovos

CHICAGO.
nio popietęGRAHAMUI PATARĖ

ĮTIKINTI AMERIKIEČIUS Į 
! MASKVA, Rus. — Baptistas j

Bill Graham, pabuvęs 2 dienas 
Taline, grįžo į Maskvą. Sovie
tų propagandos agentūra pa-1 
siuntė jį į Novosibirską. T?n jis 
buvo pasiryžęs įtikinti rusus, kad 
jie siektų taikos, bet buvo nu
stebintas atsistojusiu arch Įvys-I 
kupu, kuris jo paprašė, kad įti- ! 
kintų amerikiečius siekti taikos, i x.. z, , 
las archivvskirpas pradėjo pa-f .7, .i *■ , . / . ... ’ .... , nnninka hmiešakoti, kiek amerikiečiai išleidžia Į 
pinigų apsiginklavimui.

<

• Popas patarė Grahamui grįžti 
į Ameriką ir įtikinti amerikie
čius, kad jie taip norėtų taikos, j 
kaip mes norime. Grahamas bu 1 
'vo tiek nustebintas popo pareiš
kimu, kad jis nežinojo ką jiems 

.atsakyti . Į

per tą

rainu balk

dęs,

nebuvo, Yies' reik;

JĮLS pa

reikia jįĮeham

4 
pa-.

ne i . teas,,-^e
bahoną pagMbe >r nunė« j pa-. 5Jis
aenyje esante kalnus.g,.rok„, .„j,į0/ b,

ar iivo na is, jis jsiziu- lįonais ^pasiėįe -nlėlžtu ’vTiferipes. 
rejo b-gesn, -protarpį u- buvo pa- ( _ _
smrusss įdeist. -hriUM. bet ve- ŽBnįlisfe.. ? . -

. jas dar aukse,au » ,skė e. Pa-, 'ye!,ž,.■>.*„<.. k -.i aš 
galiau jį slenkantį medžių sa- -
komis išmetė iš rezginių, o 
pats balionas beveik ten pat už
sikabino. Tai?buvo retą istori-

esu nėrajhuelis. •. Aš : dar j tikiuos 
vienas perskristi Ramųjį .van
denyną, iš Japonijos į Ameriką. 
Turėkite galvoj; kad mes gy-

BEIRUTE VAKAR IŠSPROGDINO 
AMERIKOS AMBASADA

Paleisti artilerijos šūviai išgriovė ambasados
. k-- priešakį, išmušė langus

\ . BEIRUTAS/. Lib. — Vakar 
Amerikos ambasadon-. buvo pa
leisti keli’stiprūs šūviai, kurie i 
padarė daug žalos.

Amerikos ambasada yra šiau
rėje Beiruto dalyje, prie plačiau
sio Beiruto bulivai-o, einančio 
Viduržemio pajūrio. Kitoj am- 
bados pusėje yra didelis sodas,

> aptvertas stora mūro siena. Sar_

ATSTOVAI NELEIDO 
ĮVEŽTI HEROJINO

WASHINGTON, D. C. —

. • . ■». : i. x LU.CA.1VC -AdU ILM5S ft’' z

ne vieta, vadinosi Maxtenotre di, venarr^.vieną kartą. Negalima gai vis? Ia,iką ^oj0 sod?’ kad 
air°A k-4, - 4-J- aPWfi, kol dar esi gyvas. .Ra- niekas neizeng^ 1

, . +.,r >au niybęi bus pakankamai laiko. Amerikos ambasadon buvo
sknsh? paklausė zurnal&tas ,ra_ Sh leidžiamos raketos iš greta įren
santis kalnų laikrasciams.h * k ........ .... ,____ t i.ari.---------- -šantis kalnų laikraščiams.<
»1 ‘T'ięs„™’y«. mariai «-Etai guiž bne 
to, ta tee®, skndesĮ Marksa.,^^ j, p

. . ... karf 11 SlPsvpta k<qa, bet jai gero* nnn foilrAc \lnnr» \ J ’
nau patiktų, jei jis į jokias avan 
tiūras jau nesinertų.

komus laikraštininkams, :bet

rika’ nori taikos. Mano balionas 
vadinosi: “Rožė o gradj-, Tai-1 
kos balionas”.

‘— Ar turėjai sunkumų ke-, 
lionėje?

— Sunkumų jokių neturėjau. Į 
Tiktai kai Atlanto vidury balio-, 
nas iškilo 16,000 pėdų aukštu- i 
mon, tai buvo šalia. Jokio šildy- j 
mo nebuvo, o balionas buvo vėjo i 
nešamas 70 mylių greičiu. Ran
kos buvo atgrubusios,, bet kai 
pamačiau Vakarų Prancūzijos] 
pakraščius, tai nusileidau žemyn

& ‘Hoy ars* Bakr-
KALENIX

Amerikos ambasadon buvo 
leidžiamos raketos iš gre'.a įren 
glu kanuoliu. Libano karinome 

j nė buvo pasižadėjusi saugoti 
I ^auresAraikarų pakraščius, beit 

kariai nepajėgė užpuolikų su
čiupti. Jie paleidžia šovinius ir 
tuojau kanuoles paslepia namo 
rūsyje,

Irano premjeras turi savo ži
nioje naujai organizuojamą ka
riuomenę, bet kareiviai žino, 
kad buvo paleisti visi senos ka
riuomenės namo au turėtais gin
klais. šijitai nemėgsta ameri
kiečių, todėl jų nariai paleidžia
mi vykti namo su turėtais gin
klais. Dabar tuos ginklus nau
doja prieš amerikiečius. Gali“ 
mas daiktas .kad jie gauna gin- 

ply- < ■ /
Ambasįulorivs spŠaudymo 

motu buvo pačioje ambasadoje, 
šaudymo melu jis įėjo, j sauges
nę vietą kar šūviai aprimo, 
tai išvažiavo iš ambasados.

TURTINGIAUSI ILLINOIS 
VALSTIJOS ŽMONĖS

Forber žurnalas iš mokesčių 
mokėtojų sąrašų sudarė 400 tur
tingiausių Amerikos žmonių.

Paaiškėjo, kad Illinois valsti
joje yra didokas milijonierių 
skaičius. Illinois valstijoj pini- 
gingiausieji žmonės yra šie:

Pritziker šeima turi — $1.5 
bilijono.

Henry ir Lester Crown — $700 . 
milijonų.

Searle šeima — $700 nuli. 
Donnelly šeima — $650 m iii.

Robert W. Galvin — $360 mil.
John Louis Jr. — $350 mil.
Wirtz šeima — $350 milijonų.
John II. Krehbiel Sr. — $345 

milijonų.
Smith šeima — $265 mil.

Marshall Field V. — 2.50 mil.
Arthur Appleton — $200 mil.

Stone šeima $200 mil.
Daniel Terra — $170 mil.
Arthur C. Nielson Jr._ $170

milijonų.
William F. Farley—$150 mil.
John H. Johnson — $150 mil.
August C. Meyer — $150 mil.

•— Britų uosto darbininkai 
baigė 26 dienų streiką. Jau pra
sidėjo judėjimas uostuose.

Rugsėjo 2): švį i 
Ifigenija, Rantote
Saulė teka 6:36, eleviziją, bet senatas
GieA*aa, Hitas

— Prcz. Rcaganas ketvirta
dienį pasakė kalbą Jungtinėms

— Kanados prokuratūra rei- j Tautoms.
kala uja, kad būtų nubaustas 65 
nntų amerikietis Thomas Brig
man. kuris praeitais metais Mon 
trealyje iisprogdino bombą ir 
užmušė 3 žmones.

savo 
nori

— Andrei Gromyka atidėjo 
kalba dviem dienom. Jis 
išklausyti prezidento kal-

III. — Trečiadie- 
Chicagos miesto 

centre įvyko demokratų parti
jos demonstracijos. Susirinko 
virš 7.00U žmonių. Svarbiausia

■ kalbėtoja buvo Geraldina Ferra 
1 ro, demokratinės partijos kandi
datė viceprezidentės pareigoms. 
Ji atvyko į Chicagą antradienį. 
Jai teko ilgai tartis su besips- 

I šiančiais demokratais, bet ji pa- 
, įėgė įtikinti miesto merą Harold 
į Washingtona ir demokratijos 

ps. tarybos pir~ 
Wrdolya-k. Ji 

įtikino abu demokratų partijos 
vadus, kad ateitų į Daley aikštė
je organizuojama mitingą.

M; tinge ka-lbėtcja Geralčlina 
Ferrara suvedė abu bekovojau- 
čius demokratų vadus, privertę 
abu pasisveikinti, o ji padi pa
reiškė:

— Ponas mere, ponas pirmi
ninke, aš myliu jus abu!

Abu aukšti pareigūnai pasi
sveikino, o- Ferra-ra. -paėmė jų 
rankas, , iškėlė į -viršų k pasakė, 
kad kartu laimėsime.

Chicagon buvo 
| Walter Mondale, jis

SUEZ0 KANALE
-JA4K-NĖRA MINŲ 

J

• KAIRAS, Egfpt. SuvažiS1
; vę Europos valstybių minų ieš- j

, :kotojai jau išvalė beveik visą 
kanala. Suvažiavo specialūs įsi- ,Į taikinti tarpusavyje

At- 
stovų rūmai, 355 balsais prieš 
55, vakar atmetė įstatymo pro
jektą, kuris būtų leidęs įvežti 
herojiną į Ameriką vėžiu ser
gančiu žmonių skausmams ma
žinti. Vyrauja įsitikinimas, kad 
herojinas yra pigiausias ir 
rank ia usi-
tiems skausmams

pa
istas vėžio sukel- 

mažinti.

vai -su minų ieškotojais ir jas iš- 
. gaudė visame vandenyje. Ame

rikiečiai turėjo elektroninius 
tinklus, padėjusius lokalizuoti 
minas. Visi amerikiečių laiva’ 
ir lėktuvai jau išplaukė.

Buvo atplaukęs geras prancū 
zų laivas. Jam pavyko išaiškin
ti kelias minas įstrigusias gilia’ I 
dumble. Prancūzai savo prieinu' 
rėmės jas surado ir ištraukė. Ki-, 
ti būtų jų nepastebėję.

atvažiavęs 
bandė su- 
bekariau- 

janėius demokratus, bet jam ne
pavyko. Mondale neprivertė pa
sižadėti, kad rinkiminės kom
panijos metu dirbs kartu. . .

