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MALTOS PREMJERAS INFORMAVO CHADAFI 
APIE ARTĖJANČIUS JAV BOMBONEŠIUS

Chadafi turėjo laiko kitus įspėti ir pats saugiai pasislėpt
VALETA, Malta. — Maltos j jeigu pąltirs 

premjeras Karnyne? Bohnici! 
pranešė kad šių metų balandžio 
mėnesį Malta įspėjo Libiją -apie 
skrendančius Amerikos bombo
nešius.

Premjeras pasakė, kad Libijos 
vaidas Chadafi turėjo 4.5 minu
tes kiti,?ms pranešti apie artėjan
tį paveju, bet ir pats saugiai pa
sislėpti. Maltos klausomoji’ sto
tis patyrė apie Viduržemių jū
ron skrendančius amerikiečių 
Įėjktuvus ir pasukusius į Pietų j 
Afrikos pakraščius. Maltos stotis 
apskaičiavo, kad skrido nuo 30 Nukritusi bomba sunkiai sužei

dė du jo vaikus, o jam pačiam 
reikėjo savaitės, kad atsigau
tų.

i s apie ikrendanc itts
I galingus bcimlbanešius. Maltos 

radaro stdlis aiškiai parodė Ame 
rikės skrendančius lėktuvus.

'Malta infonmucja ne vien U-. 
biją, bet visas kitas kaimynines 
Maltos valstybes. Pi; jmjeras dvi 
valandas kalbėjosi su laikrašti-: 
rankai s Kastilijos viešbutyje, st<^ 
tytame 1733 metais.

Chadafi' turėjo pragos praneš- ' 
ti kitiems Libijos daliniams apie 
artėjantį pavojų, o pats nusilei
do ė pačią giliausią Libijos rūsį.

iki 45 galingu Amerikos bombo
nešių.

Maltos premjeras .pridėjo, kad. 
Malta ir ateity padarys tą paitį,

GEORGE SUSH TARĖSI SU 
MUBARAKU

: .George Besit
KAIRAS, Egiptas.—- Vicepre

zidentas George - Bush iš Jorda
nijos atskrido tiesiai.! Kairą,kur 
jį .pasitik prez. Rosni Mubara-

gėjosi gauįi didesnę paramą. Vi-, 
ceprez. Bush aiškiai pasakė, kad 
iš Amerikos egiptiečiai didesnės 
paramos negaus.

VAŠKŲ TERORISTAI PULS 
UŽSIENIEČIUS 1

MADRIDAS, Isp. — Ispanijos 
' prpimjeras Filipe Gonzalez pa- 

reiškĄ- kad jis sų Vaskcnijos te- 
rori$t3^mesitars> kol jie nemes 
gink jų-iį -riostos ’žudyti politinius 
savo -priešus. f ' ■ > f'

.Vaškai teroristai, keršydami | 
j premjerui ir ispa'nams^pareišSe,'

* Viceprezidentas 3 dienas kal
bėjosi su Jordanijos karalium 
Husėjinu. Karalius buvo nuve
žęs viceprezdentą j Akabos 
įlanka, kur apžiūrėjo uostą bei 
apylinkes.. Jiedu buvo nuvykę į 
Tabą, kur Izraeliu nepavyko su
sitarti su egiptiečiaiš dėl sie
nos. -------

Bėt pats svarbiausias "klausi
mas— Ėų’p ui reikalinga-' eko
nominė parama. Eg’^pfd prezi
dentas, kar > miniterio Mtrmba- 
rako paderi..nTas. išvijo sovietų 
Iešmo,, jėg’s iš Egipto ir pradėjo! 
tartis su Iz ae’. a laikos klausi
mas.. Nuo 4o laiko kitos arabų 
valstybės neveda j kies or-ky
bos su Egiptu. Egiptas gavo di
delę ekc-^'nę paramą iš Ame-' 
rikos, t.it prez. Mubsrakas li-

kad teroro veiksli 
jos . jie permes j M 
užsieniečius, prip; 
barline ispanų vy 

šais metais va

Is iš Vąskoni- 
dri-dą ir puls 
ilstančius da-. 
iausybę. . ■ Į 
kai teroristai, 

jau nužudė 26 isSan-us įvairiose' 
___ f. • , I 
Vaskrinįjos vietose: Dabar vas-' 
kaj išsiuntinėjo pranešimus Mari 
rkie esantiems užsieniečiams, pa
tardami jiems Išvažiuoti namo, 
nes vaškai puls užsieniečius, ku
rie palaiko ryšius su dabartine 
Ispanijos vyriausybe.Vaškai ma
no. kaid. šitokiu būdu dalis už
sienio’ diplomalų bus priversti nu 
įtraukti rygius su dabartine Ispa
nijos* vyriausybe. ;*

Ispanų policija ir darbininkų 
sąjungos imasi priemonių Vasko 
nijos.teroristams suvaldyti.

— Izraelis nemano, kad bus 
galima susitarti su egiptieęais dėl 
Tabos Sienos.

KALENDORĖLIS

Premjerė Margaret Ttatcher 
trečiadienį buvo operuota. Deši_* 
iriosios rankos mažas pirštas jlin- -Rugpjūčio 6 dn. — Kristaus at

simainymas. Alaušas, Daiva.

Saulė teka 5:49. leidžiasi 
8:03.

Drėgnas, lis.
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Egipto darbininkai vis dar tebedirba prie užtvankų,’ 
iš kurių nori išvesti senovės Egipto paminklus. Tai labai . 
sudėtingas ir sunkus darbas.

AMERIKA RENGIASI SUSTIPRINTI HAITI
KARO JĖGAS

Pasiųs ginklų ir amunicijos 6 milijonų dolerių vertės, 
apmokys karininkus

PORT-AU-FRANCE, Haiti.— spTcgdinti vokiečių ginklų san- 
Patirta, kad Amerikos specialis- delį.

Policijai juos pavyko sučiup
ti 18 kilometrų į vakarus nuo 
F ranktūrio.nedideliame Ramels- 
babn miestelyj?.. Policijai pavy
ko suimti dvi moteris ir vieną 
vyra. Jie nelauktai susitiko vie
noje kavinėj, susėdo orie sienos 

?io stalo ir užsakė icc-cr?a-
me.

Reikalas buvo taip staigiai 
ir greitai suorganizuotas, kad 
policininkai už keliolika minu
čių įžengė į minėtą kavinę civi
liniuose drabužiuose ir ža bo grei 
tumu visi tiys buvo paguldyti 
ant grindų, o ių rankos jau bu
vo surakytos. Jie turėjo ginklus. 
Ijct Priturėjo laiko ginklus grieb

tai nutarė apmokyti pačioje Ilai- 
‘ ti valstybėje karininkų grupę, 
kuri mokės vartoji moderniškus 
ginklus. Be to, Amerikos atsto
vai išaiškins klausimą su dabar
tim Haiti karo vadovybe, kad

i pasiųs j Haiti valstybę ginklus
ir amunicijos (i mililjonų dolerių, ėsa: 
sumai.

Dabartinė vyriausybė ruošia 
parlaniiTutH. kuris turės paruoš-j 
ti naują konstituciją ir pravesti 
reikalingas reformas. Bet los re-! 

! fermos eina labai lėtai.
— sudaryti krašto piliorių 

ir sud rvti roikalrrg:ts

įteikia 
sąrašai 
komisi-

UŽDRAUDIMAS GIRTUOKLIAUTI, GRIEŽTA 
PRIEŽIŪRA NEPADIDINA GAMYBOS

Komscmolske nekvepia dėmesio Į partijos centro 
nutarimus, reikalingas buldozeris

MASKVĄ. Rus. — Praeita sa-
• vaitę vietos laikraščiai komei>.ta-| 
i vo Michailo Gorbačiovo kalbą.
; pasakyta partijos centro kemite.

tui.Gorbačiovas nusiskun.tlė, kad 
; partijos centras išleido visą eilę 
l patvarkymų gamybai pakelti, nia 
I šinas prižiūrėti, darbovietėje ne. ' 
; girtuokliauti, bet visi šie patvar- 
| kymai nedavė lauktų rezultatų.

Gorbačiovas priminė, kari To- 
: hmvc.se Rytuose reikalai dar blo- 
i nesni negu Rusijos centre ir va- 
: karuose- Jis pranešė, kad pre 
| Amūro stovinčiame Komsomols, 
j kene atkreiptas dėmesy į parti 
j jos Centro nutarimus. Tolimieji 
i Rytai neatkreipė dėmesio į Krem 
: liaus nutarimus Gorbačiovas pa- 
į reiškė Centro komitetui, kad 

Komsomolskui prie Amūro rei
kale. gas galingas buldozerss, ku
ris viską apverstų aukštyn kojo-

• mis-ir priverstų vykdyti partijos
• centro nutarimus.
t

tuose, bet jai pavyk<Iav<> išsi-1 
sukti.

.Jeigu šie teroristai nebūtų lai-1 

ku suimt, tai per visą pasaulį 
būtų nu.'kamliėjęs naujas sovie-j 
nio teroro veiksmas.

MIRĖ GARSI LAKŪNE 
BERYL MARKHAM

NAIROBI. Kenija. — Vakar

rė savo laiku visame pasaulyj? , 
išgarsėjusi britų lakūnė Beryl 
Markham, sulaukusi 8.3 metų.! 
amžiau*. Į

1936 metas, kada (Jmrics 
Lirdbergtr, Darius ir Girėnas. 
Feliksas Vaitkus iš Vakarų skri-: 
do per Al’a<ntą j Europą, Beryl 
Markham buvo viena grasių bri
tų lakūnių, kuri pirmoji ir vie-: 
na iš Anglijos atskrido į Aineri-

Paai škėjo, kati Maskvos agcn-
I tai krašto gyventojus
’ priS daC/artinc Haiti vvriau-

Kariucmcnė yra venirPėlė.! 
kuri galėtų pastoti kc’įą Į
ninkams. Kariai \ ra pasiryžę pa-l 
stoti maištininkams kelią ir ne-, 
leisti ardyti karių nustatytos i 
tvarkos.

VOKIEČIAI SUČIUPO TRIS 
SOVIETU TERORISTUS

WIESBADEN, Vak. Vok. — 
Vidaus reikalų minister.* Fredc- 
rich Zimmerman pranešė, kad 
sekmadienį vokiečių policijai pa

buvo nepatogu. Penktadienį ji 
jau bus savo įstaigoje, 10 Dvo- 
nmg St. ir va klys likusią inipe-1 vyiko suimti tr’S Raudonosios Ar- 

mijos teroristus, besi nuogiančius
J   ' —- - - < _ —. — . —-

to suimti 32 me 
kuri 

ik f i is polici jos na- 
metus hu- 
Raiidono- 
grupei.bet 
iš proku-

tų l°vą Iliuką FrcmąKmi 
mokėjo išsisn' 
gų. Ji j e u ka*ta prieš 
vo su-mt.i, c • įklausė 
sios Armijos teroristų 
taria mokėjo išsisukti 
natūros..

31 metų Luingard
«en ir suimtas 2X metų Frede- 
rięh Eiuh. kuris buvo svarbiau- 
s austo torom organizatoriaus 
Henrich K h dešinioji ranka.

Visi buvo nuvežti į kriminali- 
centrą ir ten ati- 
usinėti. Pavojin-

nes policijo
duot ar>k

Hendrick-

ginusioji buvo pane,ė Hiuke.ku-' 
ri dalyvavo kituose teroro ak-

Aliejaus stoka pradėsime jausti 
ir kitose* pramonės srityse.

