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u Over One Million Lithuanian >
‘X In The United //

RYTE PREZIDENTAS BUVO ILLINOIS PARODOJ, 
O PO PIETŲ — ŽURNALISTŲ KONFERENCIJOJE

— Jūs prispaudėte prie sienos nepasiruošusi Shultzą, 
o jis privirė košės

Pakistan
310,403 

Bangladesh
55,126

ARIAS (Square Miles) 1
Indio ■ y y j

Šiarinėje Ceilono saloje (Šri Lankoj) yra 8 milijo
nai tarmių, o Pietinėje Indijoje yra 40 milijonų ramilų. 
—bet Indijoj esantieji nenori padėti Ceilono saloj esan
tiems. Pakistane diktatorius Zia vėl pradėjo opozicijos 
areštus.

POLICIJA NELEIDO ALI BUTO DUKRAI VYKTI I 
SOSTINĘ MITINGUI ŠAUKTI

Musulmonų mitingas turėjo būti gausesnis, negu liau
dies partijos šaukiamas

P. ridentas R. Reaganas

WASHINGTON, D. C. — Ant 
padienio ryte prezidentas buvo 
Illinois sostinėje. Jį pasitiko Illi
nois gubernatorius Thompsonas 
ir jo žmona Jane.Visi trys daly
vaus Springfielde atidarytoje far 
merių parodoje. Prezidentas nu
sifotografavo su 14 metų Ron 
Elliot, kuris tėvo farmoje išau
gino bulių,- i^njĮų^JpirtnąĮą pa- 

' rodos
Reaganas,kad 

ne Illinois, bet Vįįsconsino, 
Oh^4rMine.sotos;fąrm?rią.msĮsun 
kiaijėVia' juos spaudžia bankai 
ir, atiminėja ūkius už nepajėgu
mą'grąžinti, laiku paskolas.

Susirinkusiems žurnalistams 
prezidentas perskaitė trumpą pa_
reiškimą, kuriame paaiškėjo, kad 
prižadėjo rasti būdą suteikti pa
galbą farmeriams. Jis buvo infor
muotas ’apie fermerių bedas.

Vienas laikraštininkas beveik 
pačioje spaudos konferencijos 
pradžioje paprašė prezidentą pa - 
aiškinti, kaip JAV gali pardavi
nėti rusams javus pigiau, negu 
amerikiečiai perka. Sovietų mo
terys perka Amerikos javais ga
mintą duona pigiau negu ameri
kietis moka?
-Žurnalistas pac’tavc sekr. Shul- 
tzo padarytą viršuj paminėtą pa
reiškimą ir paprašė paaiškinti, 
kaip teks dalykai galėjo atsitik
ti. Visa eilė Europos valstybių la
bai nepatenkintos, jos pradės ru
sams daryti dido-nes nuolaidas.

-i—Visa bėda, kad Jūs. žurna
listai -prispaudėte prie sienos to
llmen kelionėn išskrendanti, pa 
sirengiisį sekretorių, o jis Jums 
patikėjo ir privirė košės. Iki šio 
meto niekas rusams jokių javų 
neperdavė. Už praeitų metų ja
vus fermeriai ickių subsidijų ne 
gavo. Vadžios sandeliuose esan
tieji Amerikos fermerių javai bu

KALENDOR6LIS

Rugpjūčio 16 dn. — Rokas, •
Rugelis, Vaiselis.

Saulė teka — 5:58, leidžiasi —
7:51. , < ■

šiltas, debesuotas, lis.

• vo nupirkti be jokių subsidijų.
Kada rusai pranešė, kad reikalin- ' 

'gi 4 milijonai metrinių tonų ja- 1 
1 vų,.tai jiems buvo pranešta kai- 
' na be subsidijų. Mes esame su
sitarė parduoti rusams 4 milijo
nus metrinių tonų javų be sub- Į 

( sidijos Taip rusams buvo praneš- 
j ta, bet jeigu norėtų pirkti 5 mi

lijonus metrinių tonų javų, tai' 
turėtų mokėti brangiau, nes far- j 

’ meriai gaus subsidijas už javus, i
— paaiškino prezidentas. Jis nu- ' 
stebo, kad gandai labai greitai.

■ plinta, nors iki šio meto rusams . 
. javai neparduoti ir - konkrečiai1

5 u jais nesusitarta. Į
Prezidentas papasakojo, kad ei- ' 

na paruošiamieji' pasitarimai apie 1 
; 2 didžiųjų valstybių konferenci- I- 
i ją, kur bus sprendžiami ginklų' 
mažinimo ir to mažinimo kontro
lės klausimai.

Prezidentas aiškiai pasisakė 
prieš sankcijas prieš Pietų Afri- i 

bet jis yra pasiryžęs tartis/ 
su Pietų Afrikos pareigūnais.

SENATAS PADAS NICARA--.
I GUOS DEMOKRATAMS
į WASHINGTON, D. C. — Ame- 
’ rikosl&nątas, aptaręs Nicaragu-

oš būMę,'paklaitsė prezidento 
prašymą ■ ir trečiadienio naktį 
nutarė padidinti -Nicaraguos kb- 

( yotojaras prieš dabartinę sant
varką ir pagrindines žmonių tei-

■ sės $100 milijonų dolerių.
Už pasiūlymą padėti' kovoto

jams buvo paduoti‘53 balsai, o
prieš pasisakė 47 senatoriai.

Ūž Š1QO milijonų dolerių pa
rauną .balsavo 42:respublikonai ir j 
11 demokratų. Iš. viso buvo 53 
balsai, o prieš pasisakė 47 sena- ( 
toriai

Demokratai, vadovaujami ats- 
lovų rūmų pirmininko Tom' O’
Neill, nutarė neduoti jokios pa- ’ 
rainos Nicaraguos kovotojams. 
Jie buvo įtikinti, kad tai esąs 
pačios Nicaraguos reikalas. Pre
zidentui vis dėlto pavyko įtikin
ti kelis demokratus, kad Sovietų 
Sąjunga siunčia ginklus komu
nistinės Nicaragucs vyriausy
bei, kuri apginkluoja iš užsienio 
atvykusius partizanus norinčius 
Įsistiprinti Centro ir Pietų Ame
rikoje.

