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KARALIUS, IZRA7ELIO PREMJERASVLIKAS KVIEČIA DALYVAUTI DEMONSTRACI- 
. JOSE VIENOJE IR LONDONE

Š. ni. lapkričio mėn. Vlikas legacijcs turės pasitarimus. Juose 
prganizuoja išvyką į Europos be kitų dalyvaus delegatai iš 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Valstybės departamento, Gyny- 
konferencijos plenumo posėdžių ‘ bos departamento, o Baltųjų Rū- 

i vėliau į mu atstovas Jack Matlock vado-atidarymą Vienc'e, o 
VLIKo seimą Londone.

Galutina kelionės programa: 
Lapkričio 1 d. iš New Ydrko 
(JFK) išvykstama Į Muencheną, 
(Viešbutis: “Atriųm”, vieną die
ną). Lapkričio '-d. išvykstama iš 
Muericheno Į Vieną autebūsu, 
(viešbutis: ■ “Hungaria”, 4 die.} rjų Caspar W. Weinberger bei 
nąs). Lapkričio 4 d. 12 v. p. Lais- j į nūnėtą Jack Matlock,-primin- 
.vės demonstracijos Šv. Stepono j darni reikalą pakeisti pasitarimų 
ąikštėje, Vienoje. Lapkričo. 5-6vietą, nes jų pravedimas okupuc- 
d.' pag^al dalyvių pasirinkimą eks
kursijos i Įvairias vietoves.

Lapkričio 7-9 d* VLIKo šei
mas: Lapkričio 7 d. ,penktadie
nis — susipažinimo vakaras Lie- 
tuvių Naiųųose; lapkričio 8 d. — . ■- _ . •;» _ _ _■*
ąeštadienis — 
tel Russell). Lapkričio 9 d. sek
madienis — iškilmingos pamaldos

vans amerikiečių delegacijai. Į 
Patyrę apie tai Amerikos Lie

tuvių Tarybos vardu pirm. Teo
doras Blinstrubas ir kun. J. Pru- 
nskis raštu kreipėsi Į Valstybės 
departamento sekretorių Geor
ge P. Shultz,'į Gynybos sekreto-

toje teritorijoje gali kaį kam su
daryti įspūdį, jog Amerika - p ra- ’ 
deda svyruoti dėl okupacijos ne
pripažinimo.

Jei vietos pakeisti nebūtų ga- 
..... ,Įįma, Amerikos Lietuvių,Taryba

VLIKo seimas (Hd paprašė, kad prieš pasitarimus

MAROKO
APTARĖ ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS GOLIMYBES

Šiems pasitarimams iniciatyvos ėmėsi JAV prezidentas 
Ronaldas Reaganas

vilgiu pasisakydavo prieš karą 
su Izraeliu, bet tuo pačiu metu jis 
patarė arabam* nesirašyti jokios 
taikos sutarties su Izraeliu. To
kia buvo jo pozicija paskutiniais 
metai*. Ji nesikeičia ir dabar.

Bet Maroko karalius įžiūri, kad 
Izraelio premjerui Peres taikos 
klausimas labai svarbus. Spalio 
mėnesį premjeras Peres Izraelio 
vyriausybę privalės perduoti de
šiniajam Icakui Šamirui. Darbie- 
čiam svarbių kad jie ėmėsi ini
ciatyvos Artimųjų Rytų reikalu. 
Arabai neturi jokio pagrindo 
Įtarti Maroko karaliaus pozicijos 
keitimą.

■MH

būtu padarytas pareiškimas, jog 
šie pasitarimai nekeičia JAV po-

Gėry paskelbė streiką

IFRANAS. Marokas. — Maro
ko karalius Hasanas Antrasi* ir 
Izraelio premjeras Simonas Pe
res šiandien Rafate ir Izraely
je paskelbė, kad jiedu buvo susi
tikę Maroke, Ifrano mieste, kur 
dvi dienas tarėsi apie taikos gali
mybes Artimuose Rytuose. Abu 
pasitarimo dalyviai tvirtina, kad 
jokio susitarimo neįvyko, bet bu- ' 
vo tiktai aišknamos taikos gali
mybės. 

*-
Iš Washingtono ateinančios ži- ‘ 

j nios tvirtiną, kad Izraelio prem- 
j jero Peres ir Maroko karaliaus 
j Hasano Antrojo pasitarimai buvę 
I naudingi. Kaip Maroko, taip Iz- 
' raelio atsakingi pareigūnai panei 
gė šias Washingtono žinias, nes 
joms nėra pagrindo.

Sirijos vyriausybė patarė ara- ;
bams nutraukti visus ryšius su Buvęs NYT Pekine biuro vdėjas 
Maroko karalium Kasami Ant- John F. Burns nustebo, kai lėk- 
ruoju ir Maroko vyriausybe. nes tuvo pareigūnai leido jam išlipti 
jis esąslarabų reikalų išdavikas.' ir skristi kur tiktai jis nori. Jis

PASODINO ĮLF.KTUVŲ ĖJUSI 
I HONG KONGĄ

HONG KONGAS, Kinija. —
betuvių bažnyčioje, vėliau ban- jj^og nepripažinti Pabaltijo kro
ketas Lietuvių Sodyboj. Lapk- §tų inkorporavim;5. Be to, ALT
ričio 10 d. iš Lopdonc grįžtama 
į JAV-es.

Išvykos kaina $1.195 vienam 
asmeniui (dviese kambaryje). 
Kelionės brangsta, visos kelionės 
išlaidos pakilo $100. Kad užtikri
nus $1.195 šum§ ,prašoma regist
ruoti g^bn^LgrėiėĮaų,. (Vienam 
asmeimf ■' ^led ama-f
$25CįJSsi 
$i kaina aprėpia visas;.
SuSdarius grupei norinčių/vyk^ 
ti įr grįžti iš Čikagos, prie numa-i 
tytps Vsumds primokama -66 as
meniui. Registruotis' nę vėliau 
rugsėjo 1 d. • : ’ -

Dėl. informacijos kreiptis į 
VLIKo, Eltos Įstaigą, 1611 Con
necticut Ave., N. Y., Suite 2, 
Washington, D. C. 20009, tel. .— 
202-667-1980; Arba išvykos va
dovą dr. J. Stuką, 234b Sunlit 
Dr., Watchung, n/j.'07060, tel. 
— 201- 753:5636. -
DĖL JAV IR SOV. SĄJUNGOS 

PASITARIMO RYGOJE

THOMAS'; O’NEILL SIŪLO IMTIS 
PRIEŠ NARKOTIKUSišryškino reikalą, kad tuose pa- 

sitarirHTK&erijūtųkel’amas PabaK*—. --p-
tijo v^stybių nepriklausomybės ’ Jis pataria demokratams susitarti su respublikonais ir 
reikalas. Pabaltijo kraštuose tu
ri būti gerbiamos žmogaus tei
sės, saugoma religinė laisvė, bū
tų palengvinta teisė emigruoti 
ir suįangti išskirtas šeimas; ir kt..

ingle , ’ sugPj^^V^į^iį^ujI TNTERNAI PABAL- 
VirAnm triene/ ’ išldjdaž®-*-1-'^’—----- - —- - —----- —

pravesti labai griežtą Įstatymą
WASHINGTON, D. C. — Ats- užkliūva. Jeigu atsiranda kitas 

tovų rūmų pirmininkas O’ Neiti, projektas, tai respublikonai tuo- 
nekrėipdamas dėmesio Į Londp- jau imasi Įstatymo projekto, ta- 

>, | naši su demokratais, susitaria ir 
eina tolvn. V

ne vykstančias Įvairias vestuves, 
patarė respublikonų atstovams 
dėl griežto Įstatymo prieš narko
tikų vartojimą.

Iki šio meto paskutinieji Įstaty
mai buvo palaidi. Gydytojai iš
rašydavo receptus, kam reikia ir

iriCjĄTIEČIŲ. KOMITETE
‘.-įj'ŠįigSr vasaros darbui. Jungtinia-
mej-įąbalšiėčių' Komitete Vašing
Ao^mnfęinei.Amerikos Lietuvių
jTjM^a:ph>^ne,Jiūtą..V. Genytę,, nebereikia, bet svarbiausia, kad 
dį. ,-Jčnio,Genio, ALT. atstovo - valstybės narkotikus vežė į Ame- j 
VašiJigtpiie, dukterį, Ji yra moks pjjęą visokiais keliais.
lūs ėjusi vysk. Walsh ir Reginos
aukštesnėse mokyklose. Mary-'
land ūnive^itete.' Ji dirbs speak ^gsėjo 10 dienos įstatymas gale- 
against Soviet oppression, o 
‘‘Chicago Tribune” — laišką apie 
OSI.

cialistams nustatyti, dėl ko ap
nuodyta atmosfera, laukai, miš- 

: kai, galvijai ir žmonės.

tų būti apsvarstytas, priimtas ir 
pasirašytas. Kongrese yra eilė 
problemų, kuries nesistu.mia pir

(ELTA) - myn. Jeigu-pavyktų susitarti

— Ženevoj Amerikos ir sovie
tų atstovai du kartus posėdžiavoRygoje rugsėjo mėnesį stam

bios JAV ir. Sovietų Sąjungos de | dėl atomo ginklu kontrolės.

Tufi mounds covered with sodium chlorid-

Rife-,.

Clifft ihow ancient waler level*.

dėl narkotiku kontrolės įstatymo, 
tai tada galime laukti, kad mokes- 1 
čiai. karo jėgų ir kiti Įstatymai 
pasistumtų pirmyn.
PATARĖ SUDARYTI KOMI

TETUS
Thomas O' Neill toliau nieko 

neatidėliodamas, paskyrė demok
ratu partjios narius Į narkotikų 
komitetą. Pareiškė, kad paskir
tieji bendradarbiaus su respubli
konais. Jeigu respublikonai pri
tars Thomas O' Neiil pasiūly
mams. tai kongresas galės pra
vesti veną kitą karštą svarbų įs
tatymą.

Senate reikalai truputį kiloki. 
Ten daugumą turį respublikinai. 
Sen. Robert Dole pareikė, kad 
pačiame senate nėra tekių dide
lių kliūčių Senate reikalas ne-

KALENDORĖLIS

tie pos26dn — Ona, Meilė 
Gluosnis.

VALO BOLIVIJĄ NUO 
KOKAJINO

Marmonų vadas Brigham Young 1847 m- pasiekė Lake 
Salt slėnį ir nutarė ten apsigyventi

Saulė teka — 5:38 leidžiasi 
8:15.

šiltesnis, šutrus, gali palyti.

TRINIDAD, Bolivija. — Grupė 
Amerikos karių is-kūrė šio mies
telio pakraštyje apsidėstę žemių 
maišais, o viduryje Įsitaisė heli. 
kopteriams nusileisti. 1 amerikie
čių užtvarą atvyksta Bolivijos 
narkotikų speci?.li>tai. Jie pakyla 
helikopteriais ir išskrenda Į Įvai
rias puse, kur kokajinas augina 
mas ir gaminamas.

Trinidad meras labai nepaten
kintas. atsiradusiais amerikie-, 
čiais. nes dabar Trinidadas gau- 1 
sėja kokajimo ] 
miestu. Santa Cruz Cocha bom- i 
ba ir kiti miestai pagausėjo ko- 
kaino pardavinėjimais, o dabar : 
amerikiečiai priskyrė ir mažą 

aiškino Trinidadą prie kokajinikų- Meras

NELEGALUS SOVIETU SPE
CIALISTŲ BANDYMAS '

MASKVA. Rus. — Sovietų po
litinis biuras, norėdamas išaiškin
ti visam pasauliui kokį nelegalų 
bandymą sovietų specialistai no 
rėjo pravesti černobilė* reakto-

O’ Neill apskaičiavo, kad nuo riuje.
I

Sovietų valdžia pasikvietė G e- Į 
nadijų Gerasimava, kuris prave- J 
dė nelegalų bandymą ir užkrėtė 
visą pasaulį nuodingomis dujo
mis Inž Gerasimovas
specialistams, kad jU norėjo nu
statyti, kaip ilgai skaldomas ato
mas dar gamina elektros srovę po 
to, kai reaktorius užgesinamas.

Inž. Gerasimovas spaudos ats
tovams pasakė, kad Černcbilės 
reaktorius dar gamino elektros . 
energija nuo 40 iki 45 minučių- 
Tasso atstovai užrekordavę inž. 
Gerasimovo pranešimą, tuojau Į 
paskelbė radųo ir televizijoj 

'• bangomis Kada Gerasimovas pa- 
[ siklausė savo kalbos, tai tuojau 
pašoko ir pasakė, kad paskelb
tas melas. Jis pasakos, kad reak- 
torius dar gamino elektrą nuoj 
40 iki 4r sekundžių, o ne nu’nu-Į 
Čių.

Tas ginčas tarp inž. Gerasimo
vo ir Tasso atstovu sukėlė dar 
didesnę kontūziją, negu b^vo 
anksčiau Veikiantis reaktorius -
suskaldo atomą, kuris pagamina 
č:delš karštį, o vanduo vir*ta la

gaminą 'bai karštais gara’s ir 
elektrą. Jeigu černobilės reak-

I torius gamino elektrą 45 minu- 
I tęs po tai. kai buvo uždaryta*, 

tai reiškia, kad jis nebuvo už
darytas, gamino karštus garus.

j o šie gamino elektrą.
Kontūzija turėjo būti vijoje 

sovietų valstybėje, prižiūrėjusio- 
I j e elektros gamybą pramonė* ir 
I šviesos reikalais. Sovietų valdžia 
nenorėjo leisti amerikiečiams spe

norėtų, kad amerikiečiai greičiau 
išvažiuotų iš Trinidado ir išvež
tu policininkus, kurie labai ge- į 
rai žino, kur saugojamas ir per- 
pakuojamas kokajinas.

diktatoriaus reikalavimus, nes 
Ifrane nepasiekta* joks susitari- 
runs.

Teisybė, kad iniciatvvos šiam 
pasitarimui ėmėsi prezidentą^ 
Reaganas,-.— jis norėjo, kad Į Wa- 
shingtoną atvyktų karalius Hasa
nas antrasis ir Izraelio premje
ras ar kitas pareigūnas Maroko 
karalius atsakęs, kad jis visai ne
sirengia važiuoti Į Ameriką, jei
gu prezidentas nori, kad pirmie
ji pasitarimai vyktų Washingto- 
ne ar net Baltuose Rūmuose-

Jeigu Washingtora.- nori, kad Kinij
Įvyktų pasitarimai t.-rp Maroko jis kalbės, tai pradės ir jie.

Britai suprato, jog tai buvo 
įimtas k-'niečiu įspėjimas. Burns

išsiųstas iš Kinijos už šnipinėji
mą. Jam buvo perskaityti keli 
sakiniai iš oficialaus Kinijos vy-

— Kaip aš galėjau šnipinėti. 
Pekino vakaruose, kada aš ta sri
timi važ’avau motociklu.

Kažkas uždėjo ranką ant savo 
' burnos, o Burns suprato, kad jis 
daugiau tuo reikalu nekalbėtų 

' Jeigu būtų šnekėjęs. tai Kinijos
■ pareigūnai būtų turėję at*ihepti.