Geraldine Ferraro, matyt yra 
geresnė diplomatė. Ji įtikino 
bu . kovotojus suvesti ir viešai 

paduoti ranką. Vidolyakas šį 
kartą viešai pareiškė, kad šį 
kartą meras teisingas.

ir Gydytojų 
draugija priešinosi šiam įstaty
mui. Gydytojai tvirtina, kari yra 
vaistai, kuriais galima apramin
ti vėžiu sergančių žaizdų sukel
tus skausmus. Administracijos 
atstovai tvirtina, kad kraštan 
įvežtas herojinas, medicinos tik- į 
slams bus naudojamas jauni
mui, kuris jaunimą ištvirkdo ir 
sukčiams sudaro sąlygas leng
vai pasipinigauti. Apsvaigę he
roj i nu dažnai vagia, kad turėtų 
pinigų herojinui nusipirkt’. t

Administracija

— Šiaurės Korėja sutiko nuo 
blogo oro nu-kentėjusiems pietų 
korėjiečiams padėti tik tada, jei— Duomenys mokslininkt

rodo, kad vėžio liga daugumoje šiaurės korėjiečiams bus leista 
paveldima. tą pagalbą skirstyti.

ISPANAI NENORI 
KARO TARNYBOS i

MADRIDAS. Isp. — Ispanijos 
parlamentas svarsto karo tarny
bos įstatymą. Anksčiau karo ( 
tarnyba turėjo prasmę,’ kai is-! 
panai valdė didelius žemės plo- į 
tus Afrikoje. Be! kai ispanų 
vyriausybė atidavė didelius Sa- ■ 
charos plotus marokiečtams,1 
tai didelės kariuomenės laiky
mas neteko prasmės. 1 I

1 Dabar ispanų jaunimas kelia 
klausimą, kuriam tikslui dabar- : 
linei Ispanijai reikalinga kpro 
tarnyba. Ispanai turi bijotis ka
rių, kad jie nepakenktų demo- j 
kratijau Keb generolai sukilo 
prieš demokėratinę vyriausybę, 
išžudė milijoną ramių gyven-l 
tojų, o dabar nepatenkinti karo 
vadai gali ir vėl sukilti.

MILES

SYRIA

tEUUT

DAMASCUSScgkbm BtUtUT

SYRIA

ISRAEL

ntUSALEM

ISRAELI

M>Mk 
LEBANON •,

^UNITED ARAB REP 
(EGYPT)

WpZ TURKEY
WlA C*

MUS 
• w

Beirirte fcjitai paleido kelias raketas į Amerikos ambasadą ir 
išdaužė duris bei langus. , n .



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
*

Tr^kų miesto centras

jeigu 
tu tą

Tinkamai 
niekuomet 
jeigu 
piltos 
nučiu

5. Skoniui — teisingai paga- 
rrrinta arbata.

Tikra arbata 'eik i a žmogaus 
organizmą gaivinamai ir stipri
namai. Arbato’e yra teino. įei
nąs yra alkaloidas, kuris tapa
tu.' kcfe'nui. Arbata turi dvi
gubai tiek kofeino (teino). kiek 
kava. Arbata gaivina, bet nesu- 
erzina. kaip kava, organizmo, 
nes joje nėra tam tikrų degintų 
dalelių, kaip kavoje, kurios di- 
d;na kofeino veikimą. Arbata 
turi daug tanino — apie 12%. 
kuris veikia raminamai skilvio 
ir žarnų gleivines plėveles. Tas 
taninas reguliuoja ir stabdo ko- 
feino-teind veikimą organizme. 
Teinąs veikia paskatlnanmai į 
smegenis ir i centrine nervu si- 
stemą- Jis padidina, koncentra- 
cijos pajėgumą ir sugebėjimą 
reaguoti. Teinąs neveikia taip, 
kaip kava, į organizmą per šir
dį ir todėl širdžiai, ypač ligonių, 
nekenksmingas. Teinąs veikia 
gaivinančiai, o taninas raminan
čiai, ir tai sudaro paslaptingą 
arbatos ypatybę. i

Arbata neturi jokio maistin
gumo, jokių kalor ju ar druskų. 
Todėl arbata tinka 
d items.

Šalia teino ir tanino arbatoje! auginama 
yra dar eterio al:a;aus.kuris 
tik duoda kvapą, bet pagal 
1 i n i n Ims. gaivi nanr<? i
Dar yra arbatoje vitamino C, vi- pagrindą visokiems arbatos mi_ 
tamino BĮ chlcrofybo ir fluoro šnriams. Ceilono arbata turi ma- 
pėdsakų. loniai aitrų skonį, ir jos spalva

pagaminta arbata 
nėra kenksminga, 

jos ir daug gerti. Iš už- 
arbatos jau po poros m i. 
įtraukiama kefeinas-teinas 
daug vėhau taninas. Taigi 
norima kad arbata atlik- 
paskatinamąjį veikimą,

reikia imti daugiau arbatžolių 
ir duoti trumpesnį laiką —apie 
2 minutes — arbatai pritraukti. 
O jei norimi kad arbata ramin
tų. ypač prieš einant gulti arba 
skilvio ligų atveju, tai reikia 
imti mažiau arbatžoliij. bet už
pylus. duoti ilgesnį laiką pi i- 
dietorm.

Arbatos rūšių yra labai daug. 
Rūšys prikalus© nuo kilmės kra
štų. Taigi turime Kinijos arba
tą. Indijos arbatą, kuri dar skir
stoma į Assam, Darjeeling. Cei- 
lono arbatą ir Indonezijos ar
bata.. Dabar apie 9(1% arbatos į 
Vakarus ateina iš Indonezijos 

Ceilono ir šios nustumia Kinijos 
arbatą, kuri prieš 100 metų bu
vo vię.špatauajnt. Puikiausia 
ir aromatiškiausia arbata yra iš 
Da^jerlingo (mažas mjestelts 
pietų Himalajų kalnuose). Te
nai tarp 2.000 ir 2.500 metrų auk 
čtumoie išaugintoji arbata turi

visokiems! ypač švelnų ir malonų kvapą, 
j Didžiausias pasmlyįį$ei|iš. kur 

arbata, yra prie Aš-. 
’: ne ■ sam — Indijos šiaurėje, Assam

I moks j arbata yra ypač stipri, skani ir 
veikia, spalvinga. Jos stiprumas sudaro

yra auksinė. Arbata auginama Dar yra vadinamosios “Fann- 
dar Javo:e. Sumatroje ir Afri- ings’’ arbatos, kurią sudaro per- 
koje. Dar arbata skirstoma taip: sijotos mažiausios lapukų dale.

1. Souchong — tai yra kiniš
kas pavadinimas stambiųjų la
pų rūšiai;

2. Pekėe souchoig — tai plo- 
nesnieji atrinkti souchong la. 
pai;

3. Pekoe — jaunesnieji lapu
kai;

4. Orange Pekoe — ypač švel
nūs Pekoe lapukai (pavadina
mas “ornga” nieko bendro ne
turi su apelsinais — reiškia, 
kad fermantdcijos metu lapukų 
galiukai pasidaro oranžinės spal 
vos); '

5 Elowery-jpraiige Pekoe — 
tai tik <ugal\’ota?_?sp^?adinimas 
nurodyti; jog ši arbatžolė yra 
ypač švelni.- -

V;<os' šios arbatos lūšys, par- 
duodamriš kaip ‘‘lapų arbata”, 
arba kaip "broken te?”. Dabar 
naudoj sma daugiausia “Broken 
Tea”, nes ji’ užima mažiausia 
vietos gabenant ir, be to, dar 
greitai pasileidžia vandeny.

lės. ši arbata pardavinėjama 
specialiuose maišiukuose. Arba
ta maišiukuose dvigubai stiprės 
nė už tą pati kiekį palaidos ar
batos

Gerai arbatai pagaminti rei
kia turėti gerų arbatžolių ir tin
kamą vandenį. Bk>gt,s vandud 
su per didėliu kiekiu kaBrių ar 
chloro neleidžia arbatai "pasi
reikšti”. NėkaOrnet neteikia im
ti vandenio iš šilto krano, tikis 
šalto, nes ten vaiidvc yra švie
žias. Ypatingais atvejais — per 
šventes - pamėginkite paruoš
ti arbatą iš Selterio vandens, ir 
tuojau pastebėsite* skirtumą. 
Svarbu taip pat paimti tankamą 
kiekį arbatos. Patartina imti vie 
ną arbatinį šaukštuką puodukui 
ar stiklinei. Kri kas arbatą ge
ria tik iš stiklinių. Arbatlapių 
arbatai reikia dubti 2 -3 minu
tės, kad pritrauktų. “Broken 
Tea” - 5 minuses. Po to tuojau 
gerti arba perpilti į kitą indą 
be arbai žolių. Laikykite arbat
žoles gerai uždarytas. Vande
niui virti indą vartokite tiktai 
tą, kuris tam skirtas, bet ne 
kiaušiniams ar net ir dešrelėms, 
nes kitaip arbata bus neskani. 
Nereikia kaip nors ypač valyti 
indo arbatai gaminti ir jokiu bū
du ne visokiais chemikalais va
lyti. Indą ganė tiktai išplauti, 
nes indo patina tik teikia geres
nį skonį ir rodo, kad jūs išma
note, kaip reikia gaminti arba
tą.

Gerai pagaminta arbata yra

Pripilkite puoduką ar stiklą du 
trečdaliu ledų gabaliukų, pada
rykite dvigubai stipresnę arba
tą ir karštą užpilkite ant ledu, 
Per kelias sekundes gausite pui
kų gėrimą.

Europos Lietuvis

DILGELĖS NAUDINGUMAS

kaip kraują stabdanti priemene, 
kraujuojant iš vidaus (hemoro- 
jaus, ginekologinių ligų atvė

Šviežia dilgėlė vartojama nuo 
reumatizmo, kaip odą dirginan
ti priemonė, taip pat turi klapi- 
iuą varančių savybių.

Gvdvmui, pasitarus su gydy
toju, paruošiamos vandeninės 
arba alkoholinės ištraukos, taip 
pat ir polivitamininės arbatos,

Dilgėlė — ir kosmetikos prie, 
menė: liaudies medicina reko
menduoja plauti plaukus dilge
lių ir gluosnių žievės nuoviro
mis, kai yra pleiskanų, slenkant 
plaukams ir galvąje esant rie
bių pleiskanų, vakarais reikia 
trinti j galvos odą lygiomis da
limis džiovintų dilgėlės lapų ir 
varnalėšų šaknų nuovbą.

Susmulkinant, augalai virina
mi pusvalandį atskiestame vy-J 
no acte).

Dilgėlės renkamos visą va-j 
sąrą prieš žydėjimą Džiovina
mos pavėsyje, vėjo neliečiamoje 
vietoje.

Magdalena Šulaitiene

KAS

Nuo senai kai kurios Europos 
ir Azijos tautos iš dilgėlių gau
davo stipru otiišta. Ir vėliau dil- *• - “* * v . Ud
gelių pluoštas buvo ipuostas r i>; 
žinomas Vokietijoje. Iš didžios 
dilgėlės puošto kai kurios vak-! 
ių SbirO ir Europos šiaurės ry-i 
ių tautos gamino žuvims gan
yti tinklus, liūhis, netgi rū
bams. o su didžiosios dilgelės 
šaknimis dažydavo geltonai 
daiktus.