Prokurorą'- Richard Daley ry
žosi kandidatuoti Chicagos mero 
pareigoms chicagiečiai džiaugia
si. kad bus geras demokratų akii- 
didatas mero pareigoms. 1

AUKščIAUSIAME JAV TEISME NEBUS REVOLIU
CIJOS, — TARĖ TEISĖJAS LEWIS F. P0WEL.

Prez. Reaganui paskyrus teisėją Rehnquist piimininko 
pareigoms, bijota pakaitų.

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Reaganui paskyrus teisėją. 
Rehnquist Aukščiausio JAV Tei| 
smo pirmininko pareigoms ir pa ’ 
skyrus Apeliacijos teismo teisė
ją A. Scalia Aukščiausio teismo 
nariu, krašte kilo baimė, kad 
šie du teisėjai gali pasukti visa 
Aukščiausią teismą Į dešinę :r 
panaikinti pirmąjį JAV konsti-' 
tucijos papildymą. duodantį 
spaudos, žodžio ir sąžinės laisvę ' 
visvms krašto piliečiams.

Buvo ištraukti teisėjo Rehn-i 
(luisto prieš 30 metų tarti žo
džiai. kurie papildė pagrindines 
žmogaus teises. Nusigando 
iuodauodžių vadai ir kelios JAV ■ 
žydu organzacijos bijodamos t 
spaudos laisvės. j

Georgia valstijoje, Atlantos 
rrūpste jau antra savaitė eina Į 
<litižiausias Amerikos teisininkų | 
seimas. Suvažiavo apie 10.000. j 
iš žvairiausiu Amerikos vieto- Į 
vių. Jiems rūpėjo ir teisėj 
Rehnquist paskyrimas.

Aukščiausio te’5”110 teisėjas 
William Brrnnnn oraVido teis-1 
me 10 metų ir arkakliaį gynė pa 
griwlinru žmogaus teisiu įst8-'

4. 4 J į

įsmils, nasakė teisininkų kon- Į 
ferer.cijai kalbą, kuri galėtų iš i 
pagrindu pakeisti dabar veikian
čius Įstatymus. J;s nurodė, kad i 
keturiu žodžiu pakeitimas pa ■! 
kenktų ne vien teisinį, bet fi-' 

naminį ir ekonominį krašto gy
venimą. Jis patarė teisėjams ir 
advokatams būti sargyboje, kad 
kraštas nenukryptų nuo taikos 
•ir gerbūvi atnešusiij įstatymu •

Aukščiausio teismo teisėjas 
Lewis F. Powell antradienį pa
sakė kalbą, patariančią, ne-iru- 
pinti Aukšėiaii'iamc teisme “ruo.. 
šiama revoliucija”. Prezidentas 
turi teisę paskirti daugiau teisep: 
j Aukščiausią teismą, bet teisių 
srityje perver-mo jie nepadarys. 
Reikia turėti galvoje, kad Auks- 
čiavsrs teismo- kreipia didelį 
dėmesį i ^varstomu klau^mų ei
gą. Jis tvirtina, kad Aukščiausia
me teisme klausimus -prendžm 
ne žmonės, bet veikiantieji nuos
tatai.

Teisme pagrindinę kalbą dar 
t.iri pasakyti dabartinis Aukščiau 
-io teismo pirmininkas Warren 
E. Burger. Teisėjo Rehnquisto 
paskyrimą dar tebe-varste sena
to komitetas. Tie studinioja tei
sėjo Rehnqui-to memerandurnus, 
kuriuos jis -iuntė prez. Nikso- 
niri. Tie patarimai prez. Nikso- 
ną privertė a'sistatvdinti. Sena
toriai gali teisėjo Rehnqui-to i 
teismą nepatvirtinti, jeigu ras. 
kad Nikscnui duoti patarimai 
nebuvo tinkami ir privertė jį 
atsisakyti prezidento pareigų.

— IBM bendrovė nuveš tėvus 

ir vaikus i IBM aikštę pasauliui 
parodyti Chicagoje. Rugp. 23 
vaikams bus rodoma 20 valsty
bių Prieš tą dieną telefonuoki- 
te 281-3222. kad susitartumėte 
ir Jūs nuvežtų.

PAKISTANE ŽUVO 4 DE
MONSTRANTAI

LAHORE Pakistanas. — Pa
kistano sostinėje vakar žuvo 4 
d< momtraiitai. protestavę prieš 
premjero sušauktą musulmonų 
demonstraciją. Protestavo de
mokratinės tvarkos šalininkai. 
Jiem ncpat’ko. kad musulmonai 
galėjo mitinguoti, o kitiems ne
leido.

Benazir Buto, buvisio Pakis
tano premjero Ari Buto duktė, 
atvyko j Karachi ir pasakė jaii- 
dinanč ą kalbą. Karachi policija 
nutarė nesikišti ir rugp. 14 d. 
kalbas, nors jos buvo paties prez. 
žli.a Julhakc uždraustos prieš sa
vaitę. Karachi mitingo nelietė ir 
ten c.-antieji Pakistano kariai.

Bcr.azir iš Karachi rengėsi 
skristi tiesiai Į Lanare. Ji prane
šė, kad ten ji pasakys kalba. Jei
gu premjero žmonės turi teisę 
sakyti kalbas krašto nepriklau
somybės reikalu, tai ji taip pat 
turinti tokią teisę. Rot Liaudies 
partijos jrirmininkė Benazir bu
vo stumta Karachi aerodrome. 
Laharp aikštėje 4 buvo nušauti, 
o apie šimtas sužeistu ir nuvež
tų i ligoninę.

— Rytu Beirute sprogo palik
tame automobilyje bombą ir už
mušė 20 žmonių, fc —

LAHRE, Pakistanas. — Prasi- 
; tą trečiadieni, rugp. 13 d., pre- 
' zidentas Mohamedas Zia Julhak

paskelbė karo stovį ir suėmė 
opozicijos veikėjus visame Pakis.
tane. Metų priešpaskutinę die
na, gr. 30-ta diktatorius Zia Jul- 
hak, karo vadų spaudžiamas, ca- 

, naikino karo stovi ir leido kraš- 
to piliečiams naudoti žodžio ir 
sąžinės laisvę.