Girbačiovas Centro komitetui 
pranešė, kad mašinų gamyba šį 
metą žymiai atsilikusi, ypatin
gai vra atsilikusi pramonė maši
noms gaminti. Daromi įvairiausi
i

Tie a
netikslūs dėl to visa

■kaičiavimai po apskaičiavimų. 
p<kaič’avimai dažnai išeina 

pramonė 
gaminti

,-ra ecrokai atsilikusi.
ėse negir-

Perskristi Atlantą iš Rytų j 
Vakarus daug sunkau. nes žemė 
sukasi j Vakarus. Reikia ne tik 
perskristi Atalntą. liet perskristi 
ir že nės nusukta kelia. <. *

licryl Markham buvo nepap
rastai graži, buvo šviesi gelton
plaukė. bet ji buvo nepcipra«tai 
drąsi.

i
Darų rašytoja Dincssen, gy-. 

venusi Kenijoj, raskyrė kelis 
puslapiu* šios lakūnės grobiui ap

vrr.usi Afrii- 
gražiausią ir i 
minklą lakūr

pastatė patį
ir. stovin tį pa-

i
Atlan*ą ji praskr tB 1^36 me

tų rlign. 1 dn. New York? gat
vėse jai buvo suruoštas didelis, 
milžiniškas sutikimas.
vaime gražios, kurios visai

Gorbačiovas priminė Centro ko 
miteto nariams, kad partijos Cen
tro komitetas priėmė penkerių 
merų planą 1986 m. pradžioje. 
Centro komiteto sekretoriai iš
siuntinėjo visą eilę pa tvarkymu, 
bet partijos nariai nekreipia į 
tai jokio dėmesio. Jis kalbėjo pa
vyzdžiais, o ne tuščiais žodžiais. 
Pats Gorbačiovas tvirtina, kad 
aliejaus pramonė, anksčiau bu
vo atsilikusi, nepajėgė pasiekt; 
įai nustatyto- kiekio. Nežiūrint j 
visus sunkumus, praeitais me
tais aliejaus gamyba vis (lėlio 
padidėjo pirmais šešiais mėne
siais. Palveinus siu metu gamvha 
padidėjo tiktai 32 ■ procentai'.

Kad žmonės dirbtu 
mokliautų. tai Gorbačiovas pa
kėlė degtinės kainą nuo 20 iki 
25 procentų, bet ir gitas reikalas 
nepadeda- Darbininkai ir inži
nieriai brangiau moka, bet jie 
perka ir geria. Kai karčiamos už
darytos, tai darbininkai, važiuo
dami i darbą, paima taksi, o tak
si šoferis parduoda jam kelis 
stikliukus.

Gorbačiovas Vladivostoke bu
vo prieš dvi savaites, o Maskvos 
laikraštis *tik vakar komentavo 
paties sekretoriaus skiritoą apie 
s’autėjanžus Sovietų- Sąjungos 
ekonominius sunkumus. Gorba
čiovo ir Centro komiteto pastan
gas vėjas nuneša.

— Londone specialistai tvrti- 
na, kad Gary Kasperovas taps 
oasaulio šachmatų čempionu. 
I*rir 12 ėjimų. Kasperovas užba
rė Karpovui vsus kelius.

— Sckr. Shultz ir sovietų užs. 
ministeri* • šavarnadzė aptarė 
prez. Rpagano ir Gorbačiovo su
sitikimą Washmgtone.

Robert Dole pareiškė, kad prezidento nutarimas par
duoti javus rusams pigiau yra politinis bušelis. Sekr. 
Shultz priešinasi nutarimui parduoti javus pigiau. Tai 
pakenks kraštui ir respublikonams.

hmvc.se


Susikalbėjo.-.

Visa šeima valgė iškilmingus 
pietus. Mažasis Petriukas siekė 
imti sviestą antrame stalo kraš
te. Motina jam sako:

— Kas yra, Petriuk? Ar tu lie
žuvio neturi?

EŠRADIMAS

- Jaut'Drąsos Irgi Nestigs

CrrkoJprogramoje pasirodo la
bai gražį liūtų tramdytoja. Savo 
numeridtpabaigoje ji pačiam ar
šiausiam liūtui leidžia iš savo bur -■»* H*
■nos paimti mažą cukraus gaba
lėlį. Liūtas ima cukrų iš tramdy
tojos baruos labai atsargiai, savo 
lūpomis- švelniai prisiliesdamas 
įjne merginos lūpų.
- — Didelis čia daiktas! — atsi
liepia balsas iš cirko galerijos. — 
Kiekvienas durnius sugebės tai 
padaryti...

— Eik čia ir pabandyk. — pal 
sipiktinusi. atšauna liūto tram
dytoja.
m — Kodėl gi ne. ’ Galiu...' Ir, 
manau, kad tai padarysiu daug 
geriau ngu tas liūtas. Takią mo
terį pabučiuoti nėra jau labai 
sunkus darbas- ' .

* * * i

Tik Tėtė Toj Pačioj Vietoj

Anūkas atvyksta aplankyti sa
vo senelę. Ka tik slenkstį peržen
gęs, jis jau šaukia:
"• — Žinai, senele, mes jau gy
vename naujame bute. Aš turiu 
atskirą kambarį. Ir sesutė turi 
atskilą kambarėlį. Ir broliukas tu 
si atskirą kambariuką.

Teiktai vienas vargšas tėvelis vis 
<iar turi miegoti su mamyte.

5 
v

Pas Fotografe

— Štai tamstos sūnaus foto
grafijos. Jis buvo pas mane uz- 
tšakęs-

— Tai, vadinasi, turėtų būti 
'mano sūnaus? O ar jis tamstai 
'’užmokėjo?
«- — Dar ne....
i — O, tai aš jį jau pažįstų Tai 
Zištikrųjų yra mano sūnus,; nes 
5is sava skolų niekados pats-me-
Apmoka.’
X * * *
X Anglų- profesorius, rašydamas 
^mokslinę' studiją apie Naujosios 
’Gvinėjos žmogėdrų gvvenima ir 
rių paproč.us. nutarė iš ten par
sivežti jaūTią kanibaliuką, civili
zuoti jį ir vėl grąžinti į’ džiung
les, kad jis mokytų vietinius ir 
-vestų kovą prieš kanibalizmą.
■» Jaunasis žmogėdriukas buvo 
«gabtis. Greitai išmoko anglų kal
ią, pamėgo vakarų kultūrą, bai- 
Zgė daktaro mokslus.
” Pagaliau atėjo grįžimo i namus 
riiiena. Profesorius lydėjo savo 
šmokinį į jo tėvynę.
• Plaukiant laivu, padavėjas at
tiesė valgių meniu.
- Jaunasis daktaras, padavęspa- 
\iekalų kortą profesoriui, tarė pa 
davėjui:

----Atnešk man keleivių są
rašą!

* * ♦ —*
Viename laikraštyje buvo nu-į — Nes pastaruoju metu sap 

siskundžiama, būk daugelis tau-, inioju labai neaiškius sapnus 
tiečių, kalbėdami neva lietuviš- Gal per akinius pasidarys ati
kai, įterpia angliškus žodžius su ke>ni.

lietuviškom galūnėm.
Gal but, tai yra blogas reiški

nys, bet jeigu to nedarytum, tai 
neišvengtu mėm nei trupučio 

j anglų šnektos. '

Meluoja Per Akis
Adv. Wiliam Kunstler, žinomas 

radikalas, buvo pakviestas kal- 
Ibėti Vanderbilt univesitete. Jis 
ten pareiškė, kad “Amerikos stu
dentams jau nėra likę jokio, ko
vos dvasios”. Tai išgiruęs, vie
nas studentas sviedė į prelegen
tą šokoladinio kremo kepinį ir pa 
taikė tiesiai į jo veidą.

. Pskaitininkas, nusivalęs vei
dą ir atsikrapštęs akis, vėl tęsė 
savo melus, pavadindamas tądrą 
šų studentą bailių.

* * *
Jis Norėjo Ateiti į Talką

I — Tamsta esi kaltinamas, kad 
į padirbinėjai pinigus. Ką gali pa- 
• sakyti pasiteisinimui.

— Pone teisėjau, visi skundžia
si, kad jiems pinigu trūksta. Tai
gi, aš ir norėjau žmonėms padė

ki-

Pėnkrnėtė lankė savo senelę ir 
domėjosi jos kanarėle:

— Mes turėjome kanarėlę, ku
ri visą laiką kalbėjo ir kalbėjo, 
— pasigyrė mergaitė.

— O ką ji' sakė?, — paklausė 
-senelės.

— Nežinau. Ji kalbėjo ne mū
sų kalba, o aš paukščių kalbos 
>nes«prantu.

* * * ■'-
Peš .. Gydytoją

— Gydytojas; — Gal tamsta, 
ponia, visų pirma parodysi sa
vo diežu vi.

Vvras i žri trina: — Matai, bran 
gioji, kaip daktaras iš syk Į-pėjo, 
kad tavo liga yra nuo bereikalin
go plepėjimo.

♦ « ♦
Sapnai

---- Kodėl eidamas gulti, ne
nusiimi akinių?

— Turiu bet ranka yra ilgesnė 
už liežuvį — rimtai atsakė Pet 
r i ūkas.

Geri Ugniagesiai

Savanorių ugniagesių koman
dos viršininkas įeina į piliečių 
klubą ir kreipiasi į savo ugniage. 
sius:

— Ponai, greičiau baikit tą 
savo pokerį, nes artinu mieste 
lį ištiko didelis gaisras.

— O kuriuo būdu, pone virši
ninke, tamsta apie tai sužinojai?

— Aš šįryt iš ten gavau atvir
laiškį.

* * *
Atsargesnis Už N e atsargius

Vairuotojas buvo sugautas per 
greitai važiuojant pro raudonas 
šviesas. Teisme teisėjas jį pa
klausė: jį

— Ko® turi paaiškinimą?
Portas teisėjau, aš visuomet 

pro- kryžkebus ir raudonas švie- 
šas^stengiuos greičiau pravažiuo
ti kad išvengti neatsargių vai
ruotojų—

Diena pasitaikė graži, šilta, šu tolimi giminaičiai uz muro sienų

Jis Buvo Numatęs

— Brangioji mano,/jei aš laiku 
iš kelionės negalėčiau sugrįžti, 
aš tau atsiųsiu atvirlaiškį.

— Brangusis, tu gali nesivar- o J o
ginti. Tą atvirlaiški, bevalydama 
tavo švarką, aš radau kišenyje ir 
ji jau- perskaičiau.

* * *
Aiški Neteisybė

Tėvas, kreipdamasis i sūnų, 
kuriam ką tik Įkirto su diržu:

— Na, pasakyk man dabar, 
už ką tu gavai lupti?
' Sūnus, žliumbdamas: — Ma

tai, koks tu esi tėvas. Pirma, 
prirnuši ir pats nežinai kodėl. O 
paskui dar mane klausi už ką?

* * ±
Ieško Vagies

— Ar galėčiau pamatyti vagį, 
kuris vakar apvogė mane butą? 
— policijos nuovadon atėjęs klau 
šia pilietis.

— Kokiu reikalu nori jį ma-
tyri?

— Norėčian jį paklausti, ko
kiu būdu jis įėjo į butą, mano 
žmonos nepažadinęs.

tino,, bet piknike publikos buvo 
J skystoka. Kiekvienas ieškojo pa 
[ vėsio ir kėdės, kad nereikėtų 
} privargti ir pervargti. Svarbiau

sia — jaunimo nebuvo. Jauni
mas išvažiuoja į paežeri kitas 
patraukė į miškus.. Jaunimas 
jau turi savo mašinas, surado sa
vas panas, tai ir ršrįį'ko savais 
keliais, ku/riuos sukelia jausmai, 
o ųe protas, — aiškino Tėvui 
Maikis.