Jie pranešė, kad nenorėjo Bums 
Į traukti teisman už važiavimą i 

apsaugos srhĮ. bet jeigu
ip Maroko 

pardavinėjimo ■ jr Izraelio, tai pirmieji pasitari- j
1 ' mai privalo vykti Maroke. Pasi-

tarimai, pagal Valstybė* depai -1 blogais keliais buvo įvažiavę 
tamento pageidavimą turėjo‘ 1.000 mylių į apsaugos zoną. 
Įvykti praeitą savaitę, bet šio- -------------------
Maroko karaliaus sąlygos, dvie. — Pepsi Co susitarė su Fried 
ju dienų pasitarimas įvyko tik- Chicken bendrovė* vadovybę 
tai šią savaitę. , pirkti Fried Chicken korporaciją

Maroko karalius Izraelio atž-až $850 bilijonų. s

KINIJA ĮSAKĖ ŽURNALISTUI 
JOHN F. BURNS IŠVAŽIUOTI

PEKINAS. Kinija — Kinijos j 
vvriausybės atstovai atidžiai ap- 
klaudnėję New York Time biu
ro atstovo John F Burns. j*akė 
mm tuojau išvažiuoti is Km.ijo* 
Kinijos vyriausybė yra pranešu- 
sj N. Y. Time* biuro nariams, 
kuriose vieto*e yra Kinijo* kam 
apsaugos -ritvs ir pageidauja, 
kad už*ien:-> žurnalistai, jų tarpe 
ir N.Y.T. at-tevai, > cprivalėtų 
lankvti. *umal:*tas Berne ne 
kreipė de:nes:o į ši vyriau*ybės 
pranešimą, bet įvažiavo i minėtą 
apsaugos zoną. Ji* buvo *ulaiky
tas ir apklausinėtas. 1

Kirvja būtu galėjusi atiduoti 
tei*man John F. Burns bet ji to 
nepadarė, pranešė Kmijcs sau
gumo pareigūne* Dzaį Chai.

_  č k a cos advokatas Edward 
Jr C-nlcy pateko bėdon, jis ne
norėjo mokėti tak*ų už $155.000.

__ ____ __________ . i
— Kinijos valdžia patarė Ame. I

rikos žurnalistui Burns išvažiuo-_
ti. 1

George Bush 1

Viceprezidentas George Bush Įpareigotas rūpintis 
užsienio santykiais
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POVILAS DARGIS SUSTIPRINO SUSIVIENIJIMĄ
LIETUVIŲ AMERIKOJE

(Tęsinys)

Prisilaikydamas SLA Konstitucijos ir įstatų šau
kėme Pildomosios Tarybos suvažiavimus-

Nors įeinu kaip ex-oficio į visas :SLA Pildomosios 
Tarybos darbo komsijas, ypatingai buvau išrinktas da- 
lyvaut^šių" komisijų Svarstybošeįir darbuotėje: Tautos 
ir kultūros reikaluose, Invėstmentų, Nuosavybių ir 
Vajaus.

Šalia posėdžių, reikalui esant, sušaukdavau paista- 
rimus su valdybos nariais. Pvz„ po ALTo suvažiavimo,
1982 m. spalio 31 d., toks pasitarimas įvyko Chicagoie. 
Reikalui, esant, sušaukdavau ir Vajaus bei Investmentų 
komsijų posėdžius, kaip antai: 1983 m- vasario 25—26;
1983 m. balandžio 24; 1984 m. vasario 24 — kovo 1 d.;
1984 m. rugsėjo 7 — 10; 1985 m. vasario 24 d-.. Vajaus ir 
Investavimo klausimus laikau itin svarbiausiais SLA 
gerovės klestėjimui

Per paskutinius ketverius metus nemažai skabių 
klausimų buvo išspręsta telefoniniais pasikalbėjimais 
su Pildomosios Tarybos nariais bei su Pastoviųjų SLA 
komisijų nariais, susirašinėjimais ir net krivūlės 
keliu.

Susirašinėjimui stengiantis išlikti, kaip fratema- 
lei, pašalpinei ir demokratinei institucijai, yra būtina 
parodyti savo gyvumą per kuopų susirinkimus ir aps
kričių suvažiavimus.

Kiek laikas ir sąlygos leido, mielai dalyvavau Pitts
burgh© apylinkių kuopų susirinkimuose ir pobūviuose.- 
Kai kilo gyvas reikalas, lankiausi ir tolimesnių vietovių 
apylinkių vietovių susirinkimuose. Pvz., 1983 m, rug
pjūčio 27 ir 28 d. d. dalyvavau posėdžiuose su SLA St. 
Catherines. Ont, Kanadoje, 289 kuopa ir Hamilton, 
Ont., 72 kuopos valdybos nariais Kanadoje, čia apta-

1
I

1
Į 
i<

SLA Prezidentas 
Povilas P. Dangis,

’: rėme Kanados SLA narių ypatingas problemas, daug 
laiko paskyrėm SLA Šimtmetiniam Vajui.

1984 m. rugpjūčio 12 d. Pittsburghe dalyvavau SLA 
veikėjų pasitarime, 1984 m- rugsėjo 10 d. New Yorko 
centre, po investementų komisijos posėdžio, dalyvavau 
New Yorko ir New Jersey kuopų veikėjų kon
ferencijoje.

Susivienijimui narių vajai yra gyvybinis kausi
mas. Mūsų organizacijos gerovė pareina ne vien nuo 
jos tautinių, kutūrinių ir kitų darbų,, o daugiausia nuo 
narių skaičiaus, kitaip sakant, nuo ŠLA augimo. Žmo
nės, nariai yra tikras Susivienijimo kapitalas, ne skati
kai, auksinai, bonai ir vertybių popieriai. Kokia būtų 
ironija, jei senelių trasą ir sunkiai sukauptą SLA turtą 
ignoruotų tų pačių senelių anūkai-anūkės! Bet kartais 
taip atrodo, jog vaikaičiai ir provaikaičiai žiūrį pro 
pirštus į mūsų atsiekimus, į visam pasaulyje seniausią, 
ii’ patriotiškąją ir pašalpinę instituciją-

Jau daug metų, be paliovos kartoju ir kartosiu tą 
šventą teisybę: Pats pagrindinis mūsų organizacijos 
turtas yra Susivienijimo nariai! Tik narių gausumo 
dėka Susivienijimas buvo sukaupęs turtą, taip pat ir 
moralinį kapitalą. ,

Bendrai kalbant, ko gi dar reikia kad SLA turėtų 
metinį narių prieaugli? Labai paprasto dalyko—mažo, 

j mažyčio noro kiekvienam jau esančiam nariui pakal- 
Į binti bičiulį, draugą, pažįstamą, o ypač savo šeimos na
rius Įstoti į SLA!

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo pat jo įsi- 
savo pagrindinių tikslų, Lie

tuvos nepriklausomą, laisvą ir demokratinę valstybę. 
Tokie SLA veikėjai, kaip dr. Jonas Šliūpas, kun. A.B^r-

kūrimo statė, kaip vieną iš

ba, kun- Ant. Miliūkas, kun. Jonas žilius-žilinskas, Bro- Pavprfrfoi TJpfllVfii 
nius Balutis, Fortūnatas Bagočius, dr. Pijus Grigai- . , J J
tis, dr. St Biežis, adv. Nadas Rastenis, žurnalistas K. | W,Te * Pa^€^eni

Aldona Liebytė - Paškevičie-
I iė rašytoja ir dramos aktorė, mi 

rė 1985 m rugsėjo 1 dieną. Ji 
buvo gimusi 1915 m. Vilniuje.

>, Baigė Vytauto Didžiojo ghnnazi- • 
reaguoti i ją Vilniuje ir VDU Kaune. Dir-

Karpius, Ant. Olis, Miką Vaidyla, J- Balčiūnas, K. V. į 
Račkauskas ir daugelis kitų mūsų veikėjų paaukojo sa-! 
v o lail^^i, sveikatą ir turtą šiai kilniai vizijai. j

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, 
mūsų Susivienijimas buvo tarp pirmųjų 
protesto laiškais į Washingtona prieš Sovietų Rusijos ’ Vilniaus dramos teatre akto- 
noTPQiin " ' re ir nuo 1950 oradėio reikštis į

' kaip vaikų literatūros rašytoja. | 
Jos kūriniai “Kupriukas muzi- j 
kantas” ir kiti buvo pastatyti Į 
dramos teatruose. Parašė vertm-1 
gų straipsnių apie Vilniaus kraš- į 
to praeitį ir Lietuvos kultūros j 
veikėjus.

Vertingas Dokumentas

1985 m. rudenį Rytu Vokieti- į 
rimuose Susiviejinimą pastoriai atstovavo: Povilas P. i°s baltistas profesorius G. Do- 
Dargis, Aeksandras J. Chaplikas ir Euphrosine Miku- minas Vaka™ Berlyno “Prūsijos Į 
žiūtė. Man tenka taip pat eiti ALTo centro valdybos vi-, kt,l,“rcs sur?!° j01”- 
cepnmimnko pareigas ir laiks nuo laiko prisiėjo A'TLo • sus ligšiolinius Liudviko Rėzos Į 
suvažiavimuose — konferencijose pirmininkauti. j gyvenimo ir kūrybos tyrinėjmus.

Šią proga noriu priminti, jog SLA centre New Yor- Tai išsamus asmenmės bibliote- 
ke yra nusistovėjusi tradicija Vasario 16-ąją dieną su- Į kos aPrašas, atskleidžiąs K. Do- 
kviesti New Yorko ir New Jersey kuopų veikėjus, Lie- ’ neiaici° pirmojo 
tuvos generalinį konsulą Antana Simutį, isilesmus vi-■; krypti Dokumenfes datuotas 
suo-menininkus paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 1841 metų gegužės 24 dieną, 
šventę SLA centre. Man tenka garbė tuose minėjimuo
se dalyvauti ir matyti, kaip elegantiškai šeimininkavo 
SLA sekretorė Genevieve Meiliūnas, tikinant SLA 99 ’ 
moterų kuopos narėms..

Kaip Susivienijimo prezidentas, atstovauja orga- ro:-pirmąjį susitikimą 
nizacijai, santykiaujant su kitomis lietuviškomis orga- • “Bangos” komanda laimėjo prieš 
nizacijomis, bei su Amerikos fedėralinės ir valstijų val-1 Leningrado ‘Volna” kolektyvą 
džių bei visuomenės sluoksnių atstovais- Kadangi tar- 73 SauSi°J:6. d‘ kaun;et^ 
nyba ar susidariusios aplinkybės man neleisdavo visuo- fj1 i =■ 
met asmeniškai konferencijose ir- kongresuc^e dalyyąjį-.^ v^nozmsy.io Kūrybos Paroda 
ti, tai bent raštu, SLA vardu, tokių konferencijų rengė-į Pažymint Justino Viėnožinski.y 
jus pasveikindavau—* i-ginmno,.100-sias/'ųįeunes'••įjetu-

Kaip žinia, šalia pareigų Amerikos Lietuvių Tary- vos dailėsmuziejuje surengta jo 
bos centro valdyboje, dar emu Amerikos Uetuviu Ta?*-. aprėpti kone j0 Daii. 
tinės Sandaros C. V. vicepirmininko pareigas. Šios or-; kuris nėrd gaUslls: ruošiant 
ganizacijos visuomet buvo Susivienijimui draugingos, kiek galima išsamesnį dailininko 
Jų narių tarpe yra nemaža ir SLA žmonių.. . .... .* kūryboskatalogą, surasta 250 ta-

Jau per 50 metų vadovaudamas Pitttsburgho lietu- : py°os darbų, raižinių ir piešmų.
... , ... . n i i -i -j-- 1 J. Vienožinskio kūriniai isblas-™ radijo valandėlei su žmona Gertruda, nepraleidžia- ■ kyt. resp!lbllkos mrzie. 

me progos išgarsinti Susivienijimą klausytojams; prog- .į kultūros įstaigų, privačiuose 
ramos klauso: West Virginija, vakarų Pennsylvanijos;dailės rinkiniuose’ 
ir. Ohio valstijų lietuviai. I Po Pirmojo pasaulinio karo -J-

SLA raštinėje su sekretore Genevieve Meiliūnas Vienožinskis įsijungė į Lietuvos 
sutarėm, kad spausdinti “Seimo Darbų Knygą” ir drau-! ^YnSyA^lSFm' 
ge peržiūrėjome knygoje spausdinamus raportus-^ Su Įkuna‘įa'imo meno mokykla. ; 
Piildomosios Tarybos nariais aptarėme ir paruošėme j Brandžiausi J. Vienožinskio j 
seimo darbotvarkę ir eigą. ! peizažai: Bobų vasara, — 1926, |

Mūsų draugų, ar tai būtų lietuvių ar kitataučių pa- Lietuviška sodyba, 1927, Medžiai | 
tarimų dėka, pastebėjau, kad musų šimtametis Šalvie-. krantė, Uetin& diena> | 
njjimas turi gerą vardą ir reputaciją— i _ visi 1928 m.

Švęsdamas savo šimtmeti, SLA tikrai šiame kraš-- 
te įsipilietino. Savo darbais, pašalpomis ir atgarsiu į 
Amerikos lietuviams neša garbę. 1.

Šio seimo rengimo komisijai Chicagoj reiškiu gilią į 
ir nuoširdžią padėką. Tikiu, kad seimo delegatai ir sve
čiai pajus chicagiečių nuošrdumą ir vaišingumą, ku- 

(Nekelta į 6-tą psl.)

Tad nenuostabu, kad Susivienijimas yra Amerikos! 
Lietuvų Tarybos — Alto — kūrinys. .. Su pasįgerėjimu 
galiu viešai parekšti, kad SLA per pastaruosius 46-rius 
metus liko ištikimas Lietuvos nepriklausomybės idealui 
ir lojaliai palaikė ALTą visose jo pastangose atgauti 
Lietuvai neprikausomybę. Mums kitaip pasielgti būtų 
steigėjų siekimų išdavimas-

Nuo praeito $LA Seimo ALTo direktorių suvažia-’

Moterų' Krepšinio Turnyras
Kaune TSRS pirmosios lyges 

moterų krepšinio čempionato pa
jėgiausių šešių komandų turny-

Kauno

— Dr. Jonas Labanauskas, bai- 
i gęs Čikagos gydytojų kolegiją ir 
atlikęs dviejų metų mtemo dar
bą Rosli Presbiterian Memorial 
ligoninėje, stojo dirbti šv. Kry

žiaus, ligoninėje kaulų ir kremz
lių nusinešiejimo darbą.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckaa

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS 

(1885 — 1891)

I 
TABOGA 

(Tęsinys)
P. atidavė Gogeno žinion gana erdvią dirbtu 

vę, kurią jis turi buvusiuose dvaro rūmuose, Le- 
žaveno vietoje, miškuotoje aukšumoje anapus 
bažnyčios. Gogenas dabar dažnai ten pasuka, su
sitrumpindamas kelią, takučiu tarp aptru{įėju
sių akmens s«enų ir paparčių. Dirbtuvė, apšvies
ta ddžiuliu1 langu, apaugusi kaštonais ir tuopo
mis. Graži liepų alėja veda prie vieškelio. Goge
nas dirba č>a tykumoje.

Rugsėjis ... Spalis6 “Dienos slenka viena po 
kitos taip vienodai, kad vėl negaliu tau papa^a- 
Uo*i nieko, ko tu jau nežinotum.’* Šiltesnis metų 
dailei. Dekoruodamas keraminę vazą su biota- 
niška scena, j’s ją ‘Tintenina** — personažų, me
džių ir f< rrrras tapo nedidelėm lygių s -d 
vų dėrnčin r gri v.tai apibrėžia, paryškina auk

su jų kontūrus.
’SIEOrUĮSEJ ‘feOBZied OiąntdnlU UHErRUSOnfBA

(Ši vaza dabar priklauso Briuselio Meno ir 
istorijos muziejui. Jos reikšmę Gogenas meninėje 
raidoje iškėlė Merete Bodelsen savo knygoje The 
missing Link in Gauguin’s Cloisonism (“Trūk
stamoji grandis Gogeno kluazonizme”).

Maždaug tuo pačiu laiku j*s atlieka aliejumi 
Į drobę, kuri ženklina aiškią pažangą jo pasirink- 
(tame kely; jis pavaizdavęs joje profiliu Šarlį La- 

valj. — atvykusį paskui ji i Paryžių. — žvelgian- 
• ti pro pensne Į vaisius, padėtus ant stalo šalia 
puodynės. Dar niekad Gogenas nebuvo taip toli 
pasinešęs sintezės kryptimi. Jo paveikslas, kū
nam jis panaudojo asimetrini komponavimo bū
dą. taip mėgstamą Edgardo Dega (drobės kraš
te Lavalio veidas perkirstas vertikaliai pusiau), 
daro didelį dekoratyvinį efektą Edgarui Dega 
(arba Polh“ Sezanui: šito natiurmorto vaisiai 
grynai sezoniški, tvirti), Gogenas dabar daug 
artimesnis, negu Kamiliu> Pisaro.