Praeitą trečiadinį premjeras 
, Mohamedas Chanar Diondzejj i 

pranešė, kad visame krašte su- • 
i imti opozicijos veikėjai, o ketvir- Į 
. tadienį rugp. 14 dieną. Pakista- į 
j no nepriklausomybės dieną, Pa- 
; kistano musulmonų sostinėje La- 
. hore šaukia toki didelį mitinga, 
i kokio krašte dar nebuvo. Prem- 
j jeras paskelbė, kad krašte suim
ta 400 žmonių, o kitiems uždėtas 
namu areštas. Be karo komendan- 

i to žinios ijc neprivali išeiti iš 
namu. ,C 1

Benazie Ali Buto, 33 metų 
Liaudies partijos pirmininko, bu- 
vusio gremjero, gen, Zia Jul
hak nužudytą, turėjo pasakyti 
kalbą Karachi mieste. Benazir 
Ali Būtoj patyrusi, kad premje- 
ra$ šaukia: didelį mitingą, kokio 
sostinėje dar nebuvo, ten pat 
paskelbė; kad jos vadovaujama 
Liaudies partija rugp. 14 dieną 
šaukia masinį mitingą, kad prem 
jeras, prezidentas ir musulmonai 
savo akinus pamatytų, kuris mi
tingas bus didesnis.

Pati Berazin AJi Buto nuvyk ) * 
į aerodromą, kad galėtų -krikti] 
į Lahore mitingo organizuoti. Po
licija, nuvykusi jo- suimti, r.a- 

' muosc jau n< berado. Jie tuojau 
1 nuvyko į aerodromą ir ten rado 

ją besiruošiančią skristi i Laho
re.

Suėm-is dideli -kaičių veikė
jų premjeras pa-ke!bė. kad ši
tokį padėtis tę-š tiktai 5 dienas.

Prezidentas Zia buvo pasiruo
šęs skristi į Saudi Arabiją, kad 
galėtų aptarti aliejaus ir kitus! 
Raudonųjų jūų klausimus, boti 
paskutiniu m<tu šią savo kelionę 
atidėjo.

t Premjeras Dzcndzijc pareiškė, I 
kad jis henrt i vienas pasiekti 

Irako lakūnai užmušė tvenki. 
nyje plaukiusius 14 iraniečių.

Vakaru Berlyne yra 3 aerodromai. Amerikečiai daž- 
nausiai naudoja Tempelhofo aerodromą. Į kurį atveža
mas maistas visam Vakarų Berlynui.

krašte. Jam atrodo, kad dviese 
galės išvengti didesnių neramu
mų. Jie bijo, kad neisishibuotų 
nuotaikos ir ncpareikalautų su-f 
imti gen. Zia ir patraukti teis
man. Nutarimas nužudyti buvu
sį premjerą Alį Buto buvo pada
rytas vien dėl gen. Zia Julhak 
užsispyrimo.

Kai o vadai yra priešingi nau
jiems areštams. Dauguma žmo
nių nieko nenusikalto, jokio per
versmo niekas neruošė, nebuvo 
reikalo suimti toki dideli žmonių 
skaičių.

REAGANAS DŽIAUGIASI
STUDENTŲ PAMAINOMS .
NEW York. N. Y. — Prez,. 

Reaganas džiaugiasi kad jam pa
vyko susitarti su sovietų valdžia 
dėl naujų studentu pasimainimo 
vienieriems metams.

Netrukus Amerikon atvyko -3 
Novosibirsko mokslo akademijos 
studentų, kurie praleis viene
rius metus gyventi Amerikoje. 
Novosibirsko komunistai įsteigė 
mokslo akademiją gabiausiems 
komunistų partijos vaikams. Jie 
atrinko 10 gabiausių, juos moko 
angliškai, supažindina su Hemig- 
wajo raštais, juos skaito ir ko
mentuoja. kad Amerikon atvažia
vę galėtų jaustis kaip namie. 
Netrukus jie b u s pasiųsti į Maš- 
sachuessetts valstijos panašią 
mokyklą, kad galėtu praleisti 
ten ištisus metus.

Amer>kieč:ni ’ parinks 10 ge
riausių. apmokys juos rusiškai 
ir pasiųs vienerieins metams į 
Sovietų Sąjungą, kad galėtų stu
dijuoti sovietų gyvenimą.

Kada sovietų valdžia pasiuntė 
savo divizijas į Afganistaną, tai 
prez. Carteris nutraukė visus 
vadinamus ‘‘kultūrinius” susita- 
rimus su Sovietų Sąjunga, Eol 
ji neatšauks savo jėgų iš Afga
nistano. Jis nutraukė jiems par- 
(bivirr.ą ginklų, mašinų ir žmoltfų 
siuntimą, jam atrodė, Jgid 
sovietu valdžia siuntinėjo Ame- 
r-ko n t.ktai snijiiis.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Sovietinės valdžios krašte kai mą ir pasakiau tam arkbapalai- 
mietis eina paskui plytomis pri- kiui tą patį, ką man kursuose 
krautą vežimą. Liesas kuinas jo- sakė: kad kiekvienas socialistinėj
k jų būdu vežimo nepatraukia, 
kaimietis stveria botagą ir pra
deda juo kuiną šerti, per šonus, 
per galvą. Tai pamato mjlicįjaj}- 
tąs įr pribėgę^ šaukią:

— Kaip tau, Jrauge, negėda 
-r kam tu muši arklį.? Juk ve- 
žis&s, pats matai, yra perkrau
tas.

Kaimietis į tai piktai atsako:

mas, manęs ųemokink- Aš W 
vau poligramotos kursuose 
žinau, ką dąrsn. Tas kuinas 
tai tikras liaudies priešas, $ociali>- 
tiųės revoliucijos tikra pabaisa.