į
Kai kurios tautos ir dabar dil-ą 

gėles vaitoja mainui verda sriu) 
bas. netgi su jom kepa, Dilgėlė- 
še yra daug mineralinių drus-1 
kų, natrio kalcio, magnio, fos
foro kremine sterns, chloro;

Ant kiekviene k'u? 
dėti paruošto įdaro ir užtaisant 
galus, suvyniotu į ritinį.. . 
„Taip paruoštus vyniotinius 
apibarstyti miltais, paspirginti 
aliejuje, sudėti į puodą, užpilti 
vištos bulionu ar kaisto van
dens, pridėti pamidorų košės ir 
20 — 40 minučių troškinti pri
dėti grietinės.

Mėsos įdarui paimti:
1 svarą ar daugiau jautienos 

(išpiovus riebalus), 
stiklinės ryžių,

1 svogūną,
1 šaukštą augalų aliejaus, 
truputį druskos ir pipirų (pa

gal skonį).
Vietoje žalios mėsos, galima 

imti virtos o vietoje ryžių — 
miežių 
arba 
duonos-

bei kvietinių kruopų 
sutrupintos, džiovintos

Magdalena Šulaitiene

VALGIAI ATMINČIAI
PAGERINTI

Vienoje, kurią 1523 metais su
rašė daktaras Laurenco Frieso, 
duodama patarimų atminčiai 
pagerinti.

DARYTI, KAI MIEGAS ” Dr. L. Friesco nuomone, esą 
valgių, kuriais galima sustip
rinti arba susilpninti atmintį-Jis

- NEIMA

Popiežius Jonas.pasakojo, kaip pataria atminčiai pageriuti vai- 
jam paskelbus visuotinąjį-baž-‘ 
nyčios susirinkimą, visokios ne; 
ramios mintys ji tiek kvaršinu-

, sios, kad ta naktį jokių būdu
■ negalėjęs užmigti.
pats save perkalbėjęs 
pinti.

I — Giovani, kodėl tu 
į gi? — paklausęs Jonas 
pats savęs.

gant daugiau paukštienos, ma
žų paukščiukų nevirtą, bet iš- 

j keptą mėsą.

Silpninanti atmintį aviena, 
žuviena, išimant saldžių van
denų žuvis. Toliau reikia veng
ti garuojančių valgių.

Šveži kiaušiniai yra atminčiai 
sveika, bet jie''turi būti virti, 

i — Kas valdo bažnyčią, ponie-Į bęt.nę jpepfn 
i žius ar Dvasia šventa?”

Žinoma, kad Dvasia šventa,' 
ar ne? Taigi, Giovani, 
tuojau alit kito šono, 

] gok!” Taip ir padaręs.

Pagaliau 1 
; nesurū-:

nemie.'
XXIII’

i

verskis! 
mie-1ir

Iš vaisių dr. L. E^qeso pataria 
valgyti tik obu^įiųs^riešutus, 
o iš gerai ųyąvien raudoną- vy
ną vartoti

Žmonės, prisilaikydami 
patarimų, nesiskųsią niekai 
vo atmintimi.

Kadaise populiarūs lietuvių.

yra

ko

KOPCSTINIAI ARBA
BALANDĖLIAI

M 1

geležies ir taip pat organinių.’ tarpe kopūstiniai arba balandė--’ 
rūgštų. Geležies turi daugiau, liai, retai kur beoatiekiami mū-;

jų tafpeC 1
Bet laikas nuo laiko gerai 

pasigaminti ir jų:
Paimkite:
1 didelę kopūsto galvą, 

(baltųjįi ar raudonųjų),
1 šaukštą margarino arba Sau-! 

lėgrąžų aliejaus,
2 šaukštus pamidorų košės, 

stiklinės miltų,
truputį druskos, pagal skonį
M? stiklinės gretinėlės, 

svarą ar daugiau mėsos 
piovus riebalus),

Kopūsto galvą, išplovus 
pūstkotį, apvirinti pasūdytam 
suminkštės.

Išimtą s vandens kopūstą su
ardyti (išlukštenti) atskirais

• pais ir storesnes jų dalis < 
J piaustyti.

ne? špinatai, ypač vertinga dil- i 
gėlė šiaurei. Jauni lapai nau-į 
dorami šahibaršc.ams arba! 
kaip p neskonį s prie mėsos pa-Į 
tiekai ų. j

Dilgelės vartojamos ir paša-’ 
rūi? jas ypač supiavstytas ir nu 
plikytas verdančiu vandeniu la
vai lesa paukščiai, ėda "kiaulės t 
:r Irti gvvuliai. Bet šieninės dil] i 
gėlės netinka, o srlosuoti jas ga-j 
Įima su kitais angliavandenių J 
turinčiais augalais.

Šviežuose dilgėlių lapuose yra,

(iš-j

labai skani ir sveika. Indijoje į o^OO mg. % vitamino C, apie 
yra apie 400 įvainų būdu, kaip į jp % karotino (provitami- 
gaminti arbatą. - > |no A), apie 400 biologinių vie-

Arbatą galima gerti su citri- netų vitamino K, B. grupės vi-l 
na. su grietine, pieuu, su romu, taminų, daug chlorofilo, šiek} 
bet pamėginkite dar su vanilija tiek rauginių medžiagų, 
ar su cinamonu. Arbata šu im- Dilgėlė, laikoma kaip v 
bieru yra delikatesas! Vasaros i nis augalas. Ji vartojama 
metu ypač skani ledų arbata, gant avitaminozinis, taip

Cnangt ih« oil ®no . 
fftt»r»ęv«ry3,00Qt* į 
8,000 miles to avoid * 
wasting gasolbw

grįžimas

Driekias plačios pievų marios, 
Daubos, kloniai, miškas žalias... 
Kur tas liūdintis berželis, 
Kur dainuojantis vėjelis?

Šypsos šaltas ir pasenus 
Mėnuo — debesų karalius;
Vien* akj jis ptimericęs 
Kibina dangaus Mergaites.

0 jdš ftnksminas W skraido — . 
Senio pinklių nesibaido...
Lyg. plaštakės grakščiai nahlb — 
Šoka valsą, runibą, tango.

TiR aš vienas, lyg praeivis. 
Nerandu jaunystes deivės. 
Liūdnas švilpauja vėjelis— 
Verkia ilgesiu Širdelė.

0 berMio anei l»p«,' ’

- Vytautu Stankų?

I



Kąrą mokykla ar mokomasis batalijonas?
- Atsakymas p. A. TAMULYNUI

čia nebuvo karininkų, kurie da 
vė įsskymą išlaužti ginklų san
delį”. '

Paprastai kari rinkai ne- lan
ko kareivinėse nakties metujš- 
skyrus budėtoją Šiuo įpatingu 
momentu, kai buvo suimtas gen.

i Rinkti- 
ls. susirinkę karinin

kai svar-te esamą padėlį ir se- 
į dėjo prie telefonų.

Kada kariūnai sušhiojo, kad 
Lietuvoje! gen Plechavičiaus šlubas sum- 

tas> ir nacių klastą, karingo ūpo 
, savarankiškai išlaužė 

ginklų sandelio duris ir apsi
ginklavę nutarė nac ams nepa
siduoti.

Niekas nesitikėjo, kad naciai L 
su tokia didele jėga ir net su! 

I tanketėmis atvyks mus suimti.
Toliau A. Tamulynas rašo, 

V Šis ,karinis dalinys buvo orga- kad aš nežinau kitų kariūnų li- 
pizųojamas Lietuvai, bet ne vo- kimo, o aš rašau tik apie 150 ir 
Mecįąpis. Todėl .lietuvių įstaigo- apie save- Aiškiai parašiau, kad? 
Je Tr buvo vadinama Lietuvių! didelė kariūnų dalis išvakarėse! 
Kažo Mokykla; o ne mokoma-* buvo paleisti, nes neturėjo nei j 
šis Katąlidnas,

Toš karo mokyklos įsteigimas 
M^įjahipolėjė tūrėjo tikslą pa
pildyti atsikūrusios laisvos Lie

ptu vos kariųinkų kadrų ir apsau
goti išmckšKntą? Lietuvos jauni
mą- nuo. vokiečių išnaudojimą.
-^ųk;ir - Lįiėt.s Enciklopedijoj b. 

parašyta, kad buvo lavinama pa! 
gal-’Lietuvos karo~mokyklos pro- I 
•gratną:: f . J
’x Vyrai buvo priimami baigę 
gimnaziją. T*ai jau savaime aiš-

' 'Ą- TąniuJynas rašo, ‘Tautos 
Gyvybės” žurnale 1984 m. >Nr. 
3(4), norėdamas įrodyti, kad |s- 
Įii^a Mariįampolėje. Karo Mo- 

vKięeių okup cijcs metu 
9' pulko kąreivųiėse yra tiktai 
tųijįfųaaašis batalionas.

Ą. Tamulynas naudojosi tik Plechavičius ir Vielinės 
Lae^ivių Enciklopediją, kur yra nės štabą: 
Oficialiai pažymėta tik vokiečių 
larinęsė įstaigose, kaip ta karo į 
jjfiokyĮtla buvo užregistruotą, j 
Kadangi vokiėčįzi 7 .. .... ....
karo mokyklos orgenizueti ne- 
Įeidp, tąj lizsimcskavimui nuo pagauti, 
yokięČįų akių, ir buvo užre- ’ ‘ 1 
gistruota mokamasis batalionas. I 
i Visai 'nesvarbu, kas vokiečiui 
karinėje įstaigoje buvo užregi- j 
.stuota- Syūtbu tik kas buvo Lie 
tuvių kariuomenės vadovybė 
organizuojaina. ? f '

nu>i>tatymą. Tas nusisdatymas kurį tu prieš dvidešimt metu pa 
e dar tą pat (1.6) die- siuntei parnešti dvi bonkas pie

no, ir aš nebegrįžau! Vargais 
1 negalais pasiekęs Ameriką, ten 
radau laimę ir štai grįžau tavo 
gyvenimą padaryti lengvesnį.

Škotas nekantriai 
kol 
sė: 
tas

pasirei
na ‘’Rūtos” salėje įvykusiame 
antrajame Vilniaus lietuvių su- 
si^inkime (pirmasis, kaip žino
ma. buvo I 4), kuriame dalyva
vo apie 500 žmonių. Susirinki
mas išrinko 5 žmones (kun. Juo
zą Tumą, Praną ir Joną Ma
šiotus, Pov. Gaidelionį ir Alek
sandrą Paulavičių) pranešti ka
ro revoliuciniam komitetui (V. 
Kapsukui su draugais I 7 te- 

; atvyksta*nt. šiuo tarpu tai buvo 
i vienintele ginkluota Vilniaus 
j vyriausybė), jog Vilniaus lietu- 
1 v.ai nekliudą jokioms demokra

tinėms ir socialistinėms refor
moms, nesprendžia, kokia per 

kr ką nusistatys Lietuvos 
(Bus daugiau)

i Ira k_> -

sulaukęs, 
sūnus baigs kalbėti, pakL.u- 
- Na, o kur tu tada padėjai 
dvi bonkas pieno?