Jis. beje, nuolat bendrauja su Dega, kuris 
užeidinėia pas ii. arba jiedu susitinka ‘ Nuvėl 
Aten” kavinėje. Savo vaidus IHepe praėjusią 
vasarą abu užmiršo. Tarp kitko, jiedviem vėl su
artėti butų užtekę, jau to, kad vienas ir antras 
maža tejaučia pagarbos divizionizmui. ’ Buvu
sioji ipresionistų grupė dabar pasidaliusi į be- 

: boik priešiškas stovyklas. Gogenas, kurio pres
tižas paūgė.jo-ir-• kuris žino, kad Jo klausomasi,

nesiliauja puldinėti kategorišku tonu “taškuo
tojus”. *

Pisaro šėlsta ant jo. “Reikia pripažinti, — 
konstatuoja jis su apmaudu, —kad Gogenas ga
lų gale įgijo didelę įtaką. Tai iš tikrųjų sunkaus 
ir nuopelningo darbo rezultatas- Sektantinėje 
dailėje?.... Žinoma! Ei tu, biržininke!”

“Biržininkas” kartais pietauja tik kas tre
čią dieną. Brakmonas tebesistengia jam padėti: 
paima keletą jo drobių parodyti mėgėjams, ta
čiau nieko nepesa. Gogeno landžiojimas pas pa- 
vekslų pirklius irgi neduoda jokių vaisių. “Pa
klausk Šufenekerį, kokia dailininkų nuomo
nė apie mano tapybą, — rašo jis Metai. — Ir vis 
tiek nieko.”

Gogeno sveikata ne per geriausia. Sloga, 
greit susikomplikavusi tonsiiių uždegimu, atve
da tapytoj'ą į ligoninę. Jis išbūna joje 27 dienas. 
Dvidešimt septynias dienas, kurios yra kaip ir 
“stabtelėjimas*’, bet karščiuojančiam Gogenui 
sukasi galvoje juodžiausios mntys.

“Gal tu manai, kad naktimis ligoninėje man 
būdavo linksma galvoti apie tai. kokia vienatvė 
mane supa! — barasi jis ant Mėtos. —Mano šir
dyje prisikaupė tiek tulžies, kad jei tu dabar 
atvyktumei (norėčiau pabūti su Kloviu porą va
landų), tai tikrai, manau, tavęs nepnimčiau ar
ba priimčiau tik su piktumu. Tu turi namų židi
nį ir beveik užtikrintą kasdieninį juodos duonos 

kepalą — turėk juos ir brangink. Tai rojus, pa
lyginti su....”

Išėjus iš ligoninės, jam nebuvo kitos išei
ties, kaip įkeisti lombarde savo daiktus ir grįž
ti pas Šaple lipdyti vazų, kurių niekas nepa
geidauja.

“Aš pažinau didžiausią vargą— — rašė 
vėliau Gogenas sąsiuvinyje — skirtame savo 
dukteriai Alinai. —Tai niekis arba beveik nie- 
nis. Su tuo apsipi-anti ir, turėdamas valios, ga
lų gale iš to juokiesi. Tik baisu, kad tas tau 
kliudo dirbti, vystyti savo protinius sugebėji
mus.... Tiesa, užtat kančios stimuliuoja genia)- 
lumą. Betgi nereikia jų per daug, šiaip jos ta
ve žudo— Būdamas labai išdidus, aš pagaliau 
gavau* daug enęrgijos. o kad turėčiau valios, 
Įtemdavau valią.

Šalta. Sninga. Kainais Monmartro gatvėse 
suitinki Gogeną drauge su neaukštu, kresnu 
vyriškiu, lieso veido, apžėl«sio rusva barzda, ku
ris apsisiautęs ožkenos kailinukais, su triušine 
kepure ant galvos,, eina šalia io susijaudinęs, 
mostaguodamas rankon R.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAfTi 'NAUJIENOS'-

4—Naujiems. Chicago, Situniay, July 26. 1986
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Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

•Al’ ai® “Lietuvos Aid

let: 562-2727 arba 562-2723

6955 So. Campbell,
TEL. 233-A554

;o, Illinois 60629

TeieE 778-5374 -

Jurgis Savickas

Janina Narūne
JURGIS SAVICKAS

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties,

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YBĮ: AKIŲ LIGOS 

1921 West 103rd Stre®i 
V i laidos ps i susitarimą

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«btche«*r Community kliniką 

Medidnoe direiaoriu*

1534 S. Manheim RdL. WeMcbemr, 1IL 
VALANDOS: 3—0 darbo di^nAmią

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkau 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

* ti tnlriu nzlrpRii’

I III i L

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
girtis venų išsiplėtimo hemo, 
reidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, UL 60629 
Tek; 585-2802

ER. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA* 

’ KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL Tek 737-5143 
Tikrina akla. Pritaiko akiniu 

ir "contact lenses7'.

Florida

etlao t»l«Ianas: /76-2MO, 
ftanaenciiM t*I«f.: 448-5543

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 West 63rd Street

Valandos; an trad. 1—4 popiet,

Aikštes automobiliams pastatyti

CAREERS WITH A FUTURj

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

i

SOPHIE BARČUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIVtdtjii — Aldona Dauku*

Cicero, Illinois
South 50th Avenue

•fonas — 652-1003

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telct 778-1543 I r

II
E
E

PERK KAUSTYMAI

Apdraustai parkravstymas
# [vairiu atstumu.

I ANTANAS VILIMAS
Į Tek 376-1882 ar 376-5Wf

■ i ■—i^—i

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo &30 iki 9:30 raL ryto.

— Stoties W0PA - 1490 AM 
tran»liuojamo» ii mūšy stvdiĮ 

Marquatte Park*.

Laldlm^i — Pilna apdrav^t 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maater Charge 
ir VISA kortele*.

5L 4ERĖNAS. TeL 925-80^3

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
31. Petersburg, Fla. 337IQ 

Tel (813) 321-4200

Elektroniniai Ryšininkai

Pirmosios respublikoje kom
piuterio valdomos vietinės auto
matinės telefono stotys pradėjo • 
veikti Vilkaviškyje ir Druskinin
kuose. Šios stotys pagamintos Ry
tų Vokietijoje.

Šiemet bus paleista elektroni
nės skaičiavimo mašinos valdo
ma telefono stotis Šiauliuose-

Kinorama
Tradicinė jaunųjų kino žiūro

vu šventė kinorama “Jaunyste” 
šiemet surengta Skuodo rajone. 
Buvo rodomi maįjęsvaaūjieji Lie. 
tuvos kino studijos filmai: šešio
likmečiai, Elektroninė senelė, 
Nakties paklydėliai. Didelį su-1 
sidomėjimą sukėlė režisieriai-----
Šilinio dokumentinė juosia “Ran
das”.

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 AVI 
Bridgeview. IL 60455 

Tel 598-9400

(Tęsinys)
Norėdami išvengti visokiu ke

lionės netikėtumų ir kliūčių, jie 
nusprendė laikytis arčiau gam
tos, atokiau nuo žmonių, nerei- 

imu ir pan.
Kad nei'pželti plaukais, jauni

kaičiai sustodavo prie kūdros ar 
ežerėlio ir, panaudodami van
dens paviršių lyg veidrodį, nu
siskųsdavo barzdas ir ūsus-

Štai pasidėję maišą su laimė
tais dievukais, jiedu ramiai ruo-! 
sėsi atlikti savo tualetą.

u». p ’Nuotykis prie kūdros. Tik. stai-
ga, lyg iš žemės išdygo du pie
menys, kitame kūdros krašte.

— O ką jūs čia :šdarinėjate, 
a? — klausia vienas paaugusius 
bernaitis.

— Ką jie ten terboj turi? smal 
savo ir kitas, nukreioes žvilgsni 
i gulinti maiša.

Kad vaikai nesuprastų, Petras 
kreipės4 į Jurgį prancūziškai, įs
pėdamas. iog piemenys gali juos 
įskųsti ūkininkams dėl surankio. 
m dievukų: juk tai jų šventy- 
bėd

i

Jnrgis tk rrūrktclėji Petrui ir 
a pat 1 įbai rimtai pasakė pie

menims:
— Me< esam'* prancūzai iš Pa

ryžiaus. Kai mums patinka tokie 
vaikai, kaip jūs. tai juos pasigau- 
name ir vežame i Paryžių

Sul'g tais žodžiais va’kai paši
no bėg:i. Bematant jie išnyko, 
f j u č’a nebūtų buvę. Smalsuo 
i buvo įtikinti, jog du neblogai

AND LOAN ASSOCIATION

IO 6^C'-!F9 4VENUE 

CHICAGO. IL 6CC32 
PHONE 254-4470 

skilo ir gyva* reikalas pažinti 
lietuvių kalbą. Kalbininkas ir 

| netuvių rašytinės kalbos tėvas 
I prof. Jonas Jablonskis ruošė pir
mąją lietuvų kalbo_> gramatiką, 

■ kun buvo išleista J. Kriaušaičio 
i slapyvardžiu.

Mūsų kalbos turtingumu ir gro 
i žiu gyvai domėjosi Jurgis Sa
vickis. siekdamas <avo tautos kai Į r 

: ba tobulai išmokti, juo labiau-( 
kad jis mekėsi gimnazijoje rusų 

, kalba: mūsų g'mtoji kalba buvo 
i uždrausta. Tik po didelio moks- 
i kiviu pasipriešinime buvo leista 
1 t.kybą dėstyti savąja kalba. Tuo> 
lieku nebuvo kur mokytis lietu- 

I viškai skaityti ir rašyti. Tik slap
tai gmpėmis jaunieji mokėsi pri. 
Vaciuose namuose, statydami į 

i pavoju save ir buto šeiminin- 
I kus... Pakilusia nuotaika, stu- 
j dentai ir moksieiviai talktninka- 
Į vo kalbininkams. Jie vaikštinė
davo po kaimus, užrašinėdami 
vietovardžius. įvairias tarmes, 
kaimiečiu išsireiškimus Pats pro 
fesorius Jablonskis mėgdavo kiek 

l vieną pasitaikiusia proga pašne. 
( knti kaimo žmones, išgirsti ori- 
ginalią, gyvą liaudies kalbą.

Puziniškyje, beviešinčių kal
bos autoritetų aplinkoje Jurgis 
S. ne tik save kelionės įspūdžius 
galėjo rašyti, bet turėjo galimy-j 
bės ir kalbos mokslą tobulinti, 
matydamas kasdien rašytoją 
Gabrielę Petkevičiūtę.

Bet artėjo mokslo metu laikas, 
kuris šaukė jaunuolius ruoštis į 
kelionę, dabar jau tolimą: į Ru- 

Į rijos didmiesčius.

apsirengę, dailūs prancūzai ne
suprantama kalba kalbasi, vaikus 
gaudo- ir vežasi kur... Taigi, nuc 
tokių žmonių tik bėk kuo to
liausia!
Smagiai nusijuokė mūsų “pran

cūzai”, džiaugėsi, greit atsikratę | 
smalsių piemenų. Pabaigę savo 
tualetą jie nužingsniavo toliau 
šventosios Žemaitijos takais ir 
vieškeliais.

Labai pavargo kojos... A:sisėdę 
aut akmens, jie tarės’, kai reikė
tų kelionę jau baigti, juo labiau, 
kad ir batai buvo likę, kaip ir, be 
padų..., o ir našta nebuvo leng
va. Tad, pernakvoję ūkininke 
klojime, ašrelei auštant, ankstį 
.'■ytą pavargėliai patraukė namų 
linkui.

Gerokai nudegę, saulės ir vėjo 
nugairinti, su nuotraukomis ir 
laimėtais dievukais (kurie lankė 
>avo vietos Šiaulių etnografinia
me muziejuje), giedra nuotaika 
grįžo ekskursantai Į Puziniškį.

Vėl Puziniškyje. Čia juos visi -
širdingai Į dė Ipolitas Barauskas ne vien sa

vo gimi'naičiui buvo ištiesės pa- 
galbos ranką.

(Bus daugiau)

JURGIS MASKVOJE

kva. o Petras į Petrapilį. Mask
voje gyveno Jurgio Saviškio dė
dė, Ipolitas Barauskas, Sofijos 
Barauskaitės - Savickienės, Jur
gio motinos tikras brolis. Jis tais 
ramiais prieškariniais laikais bu
vo turtingas (vėliau neprixlauso 
moję Lietuvoje jis buvo Kauno 
aotaru).

Anot P. Narutavičiaus, jis tu-J 
įėjo dideli liuksusinį butą, ku
riame Jurgis gavo kambarį su ap 
tarnavimu ir puikiu maistu- Lai
mingai apsigyvenęs pas savo dė
tie. jis buvo vienas geriausiu Mas
kvos gimnazijos auklėtinių aštun. j 
toje — paskutinėje klasėje. De- 1

džiaugsmingai sutiko, 
sveikino- Džiaugėsi ir Fetkevi-Į 
čiūtė, apžiūrinėdama originalius 
liaudies meno kurmius. Ji ragi
no juodu aprašyti savo keliones 
įspūdžius.

Puziniškis, kaip sakyta, buvo j 
vieta, kur tuo metu klestėjo lie
tuvių kultūrinė vekla. Tenai pat ,

iro-Televizija ilgainiui gal p 
dys ir naudingu dalyku. Ji išnio 
kins žmones atydžiau klausytis, 

iau kalbėti patiems.

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*** £M£PT WHEN HI'S 
dfi/VlNG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. " 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

EVEN ON THE

THE DANGER OF 
THROWN OUT 0

wn A S ■- s .

iFING

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

*M0W DO SEAT IELTX 
1^55 ~0 mnOT YČU 
IN AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE
YSTTUTĖ FOR SAFE!

UVINE, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY

AGAINST

i
fI

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

II

i

J

GAIDAS - DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-COND111ONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I 
4

1

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU i U.HOBIUAMS PASTATUI

i t

— iVANCE Ku.,hRAL HOME

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

Cheracoi D
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PR RSCRIPTIŪN!

1424 South 50 th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tek: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIĄ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

I.ACKAWICZ

livių. Direktoriai

2424 West h Street — Tel. RE 7-1213

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
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[aus redaktoriai

skubiai įbėga uždusęs 
ir kreipiasi į stovintį už

išgeria, vėl sunkiai kvepuo

ŪSAI IR BARZDA BUVO VYRIŠKUMO PAŽIMYS
Žmonijos istorijoje ilgus am

žius ūsai ir barzda buvo vyriš
kį veido papuošalas, vyriškumo 
pažymys. Senovės badvnėje ūsų 
bei barzdos skutimas, buvo laiko
mas nusidėjimu; veidą skuto tik 
vargai. Iki Aleksandro Didžiojo 
joks graikas karys, barzdos nes
kirto, tk šis karo vadas įsakė savo 
kariams nuriskUsti barzdas, kad., 
priešai negalėtų jų už barzdų 
tampyti. .4

tik
užleisdavo ilgas barzdas, bet 
if gražiai prižiūrėdavo bei 
Žydavo.' Egįptiėčiąij tiesa, barz
das skusdavo ir želti joms Jeisda-

tik reikšdami gedulą. Seno.

da-

dom.
Viduramžių germanai nusisku- 

twsį žmogų laikydavo vergu, o 
laisvas jų tarpe žmogus papuoš
davo savo veidą stambiais ūsais 
ir plačia barzda.

Skutimcsi niūrią Europoje pir
mieji įskiepijo prancūzai. Buvo 
laikotarpis, kai Anglijoje ir Pran. 
cūzijoje užželdinę barzdą turėjo 
mokėti valdžiai nemenką moky
tį. Rusų imperatorius Petras I 
prievartos keliu privertė bajc- 
itis nusiskusti. Nehitsiskutę tu- 
fėjb-i iždą mokėti pabaudą, atsiž
velgiant į barzdos ilgumą. Juo 
didesnė buvo barzda, juo dides
nis buvo ir mokestis

— Dar vieną, nes bus negerai’.. Į 
Už baro stovintis jam pripila 

dar vieną ir, pagaliau, klausia:
— Kas tamstai negerai gali < 

būti?...