— Buvo aprašyta, kad pikni
kas buvo didelis.bet tai buvo tik
tai korespondencijoje, kurią pa
raše pats redaktorius Pr.Gr. Pub 
likos, palyginus, nebuvo nė pu
sės, kuri anksčiau būdavo. Beį 
parašėlis išslanlkio nebetyli, 

j Kiekvienas aiškina, kaip jis su- 
J pranta šių djenu Market Parko 
Į reikalus. Kas iš tikrųjų buvo — 
i sunku pasakyti, bet šnekų buvo 
! įvairiausių.Visos šnekos pasibaig 

davo: “šį kaitą argentinietė pa
siskubino“. Vieniems buvo aiš
ku josios pasiskubinimas, o ki
tiems ne toks aiškus. Amerikoje 
ji jau gerokai storstelėjo, bu
vęs sijonas jau nebetinka, krū- 
kelį susegė,, bet jis atlinko ir ne
belaiko

Atsirado rūpesčiai, tai juos ap- 
raanina pridedamai porkčiapu ir 
kelioms keptomis bulvėms. 0 
bulvės, laikui bėgant, ne tik si
jono krūmelius laužo, bet ir gy
dytojams sukelia rūpesčių.

— Tai kuo ji pasiskubino?, — 
paklausė Tėvas*

— Pasiskubino ne ji viena, bei 
pasiskubino pora daktarų. Kaip 
žinote, jie dirbo, bet už savo 
darbą pinigų negauna. Už kiek- 
vje.ią klientą jie paima tiktai po 
?5 iš valdžios pinigų, bet jie tų 
pinigų nemato. Bet šį kartą ir 
jie paskuliėja pasirašyti, nepasi- 
teirave, kas ten buvo parašvla. 
O parašyta buvo, kad du sene
liai vietoje atostogų, iš ilgos ke
lionės, nutarė praleisti po kelias 
valandas vyšnių sotie ir pasi
džiaugti gamta, pasižiūrėti, kaip 
bitelės dūzgia ir laipioja žie
dus. Nespėjo jie apsidžiaugti, 
kai jiedu paskubomis buvo iš- 
xežti i ligoninės namus.

Tai dar bftlu pusė bėdos. 
— H?n ramu. — Jie buvo išvežti 
į lįetuviškų senelių namus. Ten 
rado kilų senių, su kuriais gu
lėjo ramiai p.isivėšėti.

Už poros savaičių jie nustatė, 
kad j.ic jau nebegali grįžti na
mo.. Iš viso, kad jie jau nele
gali išvažiuoti, kad jau yra pa 
skini jiems globėjai, kuri,? viską 

I tvarko.. Svarbiausia, tvarko jų 
banko knygutes, jų mūro namus 

j ir visus reikalus_
Jeigu tai būtų buvusi papras

ta senelių pnegteurtu, tai nė šuo 
I būtų ir nesukifęs/bėl nešioja ži- 
i nomų veikėjų pavardę. Tie vei- 
Į kėjai pr»k a įso tekioms dide- 

■ !ėms organizacijdTBš. jeifla t val
dybas, siunl-nėja korespondenci
jas ,į laikraščius Jie yra tolimi 

ir negalėjo pajudėti ,bet tas ben 
drapavardis ir dar tolimas 
minaitis reikailu susirūpino, pasi
ėmė gerą amerikiečių advokatą,1 
kad pažiūrėtų, kas čia lįetuvių 
tarpe darosi. Tas, žinoma kai
nuoja pinigų, bet amerikiečiams 
pinigas ne tiek svarbu. Jie žino, 
kad savo pinigų .jie neatgaus, 
kai byla bus baigta.

— B’et tai yra nepaprastai 
svarbus dalykas, — įtarė Tėvas. 
Aš visą savo am^ių gyvjsnau su 
lietuviais bet niekad tokio daly-i 
ko lietuvių tarpė nebuvo.... Man | 
rūpi reikalas išaiškinti...

— Tu, Tėvai, savo šoblę dėk 
į šalį, pasiimk akinius, nueik ; 
miesto centrą ir pasiteirauk ko-j 
.<ia dabartinė padėtis. Q kai ig- į 
aiškinsi, tai tada pasakysi vi-1 
siems lietuviams. Būtų gera,kad 
ir savo pypkę namie paliktum. 
New Yorke rūkorių jau nejsi- 
.ekžžia į skaityklas ir bibliote 
kas. Išaiškino, kad dūmai gadi- 
ra ne tiktai pypkorių, bet ir 
. ^rūkančius plaučius, todėl nu- 
ianta, kad požeminiame trauki- 
■ ėlyji^, bet kurioje miesto salėje 
ir teismo rūmuose niekas nega
li rūkyti. Tavo pypkė turi labai Į 
daug tošės deguto, o jis dvokia, 
t-'i gali neįleisti, kad nesuėstų 
i jpieraus, apsaugas palik. na
mie.

— Čikagoje dar nėra instruk- 
Ijų, kad išvarytų rūkorius iš 

miesto salės, bit jeigu kas ką 
pasakytų, tai aš paklausčiaū, 
: os noriu išaiškinti kas čia alsi- 

ko Čikagoje. Nesuprantu, kaip 
atėjo du senus ir prasigyvenu- 

. ius lietuvius uždaryti į bepro- 
ų namus ir atimti iš jų visą 

: tirtą.
Gerai, kati josios daktarų pa- 

aiai nebuvo toki stirūs, tai ją 
j m Išleido ir išvežė į Kaliforni
jos vyšnių sodą. Ji netyli.. Ji pa- 
akoja visems, ką su jais pada- 

.<. keli Amerikos liotuviai dak- 
’•s i-ai ir josios brolis. Pakišo pri- 

.i->ytns popierius, jie pasirašė ir 
aigtas reikalas.

Laimė, kad argentinietė pa 
skubino, — tai vieno daktaro 
arašą padėjo jų vardus ir pa
motė, o jie neprisipažino tokį 
,<>pi erių pasirašę, buvę nelietu. 
'šci. Jeigu jų parašai būtų pri- 
.ažinti, tai šiandien ir ji būtų 
ėdėjusi monkaptorių ligoninėje. 
<F.ip alsi tiko josios vyrui, jiedu 
ivą gyvenimą gražiai sugyve- 
io. Aš bamh*siu pamwtyti dt>ku- 

incntus, o vėliat paprašysiu at- j 
sakngus lietuvius stovinčius lie, 
;uviškų Įstaigų priešakyje, kad 
išaiškintų visų reikalą. Tylėti 
negalima. Reikia ttrojeu reikalą 
išaiškinti, ir paskelbti ne vien 
spaudoj, bv! ir ratfijo bangomis. 
JlKi plačiau fl t 1J X 1S“

kką iKa -tinsime, tuo bus ge
riau ne vien lietuviams, beti.ir 
visiems lietuviams, bei jų orga- 
ntžaKjofrts. i

■Lietuviai privalo pasitikėti sa
vo įstaigoms. Jri-gu tokio pasiti-

CAT

Marketparko pirmas baubas, 
Paslaptingas juodas siaubas 
Nuo praėjusių metelių, 
Tai tamsi grėsmė miltelių.—

Dreba senos ir jaunutės.
Net pražilusios senutės:
Juk ne juokas — ant rūtelių 
Velnias užberia miltelių....

Bet neslėpkime teisybės, 
Kad rašytoja Gyvybės 
Turi tikrą išradimą 
Prieš ją pekliškąr veikimą.

Išradimas patentuotas, 
Prie sėdynės primontuotas. 
Jo paveikslą pamatysit, 
Kai jos leidinį skaitysit.

BAIGIASI gegužis ūkanuotas, 
Ir žydėjimas žiedų gražiausių. 
Lanko sodą , senis neženotas, , <
leško pėdsakų vilčių mažiausių.... 
29. V. 86. .

TEISES vargstančio žmogaus,, > J 
Užrašytos . ant dangaus.
Kas ant .žemėse rojtį turi, į ■ .i 
Jų nemato, neįžiūri........... Į ’
29. V. 86- • ... ’ ' į

DAUG ant 'i&ietc/ išradimų,; . .£ .
-Įvairiausių padaryta. \
Bet svarbiausią vietą ima, 
Kur naudojamas kas rytą—
30. V. 86.

. " .i

•«. KELIAS I GARBĘ - T’ ■'
- - r ' • A 1Į •;

J? *18 •’ L
- į ; * -i

Vedė dvikovą poetas, 
Su Sodybos daktarais.
Kanauninkas pensininkas, 
Nemiegojo naktimis-

0 dabar “Gimtasis kraštas’x, 
Jam jau lenkias lig juosmens.
Sako: — štai, šventasis raštas, \ 
Atžymėtas asmens.

A. Petitas L

Geri Liudytojai, Bet Ju Nereikia

Teismo byla. Ką tik baigė sa
vo kalbas gynėjai ir prokuroras. 
Teisėjas klausia kaltinamąjį, ar 
jis dar nori ką pasakyti.

— Tiebūnie man visi šventieji 
iūdininkais — iškilmingai surin-

kėjino nebus, jeigu vyresnio am 
žiaus lietuviams bus sunkumų, 
organizacijos iširs ir pasitikėji
mo nebus. Juo greičiau išaiškin
sime tai bus visiems geriau ir be
reikalingi gandai nevaikščios po 
Čikagą, — baigė Tėvas.

ka teisiamasis — jeg aš vsu vi
siškai nekaltas.

— Labai gaila — atsako teisė
jas — nors tamsta šulai labai 
garbingus liūdfeinkus, bet liu
dytojų sąrašas jau yra išsemtas. 
Dėj?., daugiau nei vieno liūdinin. 
ko aš išklausyti jau negaliu-

— Klaiūyk. Maryt. kuo vardu 
tavo naujas broliukas?

— Tiesa pasakius, tikro v?.rdo 
nei aš nežinau. Mantytė įj vadi
na “saldus angelėlis“, q tėtė “rė
kiantis velnias”.
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h-' ė rij. , ■ :
Kitas eilėraštis "laikas pinigai” 

yra apie žmogų,' kuris labai sva
jojat Pirma svajoja kaip fcūtų ge
rai'savo laisvą dieną į___
prie upės, Ventos ar šesiipės.h1;

(Tęsinys)

nėra svarbi jų kalba, tik kad dau
giau dolerių įbirėtų į jų kicenę.

Eilėraštyje “Pilietybė ir mo- 
pi'aleisti Į kykla” dypukas jau yra pilietis, 
t ' a- Todėl jo sūnus Algiukas Depri- 

dą svajoja apie priešus su kų- valo lankyti šeštadieninės mū
riais kovos ir juos nugalės. TaL kyklos. Mūsų tėvynė yra labai 
Įvykdyt: būtų gerai, tik nėra nei ’ įOp įr maža, todėl geriau 
laiko, net pinigų. O Kai lyja lie-j įr protingiau sau kalti pinigus, 
tiiš, būtų 2°ra mylėtis sti mergi-i Jįj nedirba nusiminęs, spiauna 
na, bet vėl nėra lako.'nei pinigų.f j arkją, knygą ir lyrą, nes ir be 

šeštadieninės mokyklos į kišenę 
pinigai byrės- Kartais jis pagal
voja, kaip liūdna bė tėvynės, bet 
Lietuvą vis tiek išvaduosim be 
šeštadieninės mokyklos. Jis jau 
amerikonas, o ne dypukas ir jo 
Algiuko nevargins koks nors li
tuanistas.

Eilėraštyje “Neskaitančio, nei- 
priį3 baro ir negirdi Ikai klebonas 
Baronas juokiasi iš lietuvio, ku
ris sako: Tik tūkstartis žingsne- Į 
lių į susirinkimą, bet šiandieną Į 
jį miegas ima.

Tik tūkstantis žingsnelių į lie- ’ 
tuviška bažnyčią, bet saliūnos; 

( dar arčiau. Jis atsisėda ramiai į 
j prie baro ir negirdi ka iklebonas ! 
! už griekus baras, ar nusidėjo ar 
nenusidėjo, jis vis tiek sėdi kaip kykla- 
rojuje, kuris niekur nenuėjo

A. Baronas šiuose eilėraščiuo-Į 
se juokiasi iš tu lietuvių, kuriems 

j niekas nėra svarbu. Jie tik nori

3P -
Būtų gera šu ta mergina turėti 
du ar net devynis vaikus, pa
sisodinti aut kelių, bet. .. j

; Poetas Gustaitis rašo labai juo 
kmpai. Jis bando mums sakyti, 
kšd Teikia kovoti už tėvynę, nors 
yna daug kliūčių, bet nereikia pa 
sidųoti- - Č’P, ‘

Edvy na Valkiūnaitė, 8 kl. 
■---- :-----—,—_ !