IŠ 1919-1920 METU VILNIAUS 
DARBO ATSIMINIMŲ

(Tęsinys)

Kas kita lenkai, kurie i>o ke
lių mėnesių Vilniaus žydams 
(net seniams, moterims ir vai
kams) darydami ' skerdynes, sa
kėsi keršiją už (kitų1) žydu sau 
dymą iš langu į lenku legioni- 
nikus.

VI. KAPSUKO TEISMAS

uniformų, nei ginklų, ir išsis-1 
kirstė.

Likusieji I-bs ir II-os kuopos 
106 kariūnai pasiliko, kadangi 
turėjom šautuvus ir buvom uni- 
fonnuoti. Pagal jaunystės entu- 
zijazmą- nutarėm naciams nepa-i 
siduoti. j

Toliau rašiau, kada vasario 
mėn. rusai pralaužė frontą, vie 
ui ’žuvo, kiti pateko rusams i: 
nelaisvę ir tik apie 5 prasimušė' 
i amerikiečiu zona. 
•-•■•Toliau-; A. Tamulynas rašo,, 
kad aš rašiau tik savo pergvve-: 
•rumūs-. Tai ne tiesa! Aš r :šiaujba Nr. 13^ ,o“gimnazija Nr. 38} 
savo pergyvenimus tik gale ra- jr ten po^y’

batalionas,; nes į • mokomąjį ba
talioną priimami Vyrai- nebaigę 
į>ra<feoį; mČfcykĮtos.
v'Ą; Tamčlynas rašo, kad karo 
Wokykla" buvo ' be karininkų. 
Juk aiškiai buvo mano parašy
ta, kad mus, suimtus išrikiavus, 
priešais -musų greats išrikiavo 
ir suimtus.karo mokyklos kari- Pavyzdžiui, karo mokykla bu-
nitiĮęiis’.':'(Jū buvo gal.apie de-

ditcstvo” mane tituluojantį oa- 
liusška ir kitus Baigiau taip pat 
inžinieriaus Adolfo Sruogos ir 
elektrotechnikos stud. Vald., 
Čarneckio atliktų gimnazijos re
monto darbų priėmimą ir apys
kaitą. Korespondentai nuo ma
nęs jau atsišokoį susidomėję

voliueine Lietuves darbininkų 
I ir valstiečių vyriausybė susida-1 
I riusi XII 16 ir ėjusi Valst. ta-į 

rybos valdžios konkurento, bet 
ta u) pat keliant save Lietuvos j su bendram draugui Makklo- 
žmonių, ne 
džia kas kita jeg jau tuomet ži
nojome maskvinę tos vyriausy-j 
bės kilme komunistu organiza- 
ckos josios primetimą Lietuvos 
darbininkams ir valstiečiams, 
pač:os Vilniaus darbininkų ta-

VĖL ŠKOTIŠKAS 
JUOKELIS

—Ką gi pats padovanosi mų-

, via- kui? Žinai, kad žengia į motery- 
st ės stoną.

Sausio 6 d. (pirmadienį) eida
mas iš ryto Valst. Taiybon, pa
keliui buvau sulaikytas p. Bort- 
kevičienės, kuri m?jne įspėjo to
liau neiti, nes Taryboje nuo va 
kar vakaro (bene 11 vai.) jau šei 
mininkau ja raudonarmiečiai ir j 
komunistai. Tad tąja pat Mic-’ 
kevičiau.s gatve pro Tarybą pal 
sukau savon giminazijon (Tary-

šihio, kai rusų tankai prie Poz
nanės mane atkirto nuo savo 
kuopos. .

Nevisada Liet.. Enciklopedijo-1 
įe yra teisingai paduotos žinios.

IKI PASIMATIMO

Kiek iškerta, skuba bankinin
kas Rubuilis savais reik slais.
“Rubuilį, palauk, turiu svarbų 

biznišką pasiūlymą!šaukia iš 
paskos bėgdamas finansininkas 
Klapanas, stverdamas už ran
kovės.

. “Sakiau kad neturiu laiko, 
leisk! - išsiplėšia bankininkas.

“Jei mudu šios progos ne š- 
naudesiva, abudu busiva kup- 
ranugarai1” sako Klapanas.

“Iki pasimatymo žvėryne!” 
prišaukai Rubuilis nubėdamas.

MUUd. ------- ; ,

— O aš padovanosiu porą kai- sveikam ligą
Tai ėmė ir Įkalbėjo, kaip

veliu iš savo paukštininko.
— Bet tai juk tokia didelė 

dovana, kad pats subankru
tuosi.

— Nesirūpink, mano marve- 
■ iai yra paštiniai, išmokyti su
grįžti!

ŠI THE CHALLENGE!
naujais miesto viešpačiais, betf rybm nekornunistise atstovu da
is savųjų pakankamai man plaUj 
kė žinių, kad susicrentuočiau I 
susidariusioje būtyje.

Buvo aišku, kad mano rakti-Į vos raudonosios armijos karei- 
ka. kurią taikiau karinei lenkų1 vius pskovitėnus, kalugėnus ir 

kitokius prašaliečius o kuo ma
žiausia saviškių. Revoliucinės 
vyriausybės svetimumas greit 
dar ryškiau paaiškėjo, ypač jai 
skubiai virtus Lietuvos ir Gudi- 

Klingeric įsa- | jos vyriausybe. Tačiau tokia bu
vo nuoga tikrove, ne juridinis 
atrodymas. Kiek į antrąją’sun
ku buvo protestu ar kitu .ku
riuo diplomatiniu aktu beįkib- 
ti, tiek jau pirmąją tik ginklu 

į tegalima buvo pakeLti.

Antra vertus, Vikraus gyni
mu lenkams tik susiskandalijus, 
komunistams miestą valdyti są
lygos atrodė palankesnės rr -pa
tvaresnės. Svarbu buvo prie 
naujos valdžios neužleisti ki
tiems lietu visk ijų pozicijų, ne
leisti Įsigalėti svetimiems, nes, 

* vėliau gražinus Vilnių teisėton o —
, valdžion, kitaip tai būtų jai su- 
Į darę nemažu keblumu. Griežtas 

nusistatymas 
ir kova prieš revoliucinę vyriau 
sybę tik būtų čia apsilpninę jų-' 

: jii reikšmę ir svorį, ir susidariu
sį plyšį lenkų veikėjai būtų sa-,

Ii ir šiaip Vilniaus darbininkų 
daugumą tos valdžios nelaikant 

į saviške. Matėme taip pat Lietu-

ŠKOTIŠKAI

Aberdeen o priemiestyje prie 
trobelės slenksčio sėdėjo senas 
škotas ir pypkę rūkė. Staiga pri
važiavo brangus limuzinas, iš 
jo išseko brangiai apsirengęs 
jaunas, ponas ir senį širdingai 
pasveikinęs paklausė: - Ar ne
bepažįsti tėveli, aš tavo -sūnūs,

pajėgai, kemunistaers pritaikin
ta nesukeltų jokiol politinio efe 

j kto ir iš viso neturėtų tokio 
tvirto pagrindo, kaip kad ji tu
rėjo lenku atžvilgiu Lenkai dar 
XII 29 Veitkcs -
kymu įskyrė Vilniaus samocb- 
roną Lenki jos .vk^riuofeenėn ir 
prisikabino sau tek kariuome
nės erelio ženkteEį^ Itad. aiš
kiai stojo Vilniaus' okupantais 
ir tuo davė pagrindo įjaikinajai 
Lietuvos vyriausybei | grieitai 
prieš juos nusistatyti ?ir pasi
reikšti, tuo tarpu pai i pakeitę 
juos nauji Vilnia^ gvaldytoj a i 
oficialiai' reiškėsi kžrjfį Vilniaus 
darbininku taryba, įuri ėmė

-veikti dar ((1918) XII?15 ir prieš 
kurią Lietuvos valstybės taryba

SERVE WTH PRIDE N 
.THE NATIONAL GUARD 

į v z • *alandų savo, kaip 
švietimo j ųiinisterio. kabinete 
priiminėjau- • interesantus^ be 

i lietuvių, dar stojusių gudų gi? 
j mnazijon, mokytoju buv. Kauno 

komercijos mokyklos direkt. 
Dmochovski, kažkokį rusų ge
nerolą, “Vąše visokoprevoscho-

~~ ----------------------------- <-- -

!
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
g yra seniausia, didžiausia ir i turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams' ištikimai ’taniau j auti jau per 97 metus.
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

: darbus dirba. V-; n .
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSLUONUS doleriu 

apdraudų savo nariams^, ?. ‘ .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas grij 
Susivienijime apsidrausti iki $10,0QQ.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja aędrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga* jauffimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai/V

SLA — vaikus apdraudžia pigią, terminuota apdrauda: už

r

I. v

vo likviduota ne gegužės mėn.: 
5-6d., bet gegužės mėn. 15.-16 
d. Kariūnų buvo Marijampolėje 
ne 2.000 vyrų, bet apie 1.800 vy-< 
rų.

A. Tamulynas rašo, kad nie
kur negirdėjo apie Vietinės 
Rinktinės Karo Mokyklą Mari
jampolėje. Jeigu gerb. A Ta- 
midynas paimtų, 1983 metų “Ka. 
-ry§? žurnale nr. 8:tr ir nr. 9-tą 
tai ten rastų parašyta buvusios 
karo mokyklos karininko A B. 
straipsnį: —Vietinės Rinktinės 
Karo Mokykla.-, Taip ipavadinti 
du ilgi straipsniai.
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pasisakiusi, ir kaiixjaiiinoji

13p^sd^.;y3*š?ia-:®o^nėrs Grp

apie karininkus, nes;

t* KrtkSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr T

ratftrini studija, suskirstyta akt^soeBais. Ta 200 paslaptį) ksygt

M
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žygių taktikos ir jog

Vilniaus lietuvių

Tada nestebėti na, jog gavau 
atsisakyti nuo protestu ir kitų 
griežtų, naujose sąlygose nebe- 
sveikų, 
naujoji taktika atitiko vilniečiųfletarlij Htentūro®, meno fc mofiS

jau mttrajtft. Jame yn. vertingi, niekuomet nesemrta, Vine

■SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose., : .
Kreipkitės i savo apylinkės kpoptj. veikėjui,

LAUW1S U*1 t

prisiminti buvusių: karininku 
pavardes.. Kiek atsimenu, karo 
mokyklos virži nirfkas buvo 
puik,,-!..yęrięris... Iš- karininkų

. kajū KubĮliųnąs, kUp. Griga- 
rliū^is/’įiortininkas Įeiti saikus

Lietuviams: yra žinoma tik 
Vietinės ■ Rinktinės Karo Mo
kykla, bet ne mokomasis bata- 
lionas.. |

i Augustinas- Paškonu
i .