Svečias pakelia taurelę, pažiū- • 
ri į ją ir išgeria. Po te sako: '

— Ne man bus negerai, bet 
tągistai. Nes aš neturiu kuo už
simokėti.

' * * •
Paguoda

— Pone, — sako tarnaitė savo 
šeimininkui, — vėl atėjo tas žmo 
gus su sąskaita.

— Pasakyk jam, kad aš išėjau 
į turtingo žmogaus laidotuves, 
kur gausiu palikimą. Jis su ta 
srskaita jau kelintą kartą ateina, 
tai jam tikrai jau reikia kokios 
nors paguodos.

Nuo 18 šimtmečio barzdos ir 
ūsai' vis dažniau jau nebepuošia 
vyrų veidų. Nors dart šio šimt
mečio ptadžids vyrai negalėdavo

sūlmonų tikybos išpažintojai dau 
gumoje xdsada buvo puošnia bar 
žda pasipuošę. Ir m,ūsų dainose 
sakoma ‘lietuviai barzdočiai ’ ir1 savęs įsfvaizdlieti bė ūsų. Ir jo- 
savus Lietuvos didžiuosius kuni- 
gšikščius irgi “ vaizduojamės su 
ilgesnėm ar trumpesnės- barz-

kiai merginai nebuvo malonu 
toki: vyrą bučiuoti.

Receptas
Gydytojas:
— Gerbiamoji, jūsų vyrui rei

kia absoliutaus poilsio. Ir jokio 
nervinimosi.

— Viskas aišku. O man reikia 
naujo apsiausto.

Iš karkiamas daina sruvena, 
Verkšlenanti “Good night Irene’
Ir baisiai biedną kūną mano
Kažinkur išspiria tolyn.

Ir griebia kažkoks keistas ūpas. 
Kur pasikart — nebežinai,

Dažytos šviesiai raudonai.

Ir eini avenue ir courtais, 
Ir kažką kalbant švelniai.

Širdis šilta kap kailiniai. »

Ir taip slenki, o tarti noris: 
Miela, čia gera ir ramu. 
Kol dar neišvežė gfaborraš, 
Storai ištepęs balžamū.

Eini pro krautuves ir kiną: 
Paveiksluos kaunąs katinai. 
Nespėja —- širdį kas kankina, 
Nei daktarai, nei rabinai--

Gervių Barti

— Žinoma, 
tu, Jonuk, tai 
tinka

' — Nei 
jei jau'

— Nei
jei jau'reikės visą'5^vęiįfmą eiti 
bažnyčioj tai aš"hi^|6tt,"kąd-geč; 
r jau -kiĮtu| baria,; negu būtLyisą. 
laika baramam^

POLICE

riau

= Intelektaialu - Pyšnękesys 
>>> - j-.

a —; Koks skirtumas tarp kole- 
Wos h? nervu Bgonirfes? l
^vienas. T.
•— LAbai’dideTis'lifrtuiiibš,’^-4 
įsakė antrasis- ^iNprint' išeiti 
5 nervų ligoninės, joje esantis 
tjri parodyti aiStią pažangą.

Mieste -

w Vairuotoja, kuris važiuoja vien 
wusio. eismo gatve priešinga nu
rodytai krypčiai, sustabdo poli- 
trininkas: J
*— Ar jūs žinot, kur jūs 
auojate šia kryptimi?
X — Nežinau, bet manau, 
^u būsiu pavėlavęs; mat, 
£u važiuoja atgal... 
*- # ♦ #
* Priežastis

•va

kad 
visi

0 groja mašinos blue tango, 
, Ir verkia vis “good night Irene’’

Atilsį Valerijono (— aiškino toliau Tėvas. Reikia 
Juos galima 

! tas Leonardas Gcgiel būtų iki Į kompiuteriu atmušti. Juos rei- 
j šios dienos buvęs IjA redakcine^ Į<ja- parduoti, kad būtų reikalin- 
i kolegijos narys, jeigu p. Šimkų- g0 pinigo, Visa nelaimė, kad “Se. 
k vienė nebūtų jo pirmą dieną pa- I nelių Balso’" šėrų niekas neper-! 
I žilius ir iš redakcines taryoos ka. Iždininkė prasitarė, kad pi-J 
I išprašius. Išprašytas buvo man- uigų daugiau nebegrąžins. Būsi-.

mas redaktorius pareiškė: ‘‘Sene. I 
I liųBalsas” greičiau išeis tuščias 
negu leis bendradarbiams varto- , 
ti slapyvardes. Pasitaiko strains-’’ 
niu, kad būtinai turi būti pasi- • Ntkvadas Vaikas
rašyti slapyvardžiu. Yra ateit.-} Msža žaidžia kamba,
ta^kad be stapjvardw ne- ,eneIė) Kaj p0
jai. Bet kai Jie pasakė kad sla- ftofina įeina ; fcam.
pyvardziu nebus, tai lakrasns . • • w ... , ' ' , .x , i bari, mergaite staiga -pradeda įseis baltas. Iki šio meto nieko • 
neišėjo, bet dabar, kai šėrų jau-

— Amžiną
Šimkaus iš Švenčionių jį iškvies- Į pardavinėti šėrus. Arba prasmegt skradžiai žemyn.

į* "3*z ■** ‘ •i*'* ' v .

kast W^&delicd roiėstčt sulaužė - buvo išteisintas-
.-koją itAeĮįęgrama'Jdąusia pažjs-^ Jį gynęs advokatas
tarno gydytojo,--ką*-lv.ri daryti?. <ayo klijentą bylos laimėjimu. Iš- 
Gydytojak iš telegramos turinio teisintasis tuo labai džiaugdama- 
negalėdamas suprasti, koks yrafl sis daą kartą kreipėsi į teisėją: 
kojos-.įlūžimas, taip pat telegra
ma . teiraujasi:
' — Prašau skubiai pranešti, ku 

rio>je vietoje koja buvo sulaužy
ta?

Į tai ateina atsakymas:
— Prffe pašto įstaigos, kai bu

vau nuėjęs- pašto ženklų nusi
pirkti. 5 A

Ir nieko naujo, —karSąsalta, 
l Ir fabrike t 

-namuose
JTu velniui dūšią užrašai.

balto

Į dagiai. Norėta ji pasiųsti į naa- i 
| jai organizuojamą ir plačiai gar- Į 
: sinamą Market Parko gyvyoę, 

bet redaktorius visą reikalą su
prato ir savo duris laiku uzoaie. 
Neleido ne žingsnio per slenkstį 
peržengti. .

— lai kur jis dingo? — pa
klausė Maikis-

— Jis niekur nedingo, — at
sakė Tėvas. Jis yra apsukrus žmo 
gus. Jis moka eilerascius lasyti, j niekas neperka, tai sudėti pinl- 
Rašo ne vien lietuviškai, bet ir | gaį pastūmėti reikalą pirmyn.

— Tai kiek pinigo jau sudėta? .
— Kamoje jau yra 32.541. Jeigu ; 

nes, bet skiemenis ir kirčius, jam ; pinigų negražins, tai jau galima 
beveik lengviau lenkiškai eiie- j pradėti naudoti kompiuterį. Iž-1

1 raštį parašyti, negu lietuviškai. Į dininkei pranešus, kad kompiu- į 
Lenkiškai gražiau" skamba, jio j tėriu atmušim, tai šėrų daugiau 
negali užmušti durti Mžkntimo. j rfereikės. Reikalas gali nusitęsti, !
Iki šio meto niekas jam durų ! l ai-seneliai sugrįš iš atostogų. Jie"' 
neužkirto, o dabar jis nėtiivišKu | gaji vįsa reikalą kitaip paveikti, ■ 
Kirčio negali pritaikyti- Durų uz .! __ baigė Tėvas-

I lenkiškai. Lenkiškai labai gerai J 
sveikino J moka. Jis suderino ne vien gaiu- !

‘Aš pasižadu Tamstai, Pone 
Teisėjau, kad ateityje; nieko pa
našaus nebeatsitiks.

Nėra Skambučio

Saliūnas

llvvmodo artistė Dką Grtįenine 
buvo paklausta: •! 1

— Kada 'tamsta atVykaį’Mung- 
tirtėš Valstijas?
Susijaudrnnsi artistė atsakė, jog 

1490 metais, vietoje 1040.
Egzaminuotoj ?.s nusišypsojo ir 

pasakė •
-r jeigu būtumėt palaukę dar. 

porą metų, tab būtumėt galėję, 
atvykti drauge šujKpIumbu... .

Tuščias Pavydas

Žmona, krepdainasi į i’yrą: Pa
rodyk man tą laišką. Tą. kurį? 
turi rankoje. "Aš iš
matau, kad jis yra moters rašy-' 
tas... Ir tu išbalai, kai ji perskai- > 
tei... J

Vyras: — Ir tu norėtumei, kad , 
aš neišbalčiau Juk įai via tavo’ 
siuvėjos sąskaita.

* * *
Pažadas Teisėjui

Maišelis buvo teisiamas už kai
myno namo padegimą. Kadangi 

Vienas pilietis^ gyvenęs ato prieš ji buvo mažai įrodymų, jis

•Teisėjas: — Tris sykius buvai 
fSrląūžęs. nakties metu į tą pačią 
etrabužių krautuvę.

Kaltinamasis: — Taip penas 
teisėjau, bet pavogiau tik vieną 
kartą. Tai buvo suknelė mano 
žmonai-.. Kitus du kartus turė
jau mainyti, nes jai nepatiko.

* ♦ *
Sulaužyto Koja

Mergino kviečia draugę i ves 
tu ves-

— Brangioji, gyvenų aš penk
tame aukšte, skambutis neveikia. 
Todėl tu atvažiavusi padaužyk 
duris keliu.

— Kode! keliu9
J1 — Tu ką, negi tuščiomis

rašysenos • komis atvažiuosi?
* * *

Būtą Buvę Kita p

— Ir ka-p tamstai ne 
taip girtuckliauti. Juk tas 
kia sveikatai.

i — Nieko panašaus. Žiūrėk ir
I sulaukęs šešias dešimt metų aš 
j lesu sveika.^.

— Jeigu tamsta būtum negė
ręs, tai jau seniai būtum sulaukęs 
aštuoniu dešimtu metu.

ran.

| 1X11 IK-gai-l (.A- M - j
1 darymą^ ir veikiu uzKimsimas vi-;

gėda
ken-

są reikalą sugadino. Jo bendra- ] 
keleivis viską metė, grižo pas i 
lenkus ir išėjo į kunigus, o Kai l 
Gogiel grįžo pas lenkus, tai pa
sodino jį i ■ panoramą“, 'lai pars 
rimčiausias lenkų žurnalas, a ei- Į 
gu ne Jaruzelskis, tai jis pats bū- j 
tų pasu inkęs Londone leidžiamą} 
lenkišką •’kultūrą”, bet dabar ( 
pasirinko "Panoramą'’, kurį gan? 
leisti jam grįžti į Vilnių, o gal, 
net ir į Švenčionėlius. — vis dar 
aiškino Tėvas.

— O kodėl jis norėtų grįžti į 
Lenkiją?

— lai lietuvškos lenkiško* gar- 
bės klausimas. Tai spyios ant 
burnos užsidėjimas. Kai užside
da spyrą ant lupų, tai gali grizli, 
nes nepra-ižioja, ko nereikia. Zi
nai, paleista* žodis nebegrįžta. 
Nei jį sugausi, nei ji sustabdysi. • i 
Jis sukinėjasi, kai štarukas, apie | 
duobės urvą.

— Ar jis su spym vaikščioja?
— Ne, jam atsitiko nelaimė 

Turėjo jam spyrą užkalti ant lu
pų. bet ji* staigiai pasisuko ir 
spyrą uždėjo iš kitos šnekamos 
puse*. Blogiausia, kad Brighton j 
parko lietuvių festivalyje fotog- ‘ 
rafas tuojau mitiauke nuotrauka, j 
o čia pat D 
ris į b 
nuotrai 
.'as fest

garsiai verkti. .
— Kas atsitiko? Kodėl tu ver-

' ki9 -■ išdgar.dusi. klausia moti-į 
na. •

—-.Aš nugriuva.ų nuo kėdės, 
fflamyt, ir man labai skaudėjo!

— Bet kodėl tu tuomet never
kei, kaį tau skaudėjo?

— Nes senelė yra kurčia ir vis- 
tiek neišgirstų.

* * * I
; Ilgos Pamaldos

Vyrąs sėlėįnadienio rytmety į j
išėjo pamaldų bažnyčią. Grįž-JvaiZ uok 
ta piriiiadieriKi vakare. Įsiutusi

. žmona pasiti^^ jį griežtu klau
simu :

— Kaip? — tik dabar iš baž- 
; nyčios? Gal tu man pasakysi, kad ■ 
pamaldos taip ilgai užtruko?!... ’

": — Žinoma, mano brangioji' Aš
kaip tik pataikiau į 40 valandų ką — draugui, o lūpas — myli

majai.
} Trys dalykai auga be lietaus; 
procentai, mergaitė ii skolds.

Vyrąa ir žmona — vienas kla
nas, bet, deja, dvi kišenės.

Tokio Negalėjo Pakęsti

— Kodėl tu nutraukei sužadė
tuves su tuo savo mokytoju?

— Aš daugiau negalėjau pa
kęsti jo kvailo būdė. Kai- aš ne- 
atėjau kartą į pasimatymą — įsi- 

. ------- — .—’ — jis pareikalavo,
kad ašūš tėvų jam atneščiau pa
siteisinimo rasta.

Japonu . Priežodžiai

Velnias viską . paima, pali-ka 
< žmoną.
Atisį atk’šk kiekvieha.nl, rčfi-

ki
.v;

vetkslu. 
redakcij 
švenčioi 
lą, bet n 
piutens

ivo kompiuterio ku- Į 
’kiliules atmuša šimtus 
j. į keliolika minučių vi 
alls stebėjosi naujai pa-i 
avusio redaktciiaux pa-; 
Ylaiketparko gyvyoej 
planavo sulieaivejusi

o jokio r ei kolų. Km<i 
greitai atmušė lapą.

lai ir svariai. .
— Jeigu jau koinpiriteri* tarp 

greitai ir švariai atmuša kopijas, 
lai “Seneliu Balsą"’ galėtų spaus-praktika.

Taip atrodo, bet neišeina,

« * *
Labai Paprasta

— Ar gali man paaiškinti, ką 
reiškia vedybos?

Į — Žinoma. Matai, tau truputį 
apssiuka galva, tu nuperki žie
dą. tu duodi mergaitei savo var
dą. Ir po to pasijunti, kad esi pa
kliuvęs į kilpą. Ir kad... esi jau 
vedęs.

Sakoma, jog pirmutinė aptie
kti Lietuvoje buvo atidaryta 
1596 metais. Gali būti ir taip- 
Let žmonės naudojo nuo seniau 

iu laikų visokias žoleles ir šok- 
. elos kaipo “vaistas" ir “aptie-. 
tos” buvo kiekvienoj sodyboj. I

O k.aikurie mano kaimynai i 
!nr ir šiandie pasekmingai gydo-, 
i t ejem devvnetiom.,. |

‘ i
Čikagos universitetas įsteigė 

kimokas, kaip išgyventi 100 me- 
'ų la.imngai. įvairūs specialistai 
.’škins apie sveikatos apsaugoji- 
ią. santykius su kitais žmonė- 
nis ir geros nuotaikos palatky- 
ną.

Bet nei vienam “studentui" 
iieb"> išduota raštiška garantija, 
knd jis išgyvens visą š mtmetį.

Vaikais būdami, mes išmoksta
me kalbėti bet tylėti neišmoks
tame ne. ir suaugę.

Derink raci jos gehau paleiįžia 

devynis kaltus, negu nubaudžia 
vieną nekaltą. Komu lustai ‘^rc- 
Ictarijate diktatūroje“ sunaikina -----
šimtą nekaltų, hegu vieną kaltą 2 — 
paleidžia, į

Imant pilietybes popierius, Ho-

Jeigu svetima karvė vžklystr. 
į anglo pievas, jis sai kia savo 
žmoną padėti :šva:y;; ą'gj vt h.

