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In The United

Gegužės 26 d. Berne užsibai
gusioje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferehcijo- 
je buvo pakartotinai paminėtos 
Pabaltijo valstybės ir jų ypatin
gos problemos. Gegužės 9 d., at
sakydamas į. Sovietų puolimus 
prieš JAV-bes, ambasadorius 
Michael Novak priminė Moloto
vo - Ribbęn tropo paktą ir Lenki
jos užpuolimą iš vakarų ir rytų; 
“2-siš Pasaulinis Karas buvo bai
sus”. pabrėžė Novak, “bet -mes 
negalime pamiršti kas jį pradėjo 
ir kaip jis prasidėjo”. . . . 
’■ Komentuodamas Sovietų dėle 
gato pastaba? apie “Lietuvos ka- 
tal.kų :teises”, Novak pareiškė- 
“Kažin ar jis gauna, kaip aš, kiek 
vieną‘'LKB Kronikos” numerį, 
kuriuose aprašoma,., ’kruvina 
kankinių saga.... Jie mušami, žu
domi, kalinami, uždaromi į psi
chiatrines ligonines; • Lietuva 
šiandien vėl patiria ų. kankinių 
kraiįjĄ”;

vo programoje Amerikos lietu- 
viaiiis tras’iavo universiteto dės
tytojos Elzės "Galmaitytes pareis 
kimą- apie Lietuvoje jau plintan
ti “drikalbjškunią”. Nepaisant 
to,' tvirtina ji. lietuvių kalba nie
kad taip, neklestėjusi kaip dabar. 1 r .< I
Tai, esąj.rcdb, kad Vakarų sovie- j 
tologaŲklysta tvirtindami, jog 
Lietuva rusinama. Tiesa, rusų 
kalba jau mokoma nuo antro 
skyriaus, bet scciolingvistaį ir 
psichologai neva, yra įrodę, kad , 
dvikalbiškumas- nesąs vaikams _ 
žalingas. .

Rusu kalbos yla išlindo iš mai- ! 
še kitu pavidalu LKP CK pirmo- į 
jo sekretoriaus P. Griškevičiaus j 
kalboje, pasakytoje Partijos XIX į 
suvažiavime. “Šalia gimtosios kai 
bos mokėjimo”, pareiškė jis, “vi
suotiniu reiškiniu tampa geras ir 
... didžiosios rusų kalbos mokėji
mas. Šis pažangus procesas ir 
ateityje kai visur būsiąs įgyyen- 

Sayo gegužės 1 d pasakytoje namas Jr vystomas 
kalbėję, Novak priminė, kad “ru
sai, --ukrainiečiai, pabaltiečiai ir 
kiti žino, kadi jiems nęleidžia-

. ma.išvykti (iš.Sėgietų . Sąjun- . ra
gos)-^. -Jiems belipa- vienfhteiikpaklūšhiar -tiJbeka^tcja dabar- 
keliąs ;—"pabėgti. Daugelis,, lan- tiniai Lietūyos aparačikai, ku- 
kydamiesi užsienyje,..turi palikti ■ rięms,pasaulyje tebeegzistuoja 
namuose ų'jlf^į^įgSžįvąiką, vyrą- vienaj^fdžioji” kalba.
ar žrnon^įB^ ^^^įaminė.' sOvOb'MOKSLININgAI — 

Ržh?

ra ir Menas, 1986. II. 
tautą ir kalbą vadinti 
pradėjo Stalinas. Šią baudžiau- 
ninkiško nusižeminimo formų?

fe-'

irę, kūnai -nėlėįižiama su-
*7--; ■/. .’Š'-r ■.•‘t’-*’’’--’- x

■SUŠILIEjiMĄ:

šeh^ęl-buvo ’atleista5 išydąrbo ir , .J311'-1-! susiliejimas. 
ja'i,^ąsįhama''psięhia>tiĮtfėLligo- jautri sąvoka Sovietų komparti-

■ ; jo$ teoriniame žodyne. Nerusų
kalbos - pridėtame'"priede tautojns ji bematanm iššaukia m-, 

išvaišinti Edita Ab'rutięnė,-Ba- sinimo šmėklą- • lodė! .partinis 
lys ^įjauskas, - Algirdas Statkevi- elitas- vengia šią sąvoką naudoti 
čhiįSr įatviš Janis Ražkalrisj Šis ir tik’retkarčiais teužsimena, kad 
priedas, labai suerzino, sovietus, tautos susiltęsiančios 1 tolimoje 
kuriu ■ delegato pavaduotojas ši- ateityje, kai visus .būsiąs įgyven- 
kalov apkaltino JAV-es “fiure- dintas komunizmas. .. 
rio vertu makartižmu”. Jis tvir- ( 
tino, kad po pirmojo pasaulinio 
karo JAV-bes mėgino durtuvais 
įbrukti savo demokratiją Sovie
tų Sąjungai, paminėjo tris mili
jonus bedarbių JAV-se, ir tvir
tino, kad indėnai baigia‘išmirti 
savo rezervacijose-.;.: {
•tAdžIOSIOS RUSŲ KALBOS 

MOKYMAS LIETUVOJE

Sausio '■ 23 d. Vilniaus radijas sa

yra labai

O?
$

1 SSRS 27-to suvažiavimo.išva
karėse, “susiliejimo” klausimą 
iškėlė du kompartijos vadovau
jantys teoretikai, Colakas Ste- 
panjanas -ir Eduardas Tadevos- 
janas įtakinguose “Voprosy Fi
losofių“ ir “Voprosy istorii KP
SS” (1986. Nr. 2) žurnaluose. 
Stepanjanas pareiškė, kad “susi, 
liejimo” klausimas turi būti įt
rauktas Į naują kompartijos prog 
ramą, nes “socialistinės tautos, 
klestėdamos ir artėdamos, taps 
komunistinėmis tautomis ir da- 
da atsijungs komunizmo visuo
menės pergalės sąlygomis” Ta- 
devosjano nuomone, .“visiškas so 
vietiniu tūtų susivienijimas yra 
.dabartinės raidos studijos tiks
las ir todėl ne tolimos, bet aiš
kiai motomos, ateities tikslas”. 
O po “visiško susivienijimo” seks 
“tolimoje istorinėje ateityje įvyk 
siint:s palaipsnis egzistuojančių 

. tautiniu skirtumų panaikinimas 
j ir galutinis tautų susijungimas”.; 
i Beje, kaip retkarčiais primena 
sovietų teori kai, ta galutinai “su-

, siliejusi” viena tauta kalbės “Le- 
. nino ka1ba"cv

(ELTA)
Jesse Helms___ų.

Sen. Jessie Helms patarė pre
zidentui nesikišti į Čilės reika
lus, bet prezidentas įsakė JAV 
ambasadoriui pranešti gen. Pinc- 
che, kad nesirengtų amžinai pre- 
zideritauti. - , ūe ,-,-:

— Prokuroras ’ reikalauja 
metu kalėjimo adv. Glass 
planą nužudyti Pritzker.

24 
už

—Erdvėlaivis galės pakilti tik
tai 1988 metais. Reikia daryti di-

PATARĖ SEN. JESSE HELMS NEPASAKOTI i ’ 
NIEKŲ 11

Išvežė Haiti ir Filipinų sukčius, patarė ir gen. Pinochet 
nesvajoti apie amžinybę

Washington, D. C- — Frcz. tas šioms pareigoms senate.
Reaganas labai gerai informuotas
apie prez. Botos vedamą politiką mokratinius principus. Jis mano, 

. krašto viduje ir užsienyje. Prezi- kad Pietų Afrikai bus naudin- 
; dentas priėjo įsitikinimo, kad Bo- giau, jeigu, kraštą valdys gyven- 
’ ta negalės valdyti krašto, kada tojų dauguma.- Neatrodo, kad 
’ didelė daugumą sudaro juodžiai, prez. Reaganas būtu kėlęs de- 
Bota ėmėsi labai griežtų priemo- j mokratiniu principų klausimą

1 nių prieš juodaodžius švietimo j pasikalbėjime su Michailu Gorba 
čiovu. Taip pat neatrodo, kad 
prezidentas būtų kėlęs Lietuvos, 
Latvros ir Estijos nepriklauso- 
mybės klausimą.

Gorbačiovas labiausiai bijo šio' 
klausimo. Jis reikalauja, kad So-_ 
vietų Sąjungai būtų taikomos 
pačios didžiausios lengvatos už_- 
.Jenio prekėms pirkti. Prez. Rea
ganas nesutinka daryti nuolaidų, 

i kol nebus išspręstas taikos klau
simas.

i ir atlyginimo už darbą reikalais. ■ 
j Amerikos pareigūnai keliais at j 
j vėjais informavo Botą ir kitus ■ 
Į vyriausybės narius, kad krašte 
’ j eikalingos reformos. Amcrikie- Į 
čiam reikalingi P. Afrikos uostai 
ir ramybė visame krašte. Pietų 
Afrika turi jėgas, kurios prieši- 

■ naši sovietų karo jėgoms, norin- 
: coins įsiveržti į Namibiją, bet P.
Afrika juos pristabdo.

Respublikonų partijos parei
gūnai patarė prezidentui paskir
ti 51 metu N. Carclinos juodaodį 
vežėją Robert J. Brov/n JAV am
basadorium Pietų Afrikoje. Vi
si Pietų Afrikos pareigūnai sup- 

PIE.T.Ų AFRIKAI PREZIDENTAS .PASKYRĖ ; mas Kartinaitis. Jiedu sumušė' ras, kad teisininkas Brown 
JUODAODĮ AMBASADORIŲ -j austr.alięčWl-22 preiš 92. Nepa-1

! sakyta, kada lietuviai I

Liepos 4 dieną prancūzų’ karo lėktuvai sukinėjosi 
Laisvės statulos padebėsyse

gerai pa- 
Sabonis žįsta CareŪalScot King, buvusią 

Prezidentas Reaganas nutarė keisti Amerikos politiką ' įmušęs 27 ir Kartinaitis, įmušęs Kingo žmoną, Atlantos mere 
■ 22 1 Į Tong ir kitus įtakingus juodao-
! Lietuviai krepšininkai sumušė bžių veikėjus- Jis pareiškia įsiti - 

ukrainiečius ir kitų krep-’ kinimą, kad Brown gali tikti JA-

Pietų Afrikoje
. WASHINGTON, D. C. — Prez. 
Ronald Reagan patarė Čilės dik
tatoriui Augustui Pinochet ne
svajoti apie amžinybę Čilės pre- 
zidemlūroje, o sen. Jesse Helms 
sugrįžusiam iš Santiago, Čilės sos 
tinės, nepasakoti nieku apie ame
rikiečių santykius su komunis
tais.

Prez Rcagano paskirtas amba
sadorius Harry J. Bames Jr. pra- 
’eitą trečiadieni dalyvavo 19 me
tų. čilėno Rodrigo Rcjous d e Ne
gri laidotuvėse, nupirko Ūm 

’vainiką ir.pridėjo JAV vėliavą. 
Diktatoriaus Pinochet spauda 
pranešė, kad Amerikos ambasa
doms pats dalyvavo demonstraci 
jų metu žuvusio komunisto lai
dotuvėse ir prie antkapio pasta
tė Amerikos vėliavą.

Sen. Helms, tuo metu ouvo Či
lėje ;r patyręs npie demonstraci
jas. pareiškė, kad prez’denta- 
Reaganas, jeigu tuo metu būtų 
buvęs Santiago mieste, tai jis 
ten pat būtų pavaręs ambasado
rių Bame- ir paskyręs kitą žmo
gų-

Čilės policiia praeitą trečiadie
nį, vietoj vandens, paleido ant 
demonstrantų gazoliną, o kitas 
policininkas apipiltą demenstran 
tą padegė. Rojas de Negri sude
gė vietoj. Amerikos ambasado
rius pasipiktino šitokiu Čilės ka
ro policijos elgesiu. pasmerkė 
šitokias valdymo jviemones ir

KALENDORĖLIS

Liepos 16 dn. — šv. P. Marija, 
Škaplierinė, Gintala.s.

Saulė teka — 5:30, leidžiasi — 
8.23.

Debesuotas, tvankus, lis.

• 25 Į krepšį.

pastatė' šalia jo karsto Amerikos 1 
vėliavą. ■

Valstybės departamentas ir sek 
rotorius George Shultz pasmerkė 
šitokį Č'lės karo policijos elgesį. 
Nė vienoje pasaulio valstybėje 
policija nevartoja gazolino de.; 
monstrantams vaikyti. Tai yra pa- j 
ti žiauriausioji priemonė-

Baltųjų Rūmų atstovas Edvar 
Džeredžianas pareiškė, ka.d prez. 
Reaganas pritaria Valstybės de
partamentui ir ambasadoriaus 
Bames Jr. elgesiu. Demonstrantų 
vaikymas gazolinu 
mas jokioje kitoje 
Prez. Reaganas 
allpisti ambasadoriaus Bernes Jr. 
bet jam įsakė pasimatyti su Či
lės prez. Augustu Pinchet ir pa 
tarti perleisti krašte valdymą 
rimtam pareigūnui. o nesiruošti 
amžinai prezidentauti ir po 1989 
metu perleisti vadovybę teisėtai 
išrinktam prezidentui.

Sen. Helms, norėdamas pasi
teisinti, pareiškė, kad prez. Pi
nochet Įsakė ištirti. kokiomis 
aplinkybėmis žuvo Rojas do Ne
gri.

Prez. Reaganas padėjo Haitį gy 
ventojams atsikratyti Claude Du
valier ir Filipinų diktatoriaus 
Fernando Marcos, o dabar psta-' 
rė Čilės diktatoriui nesirengti 
amžinai prezidentauti. Jis prita-. 
ria JAV ainb. Barnes Jr.

rusus, 
šininkus, bet kai juos siunčia į 
užsienį, tai apie lietuvius neužsi- j 
urena nė žodžio. Lietuviai laimi, , 
o garbę nusineša rusai. [

V ambasadorium Pietų Afrikoje.
Vyraują įsitikinimas, kad teisi

ninkas Brown gali būti patvirtin

Gorbačiovas nujaučia, kad 
prez. Reaganas turi stipriausias 
kertas savo rankose. Pas jį vei
kia laisvės, mokslo, duonos ir ki
ti svarbesnieji klausimai. Jei Rea
ganas pareikalaus pagrindinių 
žmogaus teisių Sovietų Sąjungo
je, tas ras labai daug šalininkų. 
Nei sovietų policija, nei kagėbis
tai nepajėgs pasipriešinti, jei 
R ragana- reikalaus šių principų 
Rusijoje. . , ’’j.

nevarioj a- 
valstybėje. 

visai nesirengė

LAIMĖJO “RUSAI' SABONIS ’ 
IR KARTINANTIS

Madridas. Isp — Praeitą savai
tę Ispanijoj vyko v’so Pasaulio 
čempionatui krepšininku turny-, 
ras oficialiai paskelbta, kad run
gtynes laimėio Sovietų Sąjun
gos krepšininkai. Atvykusiem- 
krepšininkams vadovavo ir atvy
kusius sportininkus prižiūrėjo 
rusas, lietuviškai nė žodžio ne
pratardamas.

Rungtvr.es laimėjo 23 metų 
Arvydas Sabonis ir 24 metų Ri-

CEILONAS NESUTARIA SU j 
TAMILŲ TAUTA

COLOMBO, Sri. Lonka. — Cci 
leno salos ,Sri Lonka. gyvento
ju dauguma nesutaria su salos 
šiaurėje gyvenančiais tamilų tau 
tos- Jie tokie seni, kad politikai 
neatsimena, kad jie prižadėjo. 
Pasakojam.-., kad nesutarimai pra 
sidėjo. kai Ccilono sala atskilo 
nuo Indijos :r atskyrė dali tanu- I 
lų tautos. Didžiausioji tamilų tau- j 
tos dalis pasiliko Indijoj, o ma
žoji dalis pasiliko prie Ceilono,

Lenką, i

Richard Roman ir Jeanų YaegSr.
Visą laiką’jiedu sėdėjo 7 pėdų' 
ilgio ir. ‘Ž periu ]>lcčio kabinoje. I 
Patyręs lakūnas Rotan ėjo ri
tus metus, o lakūnė Jaeger čjc 
3 ritus mietus. Panelė Xaegeri 
bagusi uniyeisicetas irdųavusi 
m a lunatiką bei fiziką. Ju<>$ svei
kino artimieji draugai.

— Laivyno mechanikas, foto
grafas įžengė : "Titanico” ridų 
ir fotografui Ja matomus salėje 
dalykus..

— Izraelio valdžia ųtima pa
sus | X me rikos palestiniečiams, 
juos smarkiai tardo. Sekreto
rius Shultz parekalavo, kad Ame 
rikos piliečius paliktų ramy
bėje. _ u

k ’ri dabar vadinasi Šri
Sausio pradžioje buvo -ataria 

baigti k-'vas, bet praeitą sekma
dienį įvykę nesusipratimai, ku
rių metu žuvo 56 žmonės.

Praeitą <ckmad;cni salos pre
zidentas J. R Dzeivardne prade, 
jo pasitarimus, kai susirinkusius
p.-isickė žinia, kad prasidėjo kru
vinos kovos -u t.mulų tautos at
stovais.

PLASTIKINIS LĖKTUVAS 
APSKRIDO PASAULI

MOJAVE. Kai. Naujus Ame
rikos plastikinis lėktuvas antra- 

I dieni rytą nusileido Mojavo lėk
tuvų take “apskridęs” aplinkui 
žemę.

Lėktuvas r.e brido apie 
šaulį.bet skrido 111 valridt 
lifornijos erdvėje. Lėktuvas 
rė apie vieną toną. Jis nešė ke
ltinas tonas gazolino. Per 
valandų jis nuskido 11,600 
lių. Jis būtų galėjęs apskrisli Že
mę ir nusileisti Amerikoje Ja^pe 
dar buvo pakankamai gazolino, 
k.id būtų Iš Kalifornijos pasie- ■ 
kęs New Yorką.

Lėktuvą valdė du lakūnai:

pa- 
iX,a- 
svė-

m
my-

★ WASHINGTON^

MEXICO^
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Amerikos ambasadorius Bames. Jr. patarė Čilės 
diktatoriui Augustui Pinochet paruošti kraštą, kad 
1988 metais paskirtą teisėtą prezidentą.

Rungtvr.es


redaxwnai
— lam vra 

ų pirma, nu 
as. Antra pi

rižadi

JTėvaš: — Labai puiku. O da
bar ur.eik, pažiūrėk, kas ten prie 
diirų skambina? Jei tai žmogus 
iš krautuvės su sąskaita už tele
vizijos aparatą, pasakyk , jog ma: 
nęs nėra namie.

* * . *
Pirmoji Pažintis p

— Kokiu būdu tu susipažinai 
s© savo antruoju vyru?

r— Labai nuostabus atsitiki
mas Aš ėjau skersai gatvės su 
pirmuoju vyru, kai dabartinis, 
vaauodamas automobiliu, tren
kė į ji ir nugalabino. Čia tai mu
du pamilom vienas kitą ir pas
kiau apsivedėm.

taip buvau nusivariusi nuo ko
jų, kad negalėjau pakelti mažo 
viščiuko. Išgėrusi tris bonkutesj 
jūsų taniko aš dabar galiu ap
kulti savo vyrą ir atikai kitus 
darbus.

Ntteising-u Susijungimas

Žmogus neri telefonu užsisa
kyti sau biletus į vaidinimą. Jis 
pekeiia ragelį ir panika numerį. 
Kitai pusei atsiliepus, jis klausia.

nau. u trecii 
man dar neip

Taupus Va
— Mano mamytė, 

žuvų tankus visada 
centus.

— O ką tu darai su tais pini 
gaiš?

atiduodu 
vėi man 
kų butelį.

juos taupau ir paskui 
mamai. O mamytė ir 
perka naują žuvų tau-— Ar galėčiau gauti gerą 'rie

tą?'
— Labai prašau.

j— Kurioj eilėj? Ir kurioj pu
sėj ?

— Dešinėje teliko tik kelios 
laisvos vietos..

— Ar iš ten galima bus bus 
gerai matyti?

— Ką matyti?
— Vaidinimą.

—■ Gaila. Čia yra kapinės ir pas ‘ posaky yra maža klaida. Mano 
mus

* * *
Maža Malda

Rapolas saldžiu balsu:
— Panele Aldona, kad tamsta 

žinotum, kaip aš tamstą myliu. 
Ar tamsta tai gali suprasti?

— Norėčiau .suprasti, bet...
— Bet kas gi?
— Man atrodo, :kad tamstos;

niekas nevaidina. ardas yra Birutė o ne Aldona.

.7 Nuostabūs Vaisiai

’ Viena dėkinga moteriškė pa- Į 
-rašė patentuotų .vaistų pardavė
jui tekį laišką: .’ -

— Prieš, keturias savaites aš j

2 0 Didieji protai svarstė idė
jas problemas. Eilinio proto žme 
Sės apkalba Įvykius. O smul- 
įaus mąstymo žmonės - apkalba 
Strus žmones.

Į- =Gerai"Žefitas ' *

, Peirai, gausi iš manęs du do
lerius. Nuvažiuok į geležinkelio 
stotį ir atvežk iš- ten mano uošvę. 
Ihž taksi aš pats apmokėsiu.

— O jei tavo uošvė neatvyks?
— Tada tu gausi iš manęs ke

turis dolerius. Ir visvien aš tak
si apmokėsiu. ' Ą

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

Praeitoji savaitė atnešė Čika
gai daug džiaugsmo ir gyvybės. 
Pradėjo Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, o baigė Brighton Par
ko lietuvių pareigūnai gaudžian- 

? tieji orkestrai, tekančiu prakaitu 
i ir dainomis girdimomis visoje Či- 
I kagoje.