__ O tu manai, kad tuščiai kal
bu. Aš prikroviau dvigubą veži-

santvarkoj privalo mažiausiai 
200% atidirbti. O kuinas, tai iš
girdęs, pradėjo, drauge, spardy
tis. Tada aš jam išaiškinau, kad 
tos plytos yra žmonėms, o uę

— Ką tu čia Djan niekus tauš
kų drauge! Kaip tąi ne ianį? Juk 
man kursuose gerai išaiškino, 
kad jei mes iš savo krašto viską 
išvęžam į Rusiją, tai jttk ne mas
kolių naudai, o tik mūsų pačių 
gerovei! Vadinasi, ir plytos..^

Mikei jautas staiga suprato ir 
kaijjnętį' nutraukė:

— Tu esi teisus, drauge! Tas ta
vo kuinas... jis bjaurus sobotaž- 
ninkas!..šerk.Jam -drąsiai į pa-

<; Didelės Akys

; Chirurgas padarė senstelėju
siai' poniutei plastinę operaciją:
ištiesmo jos nosį, nuėmė P05“ - metikes krautuvę ii- prašo “la
inakrį, išlygino- raukšles. Poniu
tės nei pažinti- negalima, — jauna 
gražuolė r tiek,' ,. ;

Žiūrį poniutė isayo naują iš
vaizdą veidrodyje, atsižiūrėti ne
dali ir tik.staiga sušunka: -

— Aš žinąurdaktare, ko. man. 
dar trūkstą. Rąferįfeę man di
deles akis' _ j

— Aš manau,'kad nėra rei- 
kąlo, gerbiamoji ponia — atsako, 
chirurgas.-Kai tamsta pamatysi 
Sąskaitą už operaciją, tai tanis- 
'Sos akys saIvaime<.pasidarys.. dide--

. Tokį, Kad Labai Kvepėtu .

Mažas berniukas įeina į kos- Į

bai, labai kvepiančio*’ muilo.
— Bet kodėl, būtent, labai kve_ ; 

piančio — nusišypsojęs, klausia 1 
pardavėjas.

— Kad mamytė iš syk užuos- i 
.Vų,' jog aš prausiaus’. Nes vakar 
ji abejojo ir man teko net du 
kaltus nusiplauti.

**C

» Ir Jam Pačiam Įdomu r ~ 
t* Kaltinamasis prašo atidė'ti Mjd 
Bylos svarstymą kitai: dienai, nes, 
negalėjo, atvykti jo gynėjas. .Tei
gėjas sako: . •
• — Tikrai nessuprantu, kodėl 
tamsta nori, kad byloje dalyvau
tų advokatas. Buvai gi sugautas 
nusikaltimo vietoję, ir pats ėsi 
prisipažinęs, kad pavogei. Ką 
šiuo reikalu naujo gali pasakyti 
advokatas? '
1 — Tai ir man pačiam įdomu 
bus išgirsti, pone teisėjau — ra
miai atsakė, kaltinamasis.

Mokykioje

įr-’ Vaikai, -kgiks bus busimasis 
Tąikas iš sakinio “ aš tau sudaviau 
pęr žandą"?

Vienas mokinių: — Aš turėsiu 
po akim mėlynę.

-J7 Į į -

* * *

Tokiu Jis Nemėgsta

Dėdė — Ar tu turi mokyklo- 
' j e daug draugu?

— Anei vieno.
— Bet kodėl?
— Nes tie, kuriuos aš \ galiu 

primušti majięs nekenčia, o tie 
kurie ga'.i man. kailį nulupti, man 
pačiam nepatinka.

KELIAS;! GARBĘ

Su Sodybos daktarais. 
Nemiegojo vakarais. 
Kanauninko • paminėtas

O dabar Gimtasis kraštas 
Jau jam lenkias lig juosmens. 
Sako, štai rimuotas raštas 
Atžymėtino asmens....

A. Petitas

Pamokoje

— Pasakvk man kokj ilgą žo-
)Q-

— Guma.
— Bet tai nėra ilgas žodis.

• — Ji galimą ištempti.

Ne Pirmą Syk:

Kažijį broliuke* per aąvo se
sers suąied^uvių šventę pasako 
gražų eilėraštuką. Busimasis se- 
sęrs vyras labai džiaugėsi ir sa
ko:

— Dėkui tau, Joneli, kad išmo
kai tokį gražų eilėraštuką ir kad 
be klaidų ji mums padeklamavai.

Jorehs: — Čia nėra nieko ne
paprasto. šiais metais per sesers 

aš jį jau du sy-

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su TėvuS»»

sužieduotuves 
kius esu sakęs.

— Klausyk, 
tomanija?

kas tai yra klep- Gaila

®as, nieko neduodi daktarams, o 
Žiūrėk. tavo asmeninis turtas vis 
didėja. - ,

Jis Dabojo Patarimus

Gydytojas: — Tamsta šian
dien tikrai blogai atrodai. Ar 
tamsta dabojai mano patarimą: 
tik du cigarai į dieną.

Ligonis: — Na, žinoma, pone 
daktare. Bet gal tai man galėjo 
pakenkti, nes iki šiol savo gyve
nime aš dar nebuvau rūkęs.

» » »
Vedybų Nauda

-— Matai, vedei ir nevaikštai 
dabar atitrūkusieanis švarko sa
gomis;’. i ;

— Nes žmona tuoj po vestuvių 
privertė mane jas įsiųti.

i * *■ ■ *
" Biznis Yra Biznis

— Kiek jūsų laivė kasdien 
duoda pieno?

— Astuonias kvorta^
— Kur jūs tą-pieną dedat?
— Tris kvortas patys išgeriam, 

o a’'

B^F7

— Tėve, sakyk tu man, ko tu visą laiką sukinėji po 
Marquette Parką? — klausia Maikis.

— Aš Marquette Parke nesisukinėju, man ten nė-, 
ra reikalo, — atsakė Tėvas. :

— Aš tave mačiau ant 69-tos, mačiau 71-oj, o tu į 
sakai, kad ten nėra reikalo sukinėtis. ( J

— Man atrodo, Bridgeporte ir Brighton Parke yra Į 
saugesni, negu Marquettė’Parkas; Ten vakare jau pavo-

l jinga išeiti į gatvę, o Brighton Parke dar gali laisvai 
vaikščioti, niekas tau buože į galvą nekerta.