į DAINU IVENTfS LAUKUOSE, poetės, ralytojog fr tn 
felT fckil fjfrmfinės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
frėtttesJbėi^ Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 

autorės puikiu stffluml tr surinktais duomenimi 
M ufrnHsfsis. Studija yra 151 pnsL, kainuoja $1
< . > VIENIŠO niOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral? 

fnaao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa

JjSTu V1ŠKAS1S PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalrafc 
parašyta studija apie Rytprflalua, remiantis Pakalnis p

traukomis, pabaigoje duodami

vapfe

tjK O bar :

Į.s.

For constipation relief tomonw 
j reach for EX-LAX tonight e

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll likę the relief in the morning.
Chocolatėd'orpills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!’

Read labd and follcw 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982
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Gromyka pasiinformuos ir įsakinės

Andrei Gromyka, Sovietų užsienio reikalų ministe- 
ris, antradienį atskrido Į Jungtinių Tautų asamblėjos po
sėdžius. Jis Jungtinių tautų atstovams pasakys kalbą, 
kurioje bus išdėstytos pagrindinės mintys Įvairiais tarp
tautinės politikos klausimais. Visi atidžiai klausys kiek
vieną Gromykos sakini, nes jis dėstys geriausiai gink
luotos pasaulio valstybės nuopionę. Įvairiais valstybių 
reikalais. «.=.«■• . c ‘'* M _ j

Reikia turėti galvoje, kad Andrei Gromyka yra Įta
kingiausi© Sovietų Sąjungos politiko — Konstantino Čer
nenkos — dešinioji ranka, oficialus Černenkos pavaduo
tojas. Andropovas negalėjo be Gromykos apseiti, nes jis 
mokėjo atidžiai klausyti ir ministeriams tiksliai pranešti 
politinio biuro nutarimus. Svarbiausius nutarimus ap
tardavo Sovietų Sąjungos komunistų partijos politinis 
biuras. Černenkai užėmus politinio biuro pirmininko pa
reigas, Gromyka ėjo tas pačias pareigas, kurias ėjo An
dropovo laikais, bet jam pridėta visa eilė labai svarbių 
naujų pareigų. Gromyka savo laiku leido Andropovui 
Įsikišti Į užsienio reikalų ministeriją.. Visa eilė Įtakingų 
kagėbistų Įkėlė kojas Į užsienio reikalų ministeriją. Gro
myka buvo gerai informuotas apie Andropovo vedamą 
darbą. Ar Gromykai patikdavo Andropovo Įsikišimas Į 
užsienio reikalus, niekas apie tai nežino. Gromyka tylėjo 
ir toleravo. Jis nenorėjo kištis Į Andropovo agentų ve
damą darbą, nes nenorėjo užsitraukti asmeniškos nelai
mės.

Dabar reikalai gerokai pasikeitė. Andropovo jau 
nėra. Dabartinis KGB viršininkas tokių ambicijų ne

duotoji! n« vien ultienio minUtertyųt, bet ir krašto ap
saugos reikaluose. Kada mari DjmitrĮjua Ustinovas po
litiniame biure pradėjo nustatinėti, ko jis reikalauja 
krašto apsaugos reikalams, Černenka, suspaudęs krati
nę, Įpareigojo Gromyką atsakyti maršalui ,Ustim>yų: 
Gromyka taip gražiai pasodino maršalą j kaliošą, kad 
jis nusigando ir nutilo. Kada pradeda kilti konfliktas 
tarp Įtakingesnių sovietų valdžios pareigūnu, tai Čer
nenka nesikišo, bet jis Įpareigoja Gromyką pareikšti ko
munistų partijos nuomonę. Ta nuomonė trumpai ir aiš
kiai išdėstyta, tampa ne vien Černenkos nuomonė, bei 
viso politinio biuro. Po kelių Gromykos sakinių, marša
las Ustinovas pajuto, kad krašto apsaugas reikalus ap 
tars ir gaires nustatys politinis biuras, o ne flinrš. lįsti 
novas. Gromyka papasakojo ir marš. Ugarkovui. kur 
griežta jo politika nuvedė. Nei Įsiveržimas Į Afganista
ną, nei lėktuvo numosimas japonų jūroje, pagaliau h 
manievrai Vakarų Vokietijos pasienyje labai brangia’’ 
Sovietų Sąjungai kainavo, o naudos iš tų žingsnių iki 
šios dienos rusams neatnešė. Politinis biuras ne tik nu 
sodino Ogarkovą, bet jo vieton pasodino 51 metų amžiaus 
maršalą Achramejevą, kuris Į sovietų karo jėgas prabilo 
taikos siekiančiais žodžiais. Černenka žino, ko jis nori, 
bet jis nepajėgia formuluoti savo pozicijos ir nenumato 
tolimesnės politikos. Kiekvienoje sovietų politikos pa
kaitoje, Andrei Gromykos galia stiprėjo, bet jis niekad ne
sikėsino tos galios grobti ar veržtis Į aukštąją vadąvybę. 
Černenka yra tikras, kad Gromyka’ jo nestums iš dabar
tinių pareigų, todėl jis be baimės dali savo galios perlei
džia Gromykai. -• ’

Maršalas Ogarkovas buvo pats Įtakingiausias so
vietų karo jėgų vadas. Gromyka, vartodamas Šių dienų 
sovietinę filosofijos ir santykių sut kaimynais politini 
žargoną, taip gražiai pastatė prie sienos Ogarkovą, kąd 
jam kito kelio nebeliko, kaip atsistatydinti. Jeigu jis bū
tų pradėjs aiškinti dėl Įsiveržimo Į Afganistaną,, nurpu- 
šimą Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo ar prąeitos vasąros 
manievrų Vokiątijpą pasienyje, tai,, gagėki štai būtų gu
lėję pradėti ji tardyti, tuo tarpu šiandien, užsienin .nė-, 
išvažiuos .ir sovietų, valdžiai, žalefe; cįaugiąu nepadarys. 
Černenka ji paskyrė sovietų karo akademijos viršininku/ 
bet naujas štabo viršininkas, mąrs^ Acbrąmejevąs duos 
instrukcijas, ką aukštesniems ir gabesniems kąra vadams 
Įkrėsti Į galvas. ' : ' :

Kremliaus sienoje laidojant. npra?į kandidatą poli
tinio biuro pareigoms, prie karsta prmoje vietoje sto
vėjo ministeris ir premjero pavaduotojus Ąndrei Gromy- 
ka. Černenkai dar buvo per šalta, prie’ kupsto' jis nesto
vėjo. Šalia Gromykos pirmoje eilėje stovėjo jaunas mar
šalas Achramejevas. Tai reiškia, einant saviėtiniąis Įpro
čiais, po Černenkas, — Gromyką yrą pats Įtakingiausias 
pareigūnas. . - • - ■ :

Valstybės departamentas, pajutęs pakaitas sovietų 
užsienių politikoje, tuojau panoro susitikti su Įtakin
giausiu valstybes atstovu ir išsiaiškinti kelis užsienio po
litikas reikalus. Departamento pareigūnai susitarė su 
sovietų užsienio reikalų ministerija,' kad rugsėjo 26 d. 
ministeris Andrei Gromyka New Yorke susitiks su Vals
tybės sekretorium George Shultz. Jiedu aptars visą eilę 
reikalų,, liečiančių abiejų valstybių santykius. Sovietų 
karo vadovybė yra Įsitikinusi, kad Įsiveržimas i Vakarų

Kolifornijos pakraščiuose

AXTANAS PLEŠKYS

Netiksli, bet priekabinga kritika
. (Tęsinys)

Ir ieškojimas priekabių ir kriti 
fes bereikšmėse smulkmenose ii 
mažmožiuose yra nerimtas da- 
hrkaš. -

Br. Nemickas, prieš rašyda
mas savo rašinį, arba kaip saky
čiau 'kaltinamąjį aktą” VLI- 
Kui, padarė tris stambias klai
das.

Praeitą antradienį, rugsėjo 14 dieną, ministeris An
drei Gromyka atskrido Į Kennedy aerodromą. Atskrido

Pirma: savo kaltinimą arba 
kritiką, nesvarbu kaip pavadin
siu, remia ne paties dr. K. Bo
belis parašytu straipsniu, bet 
“Tėvynės Sarge” (1983 m. Nr. 
3) korespondento pasakojimu, 
kuris kalbą nusirašė iš “Naujie
nų’’ korespondento, kai ką pri- 
dėdemas, išbraukdamas ar sa
vaip pasakydamas.

Antra: neišsiaiškino ar pre
legentas savo kalbą skaitė iš 
pasirašyto rašto, ar kalbėjo be

. , ■. . . , . i užrašu. Ka ilors kritikui ant,
^.enaSi a.ts?vezeT fuOendTadarbiu, kune [ |;iJ dalykas.

I ! & trečia: taip pat neišsiaiški
no ar ‘Naujienų” ir “Tėvynės 
car<7o” korespondentai užrašy
dami dr. K Bobežr<s«kalbą ne- 
padarė klaidu »r netikslumu. Iš- 
sioiskinimui juk turėjo beveik 
metus laiko.