Susivienijimas pradėjo savo 
šimto metų šventes pačiame 
miesto centre, pačiame ežero pa- 

i kraštyje, naujai pastatytame mo- 
■ derniame viešbutyje, beklausy- 
I damas ežero bangų Perkūno ker 
I tarnų žaibų. Michigano gatvėje 

vėras nšė skrybėlės, rito “vigus” 
ir kylojo sukneles, o viduryje 
lietuviai klausėsi prokuroro, ku
ris kas savaitę kišo į kalėjimą 
holzerius, o suvažiavusiems lie. 
tuviams patarė mokyti amerikie.

į čius, ka;p nereikia imti kyšiu, 
i nes valdžia moka lietuviams di- 
i džiausius pinigus, kad tik apmo

ka- | kytų jaunus teisininkus. kaip 
per < ramiai ir stipriai pasakyti “ne ’ 
jau kai prieina žinomiausias advoka

tas ir siūlo tiikštaną kyšį. Ku- j 
riam galui imti kyšį, kad valdžia!

i

ŽMOGUS IR VABALIUKAS

Žmonės eina ir važiuoja, 
Skaito, rašo ir skaičiuoja, 
Jų veikimas plačiai sukas, 
Aš gi mažas vabaliukas.

Žmonės valgo, baliavoja, 
Geria, šoka, kvailavoja. 
Man tik tenka trupinukas. 
Nes aš mažas vabaliukais.

Žmonės puošias, dirba, stato, 
Visko nori, ką tik mato, 
Man telieka urveliukas, 
Aš toks laibas vabaliukas.

Žmonės čion ilgai gyvena, 
Kalnus turtų prigabena.
Amžius mano trumpučiukas, 
Aš beturtis vabaliukas.

As esu nepastebėtas, 
Aš bebalsis, tylus, lėtas. 
Manęs ieško paukšteliukas,
Aš jo maistas —. vabaliukas.

2 ♦ Daugelis nusiskundžia stoka, 
^yetiingumo mūsų laikais. Pvz. 
geniau vestuvės tęsdavosi tas 
Jienas, krikštynos ištisą dieną, 

šiaip nuėjęs į svečius galėjai
J>Sti nuo ryto iki vakaro.

“ Dabar nuėjęs pas kaimyną, 
Išgerti čerku.tę arba stiklą alaus 
k šeimininikai - laukia,kad eitum 
namo.

Ddktė Nepatiko, Gal Manai 
. Bus Geresnė

♦ Kam man tie svetimi liežu
viai i? Koka tau jau gina&tant į 
burną įdėtas, pre tokio ir laiky
kis.

♦ Gūrinąs ir po žeme mato, 
kvailas ir po kojom nepastebi.

Los Angeles, Calif. Vienas.dar ! 
.nesenas žmogus teisme persisky
rė su savo žmona. Gavęs persky
ras, po kelių dienų jis vedė savo 
buvusios žmonos motną. 

* * *
Mokykloje

— Jei tavo tėvas, vaike, rei
kalų verčiamas, išeis iš namų 7

I vai. vakare ir per dvi valandas 
tuos visus reikalus atliks, tai ka.

! da jre sugrįš į namus?
— Ketvirtą valandą ryto, pa

nelė mokytoja!-

— Kaip tai, — juk jis iš
mų buvo išėjęs septintą k 
dvi valandas visus reikalus 
atliko! . '

— Bet mano tėtušis, kurį no:
reikalą atlikęs,- -vis užeina į kar- duoda tris kartus daugiau pmi- 
čiamą. jį “aplankyti”.Dėl te anks gų, kad jauni teisininkai neim-j 
čiau keturių ryto jis į namus jo- 1 tu kyšių.
kiu būdu negali sugrįžti.

Tokių Nepageidauja

Turtingas-tėvas klausia
j būsimo žento: %

— Jeigu mano duktė būtų vi
sai neturtinga, ar ją ir tuomet 
mylėUUm?

— Beabejo! Pinigai nieko ne- 
r reiškia, kuomet esi įsimylėjęs

— To jau man užtenka. Aš 
nenoriu'turėti kvailio savo šei
moje.

krautuves ir kioskus, Brazdžio- ! 
nytėi ir Brazdžioniui perskaičius ‘ 
ilgą straipsnį radijo bangimis, 
žurnalo jau nebebuvo krautuvė
se. Būtų galėję nevežti, bet gy
vybės žurnalo ekstra numerių 
nespausdino ir negalėjo daugiau 
nuvežti, rašo vietinė spauda.

— Paprasta'- aš Brazdžionio ne
klausau, bet kai pasiklausiau So- 
'ija Barčus šeimos valandėles, — 
tarė Tėvas, tai nuėjau nusipirk- 
i, bet jau nebuvo-

r
— Man patiko, kad apie Min- ‘ 

■ langą pirmą kartą gražiai para-į 
syta. Jis ne vien pats apsikrikš- j 
tijo, bet visiems dvaro tar, 
nautojams jis liepė apsikrikštyti ! 
Jis įsteigė pirmą bažnyčios pro-' 
vinciją ir kitus dalykus.

— Tais laikais buvo kitoki lai-., 
kai, — pridėjo Maikis, Tada 
popiežius skirdavo karalium, bet 
rietuvių tautos priešai Mindaugą 
nužudė. 0 kai Vytautui buvo 
vežama karūną, tai karūną ve
dusieji buvo sulaikyti.

Mindaugas ir žemaičiams buvo 
paskelbęs karą, nes jie atbėgusių 

i prūsų suagituoti, pradėję prie- 
j sintis Mindaugo krikštui. Jie rei 
l k alavo, kad būtų baigtos žmonių

Gerbiu savo moterystę 
Ir išpildau priderystę-, 
Vaikai mano aplink sukas. 
Jų aš tėvas vabaliukas.

Dievo aš esu sutvertas,
Man priklauso žemės tvartas
Pilnateisis gyvuliukas,
Nors ir mažas vabaliukas.

Kartais virstu į žvaigždutę, 
Blizginėju po pievutę.

Z Domisi manim vaikiukas.
‘Aš jo žaislas vabaliukas.

y „ sfei giidrybėsJilaug turėsit, 
Mano vardą jūs atspėsit, 

naktinis žiburiukas,
' švento Jono vabaliukas.

Perkūnas

* * *
Viena Hollywoodo kino žvaig

ždė taip pamilo savo dešimtąjį 
vyrą, jog nutarė pasilaikyti jį 
dviem savaitėm ilgiau.

Suvažiavusieji atstovai šoko ’’r Į žudynes.
nžė Daraus ir Girėno didžioje! — Dabar žinai, kad ir ‘‘Drau- 
apatinėje salėje, sekančios dienos I gis.’’ stoja už Mindaugą, o ne Jo- 

savo ' vakarą visas Marquette Parkas Į į .ilą, — tarė Tėvas. Įdėjo tokį 
j ramiai šoko ir dainavo 69-toj nuo!

Western iki Kalifornijos. Trys į 
orkestrai ūžė orie Artesian, Para-1 
mos ir prie lietuvių įsteigto ban
kelio. Čikagos meras pastatė po
liciją prie geležinkelio tilto, ne
leisdamas jauniems juodžiam;- 
automobiliais įvažiuoti į Marqu
ette Parką arba įkišti nosį į lie
tuvių šventę. Pats l'Jargelėnas 
negalėjo atvykti į Čikagą, nes tu 
rėjo didelių rūpesčiu. Pietų Illi
nois valstijoj, bet jis pasiuntė du 
raitelius, pastatė prie banko est
rados ir rainiai sekė muziką. Šo
kėjai prisibijojo ne tiek policijos, 
bet raitelių dideliu skrybėlių, ku-J

i gą ir rimtą Liulevičiaus straips
ni. Nežinau, kur šis istorikas 
anksčiau buvo. Ar jis nieke ne 
žinojo, ar jo pasiųstų straipsnių 
nespausdino. Bet dabar, kada 
: r.rnalui prireikė praeitį žinan
čių, tai ‘Drangas” neiškentė, lęi

o Liulevičiui pasakyti savo 
nuomonę. Jeigu Liulevičiui bū
tų neleidęs, tai jis būtų nuėjęs į
* Varpą” ar “Darbininką’-. Svar.

iausiai, visos šios nelaimės jei 
Jaruzelskis būtų neužsukęs į Vil
nių, tai šitos nesantaikos nebūtų 
buvę.

Miltelių barstytojas buvo atvy! 
zęs į Essex. Jis pats turėjo mo- "

Mylinti Žmona

Jaunas vedęs vyras išvyko il- 
gon kelionėn tarnybos reikalais. 
Žmona kasdien jam įkandin siun
čia ilgus laiškus, kuriuose aprašo 
savo nepaprastą išsiilgimą. Vie
name laiške ji parašė:

— Vakarais žiūriu į tavo ant 
kabyklos vinies pakabintą ap
siaustą ir kad tu žinotumei, kaip 
aš gailiuosi, kad ten ne tu pats 
esi.

Žmonės klausinėjo, kuriam- ga
lui skylėtoj vietoj uždėta štan
ga. bet šokėjai, nežinojo, kuriam 
tikslui tai padaryta.

— Kad negalėtų miltelių pa
barstyti. —- atsakė vienas.

Visi pradėjo ieškoti barstyto
jo. bet jo nesimatė komitetuose 
ir nebuvo vasariniame festivaly
je, — pridėjo Tėvas.

Jis Negali Laukti

Į vietą, kur pardavinėjami lo
terijos bilietai. skubiai įeina 
žmogysta:

— Kiek kainuoja leterijcs bi
lietas?

— Dešimts dolerių-
— Okiek galima išlošti?
— Net šimtą tūkstančiu.
— O kada įvyksta laimėjimų 

traukimas?
— Poryt.
Žmogysta galvoja, susiraukia ir 

sako:
— Labai gaila. Pinigai man rei

kalingi šiandien, o ne poryt.

Naudinga Liga

— Ar tamsta jau pradėjai gy-. 
oytis nuo apkurtime?

— Dar ne. Aš laukiu kri.mano 
vaikai užbaigs mokytis fortepi
jonu skambinti. • . į

I rie būtu išvaikė kukluksus, norė-T“/ .T* ’, JU
L,,,,.,, »H.; v™. , ke!' “ kembarl- J.S norėjo pan-1jusius įkelti kojas Į Marquette į 
Parką

Marquette Parko gyvybės įk. I 
; vepėja, truputį suapskritėjusi ir 
« sumenkėjusi, pardavinėjo pačias; 
1 puikia ilsias Vytis, baltutėliam I 

rausvame fone. Didesnės — $45,. 
o siauresnės - $35. Gražiai drain 

•• giškai ir labai mandagiai ji ap-; 
, tarnavo kiekvieną pirkėją, nors I 
i nėjo jokios prekybos akademijos • 
ir tuo pačiu metu jis planavo pas 
kutinius savo sakinius, kurie su- I I

į krėtė ne vien Marquette Parką, | 
t et pasiekė Washingtona. Pen-!

i silvaniją. New Yorką. Bostoną r i

t.štės ir pinigų. Bet Paukštė pro 
kreivai pradarą langą neįskrido, Į 
.1 vakiyba nutarė pinigų neduoti. Į 
Miltelius susirišo ir išsinešė, o' 
lėl pinigo, tai turės ieškoti dar- [ 
:o. Detroite dirba buvęs Jugos- į 
lavijos karalius, tai kodėl negali 
.iiibti mėnesmuko redaktorius, 
kaip dirba visi kiti redaktoriai.

Visa Čikaga kalba apie Mar
quette Parko gyvybės paskelbtą I 
Mindaugo krikštą ir apdairų me- Į 
ą, neleidusj juodžiams ir kuk-| 

uskhnam kelti triukšmo, — bai-, 
eė Tėvas. ' |

Torontą.
Brazcizionvtė. visa laika Lcba 

noną pliekusi bananomis buvo 
prisiekusi ginti Jogailą, nes apk { 
XĮindatigą nieko nebuvo girdė
jusi, persk.irtė- ilgiausią 
apie Mfndi’ugė Ir įrrdė. kad Jo 
ųbilo- gynėjai nežihoj'o ką daro 
Studija taip geręi, logiškai ir aiš
kiai surašyti, kad bet kokiom 
abejonėm nėra vietos. Dar rtes- 
peio išvežioti žurnalo po Čikagos

P. S. Adlai Stevensonas atšlu-! 
bavo į Western Ave. ir perėjo 
šventę skcisai ir iš’lgai, spausda
mas tanką angliškai ir lietuviš
kai kalbantiems buvusiems jo tė
vo draugams.

KafrišVai^a. tai sėdo mašinon, 
iškėlė lazdą ir išvažiavo, o viso- i 
j e Western Ave. pasipylė Vale- 
rijdr.o Aimkatis laikraščio redak- 
C’.'čn iškviesto redaktoriaus ap.



‘Žemaičių vyskupys

»_Ut

4 Direktoriaus Julija 
vadovaujama Kristijono

1 “31 metais Šiauliuose pastatyti Maisto Įmonė.

Sukos 
Done

laičio aukštesnioji- puruji, įtinę 
mokykla išleido 192 pil. “Gaivia 
versmę”* ? •

Fa vyresnieji žino apie Motie
jų Valančių, mes prisimename, 
bet norime parodyti, ką jaunie
ji galvoja apie šį didelį mūsų 
tautietį

Štai jų mintys:

MOTIEJUS VALANČIUS 
-• 1801—187?

(Tęsinys)
VALANČIUS RŪPINASI ŽMO

NIŲ BLAIVUMU
> • '

Vysk. M. Valančiui labaj rū
pėjo blaivybės klausimas, nes 
girtavimas kenkė tautai. Savo 
pamokslais jis ragino žmones mes 
ti gėrimą. Tuo laiku žmonės la
bai gėrė. Tai buvo dvarininkii 
kaltė. Degtinės pagaminimas Bu
vo labai pigus, nes darbą atlikda
vo baudžiauninkai. Dvarininkai 
nėr apskaičiuodavo ir priversda
vo žmones pirkti tam tikrą kie
kį degtinės. Buvo gerai ir dvari
ninkams, ir rusų valdžiai, nes< 
girti žmonės nesipriešino vergi- 
,tai. .-'z . -ę>

.• Vysk. M. Valančius . Įsteigė 
Blaivybės broliją, kurios tikslas 
buvo kovoti su girtuokliavimu. 
Vyskupas pareikalavo, kad kiek
vienas katalikas turį priklausyti 
Blaivybės brolijai arba jis nega
lėjų lankyti bažnyčios. Jis gyrė 
kunigus, kurie per ’ pamokslus 
bafė žmones už gėrimą. Žemai- 
čm'.vysk’ipijoje 84% katalikų pri
klausė Bląiyybės brolijai. š 
blaivybės brolija pristabdė gė, 

rimą. Dvarininkai buvo nepaten
kinti, nes nustojo pajamų, o ru-. 
sų valdžia taip' pat apsižiūrėjo. 
Po 1863. metų sukilimo Murav
jovas uždraudė Blaivybės broli
ją ir uždraudė kunigams kalbėti 
prieš girtavimą. ~
.. < .. Jūratė Jankauskaitė, 8 kl.

* * *
KO MOKS VYSKUPAS SAVO 

RAŠTAIS?

te .
Didaktiniais rastais mokė vai

kus gero elgesio: girė geruosius 
vaikus, statė juos pavyzdžiu ki
tiems, c neklaužadas — peikė.

Suaugusiems pavyzdžiu statė 
gerus, tvarkingus ūkininkus. Mo
kė žmones nepasiduoti išnaudo
tojams (žydams, burtininkams).! 
Iš “Palangos Južės” sužinome ! 
vietovių papročius, pramogas.' 
Jis giria mokėjimą amato. Tais 
laikais žmonės pripažino, kad 
lietuvis turi būti tik žemdirbys. 
Siuvėjas, mūrininkas galėjo bū
ti tik kitos tautybės žmonės. Į 
juos lietuviai nežiūrėjo palai
kiai. Vyskupas bandė pakeistu Eet galėjo būti ir kitai]): kad 
žmonių nuomonę. Jis savo raš-į salia ’"Didžiųjų Šiaulių” kurie 
tais parodė, kad amatininkas tu-į radosi ties dvaru, galėjo būti se-1 
ri žinoti ne vien savo amatą, bet • nieji Šiauliai.
turi vartoti lietuviškus papre-j Ilgainiui senieji Šiauliai ga'ė-1 
čius. Neužtenka siuvėjui tik su-1 jo išnykti, kaip vra išnvkę dau- 
kirpti ir pasiūti švarką, bet rei-; gelis senovės Lietuvos miestu: 
kia mokėti ir pakalbėti, ir smui J sena i Utena, senoji AriogaL, 
ku pagroti. Toks buvo “Palangos < Venc.tvai (Zarasu aosk i

XVI-tu šimtmečiu pi 
j Šiaulių istorija virsta 

ekonomijos” istorija; taip vadi
nosi Šiaulių dvaro valdomieji že
mės plotai, kurie apėmė Jeniški,

Juzė”.
Bronius Fabijonas, 8 kl.

VALANČIUS — GABUS 
RAŠYTOJAS

t*

miestų aplanko maras. Miešti, 
lieka visai mažai gyventojų.* 
1702 m. nuniokoti Šiauliai tenka- 
Jokūbui Sobielskitii, -mirusio ka
raliaus sūnui.

ŠIAULIŲ MIESTAS IR JO TOLIMOJI PRAEITIS

(Tęsinys)

nį I

Vysk. Valančius buvo labai ge- ______________________
ras ir talentinas rašytojas. Ik,i to | 
laiko buvo rašoma daugiausiai [laivai galėjo priplaukti pi i 
religiniai kūriniai. Valančius pra j krantų, 
dėjo rašyti prozą, todėl jis vadi
namas lietuviškos prozos tėvu — 
pradininku. Jis rašė paprastai, 
žmonėms įprantama kalba, Sa
kiniai trumpi- Kadangi jis bu
vo žemaitis, tai naudojo daug že-jt-|ai>ė, senais laika, 
maitiškų išsireiškimų. Tuo me- j lankydamas Žemaitiją, buvo įli- 
tū lietuvių kalba nebuvo gryna, j- pęs į auksinį laivą ir plaukė 

šventosios upe. Sustojęs prie 
Lemkinių aplankyti švenia gojų, 
savo laivą jis paliko upėje, pri-

Bet vėliau tas uostas sunyko, 
šventosios 
smėliu ir vanduo 
paprastą gamtos 
čiai aiškino gan

pės žiotys apsikrovė 
nukrito. Šį ne- 
reiškinį žemai- 
savotiškai. Ka

ls, Perkūnas,

ji turėjo daug barbarizmų, sve
timybių.

•M Valančiaus kalbos puošme- . ,v . ,v.
‘ * xl-i x i - ■ • -r’sta prie storo medžio,na yra istiktukai. Nei vienas ra- ] - r

. . - .. . -isytojas,; nei pries ji, nei po jo 
nevartojo tiek ištiktv.ku, kaip 
vysk. M Valančius. Ištiktukai 
nėra jo išgalvoti, .bet... paimti iš.
žmonių šnekomosios kalbos.

Jolanta Salytė, 8 kl.

KAIP ŠVENTOJI UPE UŽ
RŪSTINUSI DIEVĄ PERKŪNĄ

J
Kadaise Šventoji upė buvo:, 

sroyinga, o jos žiotys, Įtekant i 
Baltįjos jūrą, turėjo keletą siek-

Valančius rašė religinius, di
daktinius ir mokslinius raštus. 
Rėliginiems raštams priklausė 
psalmės, giesmės,'šventųjų gyvę- 
mmo aprašymai ir kt. Didaktiniai-' $jjjų -gilumos.’ Dėka tam, žiloje 
rastai — 'Vaikų knygelė’, “Pa-- senovėje" žemaičiai’ turėj Įrengę 
augusių žmonių knygelė” ir mo- ten- savo uosta .ir svetimu kraštu

Tuo tarpu šventoji upė. no
rėdama parodyti save galingumą, 
išdidžiai nutraukė Perkūno lai
vą ir nunešė ji i Baltijos jūrą. 
Kai Perkūnas grižo ir neberado 
savo auksinio laivo, jis taip už
sirūstino ir Įpyko, kad atskyrė 

Itą upę nuo jūros ir pastarosios 
I vandenys nuo to laiko pradings- 

5 ta smiltyse.

ki
L

Pamušę, Radviliškį, Meš 
r kitas vietas ir sudarė 
? kuo m.ažesi;i už dabar-

ių apskriti, 
bli.’io unijai 
u<ė didie-iems Lietuvos 
ėiains kaip paveldėtina 

karaliaus 
Šiaulių sri-
bajorų že- 1 d

c-avj bė 1494 m. 
y.aįa privilegija 
. žemės (kartu ir

liu šei

'*2 T' LITERATŪRA, EėtuviiĮ Htaratūros, meno i? mcUji 
1^4 nt metraitla. ‘lama yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine1' 
Krivit, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, F. fPnlko, V. Stankų 
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus,- taip pat K. Matusevičiau* Ir 7 
Meflaui straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom^ t 
1L K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kilu bos, A. Rūkltelės Ir JL y ars- 
tarybos poveialal*. 365 ptaL knyga kainuoja tik EX

fel’g lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu; 
Rentei bei istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti It nedainuoja? 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktsia duomenim’ 
bai užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

t V LENKO ŽMOGAUS Gt VeNTMAS, Antano Rūke tpr&S' 
t** luošo Adomaičio ’— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne cauas 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
ratūrinė studija,, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyr 
parduodama tik ui HL . • ■ • «- i , ■: --%’-

(Šėmiai yfTaiyti ttudija apie Rytprūidna, remlantif Pakalnei 
Labguva* apskričių duomenimis Aprsiymaf Jdomfii kiekviena? 
BetūvinL Leidinys fllustruotm nuotraukomis, pabaldoje duodam 
rltovardiip pavadinimai!? Jų vertiniai J vokiety kalbą. EaE»

J3S puri, knygoje yra Rytprtrfų Um4!*>lM. Kaina

> UAUMBP LIMA, valytoje* PetronMės Orintaltė* at»
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprtk. Lietuvoje Ir pi- 
maišiais boHcvikrj okupscijot metais. Knyga turi 234 pualapis 
bet kainuoja tik S3. .. 1 >r» ųr

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerapra 
bd !r klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik > 
rargJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą it po*

Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui fmogaua teis* 
Knyga J~a didelio formato, 265 pualapii, kainuoja 4*.

gnaanoef ITF* B*. žabtai 1L.
TFW. US’xTaal

1710 ir 1711 m. Šiaulių ekono
miją ketvirtą kartą sunaikina 
maras. 58 kaimai lieka visai be 
gyventojų. Šiaulių ekonomija 
vietpmiš kolonizuojama, Tizenį 
hauzenui tuo besirūpinant. ;

1770 iki 1780 m. Tncnhauzei 
nas pakelia Šiaulių ęk9nwnjos »i 
paties miesto būvį, kad fame ima 
rastis mūro namų, atsirąįada darb 
daviu ir “iabrikų??. Miėsjas prai 
deda kilti ir. plėstis.? |

lechtas Stanislovas, o nuo 1655 
Albrechto sūnus Mykolas Kazi- 
nieras.