—j Jeigu Marquette Parkąn nenori kojos įkelti ir 
ten buto ieškoti, tai ko gi tu ten slankioji

— Aš tau pasakysiu. Manę metai jau pradėjo

- Pirmiau Nusišypsosime
-- *. <-

— O kiek kainu o j ar dvylika 
nuotraukų pone fotografe?

— Apie tai mes pakalbėsime s 
vėliau, o dabar prašau tik gra
žiai šypsotis. Bijau, kad kaina 

Į išgirdusi, tamsta jau nebegalėti 
į nusišypsoti.
j * *

Kalbasi du draugai:
j — Žinai, mano geroji žmonelė 

nėra iš gražiųjų. Kai nuvedu ją 
į Zoologijos sodą, turiu pirkti du- 
bilietus: viena — ieiti. kita — 
išeiti...

j spausti, tai norėčiau parašyti Testamentą, — paaiški
no Tėvas. - -

— 0 kuriam galui tau tas Testamentas reikalingas? 
j Man atrodo, kad tu, Tėvai, baikas kreti. Sakyk man, ką 
i tu į Testamentą įrašysi?

Pinigų aš neturiu, — aiškino toliau Tėvas. — Rap- 
šiai turėjo.pinigų ir kiekvieną mėnesį aukodavo Balfui, i 
o kai pradėjo artėti prie mano metų, tai likusius Baltui [ 
užrašė. Bet tu žinai, kaip viskas reikalas išėjo? Į

— Balfui užrašė, o Pronckevičiūtė nusinešė, — at- i 
sakė Maikis-

—Tu nieko nežinai. Pronckevičiūtė nusinešė tų žmo
nių pinigus, kurie jai užrašė. Gal ir būtų prie Rapšių pi- 
ninų priėjusi,jeigu būtų ilgiau pas ją Rapšiai pagyvenę, 
bet valdžia Pronckevičiūtei r.amus uždarė, o Rapšius 
išsiuntė pas rusus.

Ką tu čia šneki, rusai ’neturi jokios senelių prie-u 
glaudes.

Rusai neturi, bet argentinietė turi. Ji surado išvy
tus Repšius ir pasidarė kitą testamentą.

— Tai kaip gali būti? Dviejų testamentų teismas ne
pripažįsta. Geras gali būti vienas. ■

— Iš Pampu atskridusioji dona priėjo išvados, kad 
Rapšio atmintis jau šlubuoja. Savo skyriuje ji turi dak
tarų, kurie dirba veltui. Jie.yrą milionieriai, bet jie gali 
pripažinti žmogų — netekusį proto. Parašė dokumentą,' 
kuris įgaliojo Pampų doną tvarkyti visus Rapšio reika
lus. Pati Rapši ji išvežė Į ligoninę, o pati pasiėmė visas 
Rapšių bankų knygeles. Ji baigia parduoti Rapšių na
mus ir Pampose galės pasistatyti gražius namus, prie 
didžiosios upės.

— Šitas dalykas gali būtį, — atsakė Maikis.
Tu skaitai visus laikraščius. Dabar užsiminei 

apie Pampų doną, kuri turi bylą su Balfu. Juos gina du 
lietuviški advokatai. Žiūrėsime, kuris laimės. Bet Akira
čiuose Įdėjo laiškeli Danai Stankaitytei. Man atrodo, kad 
nei dailininkas Žoromskis nežinojo, ko jis bėgo iš nepri
klausomos Lietuvos, bet ir Dana Stankąitytė. Sako, kad 
ji senstelėjusi truputį Įr susi, avėjusi rusų okuoptoj Lie
tuvoje dainuojančiu jaunimu. Jai leido grįžti į Vilnių ir 
leido parodyti lietuviams, ko1'Į balsą tada ji turėjo. Ji 
apsigalvojo ir planuoja grįžti, bet neranda tarpininkų- 
noras grįžti toks didelis, kad ji tariasi su sukčiais, kaip 
jai geriau nuvažiuoti Į pavėrę ,ą 1-ietuvą.

— Man atrodo, kad jai nereikia jokio, sučiąųs pagal- i 
bos. Ji gali pati viena važiui ei. Ją priims išskėstomįs 
rankomis, kaip priėmė žuromski. Jeigu ji norės išva
žiuoti. kaip iš Vilniaus norėjo išvažiuoti Margeris, taį 
rusas pirštą parodys ir pasakys, kad negalima.

Žoromskis pritapę 150 paveikslų Amerikoje, niekas 
jų nepirko, get rusaj visus ję paveikslus priėmė. Aį)ie 
iups jašė atdari Ifciečianis i ^Ausdinamame savatinuke- 
Bet ' jiaveikslų iš Žoromskio nepirko. Juos sudėjo

sukčiaus,kad ršva-Danai štAnkaityter nereikia a/

žiuotų i paveigtą Lietuvą. Užtektų pasakyti, kad reorgų Į

laikas bėga, nesustoja, 
Nepagausi, nepavysi.
Kai pro šalį praąylioja, 
Jo į priekį neb’atvysi

Metais kraujas viens antį kito,
Kas sekundę, kas minutę.
Kaip tekinis nusirito,
Į' pakalnę, į duobutę.

laiko palydėto, 
prabėga nenaudingai, 
to švarko nudėvėtoKaip

Ir nublokšto negarbingai.

Laikas mielą atsiminti, 
Kai mes gero kam padarom. 
Verta buvo mums užgimti. 
Sielai laimę atidarom.

Bet gink, Dieve, kas užminga, 
Brangų laiką sugąišiną.
Jam energijos pristinga, 
Gerus darbus sunaikina.

Kas tik dolerį pamilsta, 
Prie jo širdį prirakina.
Jis palengva

įTam' po laiko
Prisiminus‘’’xiieną

^auųzią, 
dks gailėtis, 
skaudžią.

Visko tau užteks, žmoguti, 
Laikas bėga, nesustoja. 1 
Vai, pajusi, nabaguti, 
Kad jau stingsta i tavo koja.