.i A. Gustaičio vaizduojamas lie-;
<tūvis yra didėlis patriotas?bet tik 
nenori kovoti. Jis nori, kad kiti j 
kovotų:
Jūs r— pirmyn dėl gimto kmy-; 

M ..
Aš — atgal prie stalo.
Jūs — į kalną Gedimino, 
Aš —- ant pjedestalo.
Jam nepatiko dirbti, aukoti ar' 

kovoti, bet jam patinka kai kitas ’ 
dirba: ' .

Užgimęs'užaugo, išaugęs pase- j 
no,

Tar© lepšio ir karsto taurelėm' padaryti daug pinigėlių, jie tik 
stukseno, 
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, 
galvojo, - ■/ : .
ĮDpįUgiausia gi — plojo, kai ki- , į,a 
•^■’keįvaje. ; - E - . Į tik jo ego. .......

. j^^^rąšas ant žinomojo lie-j Baronas bando pasakyti, kad ne i jankė j šeštadieninės.
i^vip vkapo) ■ I reikia tokiais būti. Reikia rūpin-|

' c ^Jolanta Salytė, 8 kl. | ys tėvyne, kalba, papročiais, j Kitas Ą. Barono eilėraštis pa-! 
iie '.n.- . .. .. ....... . 5 rodo žmcfeųy kuris nieko nedaro. 1

“Neinančio, ’neskaitančio ir nesi
meldžiančio rojus” parodo swe. 
nimą to. kuris neina nei į susirin- j 

neskaito,! 
nei meldžiasi.Jis neseks lietuvių! 
kos veiklos ir jai išlaikyti neduo- ■ 
da pinigų. .. Jis neklauso “klebo-; 
no kaip už griekus bara”, bet; 
nueina i saliūna klausyti, kedė! ' 
kaimynas paliko žmoną.

Šiais eilėraščiais Baronas pare- ' Fer
I do, kad mūsų li^a vra. kad mes bando linksmai nuteikti 
neiname, neklausome ir nesimel-1 gydyti \

1 džiame. Mūsų gydymas turėtų Bronius Fabijonas

Anastazija Tamošaitienė: Versmių šakos. Guašas.

ligas, mes turime surasti gydimo 
būdą ir patys pagydyti save.

ei 1 ė rašei uose “P i! iet y bė
’kla” jis parodo, kodėl 
teina i šeštadienine mo-

Save 
ir mok 
vaikai

1$ 4

[ svajoja apie dcleriukus ir kitą1 
; medžiaginį turtą. Jiems nėra 
• svarbu kas atsitiks lietuvių kai- 
, - ji, tautai, jam svarbus tik jis,

‘Lietuvą išvaduoti galim 
mokyklos šeštadieninės’’.' 
‘aš amerkonas.nebe dypui 
ėvai vaiką nestumia eiti 

j i mokvkla, nes “šiandien reikia 
į pinigų pilti, ne šeštadieninę ko-[ 

kią lankyti”- Mūsų tėvai mus į 
privertė (ar priverčia) šeštadie- { 
nine lankyti, nes me- esame lie-| 
tuviai, bet kiti tėvai nori pinigų; 1 
jie nori, kad sūnus dirbtu, c ne-į

ir be

c.u

esėjo 13-1 
ione “Sic

Lietuviu dalyvavimą koordi
nuoja ir lietuvių pirmenybių iš
vedimu rūpinasi ŠALFAS S-gos 
hngvo-ios atletikos komitetas, 
kurio vadovas yra taip ' pat A. 
Malin. ’.skns.
ŠALFAS S-gos Centro Valdyba

DĖMESIO TENISISTAMS!
Pabalti f čių Teniso Tllrr.yi o .

Vieta Pakeista!

Žaidėjams ir žiūrovams prane
šame, kad 1986 m. š. A. pabal- 
ticčiu lauko teniso pirmenybės,

d.d., Rochester, Mich., bus pra
vestos ne Oakland University, 
kaip buvo ankščiau skelbta, bet 
Oakland Community College, 
Rochester Mich., kuris yra apie 
l mylia į pietus nuo Oakland 
University.

Kaip šią rietą pasiekti? Važiuo 
ti 1-75 į šiaurę; paimti Universi- 

j ty Dr. išvažiavimą ir važiuoti į 
šiaurės rytus iki Oakland Univer 
sity campus; tada pasukti į de- 

'COS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ į šinę and Squirrel Rd. ir vėl į I 
- ---------------- ---------------- - ’dešinę and Featherstone ir pa

važiavus apie vieną bloką pasek
site Oakland Community Colle
ge.

S ATLETIKOS PIRMENYBĖS

Vvkdo S. A- Pabaltie- 
to Federacijos Lengvu.
k-tas. -A. Malinauskas,

eng-1 ūžiu ir šiemet svečių teisėmis yra
įvy-' pakviesti vietiniai suomių, ukra-

iados iniečių ir lenkų lengvaatletai.
. Mi-, Taigi šios rungtynės bus išplės-

Ha- tos į 6 tautybių kviestines varžy-
as. iš kurių bus .išvestos pabal-Į nuo 8:00 vai. ryto-Dalyvių: re-
ečių pirmenybės. ‘ gistracija iki rugpjūčio 4 d., šiuo

i Primename, kad turnyras pra- 
Į sideda šeštadienį, rugpjūčio 9- d., 
f 9:00 vai. ryto; žaidėjai prisistato

t pereitų metu pavy:-

gistracija iki rugpiūčio 4 d., šiuo
1986 m. š. A. beturiu pirine- adresu: •

nybės bus taip pat išvestos-iš šių! l^r- Algis Barauskas, 3018 
varžybų. Tuo būdu mūsų leng- Patch Dr., Bloomfield Hills, Ml ■

Pavergtoj Lietuvoj -
Baudžia Už Neraeionalu Naftorę 

Produktu Naudojimą ir
,» Prirašymą < ...

Už neracioųalų naftos produk
tų naudojimą taikomos ekonomi
nės sankcijos. Pereikvojo <r nau- 
ciojo naftos produktus ne pagal 
paskirtį Gargždų statybinių me
džiagų kombinatas sumokėjo be 
veik 8 tūkstančius rublių baudą, 
Kauno elektros stočių įrengimų, 
remonto gamybose įmonė — 5 

i ūksiančius rublių, "Neries^ že
mės ūkio mašinų gamykla — 
4680 rublių, Panevėžio rajono- 
komunalinių įmonių kombinatas 
- 2,5 tūkstančio rublių. ‘

Vairuotojas V.Grabauskąs vie
name kelionės lape prirašė 700; 
kilometrų, kitame — €50 km.x 
trečiame — 370 km. Vairuotojas 
V. Vaitkus prirašė 784 kUomet - 
rus..Iš 227 patiksimųkelotnės la_- 
pų 31-name rasti prirašyti 29 
tūkstančiai kilometrų. Dėl to ne-; 
teisėtai nurašyta 2900 litrų de-Į

..K4 A. BARONAS PASAKO.. 
mums savo humoristi

niais Eilėraščiais?
Įi -T7.. —J - ; -■
Aloyzas Baronas gimė 1917 me 

tais Biržuose,, mirė 1980 m. Či
kagoje- Jis studijavo literatūrą ir 
filosofiją Kauno universitete. į 
1949 m. emigravo į JAV. Buvo j 
Draugo laikraščio šeštadieninio! 
priedo-, redaktorių^.

kalba,
j Kalbą reikia išlaikyti gyvą. Ki-

• tu atveju, ji nyks iš mūsų at- 
. minties ir tada “sudiev. Lietuvė

le!” Mes to nenorime. Mes nori
me kovoti ir dirbti dėl Lietuvos j kimus, ne ! 1

;i mūsų pasikeitimas, žiūrėda.
i savo gyvenimą, mus vLi šil
ime, kad mes dažniausiai nei- 
Yic, neklausome t nesimel-

džiame. Mes pametėte lietuvybę 
ir susergame, kaip sloga, bet
greit ^ave išvydome ir vėl esame 1 Vyru 
tikri lietuviai — sveiki ir be li
gos.

48013. Tel. (313) 258- 6535.
Pavėlavusieji ir pageidaujan- 

Varžybos bus vykdomos šiose tieji, papildymu informacij’ū, 
ii, moterų?.A2^^Rte.;WM^uskai-. - A .

vaatletams šios rungtynės bus 
net trejopos. . ,

Piniginėmis baudomis šiemet 
nubausti 33 degalinių darbuoto
jai, kurie neteisėtai pardavinėjo-' 
degalus. “Tiesa” paskelbė ir dąlft 
tų nubaustųjų darbuotojų pavar-' 
džių, tai G. Jakovleva, S. Pėda-; 
iriau, T.' Truchaviovą. J. Valiuj, 
Z. Bereznikova> D> Kupčienė, O. 
Žilienė ir kiti; * .‘S

Įspėjama, kad už neteisėtą ben 
žino ar kitokių degalų bei tepalų 
išdavmą ir įsigijimą pirmą kar

tą nesant grobimo požymių, bus 
baudžiama nuo 20 iki 100 rublių 
bauda-

išlaisvinimo.
Edvyna Valkiūnaitė, 8 kl.

Trys A, Barono knygos “Tre- 
1 jos devjmerios”, “Valerijono la- 
j šai”, “Alijošiaus lapai” pavaiz- 
i duoja liaudies mediciną. Jis rašo 

A. Baronas rašo humorisniniai. daktaro slapyvardžiu — dr S. 
Jis mėgstą rašyti, apie tokį lietu- Aliūnas. Mūsų konspektai inter- 
vį, kuris neprisideda prie bend- pretuoja kaip ligos aprašymus ir 
rupmenės veiklos, neiną .į susi- >tų ligų gydymo būdus, 
rinkimus, neskaito lietųriškų Baronas rašo ir juokiasi iš lie- 
laikraščių. Ir jis net nelanko Jie- tuvių, kurie nebendrauja, nes- 
tuviškos bažnyčios. Baronas juo kaito ar nieko naudingo Lietu- 
kiasi iš tokių žmonių, nes jiems vai nedaro. Skaitydami apie tas

u.A. Baronas per vi-us savo hu
moristinius eilėraščius parodo 
mūsų ligas. Kažkas kartą pasakė.

uokas yra geriam
, Baronas *aip pat 
rvo eilėraščius lis

. vais- 
mano. 
i* mus

pa-

klasėse: vvru,
— 1967-69 m. gim., jaunŽĖhįją&pęs 

gaičių B — 1970-71 m. s
1972-73 m. gim., D 1974^75 ritg’ 
, gim.. E 1976 m. gim. ir jaunesnių.

iib-masters 35-39 m-, ir vi
su klasių masters — 40-45 m., 
45-49. m., 50-54.. 55-59 m.-, 60-64 
m., ir t.t. kas 5 metai. Prieaug
lio klasifikacija — pagal gimimo 
metus sub-maste’-s, masters, — 
pagal amžių varžybų dieną.

Vaivybu pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 13 d. 2:00 pp. Registra
cija nuo 12:00 vai. Sekmadienį 
varžybų tąsa nuo 10:00 ryto.

Dalyviu registracija atliekama 
iki š. m. rugsėje u d., šiuo adre-

yra seniausia, didžiausia, ir . turtingiausia.. Hetuvfą frstamsLze 
organizacija, lietuviams ištikimai taraauį^nti jau -S7

•" *• * vi
SLA — atlieka kubūriniui darbus, Ir 

. darbus dirba, f ' , •. - - Į L o-.
SLA.— išmokėjo daugiau,kaip .AŠTUONIS ^^DONUS doleriu 

apdraudę savo nariam*. ■'
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA -načeZk: 

nariams patan£auja tik savišalpos pagrindu. f 
Kiekvienas liętrųtis it lietuviu drangas *rif- .**;

; Susivienijime apsidrausti'DG,?10;000. '
£LA — apdraudžia ir Taup 

Insurance, kuri ypj 
aukštojo mokslo Ir

SLA — vaikus apdraudžia 
$1,000 apdraudė*.