Siuikiaisiai' švedų karų laikais, 
kai švedu karalius Karolis Gusta 
vas net Čenstakavą buvo pasie
kę,, kunigaikštis Povilas Jonas 
Sapiega paskolino Lietuvos iždui 
pus uitro milijono su virtum au
ksinų. Nebegalėdamas tos sko
los išmokėti, karalius Jenos Ka
zimieras, atatinkamiems valdžios 
orga-ms pritariant, įteikė už sko
lą Šiaulių ekonamiją šešiems me
tams, o jei iždas per tą laiką sko
los negrąžintų, tai Sapiega arba

du adminiriratyvini.il atskeliami j jo Įpėdiniai dar trimečių rakais 
nuo Žemaičių krašto: 1572 m. ' gali valdyti. 
Šiauliai atiduodami iki gyvos gali- 
vos vai , „
lojui Kristupui Radvilai Juoda-j Vis tiktai 1663 m. Sapiega papil
iam; kaipo lenku karalių nuosa- , demai šelpia iždą (sumoka 20.- 
vybė. Ekonomija suskirstyta tri- Į 000 auksinų) ir gauna už tai sei- 
:-ii< dalimis- Joniškio. Žagarės ir , mo pagyrimą. 
Šiaulių. !

Mik:' 
matyt . . . . .
visiška nuosavybe, jei 1581 m. Į bės iždo kasmet karaliui pc 40.-
tūlam

■Į 1661 m. karas ir maras antru 
Idvti kunigaikščiui Miko-! kartu Šiaulius baisiai nuteriojo.

į Norėdamas komoensuoti kara-i < — ’** • -
us Kristupas Radvila,! lių už Įkeistą Šiaulių ekonomiją, 
laikė Šiaulių ekonomiją’seimas nutarė mokėti iš valsty-

Oržekovskiui į 000 auksinų. Bet dėl stokos-lė- 
(Jurgaičių, šų šis nutarimas nebuvo vykdo- 

Pegervy- mas. Sapiegų rankose Šiaulių 
nės. Tirelkos ir k.) paskyrė, pra- ekonomija išbuvo iki 1679 m. Ka_ 

i šydamas tačiau karaliaus Stepo- J ralius Jonas III Sobieskis peri
no Batoro, kad paskyrimą patvir- nia iš Sapiegos Šiaulius,". pati 
tintų. Karalius paskyrimą pat

ikę XVI-to šimtmečio Šiau- virtino, uždedama* Oržekovskiui 
; vieną pareigą: kad lygiai su ki-

Jokūbui 
g josios kaimų 

tuo valsty- i Užpalvių, Vekvedžij, 
: jai. naudo- i 

•; pripažintas žemes 
turėjo atlikti tam tikras pareigas 
ir mokesčius mokėti.

:es žemiu

i

lių ekonomija

----------------
Kiek Kurioj Saly Yra N'epagyl 

domu; Gi^rtijokliu I
- * i

GENEVA. — šešių valstybiij 
reikalo žinovai,-kuriems rūpi al4‘ 
koholizmo plėtimosi problema^ 
padare išvadą, kad didžiaųjsiąs 
nepataisomų, grtūoklių skaičiui 
randasi Jungtinėse Ąmęrikoi 
Valstijose. Jų Čia yra nęt 945.OOOJ

Antroje vietoje stovi PrgųiėūŲ 
žija sU. 375.000 alkoholių. ItėHĮ 
savo t Arpe priskaito 135.000 Ftįb^ 
iiū ‘'gėrimų Mėgėjų. PAškuti^ei 
jė vietbje rancįąsi Anglija, kuj 
tėra tik 86.000 negydomų
b olio vergų. ■- • , Jįtapdamas Įkeistos, žemės nuomi-j 

ninku. Sapiegai valdant Šiaulius, 
gyventojai patyrė daug priėspau 

tais Lietuvos bajorais eitų karo {dos, nes. jisai nėkieno nevaržo-
o ka tu ii mies 

r.t tos ekonomijos že 
patyrė daug vargo 1 tarnybą.

| Zigmanto III-jo laikais Gar-
■ dinas, Šiauliai, Alytus ir Mogi-
I levas (Lietuvoje) liko paskirti
l karaliaus stalo dvaras . Tų dva jSQnaUS Qįįj^o metu Šiaulius už- 

T . r u žemės negalėjo būti dalina-1 irius vvsKuput Jonui! - „ .... ,. ,, T , . . i mos. 1616 m. mirė ilgametis Siau: 
Zigmunto I neteise- ,. v . . . . . - - ir’’--’. hu seimininkas M ikarus-&rjS:tos moterystes sunir.) de Ma<?ni |I Ducibus. Lituaniae. kurs ne tik j 

Šiaulių gyventojus, bet ir Vii-! 
niaus vyskupiją prieš save su
kėlė.

Zigmuntas I-sis yra davęs Šiau 
liam< pirmąjį miesto ženklą (her 
bą): baltą dvilinką kryžių mėly
name dugne (panašų į vyties, ar
ba vengru kryžių, stovinti ant ža 
lio kalno.

Toliau neminint smulkmenų, 
pravartų paminėti šios Šiaulių 
miesto istorijoje žymeiinos da
tos: 1542 m. Šiauliai priskiriami 
prie Upytės apskrities ir tuo b fi

kur.- 
:uės >t vėjo 
ir nelaimių. Gyvenimo sunkeny. 
bės ir kilusi Lietuvoje protestan
tizme banga privedė Šiaulių gy
ventoms prie atviro maišto 
(1536). Tuo laiku šauliai prik-

mas skirstė mokesčius ir čižes, 
nustatinėjo lažą ir t.t. . . . .

Mirus karaliui Sobieskiui, dėl 
Šiaulių ekonomijos kyla ginčas 
tarp našlės karalienės ir josios

— Čikagos miesto advokatas 
Marvin: Glass teismuiprisipa’-. 
ži_no, kaip jiis nutarė samdyti 
žudiką. Turėjo būti nušautai NfĮ- 
chąėl Fritz.už skolų nemoksi
mą. i

— LexsE^to'no srityje, Pift# 
Carotirioje, sausrą ir 100 ląlpri-iųpuola ir apiplėšia ; kunigaikštis 

Gregorys Oginskis,'- paimdamas iš 
i • , timpų pini gaiši nė-| wpas ir miestas kartu, t _ , , ,

į^Ol m. ^trečiu kartu „yere įĄ-TAUPyko scawi mija pereina tiesioginėn kara-j 
liaus glebcn. 1619 m. padarytoji

Į revizija parodė, kad Šiaulių eko
nomija turėjusi arti 8.500 valakų 
(arba 82 ketvir. mylių) žemės; 
atskirų ūkiu buvo apie 3.000. Eko 
nomija kasmet turėdavo apie 
45.00 auksinų pajamų.

1630 m. Šiaulių ekonomiją 
smarkiai palietė maras, priešų 
antpuoliai ir neramumai krašte. 
Ekonomija, tiek sunyko, jog jos 
pelnas dešimteriopai sumažėjo.

Karaliaus Vladislovo IV-jo lai
kais Šiaulių ekonomija, tebebū
dama tiesioginėj karaliaus žinioj, 
buvo žymiai aptvarkyta. 1619 — 
1641 m. ją nuomojo žemaičių se
niūnas Lukas Valavičius, Šiau
lių miesto bažnyčios steigėjas.- 
1641 m., mirus Valavičiui, Šiau
lių ekonomiją paima nuomon ku
nigaikštis Liudvikas (Mikajo- 
jaus sūnus) Radvila, vyriausias 
D. L. K. maršalas (maršalka?).

Karaliaus Jono Kazimiero lai
kais. Liūdv’kui Radvilai mirus, f 
Šiaulius valdė nuo 1656 m- Alb-

yrą' seniausia, didžiausia ir tartingliusfe įetuyįu frateriialkil 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti faujpė S7

SLĄ —-atlieka kultūrintus darbus, gėfbšti ■ fr’kkiems, ksris 
darbus dirba, ' ;7 ' .y

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS StiJONūS dėlsį® 
apdraudę savo nariam*.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kabiomis. SLa neikte 
nariams pataršau j a tik savišalpos pagrindu.

, Kiekvienas, lietuyis ir' Betarta draugas įgali ,-c ’ > 
Susivienijime apsidrausti Sti $10,000. ;" e Ą y. -

SLA — apdrau džia ir Taupomąja apdraudė.. x-'
Insurance/ kuri ypač naudinga J aunJmul, siėi5«EŽžž£. / 

. aukštojo mokslo ir fų.'gyvenžnoTpra<gial>-Ų </ .Ų
ŠIA — vaikusApdraudžia pl^a’terminuota.-apdrJsdiFi _ 

$1,000: apdraūdos’ sumą temoki tS;. $34^ 
kuopų, yra visose lietuvių 'koionijo&g 
Kreipkitės, i savo apylinkės 
jie Jums mh

T

: -'SLA

Atdara šiokiadieniais nuo

2759 W. 71st St., Chicago, HL
g .• RŪPESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
« DUXYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

Boyer. The wonder drug that works wonders:

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
L Dr. Karta Grf’tlaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

£6.00
?6.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškoj SENŲJŲ LIETI TVISKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._

arthritis pain Tylenol can t touch.
Tylenol works on minor arthntis pain, 

but does nothina for inflammation.
Taken regular!
and mflamma
etfec*:ve relief

li 0.00 (

Bekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak,
D. KUHLMAN, B-S., Registru o ta? valstininks?

Tel. 476-2206

£5.003. Miko Lileikio, LIUCIJA, proza. 178 pr.L

4. Janinoj N&rfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 55.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___________________H00

6. J. VenefovCf, S. DAUKAaNTO LTETI'VTšKA VEIKLA.
60 psl.— 42.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halstcd St., Chicago. ID. 60608 siųs
kite fekj Ir pridikt* Ttem dolerj pera’antimo IžkMoma.

i

307 W..30th St, Nev York, N.f.'<10001. 
TeL (212) 563-221$

L Ii h H h i£ 1 S l t .1 s Ėi į g I

60 metu studijavęs, kaip

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Llfetuv^, lietuviui 
tr lietuvių kalb^. Jis mokėsi kartu bu kun. Jaunium ir prof. M. 
Būga, pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė, tikslius vertimui 

hr patarė mums toliau studijuotL j

Salaa m. XJHI rtrUtiaL FtbUi ?X

J — Naujienas. Chlcsjyo, 8, LL Wednesday, JulyT6,

adminiriratyvini.il


THE LITHUANIAN NEWS 
Published Wectoesday and Saturday 

by The N«»i ?ubi m. C*, buc.
1719 J*. Halstad Stw*t. Chxwe-, It &&& :**»*<» ttl-41to

CCOOND-CL&SS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 87404000 
Postmaster: Send addrt»* chato Naujienos

W3S & Halsted St, Chicago, IL 60608

As ©f 1,
Subvertprl^

CtSeago $4300 per year, $24.00 per 
At v inntha, $12.00 per 3 months. In 
other UŠA localities $40.00 per year, 
f22 HO per six months $12.00 per 
jiree months, Canada $45.00 per year; 
-ther countries $48-00 ner year.

35 cents per copy

Nuo gaudo pirmos di»*»a 
Dianraščio kainos:

Chicagoje ir prieaiesčiuc*®'

metams _________ --■ $45.00
pusei metu  $24,00 
trims mėnesiams  $15.00
vienam menesiui $5.00

Kitose JAV vietose:

metams $40.00 
pusei metq - __________ $22.00
trims mėT-cslama - - _____  112.00
Tiesiam zD^atsciri_________ . $4,00

Kanadoj*:
metama — - $45.00
pusei metu — §24.00

Užsienius**:

metama  $48.00
pusei metu  8284)0

i m j Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halated Street, Chicago. 
IL 60603. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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PROLENKIŠKI SIMP ATIKAI SIŪLO LIETUVIAMS 
DRAUGYSTĘ SU LENKAIS

Prieš kiek laiko, ‘Tėviškės Žiburiai” ir “Lasvoji Lie
tuva” atspausdino Jono Prunskio, S. Šatkaus ir A. Ba- 
leišienės rašinius dėl dialogo su lenkais ir ar reikia ne
pasitikėti lenkais? Jonas Prunskis (gęrai, kad. ne Juo
zas, jo brolis) rašo, kad šiuo metu vesti su lenkais rim
tų dialogų, ypač, Vilniaus klausimu, negalima. .Ka
dangi, akcioina, ’kad jie į. Vinių pretčrfžjų nereikš, nes 
tai ne 1920 metai. 0 be to, pasikeitė Vilniaus krašto po
litinė ir geografinė padėtis. Tada Lietuvoje gyventojų 
tarpe Lenkijai buvo daug šimpa tiku. Tada ir pačiame 
Vilniuje mažai kalbėjo lietuviškai, net ir Vilniaus žy
dai norėjo Lenkijos. 0 Vilniaus smėlynai nieko nežada 
Lenkijos ekonomijai ir lenkų pogrindžio organizacijos 
Vilnių palieka Lietuvai. Be to, Lietuva, atgavus nepri
klausomybę, turės daug vargo ne su lenkais, bet su gu
dais. Ir jis savo “Įrodymus” baigia tokia išvada: bijoti 
kad rusus išvijus iš Lietuvos, ją galėtų užimti lenkai yra 
nesąmonė.

Paskelbus jo tokį “užtikrinimą”, kad lenkai jau 
nesikėsins užgrobti Vilnių, kyla klausimas, ar Jonas 
Prunskis toks naivus ar jis yra vienas iš tų Lietuvos 
“bajorpalaikių” simpatikų lenkams? Juk jo išminėti 
“Įrodymai” už draugystę su lenkais yra tie patys, ku
riuos tokie simpatikai, anais laikais ir vėliau Lietuvai 
piršo. Bet gi. lenkai ar jų dabartinės valdžios viršūnės 
niekad neskelbė ir šiandien neskelbia, kad jie išsižada 
Vilniaus ir jo krašto. Kas Prunskiui, Į jo galvą Įkalė 
tokią mintį, kad lenkų ekonomijai Vilniaus krašto smė
lynai nieko nežada? Ir dėl to. Lenkija Lietuvai nepavo
jinga ir lietuviai Į ją turėtų žiūrėti draugiškai, kadan
gi, Lenkijoje vykstąs laisvės judėjmas, padeda ir ku
kuotai Lietuvai. 0 ateityje ji gali būt reikalinga nau
jam Žalgiriui. Gaila, kad jis. įtaigodamas draugystę 
su lenkas, visai neprisimena tų žiaurių faktų, kuriuos

lietuviai patyrė iš lenkų puses.
J. Prunskis mūsų iševiją įspėja vengti gandų, kad ? 

Lietuvai atgavus laisvę, lenkai gali okupuoti Vilnių. Iš 
tikrųjų, kas šiam rašėjui įkvėpė tokį pasitikėjimą len
kais? Ar gi jis nežino, Suvalkų sutarties likimo? Juk 
lenkai tada kryžįaus akivaizdoje pasirašė su lietuviais 
sutartį, Vilnių pripažino Lietuvai. Ir tuo pačiu laiku 
įvykdė biaurią veidmainystę. Pasiuntė gen. Želigovskį 
Vilniui pagrobti.

S. Šetkus ‘Tėviškės žiburiuose”, birželio mėn. 24 
d. laidoje, rašo, kad šiais laikais niekas nieku perdaug 
nepasitiki, net ne vienu mūsų kaimynu. Bet jis pritaria 
Jonui Prunskiui ir jo išvadoms, kad mums pakeliui su 
lenkais, nes kaip bevertintume santykius su latviais bei 
estais, jų jėgos negali pakeisti. Ir taip galvoja Šetkus, 
kuris buvo įtikintas Petro Ustianovo knygos “My Rus
sia”, kad rusai, net ir sovietiniai baiminasi Lietuvos — 
Lenkijos atsigaivinimo. Kadangi, lietuvių — lenkų su
telkimas jėgų atitinkamu laiku labai pavojingas, ne tik 
rusmas, bet ir kiyžiuočiams — vokiečiams. Ir jei pra
eitis nebus atgaivinta, tačiau bendra beturiu — lenkų 
jėga visada Europoje pasiliks gana reikšminga. Ir jis 
tokį savo samprotavimą baigia, kad be tos vieningos jė
gos, nebus reikalinga nei Lenkija, nei Lietuva. Kadan
gi, lietuvių — lenkų nepabaigiamas tarpusavio kon
fliktas padarys abi valstybes ne tiktai nereikšmingas, 
bet dargi, pavojingas Europos, o gal ir viso pasaulio 
trikai.

Tokie “įrodymai” šių abiejų rašėjų liudija, kad 
dar ir mūsų laikais išeivijos tarpe yra tokių prolenkiš
kų fantastų, kurie lietuviams perša Liublino Unijos 
dvasią, būtent: suliedinti Lietuvą su Lenkija, nes tai 
reikalinga gelbėti visos Europos, o gal ir visa pasaulio 
taiką. Nereiktų nustebti, juos pasiskaitęs Jeruzelskis, 
tokius judviejų rašinius, iš Varšuvos atsiųstų jiedvem . 
sveikinimą ir padėką už iiubliniškus dvasios at
gaivinimą. - , . . , •

Atrodo, įkad abu minėti rašėjai, tokia prolenkiška 
simpatija lenkams, siekia pakeisti Lietuvoje Maskvos 
okupaciją lenkiškąja, nes kitaip Lietuvai gręs neįšven- 
gima grėsmė, jos egzistencjjai. Nejaugi, Prunskis su 
Šetkum dar nežino,kad Maskva, kaip ir Lenkija Lietuvą 
laiko savo žemių dalimi? Juk ir pats Šetkus rašo, kad 
lenkų balsai dažnėja ateityje pasilaikyti Vilnių. . Ma
nau, kad jų groboniški nagai bus ir tada ištiesti ne tik 
i Vilnių, bet ir Į Kauną.

Šia proga, norėčiau šių prolenkiškų simpatikų pa
klausti ko neseniai Jeruzelskis lankėsi Vilniuje? Ne
manau, kad jis atvežė žinią Vilniaus bolševikiniams 
“tarybininkams”, kad Varšuvos valdžios viršūnės atsi
žadės Vilniaus. Priešingai, šio vizito tikslas buvo Vil
niaus lenkus sustiprinti, kad jų Varšuva neužmiršo ir 
ateityje jų neužmirš.

Jonas Prunskis A. Balašaitienei atsako, kad Lenki
ja yra vienintelė Europoje rimtesnė jėga, kuri dar šiek 
tiek gali priešintis “Sov. Sąjungai”. Bet Jis nieko nau
jo nepasakė, nes apie tokią “mocarstwa” tekalba tik 
patys lenkai, bet ar tai nėra tik muilo burbulas?