■ Ką - Dievuliui pasakysi, 
Kiek tu artimą mylėjai? 
Gal dar teisintis išdrįsi, 
Dėl ko jo nepagailėjai?

Kiek tėvynei tu padėjai? 
Ar' ją už jautei širdingai 
Aukavai ar padirbėjai, 
Savo tautai nelaimingai?

Greitai, greitai bėga laikas, 
Jis niekuomet nebegrįžtą.
Veik*, darbuokis, kol dar sveikas,' 
Geras darbas nesuvysta.

Pęrkūna 3

Jaunystės svajonės prapuolė, 
Jau baigia pakaušis nuplikti. 
Man dangų parodė Danguolė, 
Aš noriu jai šoblę palikti.

Maikįo. T

milžinas piketininkas.su važiavus j šaulių namus, ir suval
gius vakarienę, pasiėmė plytą, užlipo ant stogo, pastatė 
kairę koją ant grėbsto, o dešinę ranką taipp pasuko, nuo 
šaulių stogo pataikė tiesiai Į jėzuitų langą, sudaužė stik
lą ir idrėskė Danos kruti. Jeigu Kremtįaus tarnas neti
kėtų,tai galėtų parodyti ja m. Šauliam reikėjo kelių metų, 
kol pataisytuįląužtą kreklą,bet Kremliaus 
tų vieno žvilgsnio, — baigė Tęvąs.

tarnui ųžtek-

s
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piketininkas.su


GAIVI VERSME \

(Tęsinys)

Savo namus galima papuošti, 
mėgiamais lietuviškais išdirbi-! 
niais. Labai gražūs paveikslai su į 
gintaro gabaliukais. Labai mėgs- i 
ta lietuviai iš medžių išpjausty- 1 
tus kryžius, gėles ir žvakides tau
tiniais raštais. Yra gražiu lietu.' 
višku lėlių, rankšluosčiu, staltie- i 
siu ir pagalvėlių, išsiuvinėtu ar. 
išaustų lietuviškais raštais.

Lietuvės mėgsta nešioti ginta
ro papuošalus. Jos vertina gra-' 
žius gintaro žiedus, vėrinius, apy i 
rankes ir sages.

Jaunimas, vertindamas savo' 
tautybę. Įsijungia į tautiniu šo
kiu grupes ir ansamblius. Jie pa
sipuošia per pasirodymus pui- 

ir darbą atlieka seneliai. Mano'kiais lietuviškais tautiniais dra- 
senelis man labai daug pasakojo 
apie Lietuvą,, jo gyvenimą Lie
tuvoje. Jis turi daug, gražių ,x>ri- 
siminimų iš Lietuvos. Iš jo gir
dėjau pasakas, kurias jam sekė 
jo močiutė, nes tada nebuvo te
levizijų. Mano teta padainuoja 
dattg senoviškų dainų, kai . mes 
ją aplankome. Todėl 
gerai ir būtina palaikyti ryšius 
su giminėmis.

Mišriose šeimose yra daug sun 
kiau išlaikyti lietuvybę. Bet yra 
daug mišrių šeimų, kuries labai 
vertina savo tautybę ir lietuviš
kus papročius.

/Vertindamas savo tautybę, tu
ri užsiprenumeruoti lietuvišką 
spaudą. Yra įvairių lietuviškų 
laikrašpų, žurnalų ir? daug įdo- 
mlųuliet’Tviškų knygų. Jeigu 
skąiyisi lietuviškus laikraščius 
ir knygaSį tai taip pat geriau iš- 
laBytr tautybę. Iš lietuviškų lai- 
kžiiščių: sužinosi, kas. darosi lie
tuviškame; gyvenime pasaulyje. 
Sužinosi,, kada ruošiamos kultū-

Labai yra gerai, jei abu lietu. , 
vių kilmės žmonės sukuria šei
mą. Jiems vertinti tautybę išeivi
joje pasidaro daug lengviau ir 
svarbiau. Kai jie susilaukią šei
mos. fada jie gali, jeigu nori, kal
bėti namuose tik lietuviškai. Ju 
vaikai tada išmoks gerai lietuviš
kai kalbėti. Reikia vaikus siųsti 
į šeštadienines lietuviškas makyk 
las. kuriose vaikai išmoks lietu
viškai rašyti, skaityti. Jie išmoks 
Lietuvos istorijos, geografijos 
šoks lietuviškus šokitu, dainuos 
lietuviškas dainas Tenęju suži
nos savo kiJmę<susitiks lietuvius 
draugus. Nevisur yra lituanisti 
nių mokyklų. Kartais tą pareiga į 

• - ----- . juauv. ----------- ------------ -
senelis man labai daug pasakojo’ t‘užiais. Jie jaučia, kad tautiniai ■

c’rabužiai riša juos su tėvu žem° ! T . J ~ 1

dekoracijos eskizas ic sumanytai operai JūratėM. K. Čiurlionio

me priklausyti ir dirbti lietuviš
kose organizacijose. Padarysime 

Dar galima vertinti savo tau- j sa*i skriaudą. Užmiršdami kas 
tybę, laikant lietuviškas tradici-■ e^-ame. Mes esame skirtingi nuo;

’šeivijos;

1986 M. š. A. PABALTIEČL, IR LIETUVIŲ 
ŠAI DY3IO PIRMENYBĖS

jas. Labai gražūs yra kabeliniai į kitų tautu 
šiaudinukai, kuriais 
eglutes. Kas metais

1986 m. š AMERIKOS LIETU
VIŲ GOLFO PIRMENYBĖS

1986 m. Š. A. Lietuvių indivi
dualinės ir tarpmiestinės golfo 
pinnenvbės Įvyks š.zm. rugpjū
čio 30-31 d.d., Georgetown Golf 

I and Country Chib, Georgetown, 
Ont Vykdo — Toronto Lietuvių 
golfe klubas. Smulkios informa
cijos pranešta visiems golfą kui
ly vuojautiems klubams. Golfą 
nekultyvuojantieji klubai bei pa
vieniai žaidėjai, suinteresuoti 
šiomis varžybomis, prašomi kreip 
tis į pirmenybių komiteto vado.; 

vą. šiuo adresu: , r.
Danielius Laurinavičius, 15 

Frnak Cresc., Toronfb. Oįit. M6G 
3K6.Tel. (416) 656-6167.

imti. 12
Buvo pranešta, kad serga Es-T 

tela MecM.imie. Jai įteikta ligo
nio dovana, palinkėta pasveikti.