SLA — kuopu. yra visose lietuvių..
Kreipkitės f savo apylhdrfe 
jie Jums-mielai'patfėlbėĄ.ft

□R m. metraiti*. lame yra verdngi, niekuomet neaenstą, Via* 
Krėvta, Igno ilapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkoc 
I. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaevičlaus ir 1 
Meilau* įtrripeniai bei rtudijes, Iliustruotos nuotraukom!* > 
3L K. Čiurlionio, M. irieikio, V. Kaiubot, A. Rūkitelės Ir £. Var*- 
ttrybos poveiki!*}*. >65 puri, knyga kainuoja tik S3.

EahĮ tokių pirmūnės Juoiės Vaičiūnienės atsiminimai apie dribv 
C rantei M Jų irioriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja? 
tiems, gėriai!*'autorė* puikiu stiliumi Ir nurinkta!* duomenim* 
bri nžkulidafa. 'Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
ta* Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mpfj 
gyvenimo bruožų aprašym**, bet tiksli to laikotarpio buities Et# 
ra tūrinė rtudija, insk irstyta skirsneliais. Ta 205 puslapių knyg

žemiai ycrriyt* rtudijs apie Rytprūriu*, remianti* Pakalnią
Labguva* apukričią duomenimis ApraiymaI Jdomfl* Hekvfea*.-, 
Beturint Leidiny* fliustmot** nuotraukom!*, p*baigoje duodetn 
Titcrv&rdfip p*v*dlnlmA!»lT Jų vertini*! | vokleėltĮ fc*15%. EaK* 
M*a<ngo> X3S puri, knygoje yr* Rytprū*ftj 3*rnėl*p!*. Kaina F

> I?4 LAUWl? GIM1, valytojo* Petronėlė* Orintaitės at* 
minimai Ir minty* api* aamenl* Ir rietas nepilt TJetnvoje ir p! 
maišiai* bolieviką okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapi* 
bet kainuoja tik 13. ‘

1 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ne*wprs> 
lx* tr klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje? tik » 
PargJo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą ir po* 
riftt Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju ni imo.gau* teiaa- 
K»yiA r* didelio formato, 265 puriapiv kainuoja 5«.

< T SATTtTN^S NOVWL2S, H. fcoaėenko k fry ha. J. Vatais 
W tnygof* yr* aąraoJingĘ aovaHv Kaina

ItayfM fa'rtimoS 1TS1 8a. 3*i*<.*4 5L,
> MX. ClrnkM.’ B-TiSf

su:
Algis Malinauskas, 1317 Hill

view Cresc., Oakville, Ont. 
L6H 2C6. Tel. (416) 844-76'94.

Smulkios informacijos yra-pra 
nešta visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausą dėl infor
macijų gali kreiptis Į bet kurį 
sporto klubą ar i A. Malinauską.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių lengvaatletams. 
Klubai ir pavieniai lengvaatletai 
skatinami šiose varžybose skait-

307 W. 30th St, -New Y«rf,N:Y,A0O01 
TeL (212) 563-22W ( rif - v '

2759 W. 71st St, Chicago, BL
RCFESTINGėJ (5PILDOMJ RECEPTAI « FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

~ Atdara šiokiadieniais nuo
5 fui. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniai; nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai vax,
D. xLHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Bayer’ relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol cen t touch.

Tylenol works on minoi arthntis pam, 
but does nothing lor inflammation 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation aivina fast.

Bayer. The wonder dru^ that werks wonders.~

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
t. Dr- Kario Grtnteus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

UI tom** —   __________——  ........      110.00

2. Prof. Vaclovo Biriko*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY-
GŲ ISTORIJA. I dali* 208 psl. ___________________ £6.00
n dalis, 229 psl.----------- - ----------------------------- ------ ------ F6.00

3. Miko šfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________  F5.00

4. Janinoa Narūnčs, TRYS LR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ___ _____________ ____  |4.00

8. J. Vencteve*, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
BO p*L ------- --------—_______________—. 12.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Ch;ceg>>. ID. 6O6O3 siųs
kite čekj Ir pridėki* rten^ dolerį ovrriuntlnv libddoei*.

Ird. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

parakė 700 puslapiu knygą, kurion *udė]o viską, ka* 5el ti 
kur. 5et kuria kalba buvo parašyta apie UetuvĘ, Brtnviiif 

l? HetuviŲ kalbą. Ji* mokėsi kartu su krm. Jaunium tr proL K. 
Bfiga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruoėė Mkslluf yertimuė 

tr patarė mums toliau studijuoti. ’ : .,-4

Iria* Urg rbUfiL ttit** p. • - ’

■ IDIIBKDI
EOT HxIbM 8t, BPeAgn, D3 EHCK

8 — Nsmjienos, Cbicaęo. K A v glut 6a 199?



' gyvenantieji gimines ar buvę jų draugai, kurie 
yra pasiekę aukštus komunistinėje partijoje ar tarny
boje postus. Jie būna ’’užtarėjais”, jie okupantui garan- 

j tuoja, kad toks ar tokie atvykę iš Amerikos turistai ar 
Į jie sugrįžę Amerikon nekenks jo melo propagandai. Bet 
j gal dažniausiai tie grįžę, nuolatiniam apsigyvenimui

“ THE LITHUANIAN NEWS
Published Wednesday and Saturday 

by The twjmin Ntfi Pubiiahinf Co, Ise 

i78» se. Hiisud chk-^, it ^0408 T®i®pb®n« 421-41W » Lietuvon yra dideli garbėtroškos, kuriuos tokiais žino
ir okupanto tarnai-Tad tokie, patekę jų ’’globon”, jiems 
jau nesunku juos Įtikinti, kad jų turimi "genialūs” ta- 

| lentai išeivijoje yra nesuprasti, neįvertinami ir kaip 
■**«*•■ tokie, žus. ■■ .

Prieš, kiek laiko, teko skaityti tame pačiame Petro- 
nio oficioze: ’’Gimtajame krašte”, kaip buvo išliaupsin- 

------ I ta viena, Chicagoje, gyvenanti menininkė. Ne tik jos 
Į paveikslais, bet ir jos pačios veido nuotrauka buvo iš- 

gįJJ! gražinti to minėtojo bolševikinio šlamto lapai. Jos sal- 
_ džiai veide nušvitęs šypsnys, aiškiai liudija tą bičiulystę 
t su okupantui parsidavusiais. Ar būtų kas nustebintas 

^34)0k jei ir ši “genialioji” meno kūrėja vieną gražią dieną ten 
(išdumtų nuolatiniam apsigyvenimui, kur taip laisvai al- 

Niujienų Bendro- =uoia menininkai ir rašytojai.
i0> Tiesa pasakius, jog tokiems ten išvykstantiems, 
__ niekas mūsų išeivijoje nepavydu Jei jiems šiame lais

vės krašte teko, kaip jie patys nusiskundžia, kad buvo 
- uesuprasti,, jų ’’genealių” talentų niekas neįvertino. 

Kuriems teko tiek daug vargo pakelti-
0 vis tik, skaitant jų tokius nusiskundimus širdyje 

E Į jauti koktumą. Kad pateisintų savo toki išvados ’’žygį” 
! ir dėl ko jie išsižadėjo Amerikos. Jie skelbia grubią ne 

tiesą, gal teisingiau pasakius, toke šmeižia Amerikos 
žmonių gyvenimą. Būk čia darbo žmonės yra išnaudoja
mi, menininkų kūrybiniai darbai nieku laikomi, ir iš vi- 

i so ne kultūrinės vertybės, bet medžiaginės gerybės yra

PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 17494000
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xagu per year, $24.00 per
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienlMt 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai noniet ^sta^pnisie — iri is v£L

“NEKASDIENINĖ NAUJIENA”

K. ŽEROMSKIS NEŽINOJO DĖLKO BĖGO, TAI 
DABAR GRĮŽO J OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Draugas, liepos mėnesio 18 dienos laidojey paskelbė' v^as. Jokie fondai tokių i’ašytojų knygų nesisiulo at
spausdinti, tokių dailininkų kūriniais niekas nesidomi, 
guli storu dulkių sluoksniu pridengti.

Šia proga kyla mintis paklausti, ar tokie ten sugrį- 
žusieji ilgai naudojasi jiems Lietuvos pavergėjo suteik
ta “malone”?

Juk jau ne vienas ten sugrįžęs.. Tiesa, pradžioje jie 
rašė dgus šmeižto rašinius, paskvilius, kuriuose keiks
nojo ir šmeižė Ameriką- Bet tie, jų keiksnojimai kiek 
laiko praėjus, nutilo. Šiandien nežinia, ar jie dar ten, 
mindžioja šventą kankinių krauju ir ašaromis primir
kusią Lietuvos žemelę? O gal jau seniai braido Sibiro 
pusnynus, nes Maskvai atlikus jiems skirtus uždavinius, 
jie jai daugau nereikalingi.

Bet kas būdinga, kad tokie sugrįžusieji vis tik ne
pajėgia lietuvių Įtikinti, kad Amerikoje nėra laisvės, 
kad ten viešpatauja badas, darbo žmonės žiauriai iš
naudojami ir kad jie neturi pastogės. O vis tik, jų visų 
svajonė, kaip prasiskinti sau kelią į Amerikos kraštą. 
Ir jei tokia galimybė atsirastų, jei sienos nebūtų žiau
rių kagėbistų saugojamos, kiek šiandien iš Lietuvos 
kitų Maskvos pavergtų kraštų vyktų į Ameriką, Į 
laisvės krašta. 

Ar

“nekasdieninę naujieną”. Būtent, dail. Kazimieras Ž o- > 
romskis, iš New Yorko, jau daug kartų keliavęs į oku-

■ puotą Lietuvą, ten jis ruošęs savo pavęiįcslų parodas- Jo 
ilgi- pokalbiai,:, su ‘Tėviškės” draugijos; reporteriais, bu-

; vo spausdinami “Gimtajam krašte”, tos komunistinės 
draugijos oficioze. Pokalbiuose jis liaupsino okupantą 
už jo Lietuvon atvežtą vispusišką kultūros pažangą.

’ Draugas skelbia, kad Kazimieras Žoromskis pirma pa
siuntęs i okupuotą Lietuvą daugiau, negu pusantro šim
to paveikslų, po to, ir jis pats, ten išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui. Žinoma, toks jo ’’žygis” mūsų visuo
menės nenustebino. Tie jo atspausdinti su ’’Gimtojo 
krašto”, to bolševikinio šlamšto reporteriais pasikalbė
jimai, aiškiai lūdija, kad šis dailininkas jau iš anksto 
ruošė sau kelią Įsigyti pas okupantą pasitikė
jimą.

Bet kas to dar nežino, kad tie, kurie jau galvoja ten 
sugrįžti visam laikui, ar bent ilgesnį laiką ten pabūti, 
jie stengiasi pirma vienokiu ar kitokiu būdu pas oku
pantą įsigyti pasitikėjimą. Tokie turėdami tokį pasiti
kėjimą, jiems leidžiama ten ’’svečiuotis” ištisus mėne
sius, važiuoti po visą pavergtą Lietuvos kraštą. Tokie 
dailininkai, turėdami pasitikėjimą, gali ten suruošti sa
vo paveikslų parodas- Tokių poetų ten spausdinami ar 
cituojami eilėraščiai, spausdinamos knygos. Toki pasi
tikėjimą įsigija ne vien, ilgais okupantą liaupsinančiais 
pokalbiais su okupanto tarnais,, bet ir tokiais pasitar- 
navimais. kurie yra naudingi jo skleidžiamai melo pro
pagandai. Kartais jie tokį pasitikėjimą Įsigija, nes juos j 
jungia su okupantu bendra ideologija. Dažnai tokiam 
pasitikėjimui Įsigyti pasitarnauja okupuotoje Letuvoje

KARČIOS PRŪSO PORA VALANDŲ

Jonas Prūsas su save žmona 
Elze gyveno ir augo Lietuvoje, 

į Vilkaviškio apskrityje ir valsčių- 
' ie Šelviuose. Ten j’ėdu vienas 
kitą pamilo ir vedė.