A. Balašaitienė Jonui Prunskiui primena lenkų 
Įvykdytus Vilniaus krašto žiaurumus. Bet jis neturi 
gėdos juos pateisinti, girdii, bet kuri valstybė nesirūpi
na savo saugumu? Jis rašo — o ar Lietuvoje nebuvo ka- 
Inami lietuviai nusikaltę Įsakymams? Lenkai lietuvių 
ūkių nesunaikino, ūkininkai turėjo užtektinai gyvulių 
ir grūdų aruoduose ir Į bažnyčią ateidavo neblogai ap
sivilkę. Tai reiškia, reik suprasti, kad toks “gerbūvis”

tuTWo 203.000 dot pajamų ir į 
176.400 dol. išlaidų. Tautos Fon- j 
do stambiausios išlaidos buv0| 
padarytos Taikos žygio paramai? 
. G Ouu doienų, Eltos biuleteniui 
leidimui 47.000 dol. ir t.t. Tautos! 
Fondas perėjo į 1986-tuosius nie
kus su 185.000 dolerių pertekliu-f 
mi. Laisvės iždas pernai padidė-ę 
jo net 100.000 dolerių ir baigėt 
1985 metus su 350.000 dol. Betgi | 
Kalifornijos Tautos Fondo atstol 
vybė šiemet, vasario 16-tosios mi-1 
liejimo proga aukų surinko net| 
2.000, dol. mažiau negu pernai.- 
Buvo čia laikai kai vasario 16-to- į 
sios minėjimo proga Lietuvos! 
laisvinimo darbui aukas rinko! 
vien tik Amerikos Lietuviu Ta- \ 

1 ryba, bet su vietinio ALTc suti- i 
1 kimu jau keliais pastaraisiais me ■ 
tais ‘‘šventos ramybės dėlei” ta

Tautos Fondo Kalifornijos at- vinius, liečiančius bendrą Tau- proga aukas renka netik ALTas, į 
stovybės neseniai — birželio 15 į tos Fondo veiklos informaciją, bet ir Bendruomenė, ir VLIKas >

VL. BAhUNAS

PASTABOS IŠ TOLO

ir kiti... Užuot paęal nusistovėjud., Įyykusiame posėdyje buvo pa I Kalifornijoje T. Fondas 1985 m.
daryta Tautos Fondo veiklos ap- turėjo 15.000 dolerių pajamų ir $ią, jau dešimtmečiais, tradiciją, 
žvalga, iš kurios čia perduodu, 14.458 dolerių išlaidų. Tautos visos ta proga surinktos aukos- 
kad ir suglaustai, kai kuriuos da- Fondas išviso Amerikoje pernai turėtų atitekti tik ALTui, kuris

vietoje ar centre pagal savo nuo
žiūrą galėtų aukas paskirstyti

’ ! kam būtų reikalo, tai dabar au-| 
kos patenka ne į vieną —bet į 
tris ar keturias "kepures”. Nema-'; 
tau tame joko vienybės ženklo 
Lietuvos laisvinimo darbe-

Kalifomijos Tautos Fondo ats
tovybės valdybos posėdyje buvo 
pareikštas pageidavimas,. kad 
spaudoje būfų Saugiau infor-į 
muojama apie ALTą ir VLIKą.'

Numatyta suruošti iškilmingi- 
pietūs lapkričio, mėn - tikslu pa-s 
gerbti vietinius stambiuosius T.

rėtnėiųs — aukotojus.

sėjo ar spalio mėh, bėgyje 1941 
metų sukilinfo:35 metų,sukakties 
minėjimą, kurio pagrindiniu kal
bėtoju numatyta pakviesti prof. 
A. Damušį.

Painformuota, kad VLIKas 
duoda 250 dol. stipendiją stu- 

klausti, ar tie lietuviai kunigai veikėjai, kuriuos lenkai dentams lietuviams, vykti į VLI- 
išvarė iš. Vilniaus, buvo pavojingi Lenkijos valstybės 
saugumui? Ar ark. Matulaitis, vysk. Karosas buvo pa
vojingi Lenkijos valstybės saugumui? 0 kas nužudė 
kun. Bakšį, kun. Lajauską? Čia suminėjau tik vieną ki
tą faktą, o tokių žiaurių lenkų Įvykdytų faktų yra 
šimtai... ... ....

Šia proga, noriu Jonui Prunskiui priminti, kad nie
kas lietuviams nesiūlo su rusais draugystės, kai jie yra 
pavergę ne tik Vilnių, bet visą Lietuvą;, kai jie, tūkstan
čius lietuvių ištrėmė sunaikinimui, į Sibiro gulagus. 
Tokią draugystę siūlo tik mūsų tautos išdavikai. Taip 
pat niekas šiandien nesiūlo skleisti neapykantos prieš 
lenkus. Bet mes norime, kad jie prisipažintų prie tų, pa- 
padarytų lietuviams skriaudų ir pasižadėtų jų ir atei
tyje nepakartoti. Jie turėtų iš savo pusės skelbti atei- 
taikos pareiškmus lietuviams. 0 ne priešingai, kaip 
skelbia Jonas Prunskis. Lietuviai laukia tokio pareiš
kimo, kad jie prie pinuos progos yra pasiryžę grąžinti 
Lietuvai tas jai priklausančias žemes, kurias šiandien 
Lenkija laiko savo valstybės dalimi.

A. Svilonis

buvo Vilniaus krašte dėl to, kad Lenkija valdė Vilniaus į 
kraštą. Nejaugi, jam niekas neatskleidė tų skaudžiai 
liūdnų faktų, kuriais lenkai Vilniaus krašte engė lie
tuvius? Matyt, jis neskaitė, neseniai išleistos Valerijo
no Šimkaus atsiminimų knygos? Kokias šis vilnietis 
išgyveno “kalvarijas”, iki jis pasiekė laivąją Lie-
tuvą.

Už ką knkąi giūdo pavergtus lietuvius į kalėjimus, 
ar ne už tautinę,, lietuvišką veiklą? Tiesa, Prnskis. ra
šo apie Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo “gerbūvį” 
lenkų okupacijoje. Bet tai nestebėtina, Juk ir Šiandien 
yra tokių “turistų”, kurie nuvykę į boševikų pavergtą 
Lietuvą dėkoja komunistų partijai už atneštą ...ten 
“kultūrą ir gerbūvį”. Bet Jonas Prunskis dar Saugiau fžžu&pat;;rug- 
pasisako. Jis ne tik aiškina, kad Vilniaus- krašte ūki
ninkai turėjo aruodus javų, gyvulių, gerai apsirengę 
eidavo bažnyčion, Bet jis gina lenkų Įvykdytus lietuvių 
persekiojimus, anot jo žodžių, tai buvo valstybės susi
rūpinimas savo saugumu.

Baigdamas šias pastabas, noriu Joną Prunskį pa-

.Ko.;rųošiamą demonstraciją Vie
noje lapkričio 11 d. VLIKo Sei
man lapkričio 7 d. Londone ke
lionė Viena — Lindonas ir at
gal kainuos 1095 dol.

Kalifornijos atstovybės valdy
ba sudaro: pirm. M. Naujokaitis, 
vicepirm.* dr. R- Giedraitis, A. 
Markevičius, dr. F. Palubinskas, 
A. Skirius. Sekretorė — Irena 
Bnžanienė, iždininkė — Audro
nė Bužėnaitė, apyskaitimnkas — 
—Vincas Juodvalkis, teisiniai pa
tarėjai — N. V. Trečiokienė, M. 
D. Jasaitytė, Finansų komitetas: 
A. Bužėnaitė, dr. R Giedraitis, 
M. D. Jasaitytė, A. Markevičius, 
dr. F- Palubinskas. Irena Bužė- 
nienė. Informacijų ir spaudos:, 
A. Skirius, A. Nelsienė, VI. Ba- 
kūnas; Visuomeniniams reikaĮ 
Jams T. Dabšys, F. Masaitis, AL 
Naujokaitis, VI. šimoliūnas.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

HENRI PERRUGHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I 
TABOGA

(Tęsinys)
Prancūzų negaug: jaunas 22 metų nantietis 

Ferdinandas diu Piugodo, pramintas Pikolo; 
buvęs Bone mokinys Šarlis Lavalis — ilgas iir 
liesas, apatiškai atrodantis ir, teisybę sakant, 
neląbai stiprus vaikinas, apgadinęs e t^i 
saikingai gyvendamas: apie 30 metų amžiaus 
lionietis Granši-Teiloras, kuris irgi tik ką at
vyko pas Gloanek ir kurio apsirengimas gana 
netikėtas: surdutas, vadinamas Jokohamos ci- 
bndraa ir — medinės klumpės.

Gogenui lyg ir būtų pagrindo arčiau susi
pažint: -u Granši-Teiloru. ^lionietis darba
vosi Pary-hus biržoje maždaug tuo pat laiko- 
tarpiu. kaii) i. jis; dar tebebūdamas jaunas vai
kinas. (.i lorėjo atsidėti tapybai; motina.

neturtinga našlė, patarė jam pirma susitvarky
ti materialinę savo gyvenimo pusę, ir jis stojo 
dirbti pas vieną biržos makleri; ten išbuvo tol, 
kol jam ėmė atrodyti, jog susitaupė tiek pinigai, 
kad gali rizikuoti leistis nuotykingu dailės 
keliu.

Tačiau biržos prisiminimai Gogeną jau vi
sai menkai tedomina, o didelis Granši-Teiloro 
minsas, jo akimis tas- kad jis priklauso akade- 
mistų klanui, tu. kuriuos Gogenas, susukdamas 
baisiai paniekinamą grimasą, vadina “salo- 
narais”.

Tokia yra didžioji dalis Pont-Aveno svečių. 
Nemaža jų studijavo ar tebestdijuoja Aukšto
joje dailės mokykloje arba akadeministinėse 
dirbtuvėse kaip Feraano Kormono atelje ar 
Žiuliano akademijoje. Šioje konformistų aplin
koje Gogeno tapyba stebina. Apie ją diskutuo
jama.

Gogenas ča gali pirmąkart laisvai lapyti, 
bet ir pirmąkart jis pasijunta beveik visų dė
mesio objektu, šarlis Lavalis greit ėmė niekur 
nuo jo nebesitraukti.

Dvdešimt keturių metų reimsietis Andri 
Delavale,, apsistojęs ‘ Žiulijos viešbutyje, taip 
pat ir Piuigodo.. nepraleidžia nė vienos progos 
su juo pasikalbėti.

Naujai atvykęs Vanų tardytojo sūnus Emi
lis Žurdanas. Gogeno jraveiktas, išsižada akade-

mistinių tradicijų.“Aš čia dirbu daug ir sėkmin
gai, mane gerbia kaip patį stipriausią tapytoją 
Pont-Avene.... Visi vienas per kitą krepiasi į 
mane patarimų” — patenkintas rašo Gogenas 
Metai.

Jis nesigiria. Tuo metu.- kai jis čia atvažia
vo, vienas olandų tapytojas, Salono medalinin
kas V., maneringas, pilnass savo didybės pajautj- 
mo, vaikštinėjantis Pont-Aveno gatvėmis su di
dele žalio aksomo berete a la Rembrandt, turė
jo mokinį P.

(Gal būt, Hubertas Voosas.)
(Gal būt, Peleną.)
Vieną rytą Gogenas ėjo pusryčiauti, o V. 

pastringavo viduryje būrelio žmonių viešbučio 
tarpduryje; norėdamas pasijuokti iš “impresio
nisto” ir kitus pa juokinti, jis staiga kreipėsi Į 
jį, ko jis, po velnių, tėplioja drobes tokiais ne
žmoniškai ryškiais dažais.

Gogenas tik pasižiūrėjo Į V. nūriu žvilgs
niu ir, nieko neatsakęs praniovė pro šalį. Bet 
po poros savaičių P., palikęs V., tapo Gogeno 
mokiniu, ir dabar olandas uoliai kamantinėja P., 
nes ir pats norėų pasinaudoti vertingomis pa
mokomis. ‘ •

(Papasakojo A. S. Hartikas).
“Aš čia duodu toną.” Netrukus Pisaro ne 

be apmaudo parašo apie Gogeną:
“Sužinojau, kad šią vasarą jis bylojo bylas

pajūryje, o jam Įkandin slinko jaunieji ir klauA 
sėsi maestro, rūsčiojo sektanto.”

Gogenui atsileidžia nervai. Jis atvyko Į 
Pont-Aveną, stumiamas tik medžiaginių sume
timų ir ,Žobe-Diuvalis jo neapgavo; Mari Žana 
Gloanek savo klientus taip maitina, kad “gali, 
iškart nusipenėti”. Tačiau Bretanė jį ne vien iš-| 
vaduo, — deja, laikinai, — iš vargo, iš rūpesčių! 
dėl rytdienos. Ji patvirtina ir jo sudarytą apie^ 
savo nuomonę- suteikia jam dar niekad nepatir-į 
tą pasitikėjimą savim.

Dar daugiau — jis pasijunta esąs su ta že-| 
me gilioje sandermėje. Ta žemė, kaip ir jis, rimJ 
tą, melancholiška. Jokiu būdu nepavadinsi im-| 
^jresionistiškais tų blaivių linijų peizažų su aišJ 
kiai išsidėsčiusiais palais, tų vienišų landų, kur 
auga Ogieji prožimiai, laukų, apsuptų gyvat
vorėm, su mediniais kirviu tašytais buomais, tų 
khimo koplytėlių, šiurkščios formas granito 
kalvanjų, kuriose plasta į svajones, nerimą ig 
misteriją pasinešusios genties dvasia.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK KITUS ^ARAGIK'K
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S. Manheim Rd, Weafcheater, 1IL

let: 562-2727 arba 562-2728

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PASTABOS IŠ TOLO

Mirė

Mire Gen. V. Mieželis

ir “contact leases”.

a

Florida

PERK KAUSTYMAI

V»d«ja — Aldona Daukut

Prof. Dr. K Alminas
7 d., šeštadienį, Sair.a

— Baltieji Rūmai trečiadieni 
liko be vandens. Kavą teko vir
ti iš didelėse bor.kose laikomo

kitais neišrinktais kandidatais 
ar tokiu ne buvo . <

3L Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

Apdraustai perkravstymaf 
m irflriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5995

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kiinlkw 

Mediciną direktorius

Service 461-8200* Pa^e 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Streej 
Vaiaados pagal susitarimą

j KAZĖ BRAZDŽIONYTE
f Programos vedeįa

RADIJO iEIMOS VALANDOS

SeStadienfafe ir sekmadieniais 
nuo 8*40 iki 9:30 vaL ryto.

“ Stotieji W0PA - 1490 AM 

trinsliuoiimot S mūšy stvdiĮof 
Marquette Parka.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

6955 So. Campbell,

Chicago, Illinois 60629

Tekt 778-5374

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAI

KALBA LIETUVIŠKAI 
£818 W. 71st St. TeL 737-5141

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
' 2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 rak vak.
Oflao t^afonas: /76-2S80, 

RexTOencijM talaf.: 448 5543

— Sovietų maršalas Kaza. 
ehov atostogas leidžia Sibiro miš 
kuose Į uodų miškus išvažiavo 
ir maršalo žmona.

® “Lietuvos Aidai”

i Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, UL 60629
TeL: 585-2802

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Modernios poezijom knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

L*ldim4ii — Pilna «pdrav4«
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

. iERtNAS. T>L 925-8O6J

SOPHIE BARČUS

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629

, Right Di*tA54

i
i B

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

PrOf. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas

nę pastebint, kad ji nesusilaukė je valtelėje, kurią švelniai siū-brigados generolu. Bolševikams 
rinkjnu'ise V. B., seimo atstovų bnoja vandenyno neaudringos atleidus iš kariuomenės, dirbo 

Dangos. Kalifornijoje žemės, dre- F.atidonajame Kryžiuje, o paskui 
bėjimas nėra jokia naujiena, bū-i buvo Apeliacinių rūmų teisėju, 
na dažnokai — bet silpnesnio po-1 Išeivijoje dirbo visuomenini 
būdžio ir jeigu vaikštai lauke j darbą Vokietijoje, o paskui Ame- 
tai drebėjimo beveik ir nejauti, rikoje. Už nuopelnus Lietuvių 
Tokių atsitikimų yra buvę daug. Bendruomenei pakeltas Phoe- 
Yra buvę ir stipresnių drebėji- i nixo apylinkės garbės pirminin- 
mų, su pastatų sugriovimu, o su ku.
tuo buvo ir žmonių aukų. Bet kol 
kas Los Angeles tai nepalietė. 
Sakoma, kad didelis žemės dre
bėjimas Los Angeles miestą pa-. 
hesiąs apie šio šimtmečio gale.

VI- Bakūnus

dėmesio. Man atrodo, kad čia 
žurnalisto J. Janušaičio padary
ta neapdairi klaida juo labiau, 

i kad tik ji viena nebuvo išrinkta.
1 Būtų visiškai užtekę paskelbiant 
išrinktųjų pavardes — visai ne
kalbant apie neišrinktus...

* * Lk

Bii"želio mėn. 28 d. Tautiniuose
■ Namuose šauniai paminėjome
I Los Angeles Radijo valandėles 
i pirmininko Vlado Gailio varda- 
l dieiuo, kuria proga jis buvo stt-

4605-07 SO. HERMIT AGE AVENUE
TeL 927-1741 - 1742

(Atkelta iš 4 pslj

Po gerai suorganizuoto ir pra
vesto Amerikos Lietuvių Tauti-, 
nės Sąjungos 19-tojo seimo Los j 
Angeles š. m. gegužės 24 - 25 d. j 
d. plačiai ir objektyviai J. Klati- ! 
seikio aprašyto “Naujienose”, Lo> ■ 
Angeles Tautinės Sąjungos sky- i kvietęs apie 40 savo draugų var- 
rhis, atlikęs milžiniškus seimo ? dadienio pietums, kuriuos pui- 
rengime ir prevedimo darbus — paruošė G. Kudirkienė ir D. 
liepos 6 d. turėjo savo metinį su- Kaškelienė. Buvo gerai nugerta, 
si rinkimą. .Tame be darbu apžval- užkąsta, padainuota; pasakyta 

sekantiems daug linkėjimų varduvininkui.
Svečiu tarpe buvo net tik atvy
kusį pora iš ok. Lietuvos. Toli
mieji svečiai taip pat sveikino 
varduvininką ir džiaugėsi patekę 
r tok.ą linksmą kompaniją. Ma- 

. I tonu buvo klausyti jų kalbų, ne 
tiek ką jie sakė, bet tai — kad 

.‘ kalbėjo puikia lietuvių kalba- 
Tarpe kita ko pasisakė, kad jau 
senai norėjo atvažuoti į Amen.

ą pasižmonėti, bet leidimą išva
ržiusi gavo tik dabar— kai abu 
[pasitraukė pensijon. Abu -- vėl 
grįšią Lietuvon, su labai gerais 
lietuviškais įspūdžiais iš lietuvių 

■ gyvenimo Amerikoje.
r ♦ *

Žemės drebėjimas liepos 8 d.

gos, buvo renkama 
metams valdyba, kurion išrink-s 
ta: Rūta Sakienė-4A-isieiuiė pir
mininkė), R. Bužėnas. Pr. Do
vydaitis, K. Švarcaitė ir Vyt. 
Šeštokas. Revizijos komisijon iš
rinkti: Ed. Balceris, J. Čckanaus- 
kienė ir Vincas Juodvalkis.

Prisiminus tą seimą, plačiai 
Jurgio Janušaičio aprašytą 
‘‘Drauge” mano dėmesį, tame ap 
rašyme, patraukė pastaba apie! 
pasiųlytus kandidatus į valdybą, i 
kai J. Janušaitis išvardinęs kan
didatus pastebi, kad: ‘‘dr. V. Dal
gis iš salės pasiūlė Zuzana Jus-; 
kevičienę. Balsuojant seimas ab- | 
soliučia balsų dauguma pasisakė ■ 
už nominacijos komisijos patei- Į 
ktus kandidatus, o Zuzana Juš- rytą — 2.21 vai. A. M., buvo ga- 
kevičienė nesusilaukė seimo ats-Įna stipris Kalifornijoje, pagal 
tovų dėmesio”. O kaip buvo su Richter,io skalę 6.0 laipsnių stip-

'; — • riuno. Drebėjimo centras buvo 
o jei buvo — Palm Springs kurorte apylinkė- 

tai ar jie nesusilaukė seimo ats- Į >e. bet buvo gana stipriai jaučia- 
tovu dėmesio, Jeigu nebuvo --imas net ir Los Angeles mieste 
tai, Inan rodos būtų buvę tikslu Į — ūž 120 mylių nuo Palm Sprin- 
išvardinti išrinktuosius — visai: ge. Buvau pabudęs ir klausiau 
neminint neišrinktosios, šiuo at- nakties radijo žinias, dėlto gerai 
veju Z. Juškevičienės. Nežinau; jaučiau žemės drcbėjmą, truku- 
kodėl J. Janušaičiai parūpo taip pį apie 10 sekundžių. Gulint -■ 
aiškiai nurodyti į Z. Juškevičie- į jausmas buvo lyg sėdėtum mažo-

Birželio 4 d. mirė paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos genero-[ 
Jas Vladas Mieželis. Trumpai pa
sirgęs. mirė Sun Cit}’, Arizonoje Į 
Palaidotas šv. Anos ir Jachimo 
kapinėse, Sun City. Nuliūdime 
liko žmona Ona, sūnūs Daimun- 
das ir Aras.

Birželio
Monicoj, Calif., 82 metų sulaukęs 

■ mirė prof. dr. a.a. Kazimieras Ai- 
Į minas - Alminauskas. Velionis 

buvo gimęs 1904 m. balandžio 15 
d. Paulaičių km., Švėkšnos valse. 
Tauragės apskr. Baigęs Telšių 
gimnaziją, studijavo Vytauto D. 
universitete, Miunchene ir Leip
cige, gaudamas germanistikos 
daktaro laipsni. Vytauto D. ir

! Vilniaus universitetuose dėstė vo 
kiečių kalbą ir literatūrą.

i I 
Gen. V. Mieželis buvo ginies • 

1894 m. Jakštų km., Daugailių i 
valse., Utenos apskr. Teisininko 
diplomą gavo 1926 .m Tarnavo 
rusų kariuomenėje karininku, o 
nuo 1922 m. — Lietuvos kariuo
menės teisme ėjo įvairias parei
gas iki karinio teisėjo Vyriau
siam Tribunole. 1938 m. pakeltas vandens.

Lawn. Illinois

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS apiamauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION

4044) APCMF’’ AVFNUE

PHONE 151-4470

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
i MARQUETTE F UN KRAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So, 5(Jth Ave., Cicero

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU loMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE LIBERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Gyv. Oak
Anksčiau gjrv. Chicagoje. Marquette Park apylinkėj

Mirė 1986 m. liepos 15 d., 12:30 vai. ryto, sulau
kusi 94 metų amžiaus. Gijusi Lietuvoje, Panevėžio 
apsk., Šimonių kaime.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Joe ir dr. Edward, 

marti Dorothy, 5 anūkai —Richard Loucius. Kathy 
Marks, Michele Yeager, Gerry Kucera ir Kathy Rus
sell, 8 proanūkai ir giminės — šerelio, Zulano, Ljū- 
džiaus ir Kavaliūno šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Dominiko. motina 
mirusios Sophie Kuccra ir uošvienė mirusios Helen 
Loucius.