Pažiūrėkime ką Bronius Ne-

išsisk'i.i^tę. pb..Įvąirius‘. Jungtinių1 Tautų kemitetuš Kai 
' mai-š/Ogąj-kovas reikalavo, kad Kamčiatkos ir Sachalino 
karo Vadai -Įsakytų šauti Į Pietų Korėjos beginklį ke
leivinį lėktuvą, tai sovietų transporto lėktuvams buvo 
uždrausta atskristi: ir nusileisti Amerikos aerodromuose. 
Užvakar Gronlyka'laisvai nusileido Kennely aerodrome. 
Reikia manyti, kąd po savo skvernu jis atvežė kokį lie- i 
tuvį, kuris atstovautų kurią nors sovietinę vyriausybę, i mickas rašo: 
tiktai ne sovietinę Lietuvą, nes JAV atstovai tokio pa-1 George Orwtll'-s dar 1949 
rpiOTlnn Amerikon nenriimtn . ! m. savo knygoje “1984” prana-

savo, kad išnykstančios . iš p ra- 
e;ties paveldėtos idėjos ir liau
siąs? galioją net gamtos dės
niai, nes v’sur (ir galvos kiau- 

bet koki pareiškimą spaudos atstovams, bet nuvažiavo t še, pačiose smegenyse) isivieš- 
tiesiai į sovietą ambasadą New Yorke, esančią. Atlanto hart'ia> d.dysis bro-

reigūrio Amerikon nepriimtą.
Miaisterį Gromyką aerodiwie pasitiko Anatolijus 

F. Dpbrynįnąs ir sovietų ambasadorius Jungtinėse Tau
tose' Olegas Trojanovskis. Grdnįyka atsisakė padaryti

pakraštyje. ’ Gromyka atskrido visa savaite anksčiau. 
Du vyrai informuos Gromyką apie artėjančius Amerikos 
prezidento rinkimus ir apie galimus laimėtojus. ‘ Tai 
bus, aišku, tiktai spėliojimas. Rusijoje kiekvienas kandi
datas iš ąnksto žino, kad bus “išrinktas” Į Įvairias Įstai
gas, nes ten sovietų valdžia pastato tiktai tą kandidatą, 
kuris gali būti “išrinktas”. Žmonės neturi teisės pasi
rinkti kito kandidato, nes kitų kandidatų nėra. Tuo tar
pu Amerikoj reikia patirti balsuotojų nuotaikas. Gro-

lis. kuris nustatinėsiąs ir kont
roliuosiąs ne tik žmogaus elg
seną, jo verksmus, bet ir minti
jimą. Kaip skelbia’ “Tėvynės 
Sargas’’ (1983: mi Nr. 3>, krikš
čionyse demokratuose jau ėmė 
skleistis šios OrwelFio. prana
šystes žiedai. Aure, 1985 m. gevu 
žės 28-29 d. Čikagoje buvusio
je jų konferencijoje. VLIKo vai 
dybos pirm- dr. K'. Bobelio kal_

Vokietiją brangiai kainuos. Tai didelė pakaita sovietų 
užsienio politikoje. Iki šio meto galiojo Andropovo pa
reiškimas, liepiąs sovietų pareigūnams nevažiuoti Į Že-

turi, kokias turėjo Andropovas. Be to, šiandien Gro
mykos galia yra žymiai didesnė, negu buvo Andropovo 
laikais. Pagal sovietų vyriausybės nustatytus tarpusavio 
bendradarbiavimo dėsnius, Gromykos galia yra žymiai neva, kol prezidentas Reaganas neatšauks vidurinio dy- Mondąle. šis būtų daugiau balsų laimėjęs, jeigu su Gro- 
dabar didesnė. Černenka pasirinko Gromyką savo, pava- džio raketų iš Vakarų Europos.

myka sutiko atvykti Į Baltuosius Rūmus ir pasikalbėti 
apie abiejų valstybių santykius. Tai Įvyks rugsėjo 28 
dieną. Vėliausiai Gromyka sutiks pasimatyti sų Walter

myka būtų nesutikęs pasimatyti.

ba, kurios kone kas trečias saki
nys skelbia arba netiesą, arba 
beprasmybę, yra vadinama (rei
kia spėti, pagal partijes liniją 
ir laikoma).

(Bus daugiau)

ALEKSANDRA VAISICNĮENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
■ (Tęsinys)

— Dabar jo didenybė yra užimtas. Jus pas 
ij nuvesiu tuojau, kai tik karalius bus laisvas. 
Jūs pore, galite užsisakyti, ko tik norite, tik pra
šau neišeiti iš kambario. Jo didenybė nemėgsta 
laukti.

Pasijutau esąs karaliaus belaisvis. Neilgam: 
po dešimties minučių prisistatė Gino ir korido
riais bei keltuvu nuvedė mane Į požemi. Pasiro
dė, kad karalius lošė kortomis privačiose Casino 
patalpose, kurios turi susijungimą su viešbučiu. 
Atsidūrėme baltame, auksu išpuoštame sahonė. 
Ant kėdės, kurioje sėdėjo vienmarškinis, ruža- 
vais marškiniai, storakaklis karalius, buvo paka
bintas Faruko švarkas. Karalius ką tik buvo bai
gęs lošti kortomis dvidešimt septintą partiją. 
Greta matėsi išgerto šampano bonkos, išvalgytu 
ikrų dėžutes ir primėtyta viščiuko šlaunelių.

Lošimo stalas buvo žalias. Croupier laikė 
n ką. Karaliaus partneriai: bnvėi kfctufi vyrai 

ir dvi moterys. Iš tolo stebėjau mano “ligonį”. Iš 
nuotraukų spręsdfvau, kad jis turi juodus plau
kus. Klydau — jo plaukai buvo kaštoniniai. Jis I 
.itrodė lirtftligw tftkai ir-jo veide nebuvo matyti '

■■!. ..—! —ri-----------—-m 11 limn m mil n—■—
2__ ~~~

nuovargio žymių po praleistos nemigo nakties. Tą 
naktį jis pralošė 42,000 frankų. Vienas lošikų 
juokomis išsitarė, kad karalius tiek pralošė dėl to, 
kad parodė tik tris-kartų karalius. Į tai Farūkas 
atsikirto: “Ketvirtojo nereikėjo rodyti, nęs juo 
esu aš pats”.

Sekanti vakura karalius lošė San Rėmo Ca- 
sine su -stambiais industrialistais. Lošimo pra
džia buvo trys milijonai frankų. Tai didelė suma 
pokerio lošime.

— Ateikite arčiau prie manęs, ponas A^sse- 
1 gui, ir išgerkite su manim stiklą šempano. Žiū
rėkite kaip man paliepus, šis ponas pralaimės, nes 

į jis yra mano ministras. Tačiau, ponas Mesi 
viską, ką čia matėte, prašau laikyti pasla 
Toliau karalius papasakojo apie savo ligą, 
pokalbis liko paslaptyje.

Pirmą kartą M. Messegue teko egza 
ligonį Casino patalpose. Išeidamas M. Me _ 
davė karaliui nurodymus kaip gydytia Gydymo 
būdas, matyt, karaliui patiko, nes, segantį kartą 
buvo atsiuntęs lėktuvą, kuriuo M. Messegue nu
skrido į Egiptą — Koubbah, netoli Kairo

Faruko karališki rūmai buvo įspūdintjL ta
čiau iĮ jų jautėsi. spindųliųąjąntia ..l^i0s.? Me- 
ssegue niekad savofgyvenime dar nebtivo jnatęs 
tiek gražių daiktų. Tai buvo pasaka ii “tūkstan
čio ir vienos nakties”: viskas buvo iš ąuko^ mąr* 
moro ir bronzos; visur švietė kristalinės lienųm

Po metų M. Messegue matė karalių ^l^u n j

kartą. Jis buvo labai pasenęs, pasikeitęs, beveik 
jau nebeturėjo plaukų; be to, dar labiau pastu
re jęs. Jo akys tiesiog buvo paskendusios riebali
nėje masėje.

Karalius, apsuptas savo ministrų ir sekre
torių, ištiesdamas gydytojui M. Messegue ranką, 
tarė:

— Širdingai laukiamas. Ateikite čia ir pa-' 
žjūrėkitę. — Tai buvo nauji lošimo automatai, 
kuriais karalius ir didžiavosi. Po to jia nuvedė 
M. Messegue Į kilįus kambarius, kuriuose visi 
daiktai buvo papuošti aukso ir deimantų išdirbi
niais. Visi jie turėjo istorinę praeitį ir istorinius 
šefra in tokus: karaBus ir diktatorius.

— Ponas Messegue, viską, ką noriu^ galiu 
fa^i rankos mostelėjimų. Pasaulyje gi liks tik: 
čirvų, pikų, hubnų ir kryžių karaliai, ir penkta 
šis — a-Š Egipto ką^ąliųa kartų su -As^lijos kara
liumi. _ . ; ,

Pabaigus pokalbi apie gdymą. karalius padė
kojo ir liepė tąrpap»e pavesti gydytoją į jam skir
tą patalpą. Tai buvo pasakiškas kambarys: šie
no* įmuštos šilkafc, išdabintos auksu, persiški 
kihmąi, kk neito nu lyta ariefcąir' ii tolumos at- 
plaukianti tyli nrnziKŪ... J J •.

i ’ paki
lusi virš ĘgiptOk ur&klaxnas lėkiiin»*| sąvo nuo- 
įąttoš gyvenimo vietą, pro lėktuvo langą stebėjo 
senojo Egipte faraonų piram >d’s • a- stebėda- 
mtts, jis prisiminė ir ksmliu F&ruks. kuris viską

W1, ■ ■■ " I UI " I JI ■ ”— ■ -          L

ko tik panorėjo, galėjo turėti. Jis turėjo pakan
kamai deimantų ir aukso, tačiau trūko vertybių 
nusipirkti sveikatą, kuri nepataisomai nyko ir 
jis pats vis silpnėjo. Toks buvo karalius Farukas, 
kuris skendo brangenybėse, bet nemokėjo sveikai 
gyventi. Užtat mirė varge.

HUMORAS TAIP PAT GYDO
SUSITIKIMAS SU WINSTON CHURCHILIU

Vienas iš žymiausių Maurice Messegue gy
dytų ligonių buvo. Winston ChurchUis, kurį jis 
gydė septynerius metus.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
Praeitų metu Nauiiemj !>tkavw>i*‘ ėjo I Fu- 

šėno romanas “Susitikimas Montanoj”, šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė’’.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon
tanoj” ar kitus jo leidimus, prašome kreiptis Į 
Genutės leidyklą, 327 psL $5. Petras,Gervila, 2008 
Hobson, Hot Springs, Ar. fl9T3. ’ -V
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
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SŪ- Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai '
&

r 2424 West 69th Street

MARIJA ABRAMAVICIENE - MOZŪKAITYTĖ
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seniausia ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

5 — Chicago, 8, HL Friday, September 21, 19X1

Žincgelis, iškratęs iš pypkės 
pelenus, padavęs ja Antanukui.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . \

S
Can yoix havt abtics&bly

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Ri, Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tek: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd. Street 
, Valandos pagal snsitaHTna

GrTOMETRlSTAS /
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telefi: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA' KAINA

Priimu Tn Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. T*l. 925-8063

SOPHIE BARČUS

t«Mj 77MM?

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— Žemaičių Kultūros klubo 
poatostoginis narių susirinkimas 
įvyks trečiadienį ,rugsėjo 19 d. 
1 vai. Popietų Anelės Kojak sa
lėje 4500 S. Talnian avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, yra svarbių 
reikalų. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

— Marquette Prk. Liet. Namų 
savininkų susirinkimas sept. 21 
d. 7 v .v. -įvyks parapijos salėj. 
Nariai privalo dalyvauti. Bus ir 
vaišės. - J. Skeivys

Ant ko nekepęs, ant ko sude. 
gęe (t. y. vienam. dalyke visai 
visai nenusimano, o kitame net 
per daug gudrys).