/
Škotas daug p’.rkiiskA’sn-s. Jis 

tuoj sako žmotietii: /
— Meri, kaimynų/karvė mūrų 

pievnj' Greit nešk^kibirą!
- ---- .. P71
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■ i i dūk. iiterį, ė pati pabėgo,
Petras grįžo su mergaitę į Lie

tuvą. Namuose jis prisidėjo pne 
revoliucionierių ir dar įtraukė 
senukus, kad remtų juos. Suži
noję kazokai, sudegino jų sody
bą, o tėvus išvežė į Rusiją. Tuo 
būdu;,Petras Jonaitis ne tik sa
vo gyvenimą sugadino, bet ir vi-: 
siems, kuriuos jis mylėjo atnešė 

, nelaimę.
Jaunystėje jia| C buvo pilnas 

gražių planų: grįžti Į tėviškę, pa
dėti tėvams ir seserims, padėti 
ūkininkams iri t.t. Vedęs, svetim. 
tautę, užmiršo;Įvišus idealus. Li
ko bevalis, rtesistępkdamas save j 
gyvenimo pataisyti.

Rasa Dudėnaitė, 7 kl.

PETRAS JONAITIS — INTE- • paLko jam savo' sugyventą
LIGENTAS PAKLYDĖLIS

Sofija Ivanauskaitė Pšibi
liauskienė naudojo rasWiui Sla- 
pymrdį — Lazdynų Pelėdą. Jos 
g jven nias buvo sunkus ir'var
gingas. Vyras buvo girtuoklis, ku
ris išva. i ivo į Ameriką, leškoda-' 
mas laimės Laimės nerado, vė-l 
liau žuvo. Išvažiuodamas, pali
ko Sofiją rūpintis vaikais, uždirb
ti pragyvenimui.

Savo raštuose L. Pelėda vaiz
davo dvarą ir dvarininku- labai 
neigiamai. Jos tėvas buvo uųsL 
gyvenęs dvarininkas, gyvėno, 
vargingai. ;

“Klaida” yra L. Pelėdos pats 
geriausias kūrinys. Ji mėgo ra- , 
syti pirmuoju asmeniu. Apysad
kos vyriausias veikėjaslyra Pet-Į tONAIČIO PADARY-\
ras Jonaitis. Petto išleido. I
savo pinigus jo išmokslinimui-!
Ne tik jo tėvai išleido daug pi- Į Petro pirmojj klaida buvo, kad , 
nigų, bet taip pat nukentėjo ir vedė rusaitę. Juos skyrė tautybė, 
seserys, nes jų kraitis nebuvo religija, gyvenimo būdas, 
tinkamai paruoštas. Tais laikais, •!' Antroji klaida buvo, kad jis už ' 
jei merginos neturėjo gero krai- miršo Lietuvą, tėvus, seseris ir ] 
čio, negalėjo gauti ir turtingo .vy-. kiek tėvai buvo atsižadėję dėl j 
ro. Petras svajojo, kad baigęs j0. Jis užsimiršo visus savo pa
mokslus atmokės tėvams ir sese.; fa dus. Būdamas dar studentas, 
rims. Bei taip neatsitiko. Gyven-V Petras mokė jaunimą skaityti iri 
damas. Rusijoje, pamilo rusaitę' rašyti. Kai jis sii žmona atvyko į 
ir ją vedė. ĮlJetuvra, jis prikaišiojo'; kaimie-

-- T . , i ' _ ^^olčiams ju tamsuma. Taip, spaudaPo kūne laiko gnzo su žmona' J - - .. .
• t- i i *'"+- , 'buvo atgauta,bet kas turėjo kai-ji-Lietuva aplankyti tėvų. Pagali . =• ’ - . . J v

. , iniecius mokyti skaityti ir rašyti,lietuviškus papročius jaunuosius . - ./ vv.
sekdavo tėvai su tradicijomis. sk^rt‘
Taip tuvo sutiktas ir Petras. Eu-I « “bu™ Petro paroda’ 
^pijaf mūsų tradicijos buvo tie-|r.- ( Petras buvo silpnavalis žmo- 
rššį juokingos. Kai tėvas laimi-ų gus. Gavęs . dėdės palikimą, 
nft^r&lanpusĮ sūnų, ji^reikalavo,! bent pusę-turto galėjo skirti sa- 
kąd Petrjs atneštų iš vežimo šū- f vo kraštui- ar tėvams. Galėjo Į 
niūkūs; Eugenija ištiesė piršti-^ šelpti laikraščius ir knygų spaus- 
riūotą ranką senukui Jonaičiui,! dinimą, Šelpti įsikūrusias Rusi j o-, 
laukdama pabučiavimo.
tuo jos elgesiu'buvo užgautas.

kiek tėvai buvo atsižadėję dėl i r ę’ e -i * _

w

M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

Į patarimrimtis, atliktus po š. Hl.
11. 28 ir prieš spalio 1 .d.

KL. Pasaikykite kaip atsi
lieps tokis sumažinimas ligoni, 

Į nėms sąryšy su . Medicare ga
vėjais (bėneficarais) ? P. K.

ATS. Pažyminy, kad toks 
si'mažinimas neturės 
įtakos''Medlkarės bene£iciaraid> 

kins šokti, dviračių va- j j£e gUiįs ligoninėse* vadina
moj “skiled” senelių nanįuck 
se bei sveikatos agentūros, 
namuose (bume health agen
cies) ii kituose medicinos svei
katos įstaigose, i , .

P. S. Tuo reikalu ž$ūr. AĄ*. 
R P Health Insurance News, 
Springs 1986. ‘ :

Apie sąskaitų apmokėjimą _ .

KL- Malonėkite ' paMkyti ąr:

ms tini mokiniai būna pažanges
ni negu 14.18 metų juu inoliai 
<;iba 9-11 metų vaikai.

Jei tinki rnoky .is kokį nor? 
amatą ar sporto imandrybes, tai 
.-■uaiigę iki 45 m. (ar net ir vyres
ni) vi 
m^čiu

septyniolik- Į

ik-iirnai'.is. Suaugusius labai len Į . i •■va išmok tj plaukti, čiuožti, mo- ( 
dėmius š<

i žinėti, laive bures tvarkyti ir 
pan.

Suaugę žmoni ; ir vyresniojo 
.amžiaus mokiniai vi.-ka greičiau 
supranta ir lengviau išmokstu, 
O išmokę, jie jau nebeužmiršta,

• nes viską grindžia gyvenimiškuo.

f Niekad nėra vėlu ko nors mo
kytis. Ir nei vienas žmogus nėra 
persenas ką nors naujo išmokti. I

Tai patvirtina mokslininkai —
i to klausimo tyrinėtojai.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

VI metai Liepos 30, 19&6, Nr. 9 (312)

Tėvas je lietuviškas organizacijas, leis
ti į aukštąjį mokslą gabius, ne- 

Tėvai negalėjo suprasti, kaip jų turtingus-lietuvius. Jis net leido 
sūnus: galėjo, tokią žmoną išsi-- žmonai surusinti jo pavaidę į 
rinkti. Bet Petrui to į akis.rie-'įpioĮe Jonicki. ;

Petro seserys taip pat daug 
atsisakė, neš pinigai už pardue-

i?
NEI VIENAS ŽMOGUS NĖRA PER SENAS

U MOKYTIS

ĮPROTIS YRA ANTROJI 
ŽMOGAUS PRIGIMTIS 

I

Įprotis dažnai tampa antrąja 
mūsų prigimtimi ir mums tikrai 
būna sunku atprasti nuo veiks
mų, į kuriuos jau esame įpratę

Žmonės, ka nors skaitvdarni, 
žaibo greitumu sudeda raides ir 
žodžius j sakinius. Mechanikas 
iš motoro veiksnio išsyk supran
ta kur yra veikimo netobulumas. 
Orkestro dirigentas tuoj atskiria 
bet kokio instrumento neteisin
gai griežiamą gaidą-

Įpročio galia padeda mums at
likti veiksmą greit ir tiksliai, b 
e joki ©nuovargio.

Bet nuo kaikurių įprastinių 
veiksmų galime atprastf.pakeis-? 
darni tą veiksmą 
kitu. Nuo rūkymo 
tais atpranta, vieton 
laikydami burnoj ė 
rate po pietų ptisnūsti, vi

Į to, eidami pasivakšeibti- gali .po.

kuriuo.-, nuprs
• i?k - *>. • č

Austrai o ypač Vienos gyveiii;; 
lojai, jau iš seno yra garsūs Su-'; 
vo nepaprastu nimdaguniu.

Ir kai vienas kiiąutK pakilu-;; 
sė Vienos mieste praeivio, k u py 
yra tokia ir tokia gatvė pakteus- 
,tasis mandagiu nuėnpė skrybėlę 
ir dar mandagiau atsakė: ;

jokios* — Mano mielas pone, mJcnėk
taipstą yhį tiesiai, tję^p h: dar 
tiesiai, 9 po to pasuk tamsta j 
kairę, , . 4 ų

Abu pakėlė skrybęjes, man$ia> 
giaį ųusilęnkė.-PJklaŲs^s nuėjo 
nurodyt? linkme.

Stovėjęs; prieinamo įr rūkęs 
cigarą"kįtas vienietjį kręįpiasi' j 
tą, kuris ką tik kitatąučįui nu-

se galima, gauti nęųaakąjuai ap_į 
mokėti vad.*:‘lĮtaipesv * sąskai-. 
tas, būtent, už gą?ą,'ele$tr£, te
lefoną nemokamai?^ S-nę.

* - • > . i.K : . ’ . ** ’ ; '
•“ -* Į . B.’ 1 * »

ATS. Mūsų turimamiį žinio
mis .tokias sąskaitąs .DĮemoką- 
mai prima- Midland savings, 
Gnmthvald ir daUvfena-tkita.-*Vi-j 
sos ktos už patarnavimą imą . 
po. 25—50 centų;? • . .

• A E" ,4 -'i't'

Kur gauti daugiau informacijų 
apie Soc. See. Ū- Medcaidą?' _

Apie Soc^ See. ir Medicare ap-. 
draudą daugiau informacijų.gali
te gauti ’ • artimiausioje Soc. 
Soc.. įstaigoje.

Apie Me'dicaidą daugiau inl. 
formacijų ir patarnavimą ■ gaų 
site savo valstijos . Welfare įstai t ; ’.

— Tgto-ta gi klaidingai atpa|. 
sąk^, kur:raudąsi f$įi gatvę, 
igiai gi: yra visa’ kitejęi miesto 
praėję/
- — Galimas dalyku. Atvirą! pa 

sakius, tos g?tvės pavaęhrtinip ą* 
tuekadx^yeni\ftę i£esy givdėj^^. 
Rfi aš M Ąprs pastyri, 
nėą pneHpgU 4veju tas svetinj-

vieniečiai h- esame ūęiB'ąhda;- - 
?ūs žmonės?' 11

'1 Viešbutyje
£. U. A Vi liauj} .

— Ir JŪS nebijote, kąd jth’4. 
švėeiąj-gąli išvykti, sąjkritos 
neapmokėję? .

t—.?Q, pe.vVisų pirma, mų$ų 
viėšbųčip tiūrys visada i>ūtp#’'3ž-. 
rakintas. Antra, prie durų pyisg-

žąstis. yra tą. kad pas ijius sve
čiai visuonjej privavo užsimokėti 
iš ankstų.

įjoįis
•siduę spiuiką, kurią pa

■gaivos’

pasakė. - ............. •
Viešint Lietuvoje. Eugenija ga

vo žinia, kad mirė jos dėdė. Abu j
1 , . t, •• o -- ! tus ūkio produktus ėjo ne i jugrizo atgal 1 Rusiją. Sugrįžę su- tus A ? -r?. “ . ; kraičio mosimą, bet bnlio pratūnojo-. kad visas turtas paliktas}; .- - - gyvenimui. Be kraičio jos nega

vo turtingu vyru.
Atrodo, kad Petro -gyvenimas 

buvo tik klaidomis padengtas.
Andrė ja 'Kabliauskaitė. 7 kl. 

davo .vyrui. Petras niekad nėjja* t . (Ėus.<taugiaii) 

sipriešino. Jis ir pats įsitraukė į . ! ' ’/ _/ -
kartų lošimą. Vieųą dieną žrųona PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ne Eugenijai, bet Petrui. Žmona 
pareiškė, kad jie gyvens atski
ruose butuose ir susitiks, su kuo 
nori. Ji važinėjo po balĮųs, leido - 
pnigus, o sąskaitas mokėti liep- ■

Mokslininkų stebėjimais moky nuo 30 iki 3:9 metų ir nuo 40 iki 
tis niekad nėra pervėlu, nes, kaip 49 metų studentu grupėse moks- 
gyvenimas parodo, vidutinio am
žiaus ir senesnieji žmonės daž- negu jaunesnio amžiaus studen- 
nai yra linkę geriau naujus daly
kus išmokti — visvien ar tai lie-

i čia koki nors amatą, ar kalbas, ar 
šiaip ką nors naujo.

Universitetuose pastebėta, jog

lmė pažanga yra žymiai didesnė,

tų tarpe. Vyresniojo amžiaus stu
dentai pasirodo yra labiau tikę 
protiniam darbui

Kai pradedama mokytis kuri 
nors.svetima kalba, tai 37-57 me-

5*^ ‘ v* ’ *

truputį nuo buvusio Įpročio tr 
gi atprasti. ; ,

Blogų įpročių galima visada at
sisakyti. Lygiai mūsų valia 'gali 
padėti įsigyti naudingus bei ge
rus įpročius. Žmogus gali pasi
duoti ir nusilenkti silpnybėms, 
bet dar labiau privalo savyje iš- 
augytt naudingus ir gražius įp
ročius.JŪS KLAUSIATE,

atlieka
. - >jdarW ffirba,- - Į

•SLA ^išmokėjo'daugiau taip'AS«lQl^5'2^40®to
.apdraudų savo-nariiąa. ; / > .; ,‘7-/. ■ 

SLA — apdraudžia pigtausiosĮU kHhomįt -^LA 4oįe

> LTTERATĮD1LA, Eetuvfą Kteratfiros, meno h mokA.

Krivėa, Igno SlapeHo, Vinco Madlūno, P. Joniko, V. Stankoi

Meilau* rirtipsniai bei rtudijcM, Iliustruotos nuotraukom!* k 
X. K. Čturiionlo, M. šfleikio, V. Kriubot, A. Rūkštelė* Ir X V«j» 
tūrybo* poveiki!*!*. >65 puri, knyga katauojs tik SS,

Etlą iokftj pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
fveateg bei jtj irtoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo 
tiems, gėrintis'ąutorė* puikiu itiHumf Ir įurinktai* duomenim!- 
bti u&uliatai*. Studija yra 151 puaL, kainuoja IX

■> V leNISO žmogaus GY V ENTMAS, Antano Rūke aprai? 
b* Vacio Adomaičio-—Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų apraiyina*, bet tiksli to laikotarpio buities Et< 
ratūrinė atndija, suskirstyta akirsnrii*!*. Ta 2W puslapių knyf 
parduodam* tik ui IX ” ■ < ■»* < • > -

>; LDETŪVUKASIS PAMARYS, Henriko Tcmo-Tamala®r* 
Jiemtai psraiyta atudija apie Rytprūrius, remianti* Pakalnė* < 
Labguva apskričių duomenimis ApraiymaI įdomfl* klekrtanar 
Befuvfoi.. Leidiny* illustmotaa nuotraukom!*, pabaigoj# duoda m > 
Titcrrardilu pavadfnlma!»lT Jų vertiniai | rokleKtj klibą. tai**1 
gandingoje J3S puri. knygoje yra Rytprfiafą lamtiapta. Kaina W

> K4 CAUM1S LIMB, ralytojoa Petronė??* Ortataftė* ats
mfahnal Ir mlntya apta aameni* tr rietą* naprfk Detnvoje Ir pb 
maišiai* bollevOcų okUpadjoc metai*. Knyga turi 234 puMl*phu 
bet kainuoja tik fl. «. i•wvusiwu.,-.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nenrpra* 
to Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje] tik ■- 
Fargta Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui žmogau* teta* 
Kayi* yra didelio formato, 365 pualapią, kainuoja ft.