Trečiadienį nuo 2:00 vai. p. p. iki 9:00 vai. vak. 
kūnas pašarvotas Lach-Lachawich koplyčioje- 2424 
West 69th St., Chicagoje.

Ketvirtadienį, liepos 17 dieną 10;00 vai. ryto bus 
lydinta iš koplyčios j šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, o po gedulingi] pamaldų bus laidoja
ma Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi ADELA LOUCIUS giminės, draugai ir pa 
žįsta m i nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ir suteik'i jai paskutinį patarnavimą 
kinimą.

NtrhOdę 
giminės.

laidotuvėse 
ir atsisvei

• 1

niis t ai.

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir
LACKA WICZ

Laid.L u Jų Direktoriai <

2424 West 69i h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
f el. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144G South 50th Avenue I 
Cicero, Illinois

lieka:

) di
1213

Sūnūs/ anūkai. proanūki, Telefonas — 6 5 2-1003



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Nauj&tHiį mokslo žinių populiarus perteikimas 

TAVA.Q AFW'MJT A VTZ'TTTC' M n

kas anam, o ne jr>m. Su to 
litais Bitams ne pakeli iii. Mes sten
kimės atitcfcnirmn bet kokios ti- 
gos, ypač stroko. Todėl toliau 
gilinkimės į jo reikalus.

Praeinanti*# Sirokai Riša# 
Su Skleroze

Minėti maži praeinantieji stro 
kai riiasi su priskretimu zrterr-

NEAPSILEISKIME MAŽO STROKO TVARKYME
Jau dabar ryžkimės toliau nesnausti savo

' sveikatos tarnyboje: mažą siroką vykime šalin tki- 
’ 1 kainu elgesiu, sveiku valgiu ir atsakančiais vaistais,, 
’ 1 nes kitaip elgiantis — didelis strokas nedelsiant pa

sibels į musų duris. «
Kovon su stroku raginanti tiesa.

Praeinantis strokas (Transie- pilnų trynių, dešrų, dešrelių, vi- 
ntlschemie Aitack — trumpiam: duos organų — kepenų, jų deš- 
TIA) yra trumpai besitęsiąs s»e. rų, smegenų, inkstų, raudonos 
genų sutrikimas. Jis paprastai mėsos. Pieną tik nugriebtą gerki- 
tęsiasi keletą sekundžių, o kar- me. Ir ne rytoj; bet šiandien
tais riet keletą valandų. Taj vis 
panašiai smegenis laikinai suža- 
tejaotis negerumas. Jis toks geli 
būti labai rimtas: sukelti vienos

taip valgyti pradėkme. Dar ir 
to negana.

Stroko didelio vengdami turė
sime nuo užsisėdėjimo pereiti

jų kakle bei smegenyse. Aiški-1 
| narna, kad mažos priskretmių I 

dalelės atitrūksta ir tolime»nė»-
T-> na artenjosna patenka. Pana-1 

šiai yra ir automobilio vamz 
ožiuose: priakretusieji vamzde
liai gazo dar neuždaro karbora-| 
tori aus, tik sukelia motoro stap- 
telejimą.

'Arterijų Spazmai Sukelia 
Praeinanti Stroka *

Kita, dar retesnė priežastis lai
kino stroko atsiradimui yra sme
genų arterijų spazmai. Tada su
siaurėja arterija ir mažiau krau
jo smegenims paduoda. O kai dėl 
sklerozės tos arterijos jau ir taip
yra susiaurėjusios — tai dar 
priešinis jų dėl spazmo susiaurė
jimas pakenkia laikinai smege
nims.

Alvudo ambulatorijoje Lietuvio sodyboj t 
kraujospūdį Anelė Kirvaitytė Onai Banienei-

Nuotrauka M, Nagio

matuoja

visas duris apkabinėti nffcio pa-
— tl( blhsl Dčlai/nHigns , 

pats ir kitam laimės didinti ne j 
])ajėgsi tol, kol tu sava širdimi Į 
nepainiai artimo, jei šcfva asme- j 
nybe nesuzmoniškėsi

HM * J U ’ -• 11 ik tada bus verti visokie ka- 
binėjimai — kalinėjimai, kai jų ‘ 
pagalba mes pasiryšime suimti sa 
ve nagan ir dirbsime savo budo I 
pagerinimui, artimui pasitarnau
ti dide-niam nusiteikimui.

Iš čia randas naudą visokių' 
susikaupimų, jei jų pagalba žmo- I 
gus žmoniškėja savo elgesiuose. į 
Bet lygiai gerai veiks netikinčia

jam sekmadienui«iS«**W*™as 
parkan, jei jis jam talkins ImOr 
aiškėti- ' • ■

Nieko neskriaudžiaiit it', sau 
nekenkiant visos naudingos prie
monės yra neniekintines, jei jų 
pagalba žmogus tvarkosi su sa
vu būdu — jei jis ji genna.

Tekiomis kim. Juozo Juozevi- 
čiaus kilniomis mintimis galima 
pasinaudoti atliekant kasdienini 
kiekvienam žmogui būtiną susi
kaupimą nors kelioms minutėms. 
Žinoma, kiekvienas gali ir savo
mis mintimis nusitezkti kilniai.

4

kūno pusės paralyžių ar atimti 
kalbą ir kartotis nė taip jau rei 
tai. Kai kurie žmonės tokius lai
kinus strokus gauna^net po pen
kis ar dvidešimtį jų per dieną. 
Taip pat- tie praeinantieji strokai 
gili būti tokie menki, kad žmo
gus jų nė nejaučia, jog jis tokį 
stroką-turėjo. Laike tokių atakų 
pertraukų smegenų veikla sug
rįžta i normą. .

• Mažas Strokas Yra Šauklys 
Didelio Stroko

Takie praeinantieji strokai pap
rastai, yra šaukliai ateinančio di
delio smegenų -pakenkimo, tikro 
stroko su vienos kūno pusės pa
ralyžiumi. Patirtis rodo, kad iš 
\ieno šimto tekių. <; praeinančių 
sirokų mažiausiai 35 procentai jų 
jfeftkių metų laikė gaus tikrą 
siroką. Kai kurie tyrinėtojai 
tvirtina, kad net pusė.tuimčĮūjū 
minėtą mažąstroka^usilauksJjk* 
ro stroko/Todėl vist ėirintfėji 
mažą — praeinantį strpką turi, 
skaitytis su ateinančiu dideliu 
siroku ir intis visų priemonių tp- 
į$G stroke išvengti. I

~ Kartais operacija gali atitolin
ti tikrą stroka, kai užsikimšusi 
arterija išvaloma. Dar prieš kre-’ 
Sėjimą kraujo arterijose vaistai 
hairteis pagelbsti apsisaugoti nuo 
stroko. Čia vietoje dabar kiekvie-

prie didesnio judėjimo. Praktiš 
kai, pensininkui toks judėjimas 
yra- tai lėtesnis, tai greitesnis 
vakščiejimas. Juokų su stroku 
nėra ko krėsti nė vienam mūsiš
kiui. Daear yra laikas virš minė- 

, tais būdais siroką varžyti už sa
vo kiemo vartų. Ypač visi tie 
turi taip elgtis, kurie-turi virš mi- 

, nėtus praeinančius strokus.
Iš vaistų tegul kiekvienas nau 

.deja ZINČ SULFATE kapsules 
pe 220 mg. stiprumo. Pensinin
kui pakaks po vieną jų per pa
rą paimti pavalgius. Sunkesnio 
stovio ligoniai ir jaunesnieji, te
gul ima po tris per a dien^ ^tas?-, 
kapsulės? pąyfelgiųs. ir jįo dar iųe- 
gaUSL i- ' • ' - ■? '

Tikrai iŠ pagrindų norintieji" 
su stroku kovoti, tu»’imti kom
binuotą Niaciną — gaunamą So- 
j.iybos vaistinėje. Dar ir trečio 
įkirsto’ priseis nestokoti: Gėrimai 

„(Ižydęrginė),,or^, 2 . mg; table
tėms tris kart per dieną ima
moms reikės pinigų nepagailėti.

Sti tais pensininkų pinigais 
vaistams yra tikras vargas- Jie 
nieko nenori stroko išvengimui 
daryti, juo labiau pinigų nema
žai išleisti. Jie mano, <kam čia 
dabar gydytis, kol stroko neturi.. 
O kai turėsi — tai gydys Medi
care. Toks jų galvojimas yra 
tikras džiaugsmas sirokui. Tik

mm pradėti naudoti po vieną išmintingieji paklausys šito ra-, 
tabletę aspirino su valgiu, jis ir- i ginimo savo didžiai naudai.
gi saugoja arterijas nuo priskre- j žinoma, bus tokių, kurie sakys, 
time. Dar to negana. Reikia keis-1 kad nėra mirties be priežasties, 
t| mūsų valgius Į daug tiesesnius kad nėra priemonių nuo sėnat- 
if cholesteroliu rie taip gau- vės, kad nėra vaistu nuo sklerc- 
sjus- Todėl nuo dabar nė vienas zės. Tokio nusiteikimo saviriin- 
itenaudokime gyvulinių riebalų kai meno, kad kaip bus — taip 
-i- sviesto, grietinėlės, taukų, la bus, aš čia nieko nepadarysiu.

Gali dar artritas kaklo stubur
kauliuose suspausti kaklo arteri
jas ir panašiai pakenkti smege
nims. Kai karolinėse arterijose 
(kakle esančiose) kraujotaka su
silpnėja dėl kurios vienos virš 
minėtos priežasties, ar kelių jų — 
tada susilpima? rankos ir kojos 
vienoje kūne pusėje geli atsiras
ti- Dar pakitimai jautrumo vie
noje kūno pusėje galį gautis. Gali 
dar būti nepilnas regėjimas vie
noje akyje ir sunki kalba pasi
reikšti. 4 /

J.ei -skferdžė a^ kitą' priežastis 
sutrikdo kraujotaką stūbujikauli- 

’ rie j e (basiliarinėje) kaklo arteri- 
Įjojėi (užpakalyje kaklo esančio
je) — tada praeinantis strokas 
gali pasireikšti galvos sukimu, 
gali gautis dvigubas regėjimas, 
sunkumas ryti, praeinantis aklu
mas, susimaišymas, sąmonės nu- 
stojĮomas, vienoje ar dvejose ga
lūnėse silpnumas ir staigus al
pimas.

Tie negerumai yra laikini. Jie 
gali pavieniui a-r įvairioje kom
binacijoje atsirastų Tik nereikia 
manyti, kad jau liga praėjo, kai 
virš mnėtų, kuris negerumas 
kartą pasirodęs pranyksta. Ne, 
šimtą kartų ne! Liga — sklerozė 
eina pirmyn. Ateityje toks pensi
ninkas turi laukti nelaukiame 
sunkesnio susirgimo, net tikro

vyrus pradėti tikrai mediciuiš-Į Trteri’ų nelaiku ateinančiu prii- 
kai gyventi, jausti ir galvoti, o j krėtimu ir su to priskretime įvai- 
taip pat ir gydytis. icm’s. dažnai labai nemaloniomis

Dažniausi Praeinančio Stroko pasėkomis.
Simptomai — Pasireiškimai

Praeinantis strokas dėl kaklo 
priekyje esančios arterijos (ka
rolinės) susirgimai eina su 
blausiais sekančiais trimis 
rūmais:

1. Sumenkęs regėjimas

Kaip Kūnas. Taip Ir Smegenys 
Reikalauja Mankštos

Klausimas. Kaip galima geriau ■ 
žvengti kritimu ir smegenų su-: 

žalojimų, po kuriu žmogų 
vieno 1 net mirti?

s va r. 
nege-

sutri-

stroko. Todėl nė vienas pensinin
kas nenurimtį turėtų kartą susi
laukęs vieną kuri, ar daugeli to
kių negerumų. Virš minėtai toks 
turi tuojau kuogreičiausiai imti 
save nagan ir stoti visomis jėgo
mis kovon su ateinančiu stroku. 
Ypač žmenos tokius negerumus 
gavusių vyrų turi būti laba: stro

2. Slpnumas ar jutimo 
kimas priešingoje kūno pusėje, 
kurioje regėjimas sumenko.

3. Sutrikimas kalbos.
Toks praeinantis strokas. atsi

radęs dėl užpakalyje kaklo esan
čios zirterijos sumenkimo — pris 
krėtimo (basilar arte-ry) eina su 
penkiais sekančiais negerumais-

1. Galvosūkis.
2. Dvigubas regėjimas.
3. Sunki kalba.
4. Lygsvaros netekinus.
5. Alpimas.

Maži Ir Nejaučiami Strokai

Žinomas gydytojas Waiter C. 
Alvarez galvojo, kad mzži, net 
nejaučiami strokai (silent stro
kes) atsiranda Įvairiose smegenų 
vietose nesukeldami daug nege
rumu žmogui Gali tais atvejais 
pakist-i žmogaus nusiteikimai — 
įo asmenybė, proto aštrumas, do 
mėjimąsis mėgtais dalykais. Sun 
ku tais atvejais diagnozuoti stro. 
ką. Tokiems pakitimams smege
nyse gausėjant, artinasi tikras 
strokas. Kaip minėta, tokiais at
vejais irgi reikia griebtis rišu 
virš minėtų priemonių, o nesi- 
kuisti su kokioinis ten tabletėmis 
bei skysčiais iš vaistinės gautais.

Išvada. Kol dar laikas, brolau 
lietuvi, nebūk paikas, dabartiniu 
metu galimomis priemonėmis jau 
nuo šiandien stok kovon su per- 
ankstyvu pasenimu -— su savų

Atsakymas. Reikia ne tik rau
menis lavinti, mankštinti vaikš
čiojant, dviračiu važinėjant, dar
buojantis, sportuojant, masažuo
jantis... Taip pat reikia ir pro
tas maitinti naudingomis žinio
mis — jis mankštinti. Žinoma, 
tada su skleroze kovojama visa
me kūne, iškaitant ir smegenis. 
Jos tada pajėgia geriau veikti net 
■Igo amžiaus žmogui sulaukus.

Kur eini, visada būk atydus:

c::--S
r.
B

J. ir A. Janušauskai stiprinasi sveiku maistu Lietuvio $ody- ;
jų- Mykolas Kirilus ir naujas 

kiyėjas ir’ laikrodininkas Juozas
(M. Nagio nuotrauka)ileškelevičius.

MUSĖGAUDA

šinių. o taip pat ir cholesterolio Greičiausiai tokie mano, kad stro ' plos ir verste versti tokius savo

.4

dugne padėti sluoksnį durpinių' 
samanų (ar sanjąnfefų durpių) i 
ir apkloti samanų (sphagnum i j 
sluoksniu. Dažniausiai samanos4 
parduodamos kaip priedas prie 
augalo daigu T^ svogųnėlĮų. Svo- 
gūnėHūs susodinti Į samanas dai
geliais Į viršų. '

. • - v

Norėdama pasigauti “šviežy- 
> “pasipiau- j nos” nnisėgauda spąstus dante

na” savo spąstuose pasigautą mu tos ištepa medaus saldumo sek-

Apie tikrai įdomų augalą, len
gvai kambaryje auginti, musė-

nemanyk, kad kas nors atsiliks 1 £auda (fly trap) Cnieafs Tri- 
' Jfuntf daržininkystės skyriuj® re_, 

‘daktarių® jĄ^t ?Kozelka rašo, kad 
sios su pažįstama sveikinasi šyps stebėtinas augalas labai ma-

■ . o žai tereikalauja, minta saulės
autobusas trukteli, ir toji gata- šviesa, drėgme ir savo dietai pa- 
va — jau stisvvyravus griūna. I Sekinti kartkartėmis “L _ .
Kitas eina gatve su šunimi, tas '* 
pinasi po kojų — irgi tas pats: 
virsta jis. O virtimas ne visada 
baigiasi laimingai: lūžta ranka, 
o jei smegenys sutrenkiami — 
gali ir gyvasties žmogus netekti.

kitam, o.ne tau. Tokios negalvo- 
iančios moterys autebusan įėju-

•iriu visai neprisilaikydames

selę, nors tokiu kamivorų (plėš
riųjų) augalų autoritetas Ran
dai Schwarz savo knygoje “Car
nivorous s Plants” rašo, kad “fly 
trap” ,muselių gaudytoja) yra 
netikras jų vardas, kadangi i u

KILNIOS MINTYS

Mes gyvendami, ypač sendami 
prisirenkame visokių prietaru, 
įvairiausių “bzichų”. štai vienas 
t:>kį, kad Jėzaus širdies paveiks
las namuose sutekia tiems na
riams palaimą. Kitas tiki, kad ar 
i lio pasaga prikalta prie namu 
cb.irų viršaus atliks tą patį — at
ras tiems namams laimės-

Tikrumoje tu gali visas sienas 
r. ukabinėti Jėzaus paveikslais

LAISVĖS GĖLĖS
Ar tu žinai, kodėl nuvyto margos gėlės?
Ar tu žinai, kodėl nukrito ašara gaili?
Gal joms pagailo tėviškėlės,
Gal joms širdelė nerami....

Ar tu prisimeni, kada žaliose pievose, 
Lyg pasakoj žydėjo margos gėlės.
Jos džaugė»s laisvoj žolynų karalystėj, 
Jos supos vėju j, žaidė ir kalbėjos....

Žiūrėk, dabar jau galvas jos nuleido. 
Apklojo žomę savo negyvais žiedais. 
Jos nebenori juoktis, suptis ir dainuot, 
Jos nebegali ten laisvai gyventi...

Jų karalystę svetimi išmindė, 
Nudažė žalią pievą raudonai,, 
Ir krinta ten margrj žiedų vainikai, 
Ten, kur narsiai kov< jo mūs kariai.

Paimk, pakelk nors vieną gražų žiedą.
Paglostyk jį sava šve'.iia ranka.
Sakyk — išauš tau dar pavasaris ne vienas.
Žydėsi vėl. gėlele, tu laisva.

ar

Ir vėl skambės mūs dainos tau. laisvoji gėle.
Ir jų aidai, pas tave atkeliaus.
Tii žydėki, kaip anksčiau žygius.?
Ir vėl laukai tė^yjnės pasipuoš žiedais.

Gailė Sabaliauskaitė. 7 kl.
Donelaičio Lit. mokykla

recija. Norėdama pasigardžiuoti 
skanėstu, musele ar skruzdėlė 
pajudina labai plonus plaukelius, 
augančius spąstuose. Tie plau
keliai yi a iaoai jautrūs ir paju- 

-------- - dinti akimirkoje spąstų lukšte- 
pagrindinis medžioklės objektas • Iins suglaudžia, jų viduje uždą- 
yra skruzdeles, nors skruzdelių į rant grobį. Tas pats saldumas, 
nesant mielai ir nrnselį pasigau- kurs-vabalą ori vylioj a, dabar pa

deda jį ‘‘išmėsinti” ir suvirškin
ti. j

na.

Pc kiek laiko spąstai vėl atsi- 
daro naujos mėsos laukti. Tačiau, 
kaip Kozelka rašo, “mėsa” musė-

as t Simas kaktusų gimi- | 
naitės, kurijį'.dvi atmainos Ko - Į 
bro ir Samfiįhgivo tėvyne skaito 
Karolinos (Carolina) kemsynus, 
yra “gyves ft gudrios”, yra pa- gaudoms yra tik dietos paįvairi-

1 sakęs pats Darvinas pavadinda- nimui: musėgaudos tarpsta.savo 
mas jas “stebėtiniausiu augalu Į aplinka, jei tik turi drėgmės, 
pasaulyje”.

Auginti tas augalines keiste
nybes yra vienas įdomumas, kaip 
jaunam taip ir senam, rašo Ko- 

. zelka. “Musėgaudų” svogūnėlių 
pirkti galima gauti daržininkys
tės centruose supeimarketuose 
ir išrašyti per paštą (mail or
der) pasirinkus iš katalogo adre 
su: George W. Park Seed Com
pany of Greenwood, S. Carolina 
29647.

I, Sudaryti joms tinkamą augti Laiškininkė Įspėta, jai 
aplinką, reikia kad turėtų aplin : mokėta mėnesio premija, 
ką tokią kurioje jos geriausiai 
tarpsta gamtoje — kad visa lai
ką turėtų drėgną atmosferą. Tin
kamiausias nusėgaudoms auginti 
indas y^i jau gaunami pirkti 
plastikiniai šiltadaržiai (green-

Kur Ilgaį Laukti Laiškai?

“Tiesoje” Kuršėnų gyventoja 
Z. šakinienė pasakoje, kaip ilgai 
keliavo iš namų į Kauną jos laiš
kai-

Lietuvos ryšių ministerijos pas 
to valdybos viršininko pavaduo
toja A. Knurienė informavo, jog 
laiškai adresatus pavėluotai pasie
kė dėl Kauno centrinio pašto laiš

i nebus iš-

j, šioje įmonėje gaminama 200 
i rūšių saldumynų. Kasdien paga- 
■ minama
į šokolado ii 24 tonos
' Dabar ja”, išleista n 
saldainių - 
Draugystė”

73 tono.- saldainių bei 
sausainių, 

auja rūšis 
‘Pasveikinimas” ir

Auginant iš svogūnėlių, indo
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, r Z:r •'. X . yra kviečiami visi 
rašytojai ir intelektualai.

menkos
dalis, Romos imperatoriaus Ti- 
btriatis dekretu tas neatsargusis 
specialist .i, buvo įsakytas viešai

augti bet kokioje vietoje ir ko- j 
voti. “Ir jeigu aš kovosiu, daug 
kas su manim kovos. Šita žeme

Donelaičio mokyklos mokinių nuomonės apie ūkininkus į

einamos k mažiau pasiturlii-’ 
č ems motert us

šulahiene

Mirė dr. D. Cėsevickis
1986, .III: 14 Vilniuje ,fenr|(df 

Domias Ė.ę.'evičių'S,; Taųtigųn

TREMTINIO ŪKININKO
SKAUSMAS SVETUR v.