Somme? sun and 
activities can play havoc ©a 
your skin, and could make as 
otherwise enjoyable, fun time 
©f year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin ic 
Sake, peel and fed rough.

All those fun, leisure tcS» 
rities (bicycling, tennis, swim
ming} leave little time for 
extra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset 
your skin — the tender lovinf 
gare it needs.

— avoid bathing in hoi 
water. Lukewarm water is rs® 
freshing and not as drying.

— moisturize your skin

to remove shtoriM. a salt 
Tatez

— thoTS zith t fenUt 
cltanser. A food on* te 
Nentrogena Rainbath Show 
G-eL Rainbath is on* of thoM 
Eisrvelons doal-w* prodaett 
fiat soften* as it deans

It h an amber gd feat 
irorks like soap but viZ. 
dso make your xHn nedc*» 
ably soft It is rrtilabj* « 

sizes, including a handy 
bounce tub* that y©e ms

ji. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

Kaip atrodė “Anykščių Šilelio” autorius 
Antanas Baranauskas jaunystėje

Susiieškojau Lauksodos apy- main poetui. • Dar ganydamas 
linkje Irtoganos kaime gyvenau jau sakydavęs pamokslus drau- 
čius poeto A Baranausko bro-gams, juos krikštydavęs, sutuok i

lio Anupro sūnų Joną Baranau- davęs, mėgdavęs vaidinti religi- 
ką ir dukrą Eleną Baranauskai
tę - Armalienę. Mūsų pasikal
bėjimas davė medžiagos, papil
dančios A Baranausko biogra
fiją, padedančios išryškinti po- 
to asmenybę. Įdomus ir sudė- 
dėtingas poeto gyvenimas, j o; vi
dinis pasaulis, kuriame kryžiuo 
jasi poetas, mokslininkas, dva
sininkas muzikas ir dar, anot 
Ą. Vienuolio, “devynių gabu- 
rhų žmogus”-_

Mažiausia mums pazjstaipa 
poeto vaikystė. Antanukas 
vd be galo įdomus vakas. Iš šei
moje augusių keturių sūnų ir 
vienos dukters visų judriausias^; 
visų išdykiausias. Visuomet 
linksmas vaikas dainuodavo .vi
sokiausias daina^ deklamuoda
vęs ir savo paties sudėtas eiles. 
Išbraidžiojęs upelius, išmaišęs 
dumblynus, iMandž;oięs kru- 
mUĄ grįždavo liamo supJėšitais 
marškiniais,' iki kraujo suškir- 
dūsiomfs keromis. Gražinus bal-_ _ 
so neturėjęs, o dainuoti laba- jr pas vaikus suaugusius. Neap- 

1 mėgęs. Kai uždainuodavo, bro- si^^vo be jo ir naktigoniai, 
liai iš jo Įiiokdavosi: — Jurks- jiems visokių istorijų pripasako’ 
te, jurkšte. ko tu čia jurkštib

Nuo to Antanas net Jurkč

nes apeigas. Pamokslams saky
ti pasirinkdavęs akmenį, kelmą, 
o dažnai net j medį įlipdavęs. 
Kartą, "baigęs n
ėmė ir apšlakstė iš medžio savo 
draugūs. Už šitą išdaigą Anta
nukas buvęs apskųstas tėvui ir 
gavęs pylos. Tėvas turėjęs rau
doną diržą ir, matyt, dažnai už

i Šis, nusisukęs į kampą, įbėręs į 
pypkę parako, o paskui prikim
šęs tabako ir grąžins. Tada dėdė 
paėmęs iš krosnies žariją, įdė- 

’’Ijęs į pypkę ir patenkintas pap- 
Į sėjęs. Tik staiga kažkas pano

sėj blykstelėjęs. Net akis už
kerdamas, iš pypkės ūžtelėjęs 
tabakas. Pypkė iškritusi iš dan
tų ir nuriedėjusi i pastalę. Visi

I meul ^PUd'^-?buvę karinamoje sužiurę i 
■sakyti pamokslą, lukąir traukę p^.iais:

i

— Kas dabar čia atsitiko, kas 
sprogo?

Pagaliau vyrai suvokė, kad 
čia Antanuko darbas. Nė nepa- 

. , į . stebėjo, kada šis iškūrė laukan,
išdykavimą Antanuką juo lup- -yjenj juokėsi, kiti keikės, o Be
da vęs, Ajte šį diržą herniukass išsigandusi šaukė:
net dainelę WeiEMVbS' ' >5 - -

Į . -
Tėtušio- diržas raudonas 
(Daužys iriiiš per šonus.) 

Ale iškapos ir akis—

Tėvas leidęs vyresniajam 
nui Jonui, kai Antanukas nusi
kalsta, iškaršti šiam kailį. Kai 
Jonas sugriebdavo brolį ir norė
davo nubausti, šis mikliai iš- 
spnjkįlavo, iš -r^pkų ir, nubėgęs 
toliau, erzindavo:

— Ei ,tu Jonai, Jonkel, Joji
kei...

davė: ir girdėtų ;ir-savo paties 
išgalvotų... Vos- naktigoniai su- 

to”'pravaidę gavo. Be to, ture-1 ntofe bluostą, Antanas pakiša 
pravardę, panosėn tabalas. Vyrai taip pra 

dėdavo čiaudėti, kad bematant 
miegai išdulkėdavo.

Anykščiuose kažkokia Bere- 
lienė turėjo karčiainą. Į ją su
sirinkdavo vyrai parūkyti, iš
gerti. Kur buvęs kur nebuvęs, 
atsirasdavo čia' ir Antanukas. 
Užlipdavęs ant stalo ir imdavęs 
“žydiškai” sakyti pamokslą. Vy
rams i s to būdavę juoko, o Be- 
reJienė pykdavusi ir vydavusi 
berniuką Uiik. Greit jis vėl 
įsniukdavęs į karčiamą ir nenu- 
rimriavęs. Kartą prisėlinęs prie 
pagyvenusio žmbgąus, sakyda
mas: 4 * . . !

i— Dėde, kol tokių prastų ta
bakų rūkai? Fe, kaip smirda! 
Duok iitrtką, prikimšiū geres
nės.

jo ir “Sniilaūštū
Mat, nuolat dainuodavęs:

Ei, tu smala smalausį,
Kam tu gaiiifei mano žūsį

Antanukas greit ir bfcoliams 
sugalvojo pravardes. Jurgį pra

minė — “Drusiu”, Anuprą — 
“Grecku”, Joną — Jonkeliu”.

Piemens dalia teko ir būsi-

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
P - --'-^m-iT-. m—iiiiirn_______mirmw____ b -................- — - Trnnw—1------------

1 -ta-.* *4 ... .____

_______________ ___ ------------------------------------------ ---------

GAIDAS“ DAIMID

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Šeima ,ne vaikas. Razbai- 
ūininkas iš jo užaugs ,ne žmb- 
gas. .

Šalia išdaigų Antaniukas la
bai mėgo gamtą. Klausydavęs 
paukščių čiulbesio, gėrėdavosi' 
žydinčiomis pievomis ir labai 
mėgo muziką. Tėvas turėjo se
ną smuiką. Juo Antanas groda
vo, dar vaiku būdamas. Dažnai 1 
ir pats, nors-ne kokiu balsu, pri
tardavo, ypač kai grodavo “Ber 

■nardiną ir jo išrišimą”. Matyt, 
šioje giesmėje buvo ne visai gra 
žūs žodžiai, nes motina išgir
dusi bardavo sūnų ir liepdavo 
nutilti.

— Iš giesmės žodžių neišmesi, 
kad ana taip sustatytą, — atsa
kydavo Antanas ir grodavo to
liau.

O. Sedelskytė
(Bus daugiau)

Nors ėmęs sausas į balą lįsk.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

!> VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: -

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ.ŠEŠER1Ų METŲ MIRTIES SUKAKTIS

IADMQ ifilMOS VALAXOQS

nuo 8:30 iki ffM vai ryte, 
(tefiw WOPA - 149$ AM 

tnasllu*|«m*« 8 nOsy

HL59 S*. MAPLEWOOD AY®.
CHICAGO, tt.

Jau suėjo šešėri Inetai, kai negaitestir 
iš mūsų tarpo mylhną žrndną, motmą ir įmociiMę, kūno 
netekome 1978 tn. rtifsėjo JttčtL 24 d.

(Nors laikas tęsiasi, bet mes Jos niekados negi 
užmiršti I>ai gailestingas Dievas suteikia jii amžiną n

Už jos sielą šv. Mišios kus atnašaujamos 191 
sėjo men. 25 d. 8:30 ryte Tirų Jėzuitų koplyčioj

Maloniai kviečiame visvfe — gimines, draų 
tarnus prisiminti a. a. Mariją

Ni10 i
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SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD w I

TeL RE 7-1213

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

a.
I
i

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



Marquette Parko parapija minėjo 
Šiluvos šventę

Marquette Parko parapija Šv. 
Mergelės garbei rugsėjo 7 d. va- j 
kare savo bažnyčioje pradėjo- 
STuįvgs noveną. Ją baigė iškil
minga procesija rugsėjo I d. 7 
vai. vakare.

Rugsėjo 9 d. pris minimui Lie 1 
tuves Tautos šventės ir Šiluvoj 
Marijos atlaidams R. Lietuvių 
B-nės Marquette parko skyrius 
prkėlė parapijos aikštėje valsty- ( 
tinę ir taurino vėliavą. Būrelis 
moterų, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, dalyvavo iškilmėse. Buvo 
sugiedota Tautos himnas. Daly
vavo apie 50 asmenų. Po to. 
dalyviai nužygiavo į bažnyčią 
pamaldoms, šv. Mišias atnaša-

uošę ramiouomls unifcimro 
j iiešė Motinos švenčiau* 

statulą. Procesijoje žygia-
Mondelem 5 Vyčiai pasipuo 
papachomis, uniformomis ir 
prgonais. Ties klebonija įsi- 

jungė į procesiją vysk. V. Briz-

’U.S 

tos 
vo : 

•e ]

V. 
'3, 
k e

Zakarauskas, kun. Fr. Kelp- 
kun. J. Kydikas, kun. J. Sa

mčius, kun. St. Gaučas, kun. 
Mįkolaitis, kun. Z. Gelažius,

kun. K. Kjziiiinskas, kun. J. 
Juczevičius.

Bažnyčioje

h Siame valdžiom viršūnės 
“mokslininkai”.