Visą valdyba pasveikino nares 
Motinos dienos šventės proga ir 
palinkėjo, gražiai prakišti ųaoti-t 
nos dieną su savo šeimomis.

Brighton Parko, Moterų Kįu- 
bas datęir atostogauja, susirinki
mai prasidės tik ateinant; rųde< 
nį. Sekantis narių sų^dinki- 
mas įvyks spalio mėnesį. Po su- 
sirinkimpi'sekė vaišės, malonus 
pobūvis, po kurio Visos narės 
skirstėsi linksmos namo.

Eugenija Strungys. JcOr^sp. V

RUGIAI, BUVO ŪKIO DARBŲ* 
SIMBOLIS LIETUVIAMS f 

Šiais' laikais rugiai yrai papras!
tas lauko augalas. Niekūp nesisi 
kiria žmonių pagarboje nuo avi*- 
žu, bulvės arba net puo kukurū
zo. Senovės lietuviai, taęiaų ru
gius laikė ypatingoj pagarboj J. 
juos apdainuodavo, nešdavę kįi< 
pp auką į šventoves ir skąrty-dąyd 
visų ūkjo darbų simboliu. į

, Mergelė? puošdavosi rūtų yąŲ 
i ihkriiaiš, o bęmęliaj — surinkt 
.tau rugių stiebais. Žippnės sgkyi 
davo: užkrito fų^io žiedelis ųž 
kepurėlės — reikia ko greičiau 
vesti; nieko čia nepadaryšį- Rų-i 
gio žie,dąsę.‘jtąs ūkiškas ženįdaę,. 
vaidinoJžymųęvąidinėpj šeętoYęs- 
liętuvių šventėse ir ceremonijp- 
šė;; . ...... |-

Dar iki 18-to šimtmečio L|§-" 
tavoje mergaitės po vestuvių už- 
sidėdavp rugių vainiką, kąipo _ 
ženklą, jog prabėgo linksĮnosįęs 

AT < v.. . , v-h ■- •• Ljaimysiės dįėnęlės ir prasideda"Mąm ratuke. Eugen.^^-
Strungys.perskaitė praeito susi-, __ . -‘«5. ' ; - ■ - . .
ripkimo protokoJą, ir kitus užra- - ę./.
-^is; kurie buvo vienbalsiai pri| JAV '.TAUPYMO
±=~ ———.N f. '> •

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 
ATIDĖTOS

Dėl susidėjusių nepalankių ap; 
linkybių, anksčiau < nųrpątytcs 
1986 m. Š. Amerikos , Ljetuvių 
šachmatų pirmenybės, turėju
sios įvykti š.: m; mgpiūęio 30 — 
rugsėjo 1 d.d., Toronte, yra ati
dėtos vėlesniam laikui- Pirnieny- 
bes turėjo vykdyti Toronto lie
tuvių šachmatų klubas. Agį^ ;to,

viu šaudykloje “Berzaine”, apie 
40 mylių į šiaurę nuo Toronto, 
Ont.

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, vyks 
smulkaus kalibro šautuvų varžy
bos: Angliškas 
match), 
(Free rifle) ir sportinis šautuvas 
(Sporting rifle). Pradžia — 9:00 
ryto. Registracija nuo 8:00 ryto. > -

Taip pat rugsėjo 13 d., bus įkla
pravesta medžioklinių šautuvui _ .’ . .“1 ’ - ’ū " i -
varžybos (Trap Shooting): 4x25 
taikinių iš 16 yd-; 2x25 taikiniai 
dvigubi (Duobles) ir 2x25 taiki
niai handikapo (Handicap). Pra
džia — 10:00 ryto. Registracija 
nuo 9:00 ryto. i ’. .

Rugsėjo 20 d., šeštadienį.^vyks ; 
pistoletų varžybos: standartipis-; 
pistoletas (Standard Pistoljg ne> ' 
apribotas pistoletas (Free pistol) 
ir centrinio sprogiklio pistoletas 
(Centre Fire Pistol), Pradžia- 
— 9:00 ryto. Registracija nuo 
8:00 rvto.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabąltiečių varžybų 
smulkaus . kalibro ir . pistoletų 
rungtynėse. Medžioklinių šautu
vu varžybos bus tik pabaltiečių 
pirmenybės, kadangi lietuvių 

Po susirinkimo buvo vaišės ir { pirmenybės jau buvo Įvykdytos
• š. m. gegužės 3 d. Hamiltone, f o o

Dalyviu registracija visoms

1936 m. š. A. Pabab č:i< u rie
vių šaudymo niimtnvbe> vvk- 

-J X - <h/

K; nuties latviai, Kanados lat-
Lietuvių

ii ir visuomenininkai; 
išlaikyti lietuvybę. I 

e v:si esame visuomenininkai. : 
isi galime išlaikyti savo 

r lietuviškas tradicijas; 
savo namuose ir savo širdyse.

Kiek galime, turime remti lie- į

puošiame ■ kullūr inir.kr 
Čikagoje, į viešai d:rba

tu
<«0

yra labai > Mokslo ir pramonės muziejuje, j 
lietuviai papuošia eglutę lietu-j bet 
viškais šiaudinukais. Ta eglutė tautybę ir
garsina Lietuvos vardą. Ji yra 
skirtinga, be šviesii ir blizgučių 
' Labai graži tradicija yra lietu
viškos Kūčios. Per Kūčias šei
ma susirenka kartu, laužo plot- j 
kėlę, valgo dvyliką valgių. j

Yra gražiu lietuviškų vestuvių 
papročiu. Jaunoji papuošiama rū 
tos šakele, tėvai pasitinka jau
nuosius su duona, druska ir vy
nu. Kartais, jei jaunieji priklau
sė tautinių šokių grupei, sušoka
mi tautiniai šokiai. Visa tai lietu- ; 
viams yra mielą ir sava.