Eilėraštyje “Svetima duona” 
pceta< sako, kad gyvenant svę 
tur. i is, ūkininkas, nebekepė

Taip pat poetas mėgsta panau 
doti eilėraščiuose pagoniškų užuo 
minų, apeigų, papročių ir. tikėji
mų. Todėl ryšys tarp jo ir gilios 
senovės yra labai tamprus.

Eilėraštyje “Dialogas” poetas
tava, kieno nors kito iškepta duo- ’ bando išreikšti savo nuomone, i 
na. Lietuvis ūkininkas yra išdi- j kalbėdamas 511 ąžuolu Jis klau- į 
dus. Tik jo sunkiu darbu paga- | šia, kodėl ąžuolas paliko minkš- 
ininia d- cua yra kvapi ir skani,, tąją, šiltąją ir gražiausiąją vietą, 
Dabar, nors gauna, baltą duen 

■> am:

Man svetimą duoną valgant, 
Kąsriį baisiai nuryti sunku. 
Kai aš ją, kaip šventąją algą, 
Ne iš žemės — iš rankų imu.
Ūkininkas pasijunta lyg būtų

kurią turėjo, o dabar auga kuri 
5 kieta, vėjuota ir tamsu.
t

! Vai, ąžuole, ąžuole,
Ko taip rūsčiai augai,
Ko ant kalno, 
Ko tarp vėjų, ■
Debesims ant kelio?
Bet ąžuolas atsako, kad jis yra • » • * * * f

gaminius nuodijančias jungoj ^ra kalinami ąį)ic 80 ;;
šytojų ir žurnalistų, kiti fra -• 
persekiojami, jei išdrįsta išreikš- •• 
t. laisvą iniūmoiię,’riešūlarripan-- • 
čią su sovietinės vąMžjcK. :: 
ka Daugeli rašytojų slegia kra- j* 
tu. ir areštų baimė dėl lais.ve.žoj -• 
džio. Plunksnos žmonės Somėtų •• 
Sąjungoje yra verčiami, raŠyt* - 
tai, ką jiems valdžia 
galima toleruoti tokį grubų kūryt 
binėš laisvės varžymu, klausia 
Tarptautinė žmogaus Teisiu draų 
giją.. Draugija itabai rūpinasį

i. Dabar tos kos»ae ik-s | pravesti Amerikos Kdiigrese rė* 
zoliuciją, kuria būtų pasmerktą^ 

jos dėl masinėš rašytojų perseki©jiicas Sovietii 
gan1.'bes pasidarė lab.au '.pri- Sąuijngojėi. FCezoliuciją• parėmn 

amerikiėcia|

Moters grožio paryškinimo ir 
' ak'.lkymo menas yra gana se
tas. Eūdirga, kad ir vidurajn- 
žiuose ii renesanso gadynėje ir 
naujv.ji amžių laikotarpy mo
li rys visada vartojo kosmetiką 
ir vi’-d.i stirngdavosj dirbtinom 
p.einonėm svt dar labiau pa
gražinti. - 
priemonės via d'ugiau higieniš 
Los gamybos i

SII-I

saulei leidžiantis, sodybos, ker- į pat, stipriausias medis ir jis turi I 
čios..; Jis labai nori pats dirbti ir ; ' - - j--:- -- 1— 1
viską pasidaryti, bet negali — jis 
jau Lietuvoje nebegyvena. __

Eilėraštyje “Saulės apeiga” po- kraują gerus, kaulais išpenėta, tai 
etas ^ko, kad ūkininkas prigimė- Jr čia ąžuolėliui augti neper | 
na.Lietu.vos saulę, kuri jam pa-..........
dėjo visuose ūkio darbuose. Da
bai jis nejaučia tos saulės šilu
mos, nes j«s nebe ūkininkauja 
svėtiir. Jam saulė atrodo “užpus 
ta,, išnešta,. užkasta”.

Adomas Didžiulis., 8 kl.

kieta”. - į
1

Šiame pasikalbėjime žmogui} 
ąžuolas yra stiprybės simbolis. | 
Jis taip pat turi atlaikyti 
sunkumus ir likti tvirtu.

visus

Yra sakoma, kad sunkiausia 
bausmė žmogui yra, kai jis iš
varytas iš savo krašto, savos že
mės. Kyla klausimas kodėl? O 
todėi, kad jis ten gimė, augo, pra 
leido savo jaunystę. Ten pasiliko 
visas jo svajonės..; Tik ten ramu 
bmfo -gyventi: ; •.
fįjitįfsapilelė leisdamosi palenda 
Po--: juodajų -debesų skara,. 
Tokią šventą; tokią trumpą va
landą' * 
Nežinai, ko ieškai, ko nėra...

- (Vakarienės dūmas)
Dabar tremtinio ūkininko akys 

mato svetur kylančius dūmus. 
Jo širdis vėl jungiasi su tėviške;

Tiktai kyla vakarienės dūmas, 
Jungdamas padangę su žeme.

Visi šie eilėraščiai išreiškia 
ūkininku meilę savo žemei ir ne 
užmirštamą ilgesį. Eilėraščiai aiš. 
kiai parodo, kad tie žmonės Be

Stebime audringą dangų, 
Debesim vagotą — 
Mudviejų vėl, ąžuolėli, 
Šiąnakt nemiegota.
Kad išsilaikytume tvirtais

tuviais, mes turime būti ąžuolais.
Gražina Daunoravičiūtė, 8 kl.

lie-
j

MOTERŲ RŪPESTIS ATRODYTI GRAŽIAI

Šiandien .nė- priemenės tik 
senų pakarti sjimas

•a žme-iru. k’iric teigia, ka.l ■
senais
varme

□t
ra

talpose, visada griebdavosi ii ]Q- ( 
poms pieštukų ir skruostams1 
raudonų dažų ir pnd-'o- ir p!:vu-j 
■kų šukuosenos paĮvairinimo. Gi; 
j.runos so.liė’ės buroku sunka da !

■r kvepalų gairinimo centras. 
Te g-emti, ka i ivaiitis kyiepa' 
ia kaip tik ir atsirado Egipto že

Eilėraščiu ‘^Skalbėjos” poetas 
grįžta į senovę, kad lietuviai bu
vo dar pagonys, garbino gamta. 
Tada jie tikėjo, kad pasaulis yra 
pilnas antgamtinių būtybių — 
dvasiu, kiu’ios žmonėms padeda 
ar pakenkia.. Prie tų dvasių pris
kiriamos laumės. Jos 
padėti moterims ruošos 
se: austi, verpti, skalbti.

Kadais priejauno 
Ir amžino šaltinio 
Vasaros vakarą 
Velėdavo laumės.

mėgdavoj 
darbuo. i

iv 2; J i IV 11 
tartodamos. Ir ex; 
nu dalyta moteris 
akiai baisus reo’inv

Šiuo atveju nok: 
apie kaime gyvenai 
ris apie gamtos dūk re 
damos ir saulutės i 
tur natūralaus vėjeli 
ir saulės nubuciitotos 
raliai sveika v^ido oda 
n a t ū r alW ’ ra udon as I ū.į 
tus rausvus ski.uostus

n<
is.

MŲ 
kož

<ne-

in ote-

LIC’UOtOs, 
ostomos • 
ri natū-!

soalva

Tačiaiūmiestietė' nuo senų 
novės visada buvo 
“pagražinti’. Tos 
rios fizinio darbo 
ir laika praleidžia

moterys, ku- 
nedirbančios

( perdaug ryškų žande-i 
mą t.i paties grie’oda- 1

yOsi ir miestiete, vartodama l 
pudrą. Kiekviena moteris vis no_ į 
ri būti 
Įvairių

Istor 
lis t ūks 
tietės

gražesnė 
prieinamų

ir tam ieško

Tuo tarpu Irzaelio moterys 
i'.S au rnčgo .ivūlkalais kvėpinti 
:\;vo namus, negu, vartoti kos- 
;n- tiku. Tačiau Izraclo vyrai 
jau i.š senų laiku metėsi j pelnin
gą kosmetikos ir parfumerijos 
•laiškais prekybą. Pažymėtina, 
kad Jeruzalė buvo tapusi centri
niu kosmetikos eksporto šalti
niu.

~iKai teigia .Kad pres kc- 
itgnc:us metų jau ir egp- 
dažvdavo lūpas viršutini 

nutepdavo juoda, o j 
1 spalva. Nuo išori- Į 
mpo beveik iki ausu' 

lygią linija, tuo savo pailgos for
mos akis ir išryškindavo jų spal- 1 
va. Savo juodos spalvos pla' 
Egipto moterys dažydavo Į 
sine ir linų spalvas yisa tai 
siekdamos grynan chemijos 
galba. Egiptietės stropiai 
ivda.vo manikiūrą ir dažydavo

poc.nus

pa-

KALINAMIEJI RAŠYTOJAI
Penki Lietuviai Sąraše

Penki lietuviai yra įtraukti i 
kalinamų rašytojų sąrašą, kurį kų Sąjungos pirnjihinka^...

Į parengė ir platina . Jungtinėse 
Amerikos Valstijose yeikįąnti 
Tarptautinė Žmogaus Teisių 
draugija. Sąraše išvardyti kali
nami lietuviai plunksnos žrponėš 
yra: Liudas Dambrauskas, Gin-’ 
tautas Iešmantas. Vladas Ląpie- 
nis, Viktoras Petkus ir Povilas 
Fečeliūnas. Tarptautinė Žmogaus 
Teisių draugija ragina laisvojo pa

I šaulio rašytojus, T „žurnalistus ir 
visuomenę Įsijungti į kalinamų 
rašytojų ir visų plunksnos dar
bininku gynybą, reikalaujant, 
kad jie būtų išlaisvinti, nebūtų 
persė-kiojami ir galėtų ’ laisvai’ 
vykdyti savo pašaukimą. Draugi
ja taip pat kviečią spaudą ąt-

! kreipti reikalingą dėmėsį Į kali-.
kremais,. namus rašytojus'- iškepant jų pa-’: ^est^,.^iriuaš,^uiki?iinka§

vėžio ž$š.? Domas Cesevičius 1924
•JT . - -5 -M*. - wv < f— B « * *• - ■* * >

studijavo LŲ. rųięąiijtąrinįų
1 ’ ^įhtėi«i ir I§33 fh. koehp 

universitėfį ^vo ėkononųrgu* 
mokslų daktaro laipsnį.. Dirbę’ 
privatdocentu VDU ir Lietuvos 
Aido redakcijoje. Bendradarbiai^ 
y o kitoje spaudo j ę^BoIŠevikaųri 
okupavus Lietitv^bųvo si^mtaš 
ir išvėįsta’š į Rusiją. Po kąro ji3 
btivo ištreųitas antrą, kartą.

•ksiu

Svečias- — Tai tamsta ęsį nįuJ 
zikaš? Kbkiu instrumentu tamsta'

/- Muzt0«: — Ėsu simfonijos
> t * -- < v - \

liriamaskančias..Draugijos dub-- 
rggnimis, šiuo metu' Sovietų Są-Į

MųzS^cr hnj^ia (p^bftždamaį
— BfeŲ <11 jajr^ik,orkestre.

. . ...į "•'z. - y

■■/-.rTsr? ■'■■tjjx

Biblijoje aprašyti izraelitai, 
gamino rožių, hiacintų ir kitokių 
kvapių gėlių esencijos ir kartu-su 
visokiais dažnais ir 
išveždavo pardavinėti po platų
jį anais laikais jų pasiekiamą 
pasauli.

Tuo metu jau buvo žinomi ir 
dantims šepetukai ir burnai 
plauti kvepiantieji vandenys.

Graikijoje buvo jau tam tik
ros mokyklos, kuriose moterys 
buvo mokomos, kaip prižiūrėti 
savo groži.

Atėnuose, pavyzdžiui, n,enusi- 
įlažiusi moteris nebuvo laikoma 
geros draugijos moterimi.

Tačiau, nė viename istorijos 
laikotarpyje moterys nevarto
davo tiek grožiui palaikyti prie
monių kiek Romos moterys, 
nuo Nerono iki paskutinių im
perijos dienų.

Visas Rytų kosmetikos arse
nalas. vsas rytiečių šioje srityje 
išradimas turėjo tarnauti romė
nų moterų grožiui išlaikyti ir jį 
paryškinti.

Tų laikų nuostatai globojo 
tuos moterų) noras būti gražio
mis ir kai vienas nepatyręs gro
žio specialistas dėjo į savo kos-

4'

■ yra seniausia. ' didžiausia .ir i. turižnįUosla. Jfetarų žraSemaiisė 
organizacija, lietuviams. - ištikimi! .tarnaujanti ’jaujpėr-37 mėt»&

SLA — atlieka kuhūriniuš darbus, fe r'tMRrf knrte tsoį

Užuominos

t

-*^«^**

lotinu

Kultuve klevo
Sūrų nuo ašarų vaadeni.
Nužudvtj sūnų
Kruvinus marškinius ..

Vytautas Tamulaitis. 8

Senovės laikais Egiptas, kaip 
ir šių dienų Paryžius, tuo laiku 
buvo madų įstatymų vieta ir jų 

i'l- miestas Tebu buvo kosmelikos

3ŪTESTINGAJ ioPTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUKYNAJ 9 KOSMETIKOS REIKMENYS

-•darbus dirba.. ’- /:??;£T /'I.'?’/ V.
SLA. — išmokėjo daugiau, kjdp AŠTUONIS-MŽtĮJONūS Žrierį: 

apdraudę savo narižma. T v
SLA — apdraudžia pigiausiomis kautomis-ŠIA. 1^2’

nariams pataržauja tik-savišalpos- pagriJ-i^- 
Kiekvienas’lietumis ir lietuvis g&S 1

,' Susivienijime .apsįdrąuĮfti
SLA — apdraudžia ir Taupcsnąja ..apdrinki. į^-

Merginos susėsdavo 
klausydavosi ^vandenų 
vimo”. Vėliau merginos 
rys atlikdavo pačios šį
Bet dingo laumės, dingo seserys, 
pasiliko tik motina, niekas jai 
nepadeia. Ji viena.

Skalbi.i, skalbia ir skalbia

‘ - * • J i x ’ »- kSi ' - ir1.'
£LA — vaikus apdraudfia -■ pigia' termiiiucta -4>diiaa*: ’2* : 

$1,006 apdraudos SIW4 temoka .tūC- SS.Q6
,ct.a — kuopų yra visose, lietuvių įoforžjoše. 

Kreipkitės { savo-apyltiės jragM -n 
jie Jums mielai Dftčšlbė? j .SLA.

toliau ir 
teleškia-
— sese-

darba i

307 W. 30th St, NW; Yoriį'iN.-į-.l^Oęi
Td. (212>M3rWį ^ 'sv’ę

3 * \*

eilec
Bayer The Tconder dlruę that works wonders.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

110.00

įlomiai yivalyta studija apie Rytprtulua, remianti! Pakalnis : 
Labguva apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai. 
BetuvfuL Leidinys flinatruotaa nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovarxHiij pavadlnlmai^b Ją vertiniai f vokiečią kalbą. Laba1 
Madingoje- S3® puri. knygoje yra Rytprūsfą lemėlagta. Kaina B*

> K3 LAUKI? LtMK ralytojoa PetronėM* OrintaftM its 
mJatmai ir mintys apie laments ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
mairiais bolieviką okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapivi

but does notnmę tor mfiammcnion. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation gvmg fast.

U

nuo aušros iki sutemų. Tik tada 
de bus ramūs ir patenkinti.

Bronius Fabijonas, 8 kl.
i ' ■ 'ri

1 .—7“
■ Mitologinės.

I 

■

m. metraifla. Jame yra vertingi, niekuomet nesenra.. Vin^ 
Krivi*, Igno SlapeSo, .Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Striked 
F. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Keflaui straipgniai bei studijas, iliustruotos nuotraukom!? % 
M. K. Cfuriiondo. M. ifleikio, V. Kalu bes, A. RūkStelės ir A. 5 
MrySos poveiki!*!*. 165 pust knyga kainuoja tik 53.

r " > DAINŲ IVENTfiS LAUKUOSE, poetės, FiSytojos h 
Enl'g lokių, pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie 3a»n: 
Jvsntet bei jų istoriją Ir eigą. Jdoml skaityti ir nedalnnojar 
Kerną, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duamtaimJ 
bri užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja F2.

> ViJENlšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraSy 
to Fuoso Adomaičio—-Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne wars 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Etr 
ratfirinė rtudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 20d puslapių knyg 
parduodam* tik ui tl. 1 ’• • ' * * ji.*.,

> TŪLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nectrpru 
bar ir klaidinga! interpretuojamai gyvenime ir politikoje] tik »■ 
FargJo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą Ir po» 
tfj|. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ni imoganf tefa* 
K>yf* T** didelio formato, 265 pnilapią, kainuoja WL

-x WM H tnyrof?

Atdara šiokiadieniais nuo
5 yni. ryto iki 10 vaL vakaro.

D. SuHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

arthritis pain Tylenol can't touch.
Tylenol works on minor arthntis pa:n.

Ini LIŪDAS MIKSi S, 
50 metų studijavęs, kaip 
i — ~ V Al

ATEINA LIETUVA,

$ -

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LTETlTIšKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __
H dalis, 229 psl.__________________________ __ ___

3. Miko Jfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________

4. J»nino€ Narončs, TRYS FR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

2.
ro.oo
Jfi.OO

FA 00

55.00

j5&ra£ė 700 poslapių knygą, kurion radėjo viską, kO ĮeĮ fafi® te f 
Set kur, 5et kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, BMuvlue 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi karto ra kun, Jaunium tr prof. I 
Būga pa« geriausius šimtmečio pradžios kalhininkūA, padart 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruoėė Mkaliuf v^timw

iIr patarė rrrams toliau studijuoti

8. J. Venclovai, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA. 
bo psi n.oe

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Ill. 6OGO8 sfųs- 
bt čtkj ir pridikt* rimą dolerį persiuntimo ’ ibidem t.

R Bt, BF<t»ra

■ — Nūdienos, Cbicaąo. 8. i

t
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ŽODYNO VARGAI

Neseniai “Kultūros baruose ’ 
perskaičiau Gražvydo Kirvaičio 
straipsnį, kuriame jis aptaria ko
ks turėtų būti naujasis “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas” ir 
kartu ragina atsakingus už žody
no leidimą kalbininkus, kultūros 
darbuotojus paspartinti so taip 
laukiamo leidinio pasirodymą. 
Straipsnio autorius rašo; “Ly

giai prieš dešimt metų pastabos 
dėl naujo, papildyti “Dabartim 
lietuviu kalbos žodyno ’ reiškė 
nae vilti, kad būsimi DŽ lėkimu 
pasirodys kas penkeri metai. De 
ja, praėjo jau dvylika metu, 
naujo DŽ kaip nėra, taip nėr. St 
sidaro įspūdis, kad mūsų kai b 
Bintems, apsikrovusiems kita 
kalbos kultūros darbais, žodyni

XB GHT Jtiivttf L

S-vC-^CTžptl^ Rah*®:

Ct^xo ^-45-00 per y^i? 04-00 per 
j& Minifis, $12.00 per 3 xuoxitLx In 
o<her USA localities $40.00 per year. 
Į22.CU per six months, $12X0 per 
■hr^ m/>ni -, Canada $45.00 per ye®xj 
Qier countries $4&u6 ner year.

metam *40.00
pusei metų ---------- |ffl.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmc< diwo® 
Pienrašefo kainos:

rue&toje w priemiesčiuose:

metams$45.00 
pusei metu  $24.00 
taxa mėnesiam! .________ $15.00

vienam mėnesiui  15.00
JAV vietose;

trims men^tfaTng  112.00 
vien g m menesi ____ 14,00

Kanadoje
metam® ________ $45.CO
pusei metų ______ _ -_______ $24.u0

Užsieniuos®:

urėtam!  $48.00
pusei metų _______________ . $28.00

<4 i Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 

,IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia, siųsti pašto Money 
Orderiu karta su niša tymu.

tėjas. Ten palaidotas didysis lituanistas Vaclovas Bir
žiška, Tautinės kapinės gali būti pilnai užlaidotos, me
no paminklus gali būti sutrupinusi saulė ir lietus, bet 
Vaclovo Biržiškos knygų nesutrupins šaltis su kaitra, 
o jo vardas bus surištas su Tautinėmis Kapinėmis net ir 
tada, kai kapinių gali ir nebūti.

Lietuvų Tautinėse gali būti laidojamų sklypą ar 
Grinius, buvęs Lietuvos prezidentas, rikagiečiai jam pa- > 
statė paminklą, o kapinių vadovybė parūpino vieną gra
žiausių kapinių skyrių- kuris visą-laiką žalias. Kapinė-i 
se stovi didžiausiojo keliautojo Vlado Rasčiausko mo
demus paminklas, nors jis pats vis dar lanko nematy
tas Žemės vietas ir jas aprašinėja. į

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

Šios sukakies proga keli sklypų savininkai, nekreip- ? laiko lyg ir nelieka... Daugelyje ką būtinai Įtikėtų nušviesti nau- žurnaluose, skaitytojams dauge-
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nao 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Sestadleniaia — iki 12 vaL

LIETUVIŲ TAUTINĖSE LAIDOJAMI LIETUVIAI
IR JŲ ARTIMIEJI

Atrdo, kad neseniai buvo įsteigtos Lietuvių Tauti
nės Kapinės Chiagoje, o šių metų Kapų Puošimo Dieną 
jau minėjo savo 75-rių metų įsteigimo sukaktį.