.y 1ATTWTBS NOVBLCS, M. loačenko kfryba. 9. Valam, 
rarifcnaa 9M |«L Knygoje yra M aąmoJLagą auvailą. Katea |S

Sbryf^e grrearnei Ha^laecM, ITW B*. BaMod KL, CHac*t 
■ BMI DtaM gelK ta*n CMOWtaa — IIumi

81,000? jkpdrajidąg
r' ‘ ~ ■ cri", * ► * h- J' »* ' - » -«• T* ' ‘4-x. " • j . . * .

SLA ~ apdraudžia Ir\

ATS. Visos Medicare įmokos 
bus sumažintos 1 procentu?- už

. UODAS MIKŠYS,
Beryji. The wonder drug that works wonders?
P«od arxa toSdw lot* Aw-Uont D pan p*-»<s r->o«* than 10 Oays cocsmU a p.-y-ooan tmrs*dkJ****y

, B .S., Registruotai vaistininkai

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
TINGAI i3PILDOMJ RECSTTAI • ’ANNIE MAY SAL

DUMYNAI ’ KOSMETIKAS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
f pat ryto iki 10 vaL vakaro.

. Gramm - Rudman • Rollings— 
sumažina Medicare įmrfsas:

KL. Pasaikykite kokias įmo
kas Granum - Rudman - Holling 
įstatymas Medicare apmažins?

Bayer* relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol cam t touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing tor inflammation. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
gnd inflammation giving last, 
elective relief.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Grin tam, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

fll tomu ...... ———-----------------------JI0.00

2. Prot Vaclovo Biri»kos, SENŲJŲ LIETUVTAKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dali* 208 psl.- ----------------------B6.00
R dalis, 229 psl.<3.00

3. Miko SOcikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _______ — 55.00

4. Jan in o# Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. F5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl __________________M.00

0. J. Venchva*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA. 
00 pal  12.00

ATEINA LIETUVA,
^araiė 700 poslapių knyg^, tarion roSėjo įtaką, tu fr
let kur, bet kurta k&Iba buvo parašyta apie UeturV Italu d w 
tr Hetnvhj kalbą. JI* mokėsi kartu su kurt JaunhuB Ir prot ĮL 
Būga pas gertauedua Šimtmečio pradiioa kalbinlnkua, padaH 
Italu vi p kalbą HečianSaf Ištraukas, paruodė MkiHuf vertimw 

tr patarė mums toliau įtudijuotL j

Kata* Pi. rtWtM. <

ga ' ixdiiihdi
NAUJIENOS, 1729 So. Hatated St., Chicago, UI. 60606 dų>-

, kfH fcskj Ir pridikta ytaną dolerį persontfano Ukldora*. 
I

B* 3aIb163 ĮE

| — Nwxjtanca, Cbw®. «s W, «4j0bMiy4 3Q,
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ClAca^c $45-00 per year, $24.00 per 
tv months, $12.00 per 5 poathx in 

Ą>hęr U5A localities >40.00 pc! /tMl. 
$22.00 per sis months, $1X00 per 
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25 cents per copy

Mvo saugia ptrnvot dleoos 
EMsnraščio kalnia:

Chicagoje ir priemiesčiiiusa:

metamą$45.00
pusei metu  $24.00 
tams m e nesiims ____ $15.00
vienam mėnesiui $5.00 

Kitose JAV vietose:

CHICAGO, ILLINOIS, U^S 3l<S«uO
& changtsg to Naujiena
Chicago^ IL 00608

_ $40.00metanu - _
pusei metų '

_ $12.00*
meneiaui___ ___ _ _ >4.00

Kanadoje:
metamą ____
pusei metų ,, ,

1
_ $45.60
_ $24-00

Užsieniuose:

metams -
pusei metų --------------------

_ $48.00
. $26.00

ji i Leidžia Naujienų 
Vė, 1739 So- Halsted Street, 
1L 60608. TeleL 421-8100.

Bendro- 
Chicago,

I
Pinigus reikia susti pažto Monej 

Orderiu kartu bu užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, fakyrui setanadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Sešt&dieniaig — iki 12 vai

— _ ~ ---- ------------------------- ---* į
O VIS TIK AMERIKA YRA Į

LAISVAS KRAŠTAS .—

krašto praeitis, sunki buitis emigrantų. Tūkstančiai lie
tuvių, net milijonai kitų emigrantų ieškodami laisvės ir 
duonos kąsnio, nepaisant, kad jie ir praplaukė pro šių 
Laisvės statutų, jau Čia pat, New Yorke, buvo įvairių 
sukčių beatodairiškai išnaudojami. Jie kentėjo vargus 
ir kančias Pennsylvanijos anglių kasyklose, metalų lie
jyklose ir Chicagos skerdyklose. Bet ką gi, jis čia nau
jo parašė? Juk tų žino kiekvienas amerikietis, kiek jų 
tėvai ar seneliai čia atvykę vargų ir sunkybių išgyveno. 
Bet kodėl Br- Nainiui atėjo jo galvon tokia mintis, tų 
skelbti tokios šventės proga, kai šiandien Amerikos gy
ventojų džiaugiasi Nepriklausomybe, turima laisve ir 
pasiektu medžiaginiu gerbūviu? Juk šiandien emigran
to - darbininko būklė Amerikoje yra visai kitokia, negu 
ji buvo praeityje.

Man rodos, kad ir Br. Nainys man pritars, šiandien 
juodos spalvos žmonių būklė yra nepalyginamai kitokia. 
Juk šiandien, net šio miesto vyrasia galva yra juodos 
spalvos žmogus. Šiandien Amerikoje darbininko teisės 
gina unijos, nepaisant jų tautybės ar spalvos.

Ir nepaisant tos sunkios emigrantų būklės praeity
je, jie savo ryžtu ir dvasine kultūra pasiekė tokio ger
būvio būklės, kokios nėra niekur kitur pasaulyje. Reik 
tik stebėtis, kad vis tik tie bemoksliai emigrantai, sukū
rė tokio aukšto lygio mokslą, išvystė tokių didelę tech
nikos pažanga- Tie atvykusieji iš pavergtųjų kraštų su
kūrė šiame krašte tokią demokratinę laisvę; tie buvę 
vargšai darbštumu sukūrė aukščiausio lygio medžiagi
nį gerbūvį. Kodėl Br. Nainiui stebint, šio krašto Nepri
klausomybės iškilmes, neatėjo jo galvon ir tokia mintis, 
kiek šio krašto žmonės, savo kilmės kraštams yra pa
gelbėję, neaplenkiant ir lietuvių. Kiek amerikiečių yra

šio krašto prezidentų ir JAV valdžią.
Tiesa, kad tokių skaudžių faktų pasitaikė, kai kas i 

bandė pasprukti iš Maskvos vergijos ir apsigyventi ! 
Amerikoje, šiame laisvės krašte. Gaila, kad jų toks ban
dymas taip liūdnai baigėsi. Bet tai negalima aiškinti, | 
kad Amerikos valdžia buvo kalta. Juk aiškinama, kad 
tokie nepajėgė ssikalbėti su Amerikos valdininkais, jų 
įtikinti dėl tokio jų ryžto-

Bet iš kitos pusės, Amerika turi būti apdairi. Juk 
dar taip neseniai Jurčenko, berods, taip pat ukrainietis, 
Maskvos aukštas pareigūnas,ieškojo prieglaudos Ameri
koje ir kuriam buvo suteikta. Deja, kiek laiko praslin
kus,, apšmeižęs Amerikos valdininkus, Washingtone pa
bėgo į Maskvos atstovybę ir išskrido į Maskvą.

Amerika priėmė ir Stalino dukterį. Bet ir ji pabu
vusi ar nesugrįžo atgal? Tokių provokacinių faktų yra 
ir daugiau.

Bet ką Br. Nainys parašys apie tuos lietuvius, ku
rie po karo iš Vokietijos atvyko Amerikon; kurie taip • 
praplaukė pro Laisvės statulų, kurių niekas New Yorke i 
neišnaudojo. 0 kiek jų išsižadėjo Amerikos laisvės, grį
žo į pavergtų Lietuvą ir tarnauja pavergėjui, šmeižia 
Ameriką ir mus išeivius. 0 kas išnaudojo ir skriaudė 
dail- Kazimierą Žeromskį ? Kuris dar taip nese
niai ' sugrįžo į pavergta Lietuvą tarnauti oku
pantui?

Br- Nainys ironizuodamas prezidentą, dėkoja už 
paskelbimų mums laisvės dienos. Bet jį kaltina, kodėl j 
jis lietuviams nepadėjo, net per septynerius mets, kai J 
jie kovojo dėl laisvės. Ir kodėl amerikiečiai, kai šaudė į 
padanges raketas, o 'Lietuvos pavergėjas iš jų pašonės 
paglemžė Kuba?

MIRĖ GABUS BIOCHEMIKAS 
LIPMANAS

Prieš du šimtus dešimt metų, su dideliu džiaugs
mu, Amerika paskebė Nepriklausomybę. Pagrindinės 
iškilmės vyko prieš dešimt metų. Prieš šimtų metų pas
tatytos, o pasaruoiu laiku atnaujinta ‘Laisvės statula. 
Prez. Reaganas, paspaudęs mygtuką, įžiebė jos rankoje 
ankštai iškeltų, žiburį; — Laisvės simbolį, rodantį kelių, 
tiems, kurie iš .^vairių kr^tų^tblai^ėper plačius, aučL 
ringus vandenis į šį kraštų.

Į šias iškilmes atvyko ir Prancūzijos prezidentas. 
Jas paminėjo ne vien amerikiečių, bet ir viso pasaulio 
spauda, televizija ir radijo. Tūkstančiai raketų sprogi
nėjo virš Laisvės statulos ir vakaro tamsumoje pačiai 
sėjo spindinčias kibirkštis. Dalyvių širdyse kėlė 
entuziazmą ir žadino pasididžiavimą Amerikos 

laisve. ' 1
Tik kaž kodėl B r. Nainiui tai nepatiko, nes raketų 

žybčiojimas, kaip jis savo vedamajame rašo: “iki mir
ties gazdino šunis” (Draugas, liepos mėn. 11 d.).

Bet kas mus ypač stebina, kad B r. N ainy s. šios šven
tės proga, savo vedamajame prirašė kaltinimų prez. 
Reaganui ir JAV vyriausybei. Jis rašo: “visos žinių 
perdavimo priemonės skelbia, kad čia atsiradęs žmogus 
yra laisvas daryti tai, ką jis tik nori. Jis gali šaudyti 
net į dangų- Tai tiesa, žmogus šiame krašte yra laisvas. 
Jis naudojasi šio krašto demokratija, bet ne anarchine 
laisve. Čia prie jo pagrindinių teisių priklauso sąžinės, 
spaudos ir žodžio laisvė. Čia pilietis gali žodžiu ir spau
doje kritikuoti Amerikos prezidentą,, JAV valdžią. Bet 
jis negali vykdyti tokių veiksmų, kurie griautų Ameri
kos valdžią ar skriaustų kitą, kenktų kitam, jis negali 
vogti ir žudyti. Tokios “laisvės” šiame krašte nėra- Tą 
turėtų žinoti ir Br. Nainys.

Br. Nainys savo vedamajame rašo, kad jam steibnt 
televizijoje šias iškilmes, prisiminė labai liūdną šio

pagelbėję nukentėjusiems nuo audrų, potvynių sausrų, 
žemės drebėjimų. Kiek laivų jie yra pasiuntę maisto ba
daujantiems, medicinos priemonių, sergantiems. 0 kiek 
tonų šio metu, lenkai pieno miltelių ir vaistų pasiuntė 
savo tautiečiams Lenkijon, paliestiems Černobylio 
nelaimės?

Man atrodo, kad Br. Nainys būtų parodęs daugiau 
išminties, jei jis savo rašinyje, Amerikos šventės proga, 
būtų prisiminęs tų kraštų žmones, kurie šiandien yra pa
vergti, negali džiaugtis krašto laisve, kuriems nelei
džia švęsti savo tautinės šventės- Ir kas dar skaudžiau
sia. kad jie nebemato jokios šviesesn-ės rytojaus pers
pektyvos sulaukti laisvės; kurie regi, kaip jų krašte kas
dien dygsta nauji kalėjimai, gulagai ir psichiatrinės li
goninės. 0 nerašęs, Drauge vedamojo apie Amerikos 
praeities laikus, kai šiandien Lietuva ir daugelis kitų 
kraštų žmonų yra žiauraus kalėjimo būklėje. 0 ypač, 
beteisių lietuvių, kurie grūdami į kalėjimus už Tautos 
himno giedojimą.

Nainys kaltina Amerikos prezidentą, kodėl jis uk
rainiečiui Medved, Simonui Kudirkai nesuteikė laisvės? 
Jis klausia prezidentą, kaip bus pasielgta su ^stu Linnu 
ir kitais pabaltiečiais, bei ukrainiečiais, kai KGB jiems 
užnėrusi kilpą ant kaklo ir laukia JAV valdžios leidimo 
ją suveržti. Reiškia, kad šiandien tų, kurie ieško Ameri
koje laisvės būki ė-yra kur kas žiauresnė, negu anų lai
kų emigrantų,kurio praplaukę pro Laisvės statulų,ieško
jo šiame krašte laisvės ?Tuomet juos tik išnaudojo įvai
rūs sukčiai. Jų krauju krovė sau dolerius, Šiandien pre
zidentas ir JAV valdžia duoda leidimą KGB užveržt kil
pą ant kaklo tiems, kurie Amerikoje bandė surasti lais
vę. Tikrai, reikia labai apgailestauti, kad Br. Nainys 
su tokiais užgauliais priekaištais rado vietos Drauge. 
Lyg atrodytų, kad tai būtų šio dienraščio linija, pulti

įdomu, ko jis, tekiais kaltinimais siekia? Nejaugi, 
jis ir to nežino, kad Amerikos prezidentas nėra diktato
rius, o tik demokratinės valdžios . įstatymų vyk-

Be to, kas dar nežinojo, kaip prez. Reaganas atkak- j 
liai Įtikinėjo Kongresų, kad reikia suteikti pagalbą Ni-. 
caraguai.

NEW York, N. Y. — Užvakar 
mirė 87 snetų pagarsėjęs, bioche- 
rtikas Fritz Albert Lipmanas. Jis 
surado, ęnzymą A, kuri padeda 
žmogaus kūno ląstelei riebalus

■ paversti .energiją, Epzyma yra 
tokiai fnąžytė kūno dalelė kuri

Kodėl Br. Nainys tokia pikta -demagogija ...nereiškia, ,b^. $uside.

puola sao krašto valdžią, kai jis pats šiame krašte sau-1 priverst? i žmogaifeūno
giai • gyvena ir naudojasi šio krašto gėrybėmis ir | ląstelę, bet ku^ riefedą paversti 
laisve? j žmogui reikalinga energija judė-

Jis gązdina JAV, kad jų laukia liūdnas likimas, nes j L, dirbti, galvoti, 
komunistai iš Nicaraguos ją pavergs. Nejaugi, tokį pa
vojų Amerikai težino tik Br. Nainys, o jo nežino Ameri
kos politikai ? Ar gi, nenaivu, kai jis amerikiečiams pa-. 
taria nesididžiuoti firewerkais, o- daugiau susirūpinti 
pavergtųjų laisve.