Kas pavasari įvyksta dideli 
iškilmes kurių metu šventieji 
b-fclti jaučiasi yra pakinkomi i 
raroLr.us aukso plūgus; trim 
jaučiamas auksinių plūgų ariant 
dirvą, keturios vaidilutės, va
dinamos “dangiškomis mergelė
mis“ į dirvą sėja sėklą. Tą dar
bą atlikus, jaučiams yra pade
dami visi sėjamieji ir sodina
mieji produktai: ryžiai, vaidai, 
kukurūzai, želė, ryžių vvnas ir 
vanduo.

va

TEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

ANATOLI KARPOV 
GERIAUSIAS LOŠIKAS

B a AL trr ATI H3B tALR 
femnl, tani —

BUTŲ NUOMAVIMAS ■
S NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTAR1ATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ*^ 
rv y KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIX 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TaL 847-7743

UAL ISTAT1 PO* 1AU1

Jaučiams užkandžiaujant ir 
girkšnojant, dvasininkai budis
tu kunigai, specialistai aiškin
tojai, akylai stebėdami kaip ir 
ką jaučiai geria ir cda, kokį ėda- 

garbei gražų i lą ragauja pirmiausiai ir t.t., iš 
to daro spėjimus ir pramatavi
mus tų metų ateičiai.

Pernai pavasari atsitiko toks 
kurjrzas: šventieji jaučiai pa
sigėrė ryžių vyno. Aiškintojai 
išaiškino, kad tatai reikia, jog 
tais metais labai daug bus tu
ristu, ir tikrai tain buvo! 1962 
metai Siamui buvo turtingiau
si tu&tais, atneše apsčiai dole
rių. ir gerbūvį.

iškilmes pradėjo 
/s, pasakydamas

Šiluvos Motinos 
pamokslą. Motinos švenčiausios

vo kan. V. Zakarauskas ir pa- • litaniją sukalbėjo kun. Fr. Kelp-
sakė labai jautrų pamokslą Ši
luvos Marijos ir Tautos šventės 
garbei. Daug asmenų ėjo prie 
šv. komunijos.

1:15 po pietų organizacijos 
su vėliavomis rinkosi į Marijos 
High Shool kiemą. Iš čia orga
nizuotai visos parapijinės orga
nizacijos su vėliavomis žygiavo 
į bažnyčią. Dalyvavo R. Liet. 
B-nės Marquette parko -skyrius, 
Žy. Vardo D-ja, Lietuvos Vyčių 
112 kuopa, šv. Rožančiaus D-ja 
ir kitos. Viso, berods, buvo prie 
grotelių sustatyta 15 vėliavų.

Procesijai vadovavo klebonas 
A. Zakarauskas. Raudonomis 
uniformomis klapčiukai ėjo su 
Kryžiumi priekyje, nemažas bū
rys mokinių, seselių, bažnyčios 
choras ir kitos organizai“ 
Croras ir kiti dalyviai giedojo 
Šiluvos Marijos garbei giesmes. 
Bažnyčios komiteto 6 nariai pa_

ša. Vienas iš svečių kunigų va
dovavo maldoms ir palaiminimu 
Švenčiausiu Sakramentu. Cho
ras ir bažnyčios dalyviai baigė 
gf esmėmis pr oc esi j os išk i Įmes, 
kurios buvo labai įspūdingos. 
Oras pasitaikė labai gražus. Spė 
jama, kad dalyvavo apie 2,000 
žmonių.

Pirmos dienos oktavoje per 
7 vai. vakarines šv. Mišias pa
mokslą pasakė vysk. Deksnys, 
kitomis oktavos dienomis 9 vai. 
ryte ir 7 vai. vakare pamokslus 
sakvs pamainomis vietiniai ku-

KVIETIMAS

/Prieš iškilmių pabaigą kleb. 
A. Zakarauskas dėkojo vysk. V. 
Brizgiui, kunigams, ,seselėms, 
komitetui, chorui ir visiems da- 

i gausų dalyvavimą 
Šiluvos Marijos garbei sureng
tose iškilmėse.

Per pamaldas parapijos užlai
kymui rekamos aukos.

či jos. I , \. i lyviams irz

Vasarcs liksmybėms pasibai-i 
gus, sugrįžus iš atostogų ir sto- * 
vykių, sesės skautininkės, brc-j 
liai skautininkai bei vyr. skau- j 
tės židinietės, yra kviečiami į. 
suvažiavimą, kuris įvyks š. m. I 
spalio mėn. 6—7 dienomis Cle-j 
velande, Ohio. {

Dienotvarkėj bus svarstomos j 
skautiškos ; temos, Nagrinėsime! 
esminius skautybės klausimus,* 
paliesime išeivijoje nuolat au-

sus, kurie sielojasi mūsų skau- 
tybėje, skaitlingai suvažiavime 
dalyvauti. Suvažiavimo regist
racijos informacija bus skelbia
ma spaudoje.

Budėkime drauge skautiško 
darbo kely! į

ps. t. n. Af- Nasvytienė, 
Skautininkių skyr. vadovė

j. s. K. Mie^evičiusy 
Skautininkų skyr. vadovas

a ?

p.

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

r 
2 f 1 31 1^.3

. Sergeants
SENTRY' I 

! Flea & Tick Collar

SIAMO JAUČIAI

i Siame pietrytinėje Azijoje, 
I jau pustrečio^ tūkstanči-o metų 
yra žinomas ir praktikuojamas 
baltų “šventųjų bulių” (jaučių) 
kultas. Jie atspėja, ar. bent pri
valo atspėti, kokie bus metai, 
keke bus derliai ir kiloki svar
būs įvykiai, ir jiems tiki ne tik

I artojai ir nemokyti žmonės, bet

— Šių metų, rugsėjo 21 d., 
penktadienįr*7:30 vai. ryte Mar- 

gsnčius veiklos rūpesčius ir me quette Parke, Šv. M. Marijos 
sime atvirą žvilgsnį į save. Pre- Gimimo parapjos bažnyčioj bus 
legentų minčių ir patarimų ve- J dūšios SLA 134-tcs Moterų kuo 
darni, ieškosime mūsų veiklos’pos mirusioms narėms pagerh- 
būdų ir metodų pasitobulini-, d- Maloniai kviečiamos narės 
mo. • dalyvauti ir'"prisiminti tas^ ku-

Atidžiai išanalizavę išeivijoj rios jau daugiau mūsų tarpan 
reikšmę nebegrįš, j - Valdyba

MASKVA. Rus. — Vakar 33 
metų Anatolijus Karpovas suirtu 
šė 21 meti] Kasparovą. Jiedu 
lošė 3 popiečius. Pirmuosius du 
lošimu išėjo lygiomis, bet pra
eitą pirmadienį Karpovas suplie
kė Kasparovą, tai jų padėtis da- 

pbar yra l:0į
Pirmuosius' du lošimus Kar

povas būtų supliekęs Kasparo
vą, bet susidarė, kad jis nebe-. 
kreipė didelio dėmesio į lošimą | 
ir leido Kasparovui gerai baigti. 

■ Karporcvas prakaitavo, 
jėgė baigti lygiomis. ■

Karporovas greitai ir 
lošia.

j LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. •

ŠIMAITIS REALTY L

ELEKTROS ĮRENGIMAI i 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miettn teHDav 
Dlrbo Ir užmiesčiuose, jrtlt.

jarantuotai Ir sęžinlnjaL ’ 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

:u-r r. 1 ' n...................... .

>-

kol pa

lengvai o

— G. Ferraro labai 
puolė prez. Reaganą, jis pada-{ 
rė daugybę klaidų.

INSURANCE — INCOME TAX

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkims.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

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

L
— Galima apžiūrėti šeštadiei 

nį ar sekmadienį nuo 1 iki 6,

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

lietuviškos skautybės 
ir mūsų atsakomybę prieš atei-t 
nančias kartas, stiprinsime sa-' 
ve naujais pasiryžimais ir toliau 
bekompromisiniai budėti savo 
Įžodžio sargyboje.

Todėl kviečiame visas ir vi-

— Ketvirtadienį aukso 
ja kainavo S323.

iŠ
I

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
-........JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ............

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi

% 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA $17. '(Persiuntnruf pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JOHN G13ATJ IS
Advokatų Įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) »<0-6700

PASSBOOK
SAVINGS...

sag . stogus. Už darbą" garao^ 
tuo jame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA ;
6557 S. Tolman Avenue.

'■ Chicago; IL 60629

434-9655 ar 737-171:

aštriai
8127 So. Sawyer

| St. Denis, savininkas, švarutėlės 

plytos, Cape Cod, 3-4 miegamie
ji, saulėti porčiai, įrengtas rūsys; 
Įrengtai baras. Daug priedų, 2 
autom, garažas, 38x125 pėdų 
sklypas.

59,900.

anci-

lai-
i

K

— 19 Nobelio premijos
I rnėjilsių mokslininkų tvirtina;

■ kad žmogus turi keisti savo gy
venimo būdą, jeigu nenori žūį 
ti nuo užteršto oro. 178 asme-

I. nys, dirbantieji erdvės valyti!
I Įstagose pritaria minėtiems mok

■ slininkams.

434-4661

RENTING IN GENERAL
Nuomos j-

MARQUTTE PARK attractive 
2 bdrm. Georgian with, added- 
family room. Extra large lot. 
Must sell. 50’s 'CENTURY 21 
CREST HOUSE . RE ; , ?. 
Mr. Smith 499-0790 or 422-1150 
1 .

M. ŠIMKUS
Notary Public" 

INCOME TAX 5ERVIC1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai, •.

Homeowners insurance 1

\\ VUlH RIPAVMIM

▼ O HT'vOUP irScOW

sse us for 
financing 

AT 0UI LOW UTB

Savings and loan
2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
axrxsi >ton.Tu«.rrl.S-4 Thur.e-a ut. ♦“!

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 -

H«h 
Interest Rates 

Piki on Savings

Compounded
My and

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojai Tisoomtočs veikėjo ir rašytojo atsiminimui,

Dc A. Gims — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, Mečia 1906 
metų {vykius, Jablonakią ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Gimen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr 
groži*. Kietais virieUaia

MinHtata vlrMtais, tik

Or. A. >. Guaaen — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES, Kelionės po Europą japOdžiat Tik ____

taip pat užsakyti pažtu, atriuntus ėek| arba

ledaat SI persiutlmo HUMarn

, CUCAOQ

«.O8

Naujai altrdmorituoltame ną- 
me išnuomojami. 2 butai. Vienas 
5, kitas 6 kambarių, Cicero j e. 
Arti krautuvių ir susisiekimo.

65642889 j į

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e rman Dečkya 

Tek 585-6624

tfiko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
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.

R ZapolisA Agent > < 
320fil4 W. Š5th St

Everg. pjrk, III; Z 
60642 - 424-8654 ..

Fara FH W Cwaaey Carus?
INtUlANCf 

■ V

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Sežtad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
1649 West 6 3rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

> 9 ryto iki S vaL popiet 
Reniais pagal ruaitariaą. 
6606 S. Kadzh Ava. 
Chkavo, III. 60629
Tel: 778-8000

Knyga

world on nr

i,

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teiaėji 
WELLS peržiūrėta 
tileista knvga su lecališkomi?

Knv^os 
sir