Lietusių jau anksčiau gyventa Chicagoje, bet savo 
kapinių tada dar neturėjo. Chicagos lieuvius paskatino 
įsigyti savo kapines pakeistas ^garbės jausmas. Jeigu 
Chicagoje buvusiose * kapinėse lietuviai būtų traktuoja
mi kaip visi Amerikos piliečiai, tai niekas apie Tautines 
kapines nebūtų ir galvojęs. Bet kai lietuviams pasakė, 
kad vieni bus laidojami savo klypuose, o kiti bus laido
jami “už tvoros”, tai didelė Chicagos lietuvių dauguma 
šio įžeidimo negalėjo pakęsti. Jeigu lietuviai pajėgia 
dirbti sunkiausią darbą ir jiems moka atatinkamą at
lyginimą, tai ponas Dievas nei vieno dykaduonio neįga
liojo vienus laidoti “už tvoros”, o kitus savame 
sklype.

Kapines įsteigė ne pavieniai asmenys, bet kelios 
didelės tuometinės lietuvių organizacijos. Tų organiza
cijų vadovybės ir dauguma narių reikalavo, kad visiems 
būtų pripažintos lygios ir garbingos teisės, kad 
vieni kapinėse būtų laidojami “už tvoros” ar kitame ko
kiame kampe, o kitus palaidotų nupirktuose sklypuose 
ar duobėse. Visi buvo vienodai gerbiami, visiems 
nuplaunama žolė ir kiekvienam galėjo pastatyti pa
minklą.

Chicagos lietuvių nutarimas steigti tautines kapi
nes, kuriose būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus tei
sės, neiškreipiami jo įsitikinimai ir randama jam vieta 
tarp kitų garbingų lietusių, pasklidusių po visą pa
saulį. - ■ . ' ! I

Lietuvių Tautinėse buvo palaidotas Juozas Adomai- Į 
tis — Dėdė Šernas. 1892 — 1918 metais ėjusios Lietuvos 
redaktorius ir visos eilės populiarių mokslo knygų ver-

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS 
Vertė Vytautas Kauneckas 

ANTROJI DALIS 

LIESASIS VILKAS 
(1885 — 1891) 

I 
TAB0GA

(Tęsinys)

Balti moterų kykai, kaspinuotos vyrų skry
bėlės procesijos sekmadienių popiečiais, raga- 

niavimo istorijos, kurios pasakojamai vakaro
jant, gavina seniai praėjusiųjų laikų atmos
ferą.

Civilizacijos prašmatnybės vos tepalietę šią 
gentį, kuri tebėra bevik tokia pat, kokia buvo 
išdygusi iš pirmapradžio 'Tilkaninio tufo. Ta 
gentis jautri slaptom dalykų balsui, nematomų, 
antgamtinių jėgų kerams, ją liūliuoja tūkstant
mečiai sapnai.

“Iš kur mes? Kas mes? Kur einame?'* Tie 
amžini x.i usimai neduoda ramybės čia, žemyno 
pabaigė- atkrantėse, kur tvinkčioja potvynių ir

C,ma na." is ėto sU erbias i tą jam naują ]>a-

dami dėmesio į principus, vėl pradėjo kuždėti, kad Leo- kraštų bendrinės kalbos žodynai 
na Prūseika reiktų išvežti iš tautinių. Jis galėtų ropoti ' ^’dziami kas porą metų, kai kur 
po svetimą kiemą A. Vabalo vardu, o Tautinėse visi bu-, W/ atitikmeiK _ Concise 
tų patenkinti. Oxford Dictionary (GOD) — pe..

Šitaip gali kalbėti žmonės, kurie Prūseikos nepažį-i ntasb leidimas 1964 -1975 m-per
sta. Prūseika pasirinko prūso slapyvardę dėl to, kad pru- < spausdintas su pataisvmais net
sai buvo kovotojai. Visa Vakarų Europa turėjo vesti 
kovą 50 metų, kol juos pavergė. Vokiečiai atėmė iš prū
sų žemes, pastatė savo pilis ir gynėsi nuo prūsų. Jis ko
vojo visą savo, gyvenimą.Jis penkeris metus ruošė “Nau
jąją gadynę,” kurioje išdėstė visus savo išgyvenimus.
Kiekvienam lietuviui vertėtų “Naująją gadynę” pars- 
kąityti, kad pakeistų savo nuomonę apie Leoną 
Prūseika. ?

Juodaodžiai stengiasi įsibrauti į visas Chicagos ir
jos apylinkių kapines, bet Lietuvių Tautinių kapinių or
ganizatoriai mokėjo taip surašyti čarterį, kad visi žino
tų, jog tai yra tikai lietuvių kapinės. Iki šio meto nepa
laidotas nė vienas juodis. Illinois valstija prieš 75 metus 
davė lietuviams tą čarterį- Teismas negali jo pakeisti.

Lietuvių Tautinėse gali būti laidojamų sklypų ar
duobes nusipirkusieji lietuviai ir jų artimieji. Kas yra 
artimieji? Artimieji yra lietuvių žmonos ir jų vaikai. 
Lietuvis gali vesti ispanę, italę, prancūzę ar kitatautę 
moterį. Ji turi teisę būti laidojama Lietuvių Tauitinėse. 
Jos vaikai gali ten būti laidojami, bet kiti privalo ieškoti
vieos kitur. Jie nei neieškojo, nes žino, kad jos ne
ras.-.

Laikykimės principo, kad Lietuvių Tautinėse yra 
suorganizuotos visiems lietuviams. Kiekvienas lietuvis, 
kuris įsigyja sklypą ar duobę Lietuvių Tautnėse, gali ir 
privalo būti jose garbingai laidojami ir jiems privalo 
būti amžina ir pagarbi ramybė. Lietuvių Tautinėse pa
statytas paminklas Dr. Vincui Kudirkaii Dr. Kudirka

dvidešimt vieną kartą (!) ...žt 
' nema teks cpeiatyvumas gal ne- 
mūsu jėgomis, tačiau sunku su«- 

j prasti, kas trukdo leisti DŽ su 
j mažais pataisymais bent kas pen
keri metai. Matyti, tik mūsų pa-
čių. rambumas...”.

G. Kirvaitis nurodo, ir kitą sun 
' kiai suprantamą problemą., truk
dančią naujo žodyno pasirody
mui — popieriaus trūkumą, šaly-

’ įe, turinčiai tokius milžiniškus 
gamtinius išteklius ir kur pre- 
pagandnip.ms leidiniams nestoko
jama popieriaus ir kurį knygų 
leidime su JAV-mis dalijasi pir
mąją - antrąją vieta pasaulyje, 
staiga pritrūksta popieriaus to-
kiam svarbiam-!eidiniui, kaip žo
dynas? Visiškai galima pritarti 
G. Kirvaičio priekaištui ir vos ne 
pasipiktinimui, kurį jis išreiškia 
sekančiais žodžiais: “Galima per
kelti Į kitus metus ne vieną kito-
ki leidinį, bet negolima be galo 
atidėlioti DŽ leidimo. Juk rašto 
žmonėms iii ne tik rašto!) jis taip 
pat reikalingas kaip plunksna ar 
tušintukas. Ne;?.ugi lauksime, kol 
tarp šio DŽ ir naujojo leidinio 
pasidarys toks pat tarpas, kaip 
tarp 1954 ir 1972 metų leidimų — 
aštuoniolika metų?”

jame žodyne. Toliau jis išvardi
ja dar daugybę keistinų ir taisy
tinų dalykų, iš kuriu aš paminė
siu tik keletą. G- Kirvaitis rašo, 
kad “pirmiausia iš DŽ reiketu 
išmesti.nemaža tarmybių ir šiaip 
retai vartojamų, pasenusių žo
džių. aiidrotie, blįsti, dagoti, ke
leivystė. laiškus slasnos, slaptė, 
Saras, tviega, vystas nesupras ne 
vienas gatvėje užklaustas žmo
gus”. ' >

G; Kirvaitis nurodo, kad nau
jajame žodyne turėtu bųti- dau
giau tarptautinių žodžfų^Įiės ta-1 
baltiniame lietuvių kalbos žody
ne ju skaičius siekiąs tik 5 proc. 
visų žodžiu, o paprastai jis bū
nąs per 20 proc. Dabartiniame 
žodyne trūksta tokių žodžių 
kaip: adapteris patefono „ ale
barda, alternatyva, apartheidas, 
ažiūrinis, bikinis, ciferblatas, di
mensija, oiptichas, dreifas, dže
mas, ekvivalentiškas, ekstrava
gantiškas, esė, eskalacija, fantas
tika, greideris... kapotas, kaubo-. 

■jus, konsistencija... rotaprintas... 
triptichas, vesternas, videomag
netofonas, video įrašas ii- t.t.

G- Kirvaitis nusiskundžia, kad 
lietuvių kalbos žodynuose nė su 
žiburiu nerasi lytinio gyvenimo 
terminų, kurie paprastai yra pa
teikiami kitų kalbu žodynuose 
]>vz., erogeninis, frigidiškas, kli
toris, masturbacija, orgazmas ir 
kt. Jis klausi: “gal čia kaltas tra
dicinis lietuviškas drovumas? 
Betgi jis netrukdo dėti į Lž to

lio žodžių aiškinimai laba] pra
verstų, juoba kad elementarus 
lytinis švietimas pas mus tėra vi
sai nesenas dalykas” — užbai
gia Kirvaitis.

Toliau straipsnyje nurodoma, 
kad į naująjį žodyną turėtų bū
ti Įdėta daugiau frazeologizmų, 
vaizdingų posakių, iliustracinių

• jKtvyzdžių/o prieduose būtų pra
artu- pateikti smulkias automo

bilio, lėktuvo- ir net virtuvės 
įvardijus, visiems būtų lengviau 

i vįartjijtjs, visiems būtų lengviau 
' rasti. “padfai’;iūkų’’ė ir duršlekų” 
pi&aitafuš-1 G. -^irv^itis pateikia 
ir dar datigr^u ąvrikįntinų.papil- 
dyhrų ir paSėsfžnū, • kiiriė būsi
ma “Dabartinės lietuviu kalbos 
žodyną” kiek priartintų prie pa
saulinio lygio.

Straipsnio pabaigoje autorius 
rašo: “Mūsų leksikografija turi 
senas tradicijas. Senas, tačiau, 
deja, neilgas. Juk pč> - pirmojo 
spausdinto lietuvių kalbos žody
no beveik dvieju dešimtmečių 
pertrauka. Tad rengiant naujus 
DŽ leidimus, būtina mokytis iš 
kitu, labiau patyrusių geriau nau 
boti didžiulius “Lietuvių kalbos

• žodyno” turtus. Ir nedaryti ilgų 
pertraukų”.

Manau, to norėtų palinkėti ir
gi su nekantrumu laukiantys nau 
jojo žodyno pasirodymo užsie
nyje gyvenantys lietuviai.

E. L.

— Jeigu oras nepakenktų, tai
buvo perdidelis plunksnos darbuotojas, kad rusiškai ir 
lenkiškai nemokantieji galėtų užgožti visą Dr. Kudirkos 
veiklą. Tokio dalyko nėra ir negali būti- Lietuvių Tauti
nes yra visų lietuvių kūrinys, tautinis aukuras! Visi 
privalo vieningai organizatorių paskebtų principų lai-1
kytis ir juos stiprinti.

saulį. “Aš, darau daug eskizų, ir tu jau nelabai 
bepažintumei mano tapybą.“ Lauke virtum, ke
lio į Konkarno jis tapo senas, šiaurines pirkeles, 
ryškėjančias pakilumose užkapaliniame plane, 
Sen-Genole kalną. Prisimindamas, ką tvirtinda
vo apie piešimą Dega, taip pat turkų poeto pata
rimus, — “Verčiau tapykite iš atminties; tac'a 
jūsų kūrinys bus jūsų“, — Gogenas kompanuo- 
ja kai kuriuos savo peizažus labai savotišku bū-

• du: pradeda juos masardoje. o užbaigia vien iš 
I natūros.

Šitaip jam pavyksta, išsaugojant impresio
nistini potėpių “dryžuotumą“, pasiekti tom tik
ros stlizacijos. “Aš vartoju tik prizmės spalvas, 
jas dedu vieną prie kitos, bet kuo mažiausiai te- 
maišau tarp savęs, kad išgaučiau kuo didesni 
skaidrumą. — aiškina jis Deavale ... —Piešinį j biau 
darau kuo paprasčiausią ir sintetinu.’’ — “Sin
tetinti“, “sintezė”, — tai žodžiai, kuriuos Goge- i matė,

Straipsnio autorius pastebi, -kius savus ir, matyt, dėl to ne 
kad lietuvių kalbos žodyno 1972 kiek nešokiruojančius sudaryto- 
m. leidimas jau beveik netinka- jų “terminus” kaip parūrys, pa
ntas vartojimui, nes tiek jame šiktsubinis, supirdolinti ir pan. 
taikytinų dalykų. Kaip pavyzdį Šiaip ar taip, mūsų seksologų 
jis nurodo iš dalies pasikeitusią straipsnių, dažnai skelbiamų
rašybos ir skyrybos vartoseną, “Moksle ir gyvenime” ir kituose

lengvai galėtume apskristi ap
link Žemę, — pareiškė lakūnas 
R. Rutan.

— šimtai Amerikos karių pra 
dės Bolivijos valdžiai suvaldyti
narkotikų pardavinėtojus.

, na tarp kūrinių, figūruojančių Gloanek pensio- 
; no valgomajame

Gogenas niekad neišsiduoda. ką galvojąs, jis 
mėgsta glumyti. Tai dalis naujojo personažo, 
ku risi jame vystosi supančios jį pagarbos,net bai
mės atmosferoje.

Nuo viso jo dvelkia jėga. Kai jis eina pro ša
lį, užsitraukęs ant ausies beretę, apsitempęs mė
lynu žvejo megztiniu-gali pamanyti.jog čia koks 
korsarų laivo kapitonas, o ne tapytojas, mąstan
tis apie linijos ir spalvos galias.

Atsargon išėjęs karinio laivyno pirmojo 
laipsnio virtlia Kerleuas- paskirtas Pont-A veno 

j uosto viršininku, įrengė dailininkų kolonijai fech 
tarimo salę, ir Gogenas čia pasireiškia kaip pa- 

’ vėjingas fechtuotojas- Toks jo šaunumas dar la- 
pakelia dailininko prestižą. Sužinota, kad

jis ima bokso pamokas pas tokį Bufarą; žmonės 
kaip jis plaukioja nuogas Aveno 

žiotyse.
Gogenas imponuoja ne vien savo tapyba, sa

vo estetinėm pažiūrom, kurias dažnai reiškia, su 
teikdamas joms paradoksinę ar pašaipią formą: 
jis imponuoja ir ta nepaliesta, žalia fizine jėga, 
kurią nelaiko reikalinga puikauti, bet kurą ra
miai teigia, mėgaudamasis džiaugsmais, išgau- 

Į namias iš savo stipraus kūno,
Tarp linksmųjų tepliorių, kuriems būna 

juoko nuspalvinti žąsims plunksnas arba, kai 
Pont-Avenas tebemiega- sukalioti krautuvių iš-

it as dabar dažnai taria. • F
Bet kuomet vakare, kaip ir anksčiau Ko- 

pengoje. jis atsigulęs mąsto apie tapybą (“Brūk
šnys yra priemone akcentuoti idėjai*’. — rašė jis 
Šufenekeriui)• jo mintys pranoksta jų Įgyvendi
nimą. Nors jam netrūksta pasitikėjimo savim, 
kurį mėgsta perdėti, tarpais jį apima netikru
mas. Jis žengia apgraibomis. Bando net imtis di- 
vinionzmo — peizažą “taškuoja’’. Bet kažin, ar 

I čia nebus tik parodija0 Taip galima pamanyti, 
sprendžiant iš t<> fakto, kad peizažą i'is pakabi-

kabas, Gogenui irgi pasitaiko iškrėsti kokį di
džiulį pokštą, bet jis tat padaro su šaltu humoru 
ir tik išmintingais atvejais.

Jis kartais’būna malonus, bet dažniausiai 
užsidaręs savy, atžaras, ilgai niuro, tyli, ir nie
kas tada neišdrįsta jo kalbinti.

Po vakarienės pensiono valgomajame tapy
tojai diskutuoja tol, kol apie vidurnaktį Man Ža
na Gloanek paprašo juos eiti i savo kambarius; 
ča, salėje, stovi ždaros bretoniskos lovos, ku
riose miega jos tarnaitės. Gogenas pasitraukia į 
šalį. Rūkydamas jis piaustinėja skapteliu lazdą 
ar klumpes, išpuošia juos drožinėtais ornamen
tais. - - '

Išskyrus Lavalį, kuriam jis pajuto simpati
ją. niekas negalėtų girtis, kad su juo suartėjo. 

. Jei jis kartais ima ką nois pasakotis iš savo pra- 
| eities, tai skubėdamas ir pusiau rimtu, pusiau 
,juok airiam u tonu, dėl to klausantieji tik su- 
I g)umsta.Jis nesiekia išsklaidyti jį supančios slap
tingumo aureolės.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK < 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS1
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Jurgis Savickas

® “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

6955 So. Campbell,

Chicago, Illinois 60629

Tekt 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Wastchester Community kliniką 

Mediciną® direktorius

5* Minheim R<L Westch^ter, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo djAnnmif

Modernios poezijoa knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

t" '

vymusybes paskirtas konsulu į 
Daugpilį (Latviją), kur jis pra
leido didžiąją savo gyvenimo da
lį. Gerai mokėjo svetimas kelias 
kalbas, kas diplomatinėje tarny
boje buvo ypatingai vertinama. 
Jis buvo du kartu vedęs. Su pir- i 
mąją žmona turėjo dvi dukteris. 
Mirė staiga, kaip ii jo tėvas, ne
besulaukęs senatvės.

Antanas Savickis, likimo nu- 
blokštas atgal į Pagausanėio dva
rą ūkininkauti, kaip sakyta, dar 
labai jauname amžiuje; jis anks
ti vedė, turėjo gausią šeimą. An
tanas viena iškilminga proga bu-1 
vo padovanojęs Jurgiui gražų 
ąžuolini statą. Jis pats jį padirbo 
iš ąžuolų, augusių Pagausančio 
dvare, jo brangioje tėviškėje.

Labai lųssidžiaugė Jurgis gavęs 
_ tą nepaprastą dovaną. Jis mėgo 
! tą stalą, visiems pažįstamiems jį 
lodydavo, visur jį su savim ve
žiodavo ir net užsieniuose būda.. 
n>as. Ir dai paskutinėje jo gyve- 

i nimo vietoje, Prancūzijoje^ kur 
j buvo Įkurtas jo nedidelis ūkis, 
j Ariogala pavadintas, tasai Anta- 
: no stalas buvo su meile pastaty
tas rašytojo bute.

Marija Savickaitė. Jurgis turė
jo labai media seserį Marvte. Ji 

Į augo pati jauniausioji šeimoje- 
Į Buvo nepaprastai maloni, daili, 
: tauraus ir atviro būdo, kaip ir 
! pats Jurgis. Marija Savickaitė iš-

EUDEIKI i

Janina Narūne
JURGIS SAVICKAS

diplomatas i šia motina, įvairiomis pareigomis Į lekėjc „ž majoro Jono Kriščiį*
so, Karininku Ramovės še:minin-

avo dukrelę Marytę, pas- H,jrė jr jos tėvas. J. Kriščiūnas.

Florida

SOPHIE BARČUS

Vfrdt|« — Aldona Oaukuc

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

— Geriau galvoti apie rytojų, 
negu be prasmėm minėti praeiti.

Ofise /76-248Q,
Sentencijos telef.; 448-5545

Dviračiu Negali Važiuoti

Tiesoje’’ P. Balčiūnienė skun-

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 6C629 

TeL 925-7400

liavo širdimi ir- mirė Kaune. Li
ko dukrelė našlaitė; vėliau staiga

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Jo Tėviškė. Rašytojas beletris
tas. tapytojas, kultūrininkas ir 
pirmasis Lietuvos

3t Petersburg, Fla, 33710 
TeL (813) 321-4200

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, UL 6062S 
Tel: 585-2802

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

^ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos ii m&sy studijos 
Macgverte Park*.

šių klasių mokslą. Gera ir vai- 1 
šinga šeimininkė, pavyzdingiau- i

Leidimai — Pilna apdravda 
t EMA KAINA 

Priimam Master Charga 
Ir VISA korteles..