Paskaičius Br. Nainio tokį vedamąjį su tokiais jo 
grubiais JAV priekaištais, mus stebina, kodėl Br. Nai
nys Amerikos Nepriklausomybės šventes progą rado 
reikalą, paskelbti tuos sunkius emigranto praeityje iš
gyventus laikus. Juk ir Maskvos spauda šia proga skel
bia, kad toks amerikiečių džiūgavimas, tai buvo • tik. 
priedanga, kuria pridengia Amerikoje badaujančius ir 
bepastogius žmones. Bet toks Br. Nainio neišmąstyta\ 
rašinys mums lietuviams daro gėdą. Tokie rašiniai gali 
suteikti nemalonumu ir tiems, kuriems tenka susitik- 
ti ar bendradarbiauti su aukštais JAV valdžios 
pareigūnais-

Lietuviams Įdomu, kad dr. jLip- 
jnanas gimė Vokietijoje, Kara
liaučiuje, pačiame ■ miesie. Jis 
mokėsi Berlyno, Miunchene, 
Marseilles ir Kopenhagos uni
versitetuose. Kopenhagon jis pa
teko, kai naciai paėmė Vokieti
jos vyriausybę.

1944 metais jis tapo Amerikos 
piliečiu. Kurį laiką dirbo Cornell 
medicinos mokykloje. Sirgo la
bai trumpai, vos kelias dienas.

A. Svilonis

TAUTINIS SĄMONINGUMAS, SOLIDARU 
MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU

VIŲ TAUTOS IR VALSTYBES EGZIS
TENCIJOS LAIDAS!

Peru teisėjas Herman Satarne, 
įsakė suimti gen. Jorge Rabanal, 
kuriam buvo pavesta numalšin
ti sukilusius kalinius. Generolas 
isakė sušaudvti 124 kalinius, ati
davusius ginklus. Jis neturėjęs 
teisės šaudyti ginklus atidavusių 
maištininkų.

— Čikagos kardinolas Bernar
dai antradienį Kataloj tarėsi su 
homoseksualų advokatais, bet ne
sutiko duoti jiems specialių nuo
laidu.

HENRI PERRUCH0T

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TABOGA

(Tęsinys)

Tasai žmogus, kalbantis gruoblėta tarsena, 
— 33 metų amžaus olandas, irgi tapytojas, Vin
centas Van Gogas. Gogenas su juo susipažino 
grįžęs iš Port-Aveno. Montartro bulvare Bušo ir 
Valadono dailės galerijoje, kurioje Vencento 
brolis Teo dirba reikalų vedėju. Kiek prekybi
ninkas ramus, beveik nepastebimas, tiek tapy
tojai — karštas, nepaprastai gyvas.

“Aš - aistrų žmogus, sugebantis ir linkęs 
daryli daugiau ar mažiau beprotiškų dalykų, 
kurių man paskui tenka daugau ar mažiau gai
lėtis..." - "

Jei ne orolis, kurus ji maitina. Vinentas 
tyn t > iuiite N-es jis avi nieko ntysten 
. ia Dardu'ti. . ačiau ima viršų jo Įnirtis, ir

jis tapo drobę po drobės. Atvykęs mažiau kaip 
prieš vienerius metus Į Paryžių, jis dar ničnieko 
nežinojo apie impresionizmą- Po kelių mėnesių 
jis apsipažino su įvairiomis šiuo laikinės dailės 
linkmėmis. Pasikalbėjęs su Sinjaku. jis ėmė 
“divizionuoti”, — Gogenas jį gręžtai nuo to 
atkalbinėja.

Gogenas visa savo asmenybe, kaip katego
riškai reiškia savo nuomones, kaip jame šaltu- 
-sl Tifix? o.mpnd ‘mupripiszn ns sėsmuiisns smu 
pūdį Van Gogui, kuris jį laiko tapybos meistru 
ir tuo didžiau sielojasi matydamas, kad šis — 
toks neišteki ingas.

Tarp kitko.. Vincentą graužia mintis, kad 
aplamai taip daug menininkų vos turi iš ko 
gyventi. Jis ragina broli atsistatydinti iš Bušo 
ir vadono; tada Teo įsitaisytą savarankiškai 
ir taptų jų mėgstamųjų dailininkų pirklių, jų 
didžiuoju globėju.

Imtis vvkdvti toki sumanvma — itn rizi
kinga! Tačiau kilniaširdis Vincenas nesiliauja 
kūręs šitokius planus. Jis. pavyzdžiui, geidžia, 
kad susidarytų menininkų falansteriai- Jis no
rėtų taip pat oi’ganizuoti “milžiniškas paro
das". l<ad patrauktų liaudiškąjr publiką-'

Kaip tik dabar 1887 metų pradžioje, jis 
gavo leidimų iškabinti viename Kliši alėjos re
storane savo paties ir savo bičiulių kūrinių rin
kinį. Jis. žinoma, pakviečia toje ekspedicijoje

dalyvauti Gogenų, taip pat olandų Koningą ir 
du kolegas, su kuriais susiartino, buvodamas 
Kormano dirbtuvėje, Tuluz-Lotreka ir Anke- 
tena. Jis kviečia ir Emilį Bernarą, su kuriuo jį 
supažindino dažų pardavėjas Klozelio gatvėje 
tėtušis Tangį.

Visada greitas kitų pagirti,Van Goges pri
kalbėjo komplimentų jaunajam dailininkui, 
kas šiam labai glosto savimeilę; Vincentas 
esąs “vienintelis iki šiol žmogus, kuris ji pa
drąsino”.

(Emilis Bernaras, “Vincentas Van Gogas” 
laiškų rinkinyje: A Emile Bernard, Letters de 
Van Gogh, Gauguin, etc.

Tačiau kai Van Gogas pareiškia, jog ke
tina pakviesti ir Sinjaka, Bernaras pagrasina 
atsiimsiąs savo drobes, jei bus priimtos šito di- 
vizionisto; mat, Bernaras neseniai, sulig viena, 
liovėsi “taškuoti”, pasimatęs su tuo pačiu Sin
jaku, kuris jam. tur būt, perdaug primygtinai 
piršo savo pažiūras-

Bemaras dabar kartu su Anketenu atsidė
jo visai priešingiems eksperimentams, supapra- 
stnimams, semdamasis įkvėpimo, iš kur pakliu
vo — iš japoniškųjų kreponų, naiviosiose pseudo- 

; liaudinių dailės ir kai kurių Sezano kūrinių — 
juose melsvi objektų apvadai jam primena vit
ražų švinines siūles. Dabar ji k turėtų būti im
lus ir Gogeno mokymui. Bet atrodo, kad Goge

ną jo atžvlgiu tebesilaiko užsiskleidęs.
Gogenas, beje, tikriausiai ne per daug dė

mesio tekreipia į Vncento ekspozicija.
“Prieš kiek laiko, — rašo jis Metai, — man 

buvo pasiūlytas puikus biznis. Žinodami, jog aš 
energingas ir sumanus, o svarbiausia sąžinin
gas, kai kurie žmonės pageidavo, kad vykčiau į 
Madagaskarą, kaip komandinės bendrovės da
lyvis tęsti prieš vienerius metus pradėto biznio. 
Deja, tas, kuris ten buvo pasiųstas, grįžo jau 
beveik praturtėjęs ir nenori būti kontroliuoja
mas- Taigi mano komanditoriai nori, užuot va
rę toliau, kas pradėta, imtis naujo stambaus 
binzio.”

Šią niaurią žiemą Gogeną, gyvenantį toli 
nuo saviškių, ’’nepatiriantį meilės"', kenčiantį 
badą ir šaltį, — “šaltis mane stingdo ne tik fi- 

(ziškai, bet ir morališkai; viskas mano akyse pa
sidaro biauru”, — jį apninka vaizdai. Madaga- 

j skaras! Jo motina, dainuodavo dono Pio name. 
• Atogrąžų žemė — palaimos žemė, motiniško- 
Į ji žemė.

(Bus daugiau)

PATC CKA'TYK KITUS PARAGINK ) 
SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS" ‘

4—N.iujienoe, Wednesday.



Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200t Pa^e 06058

Janina Narūne

JURGIS SAVICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALYBR: AKIŲ LIGOS 

£921 West 103xd Street 
Vs teartos pegs] spiri tarimu

i

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

Visos laidos is WCEV stoties,
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*atchesi*f Community klinlko* 

Modldnoe direktorių*

1934 S. Manheim Rd^ WeetcbMtor, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo
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LAUKA WICZ

2424 West 69 ■ h Street — Tel. RE 7-1213
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Laid . :iHų Direktoriai

(Tęsinys)

Jurgis, panašiai, kaip ir jo bro
lis Mykolas, buvo malonus, su
gyvenamo būdo, tačiau senųjų 
bajorų atžalai netrūko išdidumo, 
vidinio, žinoma, Iš mažens jis 
buvo jautrus, labai teisingas iki 
skrupulų, nepakęsdavęs melo, 
išsisukinėjimų, išsiteisinimų. Jis 
buvo principų žmogus, laikyda
vosi duoto žodžio.

— Žodis, brangesnis už pinigą, 
— sakydavo jaunasis Jurgis.

Jurgio Savickio dėdė taip pat 
gal nepasižymėjo dideliu nuolan-

t ‘ kurnu ir nebuvo linkės savo bro- 
mil kovotojai išsprogdino kelei- ’ ]ėhui pataikauti 
vius vežusį busą, užmušė 31 ke-j Kartą juodu smarkiai susigin- 

, čiio dėl- savo skirtingų įsitikini 
mų.,Ne tik susiginčijo, bet ir su
sipyko... Įsižeidęs jaunuolis pa
siryžo tučtuojau'išsikraustyti iš 
dėdės buto. Susikrovęs savo ne
didelį turtelį į- lagaminą, išėju
siam dėde? patiko raštelį su gilia 
padėka už viską, ir išvažiavo.

Humaniškasis dėdė J- Baraus
kas išlaikydavo ir kitus seserų 
vaikus, duodamas jiems progos 
mokytis Maskvoje, kur mokėsi 
r jo paties vaikai.
Juigis prisiglaudė kažkur pas 

draugą, skurdo, vaigo, iki susi
rado darbą. Laimė, kad buvo 
baigęs gimnaziją Maskvoje. Va
karais lankydavo meno mokyk-

llillillllliUjimui

Modernios poezĘoi knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
yiršeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigu g 

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

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur* 
giuis venų išsiplėtimo hemo, 
reidų gydymas.

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

ER. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

ir “contact lenses'’. —Ceilono salos šiaurėje

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLiS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas; 776-288G, 
fcozioenciįos telef.x 44^-5545

Honda

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija.

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

MOVING
Aędr»ustM p»rkT»ustyn5M 

iš (viiriv itstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59S5

PERKRAU5TYMAI

Leidimai — Pilna •pdnud* 
t EMA KAINA 

Priimam Master Chargf 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. TeL 925-8064

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties WOPA - 1490 AM 
tr«n»Huo|*mot » mūšy stvdi|o» 

Parka.

u S

VediĮi — A J doru Daukut

į 7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago. IL 60629 

Tdcf. 778-1543

KAZĖ BRAZDŽIONYT
Programos vedėja

6955 So. Campbell, 

Chicago, Illinois 60629

TdeL 778-5374

Kaišiadorių Jėgainė
Aleksiej Makuchin, pirmasis 

TSRS viceministras Visasąjungi
nės energijos ir elektrifikacijos 
sričiai, apžvelgė sovietų energi
jos padėtį po Černobylio avari
jos. Jis paminėjo Kaišiadorių 
hidroelektrinę pumpuotos ener
gijos stotį. Tokios statys naudo
ja elektros perteklių pumpuoti 
vandeniui iš kitų jėgainių į jų re 
zervuarus (pvz., nakties laiku). 
Atsiradus staigiam elektros parei
kalavimui (pietų virimo metu ar 
vakare), vanduo paleidžiamas 
per turbinas greitam energijos 
lygio papildyTn^.^ajšjadęa'ių jė
gainė pradės“ veikti 1986-1990 m. 
penkmečio rėmitoše.

CAREERS WITH A FUTURE

Nuo 1914 metų STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS“
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.

Sąskaitos apdraustos 
iki S100.000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Teb 925-7400 

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Cheracol D
FOR COUGHS
THERE’S NOTHING

JURGIS STUDENTAS PETRA
PILYJE .

Sekančiais mokslo metais Jur
gis išvažiavo į Petrapili, kur gy-

IDLAND

AND LO«N ASSOCIATION
4Q45 AVENUE

CHICAGO IL 60632 
PHONĖ 754 4470

JUM MWR*

Jurgis Savickas

EUDEIKIS

veno jo draugas Petras Narutavi
čius. Jų susitikimas buvo džiaugs 
mingas, juodu nutarė pasisamdy
ti didelį kahVbarį ir apsigyventi 
kartu. Taip Jurgis pirmuosius 
studentavimo metus praleido Pet 
papilyje drauge su Petru Naru-j 
tavičium.

Patekęs Į Rusijos sostinę, J. 
Savickis entuziastingai ėmė lan
kyti didžiulius, pasaulinio garso 
muziejus ^Ermitažą, Aleksand
ro S-čiojtj'muzreju) ir meno pa
rodas. Jis labai susidomėjo menu 
ir įstojo į Meno Akademiją stu
dijuoti tapybą.

Tuo laiku jaunasis dailininkas 
taip pat daug rašinėdavo, akty
viai dalyvaudamas lietuvių pe
riodinėje spaudoje: Aušrinėje 
(laikraštis, kuriame rašė daug 
studentu) ir Lietuvos žinios, kur 
buvo išspausdintos pirmosios ra
šytojo apysakos, pvz. “Marutės 
Vargai” ir kitos smulkesnės ir 
didesnės apysakaitės. Daugiausia 
Jurgio Savickio apysakų spaus
dino Lietuvos žinic-s, stambus 
liaudininkų organas, kuriam pri. 
klausė Gabrielė Petkevičiūtė.

‘‘Jurgis buvo gerausias mano I 
kambario draugas. — pasakojo 
P. Narutavičius: — jautrus, kitą 
atjaučiantis.

Jo atviras, tiesus būdas buvo 
malonus ir vis daugiau sužavėda-

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL 1-7, 19 BO BECAUSE,..

D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

I FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980^5*

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS with 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

negerbti ir 
kartu nepamilti, — prisiminda-. 
vo tuos Laikus mane vyras Pet
ras Narutavičius.

Jurgio ddelį jautrumą lydėjo 
jam Įprastas mandagumas — jis 
buvo gerai išauklėtas. Tarp dvie
jų draugi! nebuvo melo, nei ne
pasitikėjimo ar Įtarimo. Viskas 
buvo trumpai ir tiesiai išsakyta, 
nepaliekant nieko neaiškaus, nei 
jokio šešėlio jų draugiškuose sau 
tykiuose.

Šiek tiek ironiškai meistrišku i 
, lengvumu, Jurgis kartais pasi- 
i šaipydavo iš draugų, bet nepik- 
i tai, nieko neužgaiidamas, nes jis 
1 pats buvo švelnios sielos, stebė- 
| to jas — menininkas. Jis ir iš sa
vęs tuo pačiu lengvumu pasi- < 
■suokdavo. Jo talentingas hirmo- 
ras ir jo nepakartojamas sąmo
jus buvo tikrai originalūs, aris
tokratiški, neužgaunantys, pilni 
grakštume ir elegancijos. Tokį 
sąmoju, gal ne sąmoningai, Jur
gis Savickis Įvedė ir į savo raš
tus, laiškus ir knygas. Toks ga
bus ir labai draugiškas Jurgis 
paliko Petrui Narutavičiui švie
su prisiminimą. 

* * *
JURGIS STUDENTAS 

MASKVOJE

P. Narutavičus buvo daug gir
dėjęs ir skaitęs apie Kaukazo kai 
nų groži. Jis svajojo kada nors 
pamatyti tą kraštą, kaip nors ji 
pasiekti. Ir va. sutaupęs pinigų, 
jis pasiryžo savo svajonę Įvykdy
ti. Petras ėmė ruoštis kelionėn.