Jiems gimė duktė 1928 m. lie-

ir 
tą

pos 12 dieną. Ten gimė dar du 
sūnūs. Jie augino vaikus, kad bū- 
tų dori ir , pareigingi žmonės. 
Svarbiausias tikslas — laikytis 
pažado. Ką prižadėjai — tą ir 
atlik. O jei nepajėgi atlikti, tai

pranešk kam prižadėjai, kad ne
galėsi atlikti. Prižadas — svar
biausias vyro ir moters žodis- Be 
žodžio, žmogus — ne žmogus. 
Tiktai jis ne prūsas,jeigu pažada 
nepajėgsi atlikti. Viskas būtų bu
vę gražu, jei gyventume ramiai 
ir tvark-F.gais laikais. Bet štai

baigti. farmerio darbų ji buvo įpratusi. I
Sunkiai vargo Vokietijoje. Jei. Atsistos, prakaitą nusišluostys iri 

gu nebūtii buvę prūsai, vargu vėl kaupia bulves. Skepetaitę užJ 
jie būtų galėję išvažiuoti. Lietu- sikiša už juosmens ir vėl kaupia, g 
tių neišleido, bet prūsams leido 
išvažiuoti. Rusai nežinojo, kad 
prūsai buvo lietuviai, kaip rusai 
nežinojo, kad jotvingiai buvo 
lietuviai.

Jonas su žmona Prūsai vežė vi
sut vaikus Amerikon. Bet ne vi
si galėjo kartu išvažiuoti. Vie
nas sūnus išvažiavo i : Kanada. 
Ten buvo lengviau išvažiuoti.

' Jis išvažiavo i miškus medžiu 
• kirsti, o vėliau pasiekė miestus, 
j kur lietuviai gyveno.;Jis ir šian- 
. dien gyvena Toronte;

Kitas sūnus gyvena Ameriko
je, su šeima. Tikras prūsas, pa
reigingas labai laikosi duoto žo
džio. O dukrai atsitiko nelaimė, j 
Ji pamilo vokiečių kilmės ame- j 
nkoniuką. Už jo ištekėjo, nes 

j be jo gyventi negalėjo.
Tai buvo Karl Heinz Shultz 

Jiedu išvažiavo į Wisconsiną. Ten 
turėjo farmą. Bet Amerikoj far- j 
merių gyvenimas kasdien sunkė- j 
ja. Viskas daroma, kad nedaug 
žemės turintieji fermeriai nega
lėtų pragyventi. Jie priversti 
daug dirbti, bet naudos iš to dar
bo neturi.

neramiausiais šio amžiaus la’kais.
Kai HiJeris su Sialnu susitarė 

naikinti tuos, kurie laikosi paža
do, tai prūsams prasidėjo kar
čiausios gyvenimo valandos. Jie
du nesilaikė žodžio tarp savęs, 
vienas antrą panoro apgauti ir 
apgaudinėjo.

Europos pasturlaik.ai žudė pgū- j 
sus, besilaikančius žodžio. Voki e- { 
ėiai jiems padėjo. Išžudė veik- : 
liausius prūsus, jie patys prūsais ; 
pasivadino. Jie norėjo, kad žmc- ■ 
nės jais pasitikėtų, kaip kaimy- i 
nai pasitikėjo prūsais. Bet naciai; 
ir prūsus pradėjo žudyti.

Komunistai rusus apgavo, kaip 
naciai apgavo prūsus. Komunis
tai sūkėlė sipalio revoliuciją ir 
garbino Kronštadto sukilėlius, o 
kai sutraukė didesnias jėgas ir 
priešakio pastatė Tuchačevski, i 
tai Kronštadto sukilėlius jie varė 
per ledus į šiaurę, kol pasiekė 
Sibirą-

Molotovas apgavo Vincą Krė-( 
vę ir prižadėjo lietuviu nepulti, j 
o kai susitarė su Ribentropu, tai i biąu pasunkėjo. Juo 
suorganizavo antrą apgaulę. Na 
ciaį leido rusams pavergti lietu-, Amerikoje išsilaikys tiktai dide- 
vą. kad vėliau lietuviai padėtų na i les farm as turintieji.Mažesni far- 
ciams išsilaisvinti nuo rusų.

Jonas Prūsas, pajutęs ant savo 
kailio būsimą apgaulę, nutarė va
žiuoti į Vakarus, kol pajėgi atsi
kratyti nuo apgaulingų kaimynų. 
Važiavo į vakarus, turėdami vil
ties pasiekti Laisvės kraštą, kad ( nę ir tarė: 
galėtų mekeno neskr 
ir nekankinami ramiai

Mano duktė susilaukė kūdikio, 
bet gyvenimas farmoje dar la-.- 

daugiau 
darbo, tuo daugiau dirbti reikėjo.

Šiandie kaupė ir sukrito. Su-y 
krito ir nebeatdkėlė. 58 metų 
stipri moteris, mano duktė taip 
ir mirė ant užuoganos. Ji jau 
nebesikėlė. Josios vyras Kari- 
Heinz man man telefonavo.Lie- i <• -s a * j s/pė, kad atvažiuočiau, nes jis ne
žinąs ką daryti. Jis prapuolęs. Bę 
jos farmoje jis nieko nepajėgs 
daryti- Telefonąyau grąboriui tr 
vąžiųojui L /- S '

L- iPakkiusia’u, &r turi grabą, ri
— .Nieko hėturių ir nežiną u,; 

’.ką aš.darysiu. Čia grabų nėra. Tu 
< atsivežk' grabą; tai mes ją įkebif 
j me ir galėsime vežti.

— Patelefonavau grąboriui ir 
I paklausiau ir tur grabą. Man at

sakė, kad turi, bet tan grabai la
bai brangūs. Tu nusipirk, savov

giau. Ten viskas pigiau. Man pa- 
j sakė, kad graboriai ten turi gra-' 
• bu farmeriams, pigesnių. Jie pa- 
! lys sukala ir parduoda.

— Važiuoju, turiu skubėti, ne? 
laikas bėga, c kol pasieksiu ūkį, 
tai praeis kelios valandct. Nema
niau, kad man reikės rūpintis ir 
dukters laidotuvėmis.

— Ar nežinai, kas jai atsitiko? ;
— Kas jai galėjo atsitkti? Karš- 

tis, sausra. Dirbo laukuose, be 
poilsio... Gavo širdies smūgį ir 
baigtas reikalas....

-»«
— Jonas ir vėl nusišluostė 

prakaitą... Šį kartą patraukė ske- 
oetaite ir nusišluostė akis... Aša i x w
ros kartu su prakaitu liejosi....

Važuoju. kol dar saulė aukštai,

meriai plėš vagas, traktoriais
piaus šieną ir džiovins kukurū
zus, kol patys pradės ant tų ku
kurūzų džiūti.

Jonas nusišluostė prakaitą, ske
petaitę susilankstė, Įsidėjo į kiše- Gali prireikti į miestelį važiuoti, 

o vėliau grįžti į farmą ir važiuo--
— Mano duktė dirbo laukuose, ti į laukus.

dienas 1 dirbo nuo ryto iki vakakro. Prie (Nukelta į 5-tą pusi.)

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneekas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TABOGA

(Tęsinys)
Taip, jis turi tikėti.
“Leidžiuosi nuotykių keliais, užsikrovęs tė

vynės pareigas, tačiau be pinigų, ir kankinuosi, 
kad neįstengiu tau jų nusiųsti.

“Visi mano keramikos darbai tebėra par- 
duotini, ir aš palieku nurodymą pervesti tau su
rinkąs už juos sumas; tikiuosi, tu jas gausi ir jos 
tau padės sulaukti meno grįžimo. Sau ar nieko 
nepasilieku, ir darau tai mielai. Nereikia man 
priekaištauti, kad tuos dvejus metus buvau apsi
leidęs Šiandien nebejaučiu tau jokios pagiežos.
— užtikrina jis Bučiuoju tave švelniai tūks- j 
tan’i Kartų, taip pat ir myliu tave.”

Meta abejeja, gal vertėtų ir jai keliauti kar
tu su vym Į Paryžių. Bvt tada ji turėtų skirtis su 
vaikais, o ji “pernelyg myli savo namus”.

--------------------------------- - ----------

(Mėtos 1905 m. kovo 31 f, laiškas Ž. D. de 
Montfredui.)

Prieš pat šį daug žadantį Polio išvykimą jai 
pasirodo., kad vis dėlto nesralima nenuvažiuoti 

į apsikabinti vyro. Balandžio pradžioje Meta stai
ga atsiranda Paryžiuje; ji pati atsiima iš pen
siono Klovį — parsigabens jį Į Kopenhagą.

Abu sutuoktiniai nesimatė jau 15 mėnesių. 
I Gogenui malonu susitikti žmoną, bet jis jaučiasi 
bent kiek nusivylęs. Meta nuo Kopenhagos laikų, 
deja, nepasikeitusi, pastebi jis; “vis tie patys 
sunkūs punktai gyventi dviese”. Gogenas sten
giasi jai Įtikti. Jis beveik nieko nebeturi, bet, jei 
kas nors jai patinka iš to, ką turi, te
mai imasi.

Meta deug nesiragina. Gogenui išvykus, ji 
atsirenka drobių, rėmelių, knygų, keramikos dir
bimų ir grįžta Į Kopenhagą, apsikrovusi ry
šuliais-

II
I

L A I V A S VAIDUOKLIS

šitoj Martinikoj,
Martinikoj (du kart),
Man baisiai patiko (du kart).
Apykaklės, švarko nei kelnių nereikia, 
Eini su trumpikėm —ir nieks nepeikia^- 

Kristine dainuška “Martinikoj”
Geležinkelis, jungiantis Panamos sąsmau

koje Koloną, Atlanto vandenyno pakrantės uos
tą, su Panama.. Ramiojo vandenyno pakrantės 
uostu, 75 kilometrų ilgio, eina per tamsią, runk- 
sančią it mūras tropinę girią, lietaus skan
dinama.

Apie kokosinių ir kitokių palmių, bananų ka
mienus vyniojasi lianos, tarpuose auga medžių 
pavidalo paparčiai; ištvinusios upės neša gels
vus vandenis- jose plaukioja kaimanai.

Sąsmaukoje nuo balandžio vidurio prasidėjo 
drėgnasis metų laikotarpis, kuris truks iki gruo
džio vidurio. Be perstojo bliaukia liūtys, bet tem
peratūra nesmunka—laikosi vidutiniškai apie 32 
laipsnius Celsijaus. Karštis nedaug tesumažėją 
ir naktį.

Gogenas ir Levalis po gana varginančios ke
lionės jūromis — “oras buvo prastas, o trečios 
klasės keleiviai sugrusti, kaip avys garde, na, bet 
vyras netgi tai gali išverti”, — išlipo Kolone; 

»prieš tai laivas dar buvo sustojęs Gvadelumoje ir 
Martinikoje.i “gražiame krašte”, kuris juodu 
sužavėjo, “kur gyventi pigu ii* lengva, o žmonės 
tokie meilūs,” — rašė Gogenas.