R, ŠERĖNAS. T»L 925-8063

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
f 2656 West 63rd Street

Yllandos: an trad. 1—4 popiet,

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STA1

KALBA LIETUVIŠKAI 

?61| ,W. 71st St< Tel. 737-514Į 
Tikrina akis. Pritaiką a Lining 

ir “contact lenses”.

apsikrovusi. S. Savickienė tykiai j s0 Karininkų Ramovės še:minin- 
ii taikiai slinko per Pagausančio Bgesni laiką ji gydėsi, sirgu-

Telef. 476-2345

i

Aikštės automobiliams pastatyti

-tul - •• •1

I.ACKAWICZ

Laidniiiuų Direktoriai

2424 West 69lh Street — Tek RE 7-1213 >

š 
i

1

TRYS MODIRNBKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU H>MOBHJAMS PASTATYTI

S

-*}
-

STEPONAS L. LACK ir SŪNŪS

Rūpesčiai Dėl Bateliu

A. Jasaitienė “Tiesoje” skun
džiasi:

— Atėjo vasara. Vakams daug 
malonumu, bet'mums, tėvams, 
daug rūpesčių dėl vasariškos ava 
lynės mažyliams. Kur dinge san- 
daliukai, basutės’? Mažesnio dy
džio — 14, 15 dar galima rasti ir 
Žiežmarių parduotuvėje, o. 16, 17 
nerasi nė su žibintu. Vaikui šio 
apavo ieškau Kaišiadoryse. Elek
trėnuose, bet ir ten nagaunu. 
Birželio 4 d' nuvykau į Kauną 
Laisvės alėjoje vaikiškos avaly
nės parduoįtį^ė^y^ųhiąnksčiau 
lentynos lūžo nuo sandaliukų. 
basučių, dabar tuščia. Pasieniūo-

žiųjų kalvų sūnus. Jo gimtine 
prie Dubysos krantų ir jos žalių- 
u kloniu, Ariogalos krašte, kur 

žemaičiai didžiuojasi dailiai nu
augusiais, lyg ąžuolais, savo ty
rais. Jurgis Savickis taip pat bu
vę. aukšto ūgio dailaus sudėjimo 
ariogalietis. Jis gimė Pagausan- 
čro dvare. Ariogalos vis. Rasei
nių aps 1890 m. gegužės 2 d.

dvaro ramų gyvenmą... Tik žie
mai atėjus, ji išsiruošdavo i Kau
ną pas s;
toviai apsigyvnusią mūsų laiki
noje sostinėje. ■ _ ■

Augustinas ir Sofija Savickiai 
buvo užauginę penketą vaikų

AjxsTYUStaf perfcrwustymcf 
M ivairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59H

PERKRAUSTYJAAI

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1543

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

<

tada jau buvęs pulkininkas, nuo 
širdies smūgio.

Jurgis Jaunystėje, šie atsimmi- 
Eleną, Jurgį, Mykolą, Antaną ir rašyti iš inž. Petro Narutavi- 
Mariją. _
- Vyresnioji duktė Elena, 
suaugusi, gyveuo Maskvoje 
mokėsi, bet epidemijos metu ap
sikrėtė dezinterija ir mirė.

Mykolas Savickis, atsimenu, 
buvo trapios sveikatos, aukšto 
ūgio juanuolis, kiek . pabalusiu 
veidu. Jo tamsūs plaukai gra-

Jurgįo- šeima. Jurgis Savickis 'žiai ^rinosi su didelėmis, mėly- 
gimė Lietuvos . bajorų šeimoje. «omis akimis- Jis buvo malonaus j
Jo tėvas Augustinas Savickis ir būdo, ramus, visuomet manda- j dėsi:
motina Sofija Barauskaitė - Sa- 1 £us ir Serai išauklėtas. — Prieš porą metų pirkome j
...........  - I — Jautrus kaip panelė, tas nia ‘ dviratį ‘"Dubysa”. Bet sūnus pir- 

Jictįu palikuonys. į Mykoliukas! broliškai šil- i
. Augustinas Savickis sėkmingai neva pašiepdamas, neve jį pa

tvarkė dvaro ūkį. Tačiau jam ne Į drąsindamas, sakydavo Jurgis • 
buvo lemta sulaukti' gilios se-* Savickis apie save šauniausiąjį 
natvės: jis mirė gimtame Pa- ’ brolį.
g.uisantyje, aocipfss beveik suau į Savickį mudu su vyru
gūsių savo vaikii >u žmona Sofi- | į ^įtikdavome Kaune nepriklau- 

' j somos Lietuvos laikais. Myko-;
Į las buvo studentas, studijavo ekc Į

Palikusi našlė S. oavickienė , nomijos mokslus. Vėliau buvo! 
gyveno Pagausančio dvare prie;^ 
jauninusiojo sūnaus Antano. Kad 1 
ir labai jaunas amžiumi, jis ėmėsi 
valdyti ūkĮ, tik ką palikęs gim- j 
nazijes suolą ir išeitą bene še- j

se išdėstyti kambariniai bateliai Į Dvaro namas buvo erdvus, nie_ 
ii keletą perų žieminės avalynės.dinis, sveikas gyventi. Dideli gon

Peršasi išvada, kad prekybi- j kai, su keliais plačiais laiptais 
ninkai ir avalynės gamintojai šią žemyn, puošė namų įėjimą. Bal- 
vasarą užmršo mūsų vaikučius, tumu švitėjo namo langai su lan

ginėmis. O už namu žaliavo dide. 
Hs vaismedžių sodas — atgaiva 
vaikams.

Dirigentui G. Rinkevičiui — 
Antra Vieta

Budapešte surengtam tarptau 
tiniam dirigentų konkurse, Lie
tuvos valstybinės filharmonijos 
simfoninio orkestro jaunasis diri
gentas Gintaras Rinkevičius iš- Mickienė.buvo senųjų dvaro fra-! 
kovojo antrąją vietą. Konkuive 
pasirodė 51 dalyvis iš 28 šalių. ..

Egzaminai

Birželio 2 d. Lietuvos bendro
jo lavinimo mokyklose prasidėjo 
baigiamieji egzaminai. 25 tūks
tančiai dieninių ir 14 tūkstančiu 
vakariniu bei neakivaizdinių mo 
kyklų abiturentų laikė literatū
ros egzaminą.

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

FEDERAI

AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO. |L <0632 
PHONE ?5I 447t>

y.

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING

, čiaus pasakojimo. Iš tų senųjų 
Ja i ia&ū Puziniškio dvare, kai tea 
ten I. vykdavo mūsų kultūrininkų su-

I sitikimai. taipgo nuolatinis sve-
Į Gavimasis, bei vasarotojų atosto-
. gos G. Petkevičiūtės motiniško
je globoje.

(Bus daugiau)

kiniu džiaugėsi neilgai. Mat pra
kiuro kameros. Suklijuoti nega
dina, o parduotuvėse naujų nė
ra. Taip ir stovi antri metai dvi
ratukas nenaudojamas. Kur gau
ti kamerų šios markės dviratu
kams? Aš suprantu taip- jei dvi
ratis gaminamas, tai ir atsarginių 
daliu turėtu būti.

E. L.

STANLEY WAISNIS

gyv. Bridgeporto apylinkėje
Mirė 1986 m. liepos 16 d., sulaukęs 56 metų am

žiaus. Gimęs Amerikoje.
Paliko nuliūdę: motina Rozalija, daug pusbro

lių, pusseserių ir daug draugų bei pažįstamų.
Priklausė .Amerikos Legiono Dariaus Girėno 

271 postui-
Kūnas bus pašarvotas Rudmino koplyčioje; 

3319 S. Lituanica. šeštadienį, liepos 19 dieną, 9:30 
vai. lyto bus lydimas iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, o po gedulingų pamaMų bus laido
jamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a Stanley Waisnio giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai krieČiami dalyvauti Jaidotu- 

.vėse it suteikti jam paskutini patarnavimą ir atsi- 
, sveikinimą. ; , ,,

Nuliūdę lieka: Motina ir giminės.
Laidotuvių direktorius Rudminas. Telefonas 
1138.

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

VANCE Flū.ERAL HOME
1424 South

Cicero,
50 th Avenue 
111. 60650

Tei.i 652-5245
IRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois ..
Tel. 974-4410

>, 8.

VASAIT1S-BUTKUS tl th

1
f , LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI V i X i

11

1
1 f1 1

x J44G South 50th Avenue
\ j . Cicero, Illinois

X Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3

■ /
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TAUTŲ DEMONSTRACIJ A * V . Tau vijomis g^liinomU

Pavelų tautų demonstracija Chicagoje įvyks 
1986 m. liepos 20 d., sekmadienį. Autobusu iš Marquette 
Parko ir Brighton Parko važiuoti Western avenue iki 
Chicago avenue ir paeiti iki Oakley avenue (2300 West), 
I Šiaurę iki St. Nicholas katedros, Oakley — Rice gatvių

Mašinoms važiuoti Western avenue iki Chicagos 
avenue ir sukti Oakley avė. i šiaurę. Arba greitkeliu, 
“55” per miestą ir išvažiuoti j Chicago avė. Išvažiavus, 
jau tiesiai važiuoti Augusta Blvd., iki Oakley gatvės ir 
sukti į kairę iki Oakley — Rice gatv. kampo.

Programa. 11 v. ryto pamaldos ukrainiečių, St. Ni- ■ 
cholas katedroje, Oakley ir Rice gatvių kampas, Renka-, 
plės 10 vai. ryto.

Po pamaldų, organizuotai einam į demonstracijai

nados ir kitų tautų viešojo susiži 
nojimo tikslą, laikraščius, radio 
ir net televiziją. Jeigu nekitaip, 
tai laikrašč.uose roi>. laiškų sky- Į 
riuose parašyti apie Lietuvos’ 
krikšto 600 metų sukaktį”. j

Reiškia, lankų talkininkams 
viskas galima, net ir istoriją klas 
Kloti. Kadangi bus minimas len 
kų sugalvotas, nebūtas Lietuvos, 
krakštas, už tai ir popiežius lai-' 
kys iškilmingas Šv. mišias 1987 l 
m. birželio 14 d.

Tik kaž kodėl kas parinko to- 
. ! kią datą. Gi birželio 14 d. mini- • 

‘ ne tremtinių j Sibirą dieną. Tai' 
c..l tą dieną bus du minėjimai, 
vienas iš ryto, o kitas po pietų j

Be to, iš P. Žitkaus pasisaky
mo atrodo, kad jei būtų minimas.

paskirtą aikštę, kur kalbės Pavergtų Tautų ir Ameri-1 Mindaugo krikštas, tai nebūtu J 
trrio vo Iri r? i r\a otoinrTOi t v» w^rv*^-iv»A ________ i—jkos valdžios atstovai. Bus ir meninė programa. • jokios prc.pagandcs ir popiežius

; . Pageidautini, kad jaunimas šioje demonstracijoje kvtų ir kitų rals.ybiu spiuda ne
skaitlingai dalyvautų. Panelės ir ponios prašomos pasi- rašytų. Aš su tuo nesutinku, aš 
'puošti tautiniais rūbais. 'manau, kad mes ir bė lenkų pa-

. v. . . ... . . 1 gelbos galėtumėm Mindaugo
Kviečiame visas lietuvių oiganizacijas su vėliavo- krikštą po pasaulį paskleisti.

Birutė Kemežaitė, Tautos Gy- 
’ vybė Nr. 2 19986 m.' VI. ’’Argi 
krikščionybė yra Lietuvos? Juk 
tai yra tarptautinė religija ir yra 
Švenčiamas Lietuvos krikšto, ju
biliejus, o ne krikščionybės”.

, Antanas Marma

mis, plakatais ir visą visuomenę skaitlingai dalyauti 
šioj demonstracijoj.

Pavergtų Tautų komitete lietuvius atstovauja Chi- 
caįfos .Lietuvių Tarybą — ALTo atstovai, kurie lie
tuvių organizacijoms vadovaus šjoie demonstra-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYB

PATIEMS LIETUVIAMS KLASTOTI 
f LIETUVOS ISTORIJĄ?

(Tęsinys)

KRAL ■ IT ATI KXI tAJUlUTA TV POK &ALB

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • VALDYMAS 

to NOTA R1A TAI • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TTRWTNaWHI Į 
IX ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KUIMA14.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KEUPTIS J: ’ ‘ 2 1
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentu

^212 W. Cermak Road Chicago, HL T*L M7-774J

¥B5Ų RŪMŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ” 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT1 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Gyvas vargas Akmenės ra
jono Papilės gyventojams, kai 
reikia nus'pirkti kombinuotųjų I 
pašarų už parduotą pieną ir gy- ' 
vulius.,

— Pastaiuoju metu pašarus 
pradėjo pardavinėti tik dvi die
nas per savaitę parduotuvės kie- , 

• me. Pilnus maišus per purvyną Į 
J tenka kiekvienam tempti prie 1 
j svarstyklių. Jos menkai apšvies
tos būna spūstis, galimi ir ne
tikslūs svoriai. Kooperatyvo vado 
vai turi sutvarkyti pašarų pai'da 
yimą, pašalinti nesklandumus.

Nukentėjusieji Atvyksta Į
| Lietuvą
I Į Lietuvą atvyksta nukentėju
sieji Černobylio nelaimėje. Gru
pę iš Pripetės priėmė Vilniaus 
Spalio 60-mcčio radijo matavimo 
prietaisų gamykla. Įmonės admi
nistracija aprūpino atvykusius 
darbu ir paskyrė jiems pinigines 
pašalpas, apgyvendino bendrabu
čiuose. Vaikams suteiktos vietos 
vaikų lopšeliuose ir darželiuose.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

; 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
j Dilelis butas savininkui. Geras inves-1 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ; - s • 1

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

Parduodamas ligos ir ne
laimes 'draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų

Inc. Agency, 4651 S. Ash- ? 
land Ave., Chicago, Illinois. į 
Tel. 312 523-9191

Dengiame ir taisome visu rt^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti,

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St' 

Tel: 436-7878

Pavergtoj Lietuvoj
Numatoma Įvesti deklaraciją 

Apie Pajamų šaltinius
Spaudo'e jau rašoma apie ko

vos su nedarbinėmis pajamomis 
stiprinimą, numatomą įvesti dek 
laraciją apie pajamų , šaltinius. 
Jeigu prekės kaina neviršiją de-

t u vos krikštas turi be nd r o
1387 m. lietuvių lenkinimu
Lietuvos - Lenkijos unija, kad jis 

! į to laikotarpio jubiliejų tapo įkiš 
tas”. ; ..

Tad 1987 metais sulenkėję lie
tuviai kartu su lenkais švęs Jo
gailos sų Jadvyga vedybų ir Lie
tuvos prie Lenkijos prijungimo :

Tautos Gyvybė 1986 m. Nr. 2|t— unijos bei lietuvių lenkinimo
600 metų sukaktuves, Lietuvos 
krikšto priedangoje”.

Toliau P. Žičkus rašo: “Kas 
mums šiandien yra labai svarbu 
minint šią Lietuvos krikšto . su-1

... .. kaktį — tai Lietuvos vardo gar- ; “Valstiečiui’ laikrašty j e’VE 
logiką?į;Kagi Mindaugas ir jo Lie- f sinimas, parodant, kad Lietuva naįšsš^šo:

Draugas, 1986 VI 23 d.
“Ątvjnas laiškas, lietuviams ku 

nigams ir klierikams. Tiesa, ko
kią bėbūtų^iarnaųja Tiesai, 
naudinga tėisingūmiii. Melas dau 
giną melą. Tiesos nutylėjimas 
dąžnąi lygi s melui .”

Birutė.Kemežaitė rašo,:
“1987 metų įvykių sukaktuvi

nis medalis. Argi 1251 metai įei- 
;iia į fe00 metų Lietuvos krikšto 
iųhįįiėjų.? Ką tuomi rengėjai no
ri apgauti, sayę ar pasaulį; Kurg.

ŠAKINIS
■LIETUVIS DAŽYTOJAS

J- Li ’■ ■
<; . pažo namus. iŠ lauko

1'7 DarSas garantuotas.

< {1612 S.'Paulina St
‘' (Town of Lake).

U y fr iŠ vidaus.

Skambinti Y A 7-9107
■ . • r

su
ir

u 1
Skc.ni Šemiena ■ ■ ■

Kapsuko rajono Igliaukos kai- i
simt tūkstančių rublių,. nereikią t mO gyventojai Petras Ivanaus-! 
jokiu dokumentų- Bet jeigu kaiU vas if Nemanas Jankauskas rado 
na didesnė, pardavėjas neturėsi.lauke sužeistą šerną. Patyliukai 
rteisės parduoti, jei pirkėjas ne-, šerną pribaigė r parsigabeno na- 
pateiks dokumento apie, pajamų rao. Pasidalinę skerdieną, ėmė da 
sakinį. t/■ ryti dešra:

Statant namus-ar vasarnamius,. Susirgo 28
. reiks pateikti finansų organui de-} liaudies teisme abu 

klaracūą. ' • vt liaf’ nebuvo nuteistiklaraciįa.

Vardas Dėl Pašaru

v ra sena valstvbė su daug šimtu' 
metų gražia praeitimi.

Klausimas, kaip šį Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimą pa
versti Lietuvos vardo ’' garsini 
mui? popiežius Jonas Paulius 
II Šv. Petro bazilikoje Romoje 

* 1987 m. birželio 14 d. atnašaus 
[’šios krikšto sukakties proga Šv.- 
mišias. Žinoma, Vatikano laikraš
tis aprašys tą įvykį. Reikia ma
nyti, kad atsiras reporterių ir iš’ 
kitur, kurie gal irgi tą įvykį pa-' 
minės.

vaišint; gimines, 
žmonės. Kapsuko _ 

husikaltė- 
kalėjimu.

Pirmasis buvo nuteistas 18-kai 
} mėnesių “pataisų darbams”; dar- , 
bovietėje,.o antrasis — viene- 
riems metams, Kiekviena mėnesi 
iš jų atlyginimo bus išskaičiuo
ta po 15 p.rcc. valstybės naudai.

fe

Lietuvių Tautinių Kapinių 75 
m. sukakties proga rugsėjo 21 d. 

b Martinique restorane rengiamas 
pobūvis — paminėsimas. Tam 

, tikslui ruošiama knygelė su isto
rine apžvalga, sveikinimais ar 
mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
puslapio kaina $100, pusės pusi. 
$60, ketvirtadalis — $40. Užsa- 
kymu s,siųsti iki liepos 15 dienos.

I Pobūviui bilietai $25 asmeniui. 
■ Kreiptis Į LTK direktorius arba 
tiesiog i Liet. Taut. Kapinių Įs
taigą tel. 458-0638.

GOVERNMENT HOMES / ‘ ' T • 
. from $1 (Ų repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH. 9617. 
for information.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti' f

Homeowners discounts 
f. Zapolis, Agero 

3208% W. 95th SI 
Everg. Pirk, III. < 

50642 - 424-8654 ' '
State Farm Fur and Casualty Company i 

Home Ottice BJoommįton. Uimois K

"Nature’s Remedy.

r i Lietuvą ’
1 RUBLIS S1..-W

(Įskaitant perlaidą 
ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių. Persiuntima5 paremtas; da
bartine tarptautine pūiigų 
keitimo suma; Įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurioj 
Įvyks prieš pinigų Įteikimą. 
Oficialus persiuntimas, . i ’

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

. Uet T-iurages Klubas ’ rengia; 
linksmą. gegužinę' pikniką^' 

' 1986 m nigpiučio 10 dieną 12 vafeTitelioJe į duonos, gamykloje 
-i&ęengtą^^lės;diena aplinki- šaulių Namuose. Nariai, ir prL 
iiių fą^b^T^b^bs hbphno melst >aučiantieji maloniai prašomi at-s 
raLafsjyežėliaveų 'geriausią pro- slankyti'Jeigu yra galknybę pra 
čRįkčij^ Skain^ųsia buvo pripai šome atnešti dovanų ’ ^laimėji- 
žinia' šeimininkų kepaina duona mams. 
“Daktariški- kepalėliai”. G erą 
paklausą tūri “Nemuno”, “Lietu
viška”,/“Kauno”, “Aukštaičių”, =—-— 
“Kaimiška5,J-ir kitos i duonos rū- _? PIRKITE JAV TAUPYMO BONUfsys. 7u- įįi\ .

\ - - - * !
Klubo valdyba. Į

V. Pocius, sekret. 1

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero' ■ kapinių. apylinkėje. 
Skambinti vakare 434-8235

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkę ijį^Darbinlnkię 

■■ ~~ :

GOVERNMENT JOBS. 
- ■ • 

$16,040— 859,230/year. 
Now Hiring.. -Yoųr-Area.

Call 1-805 i 687-6000
Ext: R - 9617

For current federal list

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAS 

valandos: Kasdien: nua, ., 
ryto iki S yaL važzro, 
natri vaL-fciki-UYaL#;

pagal maltarimj. -į 

Tek 776-5162
West 63rd Strut

Z • .» > ‘ > ‘.‘J

u

Nexl time you need a laxative. get refaef 
the Nature’s Remedy way. Gently.
O«might . .
Rs natural active mgred»ents are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feet better 
tomorrow ‘

,"Nature’s

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES 
REMEDY 
SEE 
PACKAGE 
FOR DETAILS

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ięl ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau

* ' Telef. 312 238-F787
> NanjokaMM -paumaTlma* nZęsisnt lėktuvu. tr*uki'iią, l*ivu keile- 

tl< (erulaea), rieiba&ų u tutomoOiliu nuomartmo rezervacija*; Parduoda- 
ce kelionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštui; 
SodartxM iškvietimus giminiu apailankj-mui Amerikoj* ir teikiame inf«- 
oacijas visais letioniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i-elxu ressrruoCį rleuu 
f anksto — prieš 45-60 diecp-

Miko šiieikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunamą “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

•Jr V. BRIZGY8 1
_ Dirbo valando«:
Muo 9 ryto iki 5 vai. popiet 

Šeštadieniais pagal zusitarioe. I
*606 S. Kadzli Ar*.
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

JOHN GUJA ITIS
Advokatų jstaiga

8247 S. Kedzie Ava
(3120) 776-8700

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 metų.

see us for

AT 0U1 LOW UTTS

Mhr and Faad Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL- 60608 

P«t*r Kazanauakaa, Pre a. Tel.: 847-7747
SDUMi iM.Tud.Fr 1.>-4 TTiur.>-• lat. >•!

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

Lknft u®e of tfawsshar 
to once a day, after itw 
•veninę meal, and cut 
axcesslv* um of 
•nd I

a Esses į

REPAIRS — IN GENERAL, 
{vilrOt Tairymal

SAVINGS...

fwd on Sasrinfs

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
iALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Harman Dečkya 

Tri. 585-6624

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos" 
išleista knyga su legališkomll 
formomis.

Knyga su formomis gaunat 
ma Naujienų administracijoje

— Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday, July 19,1986

iM.Tud.Fr