Tuo metu Jurgis Savickis grį
žo į Maskvą, įstojo Į Agronomi
jos Institutą, vėliau studijavo ju
ridinius mokslus. Praktikos dar
bų jis neturėjo (kaip pvz. medi
kai ar technikai) tad ?jo laikas 
nebuvo perdaug suvaržytas, ir 
jis, dėdės pagalbos nebeprašė, 
prisiėmė banko valdininko tar
nybą-

Būdamas Maskvoje, jis žavėjo
si rusų teatrais ir juos lankė su 
dideliu pamėgimu. Ypačiai jis 
gėrėdavosi “Bolšoj Tcatr” pasta- 
tvmals — tai hnvo didysis išgar
sėjęs Maskvos teatras, kur buvo 
sutrauktos geriausios sceninio 
meno pajėgos.

(Bus daugiau)

Laukiama Geri, Vaisių

Gegužė; mėnuo buvo sausas ir 
šiltas Vaismedžiai gausiai žydėjo 
ir užmezgė. Sausu metu raup
lėms plisti sąlygų nebuvo, todėl 
turėtu būti sveiki.

PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

m a

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DU IO NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 5!ith Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSTr-S AtlOMOBlUAMS PASTATYTI

a R AL HOME
1424 South

Cicei o, 
Ten 652-5245

EEUJŲ KUPLIčiL I.aiDOJLMO ŠERMENINĖ

noth Avenue 
Hl. 60650

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

VANCE l’\J

Aikštės automobiliams pastatyti

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

VASAITIS-BUTKUS

1440 South 50th Avenue < 
Cicero, Illinois

Trlcfnnas — 652-1003



YRA DAUG NAUDINGŲ IDIOTŲ, BET DAR 
DAUGIAU SKYSTASMEGENL

V. R i mielini nė 
nematome, 

Kaip šėtonas 
išdrįso pasa-

Tas pats išėjo ir su lenkų 609 
metų jubiliejiniu Lietuves krikš
tu. 1984 m. kovo mėn. Vatikane, 
uždarant Šv. Kazimiero 500 m. 
minėjimą popiežius Jonas Pau
lius II vyskupui Poviloniui pa
reiškė: kad pasimatysime 1987 
m. minint Lietuvos krikšto 600

sugalvoto Uetuvos krikšto ne- 
pripažsia. Aišku, jubiliejaus i en
gėjai to nepramato ir galvojo, • 
kad niekas nesipriešins, vi»i vien
balsiai pritars ir paplos.

1986 VII 9 d. Drauge Juoz. Pr.! 
rašo:

“Yra daug naudingų Idiotų, 
čia nereikia suprasti — bepročiu, 
o daugiau tokiu sky-tasmegenių. 
kurie nesiorentuoja“. i

Jis Juoz. Pr. išsireiškimas la-Į 
bai tinka ir visiems 600 metų ju
biliejaus rengėjams, talkininkams 
ir visiems lenkomanams, kurie 
nesiorentuoja savo veikloje.

Antanas Marma į

‘ Kn4ėi, ne visi lietuviai veikia, aukų. O 
ka:p tikri lietuviai? Pūstelėjus ačiū nepasakė. Ar 
vėjeliui iš Lenkijos, |cažkaip ne- Ras dabar darėsi? 
jtikrtėtina, kad lietuviai galėtų' gundydamas Kristi 
pane.gti. ’ (Dr A. Kučas — Ben- kyti, jei parpuolęs ant kelių pa-
dradarbis, 1 1976 mf Nr. 20) ; garbinsi mane, tai tau visą ati-
• Krikščionybė oficialiai įžengė į1 duosią. 
Lietuvą su valdovo Mindaugo 
Krikštu 1251 ir jam , popiežius 
Inocentas IV suteikė karališkąjį 
vainiką”.

Turbūt pasaulyje kitos tautos 
nėra. Net ir patys lenkai, norėda 
mi išvengti Čekoslovakijos globos, ‘ 
pasiūlė Jogailai Jadvygą- O da
bar lietuviai lenkom^nai su di- ni. jubiliejų, 
džiausiu entuzijazmu veržiasi pa 
gerbti save priešo, kųriigų išgal- kunigų ir pasauliečių, kaip be- 
votą krikštą. O gal “Draugo” re ' įmanydami stengiasi, buktai čia 
daktorius kun. Fra Garšva gale. Lietuvai bus didelė garbė. Tik 
tų paaiškinti, kodėl lenkai nužu- , reikia parpuolus ant kel;ų pagar- 
ęė Kęstutį, Birutę ir daugybę binti leninis. Na, ir visi lenko- 
fcetuvių? manai klaupiasi už tai dar kai

Draugas 1986 VII 2^ d. Fr Gr! kurie ajKiovanojanu ir meda- 
rašo: Rugpiūęio 5-6, dienomis J,!ais- nes iiems 7™ svarb,au as‘ 
Frtuisylvanijdje^uirenka Lie- menlška ir lenk^ -arbė’ 0 ,ne 
Tuvių Kunigų vienybės seimas - Į Lietliws- Nors tuo Paciu Jle 
ąiptinis susirinkimas. j kastoia Lietuvos istoriją. „

Šių metų susirinkimas, nors jiš I “Kunigų Vienybės seimas tu
vių nepatogioj vietoj, yra vi- ri tik imtis P^iškų priemonių 
jiems labai serbus. Tai paskuti-'ir n»rodyti kitiems, kad dvasinu 
me kunigu .susirinkimas prieš gyvenimas stiprėtų, augtų ir neš 
Lietuvos krikšte įvedimo sukak- tu- vaishi Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimą Galima būti skir- tiGS ProSa- '
tingu nuomonių, kuris krikštas nėra paskelbta, bet gali 
yra sVar^s,.kuris buvo tik būti;kad'^’i^

ti arfav- Jurgio Mmnnaicio palai
mintuoju paskelbimo I iškilmes 
su krikšto Lietuvėje visai tautai 
įvedimo jubiliejum. Ir apie tai 
reikia pagalvoti, tam reikia ruoš
tis, reikia, ruošti ir žmones, kad 
lietuviai pa rodytų verti šven
tųjų ir tikri krikščionis”.

Argi šventumas priklauso tau- taigą tel. 458-0638. 
tai, o ne asmeniui? Taip atrodo,1 
kad lietuviai nors ir lenkų kuni.. I 
gų apkrikštyti iki šiol nebuvo 
sąmoningi ir tikri krikščionys.
Manau, kad po šio 600 metų ju
biliejaus, dauguma lietuvių at
sivers akys. Nes spaudoje bu
vo paminėta daug mokslininkų i 
ir istoriku įrodymai, kad krik; *. C •/

Už tai dabar dauguma lietuviu

i
Liet Tauragės Klubas rengia j 

linksmą gegužinę — pikniką, 1 
1986 m rugpjūčio 10 dieną 12 vai. Į 
Šauliu Namuose. Nariai ir pri
jaučiantieji maloniai prašomi at
silankyti Jeigu yra galimybę pra • 
šome atnešti dovanų laimėli-j 
marūs.

Klubo valdyba, 
V. Pocius, sekret.

Lietuviu Tautiniu Kapinių 75 
m. sukakties proga rugsėjo 21 d.

I Martinique restorane rengiamas 
pobūvis — paminėrimas. Tams 
tikslui ruošiama Knygelė sū isto- • _ v .
rine apžvalga, sveikinimais ar I išbandyti savo jėgas. Neužmirš- 
mirusiųjų paminėjimais. Vieno ki^, kad Marketparkas yra pir-tautos tadovo ir jo pavaldinių 

ir kuris risos tautos krikštas. Ku 
nigams teikia tik rūpintis, kad 
jubiliejuįs tinkamai praeitų ’.

Kaip lenkų kunigai neriasi iš 
kailio pįersistengdami tarnauti 
Lenkijos garbei, taip lietuviai ku 
nigai visįai nekreipia į tai dėme
sio. Aišku, nešvisi. Bet dauguma 
ląikosi tradicijų iš bajorų bau
džiavos laiku, kuomet kunigai 
kalbėjo tik lenkiškai. Vienuoliai 
Marijonai ir dabar laikosi įsikibę 
lenku skverno, jiems lietuvybė 
nesvarbų. Pardavė jiems dova
nota ūltį ir gautus pinigus, virš 
trijų jniijonų, atidavė lenkams. 
Viėh tik už’ nuošimčius, kiek, . .......
galrtų pėdėti lietuvybei, o dabar i e SP>’be oficial‘*1 }2®nge - nu buvo Karpovas. Kasparovas nMDuc«Iėto*^ti Su^Mius 
^.verkšlena ir prašo iš lietuviu V1 su valdcv.° Mindaugo kriks- ... nW puoselėjo mintj stuos žvalius

puslapio kaina $100, pusės pusi, 
$60, ketvirtadalis — $40. Užsa
kymus siųsti, iki liepos 15 dienos. 
Pobūviui bilietai $2"> asmeniui. 
Kreiptis į LTK direktorius arba 

j tiesiog Į Liet. Taut. Kapinių is-

GRUMTYNĖS PASAULIO 
ŠACHMATŲ ČEMPIONATUI j

Praeitą pirmadienį, liepos 23 
dieną,Londone 23 metų Gėry 
Kasparovas, pradėjo kovą su 35; 
metų Anatolijų Karpovų, Pasau
lio čempionatui išlaikyti.

| Ilgus metus. Pasaulio čempio-
• - ■    r Z' — —

mas žingsnis Pasaulio čempiona
tui laimėti. Kas nelaimės Mar_ 
ketparke, tai negalės ir į Londo
ną važiuoti.

Dabar Marfcetparke nuolat žai
džia Ciyinskas, Kaminskas, Mi- 
kutaitis, Šalkauskas, Toliūnas ir

Į kiti. Lošimui vieta graži-
Robertas Ražaitis

Pavergtoj Lietuvoj
Ilgaausiai Naujakuriai

' Praėjusiu metų pabaigoje iš 
Ukrainos į Lietuvą atvežta 40 lau 1 
kiniu triušių. Medžiotojai jau se-

tų .1251 m. jxyie jokk> lenkėk Un

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
• Autorius pavaizduoja lietuvių
* gyvenimą nuo XX šimtmečio 

oradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

Gaunama “Naujienose” ir pas 
j autorių: 6729'So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

REAL ESTATE
I L r--- «

*

REAL ĮSTATE POI SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDUM !
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI8. 

D1L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

'mutual FEDERAL SAVINGS

£212 W. Cermak Road Chicago, IB. TsL £47-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

P NOTARIATAS • VIRTUKAI.

JKŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

I. BACEVIČIUS — BELL REALO
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. - 778-2233

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

J 1

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreiptis: A & L 
Ine. Agency, 4651 S. Ash- į 
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523 9191.

Naujas Aplinkkelis

Šiauliuose kelininkai tiesia ap
linkkelį, jungiantį Vilniaus įr ■ 
Pramonės gatves. Sykiu atsiras I 
ir nauja gatvė. Ji bus 240-toji 
mieste.

NAUJA RYŠIŲ DIREKTORĖ 
PABALTIEČIŲ KOMITETE .

Jungtiniame Pabaltieč’U Komi
tete Vašingtone baigė savo tar
nybą Algis šilasš Į jo vietą ryšių 
direktore pakviesta latvė Zita 
Arums, baigusi Michigano vals
tybinį universitetą, kur studijo- 
vo oolitinius mokslus.

y E. L.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

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

HELP WANTED — MALE-FEMALP 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000 '
Ext R-9617

For current federal list

r taisome visų rū 
Už darbą ganiu 

esame apdrausti

Dengiame 
šių stogus 
tuojame i

ARVYDAS KIELA
6557 S. T

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

k venue

Homeowners discounts
P. Zapolis, Agern 

3204Va W. 95th st
Evetf. Park, III. r;j~ 

*0642 - 424-8654 &

e.

— Policija Čikagos kalėjimai! 
iš Romos parvežė Walter Otis 
Lane, kuris nužudė Blue Island ; 
apylinkės bankininką George Į, 
Maiinques ir jo žmoną.

is JO.
ach-
s-lio

taisyk
lės sako, kad laimėtojas turi iš
bandyti jėgas six by vusių čempio
nu, o tiktai vėliau galės susitikti 
su kitais gabiausiais šachmati
ninkais. •

r Kasparovas su Karpovu La n-j binato vaSsYandėnių cechas atei- 
done galės sulošti 12 partijų. Ku-| tyje pradės gaminti “Svajv” — 
ris pirmas laimės 6 partijas, tas j skanų Ir vitaminingą gėrimą su 
bus Pasaulio šachmatų čempio- i koncentruotomis morkų sųlti- 
nu. Jeigu Londone nė vienas ne-j mis, sodos vandenį, ‘‘Fiesta” — 
laimėtų, tai spalio menesį jiedu gėrimą su natūraliomis vaisių 
turės dar kartą susitikti Lening
rade.

Marketparko šachmatininkai 
turėjo stalus ir kėdes šachmatams 
lošti, bet mūsų kaimynai išsive
žė stalus ir kėdes. Man teko 
kreiptis Į Chicago? parko vado
vybę, kad Marketparko šachma
tininkams duotų vietos lošimams.

Man davė du stalu ir ketu
rias kėdes Fieldhouse, prie 67-tos 
ir Kedzie gatvės sankryžos. Ten 
labai lengvai privažiuoti ir užeiti 
iš Kedzies gatvės. Kas .' mėgsta 
šachmatais lošti, tai gali -ateiti ir

mati 
šachmatu

žvėreliūs aklimatizuoti mūsų 
krašte.? jais pagausinti medžioja
mąją fauną. Triušiai Įkurdinti 
Alytaus ir Kauno medžioklės ir 
žūklės ūkiuose.

Naujos Pušys Vaisvandenių 
r - .įE . _

AlyriaųsfVyno ir šampano kom

— Praeitą mėnesį sovietų val
džia atleido N. Frcminą, kuris 
čemobilėj darė atomo skaldymo

Advokatas
GINTARAS P. CEP2NA8

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

MRS. ROSE — GIFTED 
' READER/'- apVISoR 

for more Information
— Sen. Dole reikalauja;? kad 

reikia primokėti ūkininkams už, 
rustais parduodamus javus, o ’ 
sekretorius George Shultž yra, 
priešingas subsidijoms.

na»riii# 
i papį|.;

TeL 776-5162 "Ą 
M4» Wert 6toi Stmt

I
far GINTU, OVHtNKHT KLXf Of CONST1MT1ON

Chlc^o, ill, 60629

TeL: 778-8000

JOHN GTBAFHS 
Advokatų Įstaiga

•247 S. Kedzia Ava.
(3120) 776-8700

th« Nature’s Reriedy way Gently 
Oxerrngnt
m natural active ingredients are so 
deoendabie you can take Nature's 
Remedy tonight and teel better 
tomorrcic

gėrimą su natūraliomis _ ______
sultimis ir daug kitų nauju vais- i bandymus ir sukėlė reaktoriaus 
vandenių. . gaisrus.

Tab 585-6624

MOIVfNC CHICAGOLAND SINCE IMS

6 — Naujienoj Chicago, 8, Hl. Wedne«day, July 30, 1986 J

#310

FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S
REMEDY 
Stt 
MCKAGf

RSPAIRS — IN GtNERAL 
hralrte Taisymai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomU 
formomis.

Knyga su formomis gaunar 
tna Naujienų administracijoj

Newark, NJ. 07102 
Ėst. 1947

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITS

► V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet, 
fcštadieniais pagal susitarimą

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 

TeL: 847-7747

"Nature’s Remedy. Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės | Lietuvių įstaigų:

American Travel Service Bureau
•727 8. Wertura Ave„ Chicago. IB- 60643

Telef. SI 2 238-9787
* Naanufr—aa patarnavunss utmtkant lėktuvu, traukiniu, tetnj keha- 

ata| (eruiMt), viegbučhj ir automobiliu nuomavimo rwervadlas; Parduoda- 
ne ke’ioniu draudimui: Organisuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštua; 
Sudarome iikvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir taikiam* Infar- 
u*oj*> įsam aenoniu reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais. tik ceiba reaamaoa vietas 
4 anksto — ariat 46-80 dieo

Siųskite pinigus 
Į Lietuvą

1 RUBLIS — $1.85
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudę)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurio? 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Konjaku pasididžiavimą nuc 1715 mėty

SAVINGS
AT OUt 10W 1ATB

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
tALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Mutual federal 
Savinas and Loan