Panama — jau ne tokia patraukli-
Anais laikais, kai Gogenas tarnavo “Čilės” 

tristiebyje, laivai iš Atlanto Į Ramųjį vandeny
ną turėdavo plaukti aplinkui Homo ragą. Imtasi 
žygių, kad nebereiktų daryti tos ilgos užuolan- 

Ikos. Pasaulinė 1881 metais Įsteigta bendrovė, 
I pirmininkaujama prancūzo Ferdinano de Lesep-

so, iškėlė sau užduotį prakasti per sąsmauką 
tarpokeaninį kanalą. Čia jau ketveri metai dirbo 
apie 40,000 darbininkų.

Prie perkaso iš visur kur sugužėjo aibės vi
sokiausio plauko žmonių, komisionierių, krautu
vininkų, kromelninkų. Viskas sąsmaukoje par
duodama labai brangiai. Pajamos mieste, ieško 
damiesi pastogės Gogenas su Lavaliu paprasčiau
siam viešbutyje už kambarį turi mokėti kiekvie
nas po 15 frankų per dieną. Tai pirmas nesma
gumas. Be nesėkmės, nusivylimai kits kitą ve
ja- Chuano Uribės, matyt, netraukia bizniauti į 
Madagaskarą.

“Tas kvailys mano svainis laiko čia parduo
tuvę, kuri, atrodo,, apaiptol neklesti.Jis pagailėjo 
ir šimto sū mumis priiti; žodžiu, bjaurybė, kad 
didesnio nereikia. Iš to piktumo aš jį apstačiau; 
už kostiumą, kurs komiso tekainuotų 15 frankų, 
aš nuplėšiau 35-kis.” z

Pasilieka Taboga, į kurią Gogenas su Lava
liu tuoj ir nuvyksta. Įlankoje, mirgančioje, nuo 
saulės, sala atrodo tokia pati, kokią Gogenas jau 
buvo matęs. Tik deja, ji “civilizavosi”. Kanalo 
bendrovė joje pastatė ligoninę — poilsio namus 
savo tarnautojams Čiabūvai sužinojo statybinio 
ploto kainą ... ' ’ fi

(Bus daugiau) ’ ’
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HTVILIAUS

Tel: 562-2727 arba 562-2723

6955 So. Campbell,

Service 461-3200, Pa^e 06058
Telef. 778-5374

Jurgis Savickas

Janina Narūne

im S, Manheim R<L Westcbwttf, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienonia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

SW21 West 103id Street

KAZĖ BRAZDŽIONYTe 
Programos vedeta

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtetchestar Community kliniką 

Medicinos diroieoriirt

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

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

M “Lietuvos Aidai’ j
I

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

JURGIS SAVICKAS

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

5540 & PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL; 58o-2802

KARČIOS PRŪSO PORA 
VALANDŲ

(Atkelta iš 4 psi.;

— Turėsime atvežti į Chicagą. 
Laidosime Tautinėse, kur daugu
ma prūsų laidojami.

Dar kartą paspaudė rauką ii 
išėjo.

— Ar važiuosi vienas?
— O su kuo aš važiuosiu? Žmo

na sena, sūsijaudiriiiš, tai-’ir su 
ja dar naujos bėdos turėsiu... Va
žiuoju vienas.

Re p.
OPTOMETR1STAS

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akla. Pritaiko ak-i-niny į 

a “contact leases".

(Tęsinys)
Atsimenu, vieną jaukią pepie. 

te Palangoje mes visi trys — J. 
Savickis, P. Narutavičius ir aš 
sėdėjome didėliame Savickų sa
lone ir gėrėjomės Jurgio atga
bentais daiktais, lengvučiais-šve
diškais baldais.

Į Kambarį įėjo nepaprasto gro
žio jauna moteris. Tartum iš mar 

oro iškalta s jos baltas, taisyk
lingų bruožų veidas ir i'ankos. 
Jos d.dėlės juodos akys, lyg dvi 
tamsios žvaigždės, spindėjo didy 
be. O lūpos, tartum prinokusios

v r:m pakiikstijo žydišku ritua
lu jau paaugusius abu vaikus. < 
loks nelauktas, visai netikėtas ir 
klastingas žmonos elgesys, labai 
suerzino sugrįžusį Savickį. Tai 
ir buvo šeimos lūžio priežastis..- 
Jurgis su žmona peisiskyrė. Ta- 
ūau jis šeimos neapleido, moks- 
Lno sūnus ir juos pastoviai šel
pė. Jo remiami, jie baigė gimna- 
';ją- i

Vokiečių okupacijos metu Al
girdas buvo vokiečių sušaudytas. 
Augustinas yra dailininkas, gy
vena Lietuvoje. Gabus grafikas 
demonstravo savo darbus Vilniu
je. Vedęs.

JURGIS SAVICKIS ” 
LIETUVOJE

I

I 
i į
I

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Ofiso telofonas: /76-23SQ, 
kazioendioa tolof.: 448-5545

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

j

U# S. Wnty kin<d-

Florida

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

Mediku Pp'ezi^y^A^ttrfs ■'

Kasmet ’\Tieną birželio savait
galiu kuriame nors respuclikos 
rajone rengiamas trad-.eini s me- Į 
diku poezijos pavasaris, šį kartą t ’vyšnios, mus apdovanojo malo- 
jis buvo jau aštuonioliktasis, įvy- 5 
ko J urbarke.

m u šypsniu.
— Štai, mano žmona! Prašau 

susi pažinti. — pristatė Jurgis.
'■ Ji buvo turtingo Kauno pirklio, 

žydų šeimos lepi duktė, Ida var
du. Tačiau kalbėjo lietuviškai 
gerai -ir aiškiai tardama žc džius, 
k.rp ir derėjo kelias kalbas mo- 
anč:ai peniai.
Tai buvo oenktadienis Tems- •

tant p. Ida Savickienė pastatė 
ant stalo žvakes ir ramiai jas už
degė. Visiems pasidarė nei šis 
nei tas -. Tyla užgulė salioną. 
Gražuolė šeimininkė tiesi ir di
di išėjo į virtuvę atnešti koktei
lio. Mes sėdėjome prie degančių 
šabaso žvakių Jurgis neprotes- 
avo, nesiginčijo su žmona ir ne. 
užpūtė jos žvakių Ir čia jis buvo 
jautrus ir neužgaunantis kito 
žmogaus ir jo įsitikinimų. Visuo
met ir visur jis buvo labai tak
tingas. ir lik tokį mes jį pažino
jome.

<

eop'-f'g 
boo*n.

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

fylvif f Zoire, s mtmbcr of tht National Homt Fashions 
Ltagut, ir Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

Tilt ’Great Room’ Latest Trend In Interiors 1

5 — Naujienos, Chicago, X, III. Wednesday Aug

— Nieko negaliu padaryti su 
jos senoviškais paprcčiais... Te
lieka jos šabas nepaliestas! — tar
tum pasiaiškindamas, kalbėję 
Jurgis-

Grįždami namo mudu su Pet
ru gailavome Jurgio, kad jam 
tenka patirti tekių netikėtų ne- 
rmagumų savo seime j e.

— Koks vis dėlto mezaliansas 
tos niišros šeimos! — ne be užuo 
jautos tarė Petras. Pasijutau lai
minga, kad mudu abu lietuviai 
fcsame.

Po kiek laiko Jurgis Savickis 
liko laimingu tėvu, sulaukęs pir
magimio sūnaus. Gal būt. tai bo- 
vo jo laimingiausios šeimyninio 
gyx’enimo dienos. Netrukus gi
mė ir antrasis sūnus. Tų jaunųjų 
Savikcio aitžalu,- gimusiu užsie- 
nyje, mums neteko nei pažinti, 
nei matyti, tik teko girdėti, jog 
jis labai mylėjo vaikus, jais rū
pinosi, stengdamasis’duoti viską, 
ką galėjo, nesigailėdamas net ir 
stambesnių išlaidų jų auklėjimo 
ir mokslinimo reikalams.

Čia ir baigėsi P. Narutavičiaus 
atsiminimai apie Jurgio Savickio 
j a imas, saulėtas dienas.

Vėliau teko patirti, jog Kaune,
Jurmui Savickiui išvykus, jo kurs;jos.

1927 m. Jurgis Savickis sugrį
žo į Lietuvą. Užsienio reikalų1 
ministerijos teisių — administra 
cijos departamento direktoriaus i 
pareigoms. Be šito naujo darbo, Į | 
po keleto mėnesių jis buvo pa- ■ 
kviestis užimti Valdybės Teat
re, direktoriaus vietą.

Jurgis Savickis buvo meninin
kas: rašytojas, tapytojas, meno 
kritikas ir nuo pat studentavimo 
laikų žavėjosi ir brangino teatro 
meną. Tad nenuostabu, kad jis, 
būdamas Valstybės Teatro direk
torium, dėjo daug pastangų savo 
tėvynės teatrą pastatyti tinkamoj 
aukštumoje. Entuziastingai jis 
dirbo, nepaisydamas jokių kliū
čių, net savo poilsio valandomis, 
kad tik būtų pastatytas scenoje 
vienas lietuvišku reikšmingiau- 
5>ų veikalų: Vinco Krėvės “Šarū
nas”. Ir tai įvyko! Valstybės Te
atro scenoje išvydome neužmirš
tamąjį “Šarūną”, Jurgiui Savic
kiui direktoriaujant.

Išsiilgęs savo krašto, rašytojas 
puolė dirbti, niekur neatsisaky
damas darbo dalyvaudamas pla
čiašakėje tėvynės kultūrinėje 
veikloje (susirinlūinai, pasitari
mai, sprendimai ir t.t.). Galop jis 
pasiėmė, be šių dviejų tarnybų, 
dar Lietuvos Filharmonijos <±rau 
gijos valdyboje aktyvias, pilnas 
lūpesčių pareigas.

(Bus daugiau)

Anykščių ‘‘Šilelio'’ poilsio na
mai šią vasarą priims 4,5 tūkstan 
čio žmonių.

“Šilelyje” gerinamos poilsiui 
sąlygos. Plečama valgyka. Nu
matoma įrengti kavinę, projek
tuojamas naujas šimto vietų gy
venamas korpusas- Poilsiauto
jam rengiamos vakaronės ir eks

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tel 927-1741 - 1742

Telefonas 523 0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDH1ONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUioMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Iii. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės aiitomobffianis pastatyti

Nuo 1914 metų

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS
I

V*di(a — Aldom Diuku*

7159 So. Maplewood Ave.

Telef. 778-1543

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namu paskolą reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojainos iš musę stvdij 

Marquette Parka.

S

Leidimai — Pilna apdraudė 
iEMA KAINA 

Priimam Master Charg* 
ir VISA korteles.

R. lERtNAS. Tek 925-8063 |

Apdilusias parkraustymas 
Ii (vairių atstiMių. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5994

t

;ica m-

Unanc*. The V’v.»:-Cor f<xm 
inter layer prow-det comfort* 
warmth and*noise reduction. 
/ vailthte »n 9' and 12* widths 
m your neareat home improve
ment can tar or bnildinr ruppty

-i

looking ;r 
•ver, thia 
di fterent

hą

M E1 ni

AND LOAN ASSOCIATION

4040 A9r,jr^ avPNUE 

CHICAGO IL 6OS32 
PHONE ?54 4470

Walia between roc mi in 
th* home b<gan to disappear 
In the early lS50’i when the 
•o-called ’‘open floor plan” 
In interior! enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building wai caused 
by re turn i ng veterans of W orld 
Wtr IL

The dcsiri for something 
different from the two-5tory 
homei many įervicemen had 
left when they went off to 
wwr turned the new “ranch- 
at vie" hous^i into a trend. 
Climbirz stairs became passe 
as albone-icvel living was 

>y new families 
the post w v baby

ood preparation activities Ja* 
to one huge apace.

The spacious “great room* 
ahown hera feature* an eclec
tic group of contemporary 
furnishing*. The ooen-p>an 
concept b farther enhanced 
by joining the kitchen usually 

the living and dining 
a rear through the use of the 
šame elegant (rick-pattern 
Poor covering. It w GAF“a 
h- MsOtWe sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick" pattern in t 
White,

Thia GAFSTAR Softret 
fioor hes ah easy-rare no-vn: 
surface^ The deeply textured 
pattern has the look of 

brick, yet rtoiw iU

LACKAWICZ

Direktoriai

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100



PAMINĖJO PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ - t>y <r S. California Ave. Turny- ; 
. , re daly\*aus 8 komandos. Jdung- 

lynės pms’dės U vai ryto ir bin 1 
žaidžiam?, pp 2 Rungtynes kas 
valar dą k-J paaišikėš ‘rungtynių 
finalistai. I

Pt. Petersbunge Pavergtų Tau 
Savaįė buvo paminėta liepos 

man. 12-tą ir 19 tą dienomis. Mf 
nėjimą rengė tarptautinis tam 
tisini sudarytas komitete, ku- 
ram vadovavo šio renginio or
ganizatorė Viktorija Jacobson.

Liepos mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
pseoke prie Treasure Island Com- 
oįunity Center įvyiko demonstra 
eijes, dalyvaujant apie 300 įmo 
pių, kurie parke išsirikiavo s;\ 
transparenvais ir įvairiais šūkiais, 
jekaateta.mi savo tautoms lais- 
rv®s. Demonstracijų melu buvo 
inscenizuotas žmonių trėmimas į 
Šlbirą.

į 1 Iškilmingas pavergtų tautų 
niinėjmas .Įvyko Treasure Iš
lauki Community Center salėje 
liepos mėn, 19 d. 11 vai. ryto, 
kur dalyravo apie 500 žmonių. 
Tjribunoie svefių. tarpe, taup ki
lų, matėsi kar.igr. C. W. Young, 
Lindo Denny, kongr. Mike Eili- 
fžįcs atstovė.Treasure Island bur 
miatras Walter Stubbs, buv. St. 
ę|iteisbungo burmistre Corrjne 
yfeeman, svečias iš Atlantos Ro 
bert Miler ir kandidatai. Flori
dos seimą — Richard Deeb ir 
J?at Bailey. >; r -,

Prieš minėjimą ir protarpiais 
minėjmo mėtų nuotaikingai gro 
jo SuncSast Band- orkestras, diri 
guojam-as Lės MacArthur. į 
- Programą pravedė John Wil

son, 10-ojo TV kanąlo pranešė
jas. Minėjimą trumpužodžiu 
pradėjo K

M ny K. 'A ilson. A. Gudonis va
dovavo vėliavų paradui Invo- 
kfciją sukalbėjo kun. Prifot Re
bane. Floridos Gubernatoriaus 
p: tkla'naciją perikaifce C.orrine 
Freeman.

Toliau alfabotinę tvarka kal- 
tautų atstovai:tėjo pavergiu

Afgano, Kubos, Estijos, Latvi
jos, Lietuws
Lenkijos ir Ukrainos. Ypač jau
tri buvo Afganistaino atstovo kai 
ba., iškelianti koinunstų žiauru
mus ir afganistaniečių partizanų 
kovas. .

Kongr. C.W. Yoiihig pasakė il-< 
j gesinę kalbą, paminėdamas, jog 

šio minėjimo nuotraėikas ir įs
pūdžius jis perduosiąs Washing- 
lone. , " ■ , Į

Pngrinidinis dienos kalbėtojas 
Robert Miller gotai<paruoštą il- 
g-.ką kalba, i.'keldaimas įvairius 
Sovietų .Sąjungos nusikaltimus 
ir žiaurumus ir pažymėję jog 
rengiamasi komunistų aukoms 
Wasihingtone pastatyti pami irk
lą — muziejų. |

Minėjimą pabaigė Kun. Marion 
Ogorek sukalbėjo palaiminimą I 
ir solistė Mary K. Wilson, 
tariant orkestrui ir visiems 
rinkusiems,sugiedojo “God 
America’’.

(H. Petraitis')

Penktą valandą vakar<xbųs ve- į 
teranų komandų finalinės rung
tynės ir tuoj po jų — 6 vaL vy-! 
rų komandų finalinės rungtynės. | 
Pasibaigus rungtynėms, bus tro- j 
fejų įteikimas Im’mėtojains. Visi, 
kurie domisi' futbolu, turės pio- Į 
gos.painątvti gerų rungtynių. Vi
si kviečiami.

Žiūrovas

Liet Tauragės .Klubas rengia! 
linksmą gegužinę — pikniką, Į 
1936 m rugpjūčio 10 dieną 12 vai. 
Šauliu Namuose. Nariai ir pri
jaučiantieji malonia; prašomi at- 
s lankyti Jeigu yra galimybę pra Į 
šerne atnešti dovanu laimėji-i i 
mams. i

Klubo valdyba.
V. Pečius, sekret.

FUDBOLO ŽAIDYNĖS
MARQUETTE PARKE

Tradicinis Lituaniccs” futbo
lo klubo turnyras rengiamas rug. 

Viktorija Jacobson.Ame piūčio mėn. 9 dieną,- šeštadieni, 
rilccs himną ’■ sugiedojo solistė Marquette Parko aikštėje, prie

| Lietuvių Tautinių Kapipių 75 
susi- m sUka}rties proga rugsėjo 21 d. į 

Bless ^iart;niqUe restorane rengiamas į 
pobūvis — paminėjimas. Tam j 
tikslui ruošiama knygelė su isto- j 
rine apžvalga, sveikinimais ar 
mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
puslapio kaina $100, pusės pusi. 
$60, ketvirtadalis —- $40. Užsa
kymus siųsti iki liepos’ 15 dienos. 
Pobūviui bilietai $25 asmeniui. 
Kreiptis į. LTK direktorius arba 
tiesiog į. Liet. Taut. Kapinių iš
taigą tel. 458-0638.

fe V <~-.S «. * 
3^., :;,:

Beržas Lietuvės pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

vis, S. Slučkonis, L. Mickevičie- 
Į nė ir vairuotojas J. Sakalauskas, 
nubaustas 10 metu.

Byla Už Valstybinio Turto 
k Grobstymą - .

m Neseniai; baigėsi byla ir paskel- 
g btas nuosprendis, kurjįuo valsty- 

bes turto grobstyto jai-buvo nu- 
,gį bausti nuo 3 iki 10 metų laisvės 

^atėmimo griežto režimo pataisos 
darbų kolonijose.

M* Teisiamųjų suole stovėjo pen-' 
kj ne^iaiC^y^Kaų^>4si>tinio 

įĮ. pluošto garnykasį A-i
'■£ Garmus, P. šir- ■

Partinio Aktyvo Pasitarimas

: Vilniuje Įvyko respublikos par- 
f tinio aktyvo pasitarimas. Jame 
i aptartas klausimas “Apie res- 
j publikos partinės organizacijos!

uždavinius vykdant TSKP Čk1 
nutarimą “Dėl priemonių kovai 
su nedarbinėmis pajamomis stip
rinti”- Pranešimą padarė Lietu- 

. vos KP, C. Komiteto antrasis sek- 
I retorius N. Dybenka.

damų javų kainas.pakenks Ame 
rikai ir prez. Reaganui.

—Bėiiton Robert Fisch, Loews 
korporacijos prezidentas, išrink
tas naujų pašįo viršininku. A. 
Casey nepajėgė suvaldyti tar
nautojų.,

— Chadds Ford, Pa., muziejuj į 
yra 240 Andrew Wyeth paveiks-! 
lų. 
kas 
vo 
nūs.

Menininkas nenorėjo, kadį 
nors juos matytų, kai jis bu- 
gyvas.. Jie verti milijo-

/or GENTLE OVERSIGHTREUEf OF CONSHPADON

Next time you need a laxative, get relief 
the Natures Remedy way. Gently 
(Xemight.
Rs natural active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM

t f-
0*

REAL UTATI FOR SALI | RIAL ■STATI FOS tALB ■
ESkuM, Zmm — FtrdavlimH - - NawL 2mc4 — f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINALS 
£R *534AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKUIMAL’

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

.MUTUAL FEDERAL'SAVINGS
PETRAS K A 7A NAUSEAS, PrezidenU*

£212 W. Cermak Road' Chicago, HL T®L 847-7747

BOTŲ "NUOMAVIMAS 
H PAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARĮATAS • VERTIMAI
3 -e *

ST3Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS! >

■ 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.

Parduodamas ligos ir ne
laimės 'draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreiptis:? A & L t 
Ine. Agiency, 4651 S. Ash-į 
land Ave., Chicago, Illinois. ? 
Tel. 312.523-9191. . į

WANTED REAL ESTATE
Nori Pirkti .ji;

ir taisome visu

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

HELP WANTED — MALE-FEMĄLF 
Reikia Darbininku ir. Darbininkių

tuojame ir esame apdrausti.

MNWAS KIELA 
F- 6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar

— Sekr. Shultz yra įsitikinęs? 
kad .prezidento Reagano nuta
rimas ; sumažinti rusams parduo-

— Gazolino kainos pakils nuo 
10 iki 20 centų uf galioną, jeigu 
gamintojai pajėgs sumažinti ga_| 
mybą.

^5—j

STASYS ŠABINIS )

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažojukmus iš lauko

Darbas 'garantuotas.

4612 &. Paulina St 
(Tewn srf Laks) 

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatfe keliauti — kreipkitės į Lietuvi'? Įstaigą:

American Travel Service Bureau’ 
5727 S. Western Ave., Chicago, UI- 50643 

Telef. 312 ž38-?787

i

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

Call 1-805 - 687-600.0 •
Ext. R-9617

For current federal list

READER— ADVISOR — PALMIST

< . READINGS BY.

MRS; ROSE — GIFTED

^OR MORE' INFORMATION 
5':' ; CALL 247-8380

Homeowners discounts.
F. Zs polis. Age m 

2208% W. f5th St
Everg. Park, III. I: 

50642 - 424-8454 '
State Farm Fire and Casualty Company 
-—Home OH-ce Bloomington. Dfeoos '

SMTt IH«

Advokate

.., Darbo’, ralandcc:... Kasdieą:, zcs

TeL 776-5162
,..2441. West S3rd Stresi-

REMEDY
S€E 
PAOOCC 
FOfl (XTAX.S

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty, 
treonnd Cognac. 80 proof. The Jos. Gameau Co, Laisv’a KY

et-į (cruliet), vieibnčiTj ir xutomobiliu nuomavimo -ezeryicijas; Parduode- 
sj® kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus tzitus; 
Sudarome ftkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir telkiamo lirfac- 
nacijai ''įsam Velioniu reikalais. 1

c Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i-eUcu resermoa vietai 
i ankato —■ priei 45-60 Hess’- i V.S"

Siųskite pinigus 
i Lietuvą

1 RUBLIS -- $1.85

(įskaitant perlaidą 
ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas. - 
• Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGlg
- Darbo valandos:

_ nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal jusitgrim*

'■606 S. KtdxJt Ava.
Chiojo, UI. £0629
TeL: 778-8000

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga.

8247 S. Kedzie Ava, 
’ (3120) 776-8700

--- . -————

PASSBOOK 
SAVINGS...
tbrtet I

see us for 
^0^ financing. 

AT 0U< LOW UTB

SHIPPING, INC.
744 Broad Street

Newark, N.J. 07102
Est. 1947 m

ESLlCr

I Muluarfederal 
avinasandloan

2212 WEST CERMAK ROAD ‘.CHICAGO, ILL 60606

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.; 847-7747

‘ SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

“CROŠBYŠ' ’ BLUEBERRIES”
Open 8 A M. to 6 P. M. every 

day. Take 1-94 To first Michi
gan exit (M-239), right 1A mi
les To 1000 N., right 1 mile To 
Crosby'. 219-326-8712.

REPAIRS — IN GENERAL 
JvsirOi Taisymai ■ i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
tALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
Išleista knyga su legališkomii 
formomis.

Knyga su formomis gauns- 
pa Naujienų administracijoje

g — Naujienos, Chicago, 8, ĮU. Wednesday, August 6, 19Š6 j