Kiekvieną pavasari, kai studen 
tai baigia gimnaziją, ruošiamas

t u visk u s darbus, hot’ ’ v i šką 
dą, lituanistines mokyklas 
nizacijas ir t.t. Jauniems 
viekams reikia įdiegti į 
išlaikyti lietuvybę ir didžiuctr 
savo tauta. Tėvai pasens, o vai 
kai turėtu eiti tėvų pėdomis. Lie.

0173- I 

lietu- i

nariai atsistotu, ir pagerbtu visas 
miru-ias motinėles.

Nutarimu raštininkė Eugenija 
Strungys per.-kaitė nutarimus 
praeito susirinkimo, kurie buvo 
priimti vienbalsiai.

Į draugiją Įsirašė 7 nauji na-
Alfonsas 

nitis, Alex 
ius, Elena

maeas (English; Ūmesnę šių varžybų ęįgią bus 
neapribotas šautuvas j pranešta.

ŠALFAS S-gos C-ro valdyba

—- — _     .   v—» '

rinėš .programos ir kiti parengi-j tradicinis ‘Gintaro” balius“ Lietu-, 
maf. Basi daug .žinių apie lietu- viškos kilmės studentės — ‘gūi-j
viską gyvenimą, išeivijoje. Gali 
ir per lietuvišką radiją pasiklau
syti. lietuvišku programų, muzi
kos, žinių, pranešimų. Yra iš
leista lietuvišką ..enciklopedija. 
Turėdamas ją, gali skaityti vis
ką, kas yra įdomu tau apie Lie
tuvą. Yra ir lietuviškų muzikos 
plokštelių ir juostelių.

Jeigu nori namie pasigaminti 
lietuviškus valgius, tai <tąip pat 
įmanoma. Sužinok lietuviškus re
ceptus iš savo mamos, močiutes 
ar kitų. Galima .nusipirkti lietu
viškų receptų knygų.

tarėlės” gali jame dalyvauti. Da
lyvaujančios “gintarėlės” giliau 
įsijungia Į savo lietuvišką kilmę, 
ir labiau brangina savo lietuviš
ką tautybę. Amerikiečių spau
da grąžai aprašo “Gintaro"’ ba-

i riai. Demise rtaim-'.
; Cialis, Pcvylas Ple-1 
; Žakas, Balys Turkevi 
; Kundrotas, Margarita 

tuvrų kalba yra seniausia kalba' nas nariai buvo priimti vienbal- 
dar vartojama ir kalbama. Mes i s;aį Suvalkiečiu draugija nema- 

r.Lxi- j jąja, nes vis prisirašo nauju na- 
■ybę, j rių.

Buvo pranešta, kad sirgo šie 
I draugijos nariai: Estei? Mehmee, 
į Jurgis Strungys, Klemencas Chi- 

žauskas. Marti Srug. Jiems vi
siems palinkėta greit susveikti.

Suvalkiečių draugija dabar ates 
tarauja, ju susirinkimas Įvyks 
spalio 24 dieną, jie dabar ruošia
si dėl iiideninio pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 21 dieną šaulių sa
lėje. Visi ruoškitės tą dieną pra
leisti su suvalkiečiais.

turime didžiuotis savo sena kul- 
tauiy 
sulaukti

tūra. Vertindami savo 
mes parodysime vilti 
laisves ijietuvos. Reixia vertin
ti lietmfišką tautybę išeivijoje 
kaip savo gyvybę.

Adcmas D’džbalis. 8 kl.

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 1 dieną Anelės salėje. Vi
cepirmininkė Sue Cheplis atida
rė susirinkimą, pesveikino visas 
susirinkusias nares. “

Yra daug organizacijų, ku
rioms galime priklausyti: skau
tams, ateitininkams, Neolitua- 

.nams.-- Yra ir daugiau lietuviškų 
organizacijų.-

<Išvada: Jeigu vertiname sa
vo lietuvišką tautybę išeivijoje, 
tai galime mes ja gyventi. Gali-

Čikagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos' pusmetinis narių su
sirinkimas ivvko gegužės 23 die 
na Anelės salėje. Pirmininkas 
Alex Nevarauskas atidarė susi
rinkimą, pasveikino visus susirin

kasius narius, paprašė kad vis
1 malonus pasikalbėjimai.

Eugenija Strungys, koresp.
__rungtims atliekama varžybų die

na. Smulkias informacijas pra-

JAY DRUGS VAISTINE

« EtPESTlNGAJ lSPILDOšO RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

6= 1
miteto vadovas Balys Savickas, 

J 340 Dixon Rd. $2004. Westen, 
g Ont. M9R 1T1. " Telef. (416) — 
1= -244-2267. Suinteresuotiej ’ — 
^[kreipkitės į Savicką.

• *' • • ' . - Jf*’' ——-
susivienijimas tBhxiym antertkoji 

yra seniausia.- didžiausia Jtr- turtingiausia Eetirrin žnttmjlinė 
organizacija,, lietuviams ištikimai -tarpąfcjantt jau'-per 37 metui. 

SLA. '-—atlieka kultūrinius darbus, jelbęį ir'kitiacui. kuri* isos 
'■ darbus dirba, : r '- V- '' •

SLA -įTSndkŽjo’ daugiau.kaip "ABUOJOS MjLriQNT~š scūertt 
apdraudų savo n ariama. . . ... ŲJ.J , ■ 1

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA .neieško jeisc- 
nariams patanfauja- tik .savišalpos pagrindu. 
Ke^enas’liėtųris-if . lietenH draugas gi£ ■ 
Sukivienijimę' apsidrausti' flti $10,000./' \ . '

SLA— apdraudžia ir .Taupot&tfa apdraudė — Zndcwmesi
■ Insurance, kąri, jpač -naudinga Jauniui, -.Ėekiaažiam 

. • ' aukštojo'ta'oks& tf jij-'arv'enimo 'pracSiiL' ■ '7 '.'fi -i'"'..?»-.•A-?'.', '5 i •':<* ‘ .-• • •
SLA — vaikus-apdraudžia.pigia terminuota.apdraudė:..d 
- - - Sl^lOO-apdraiidoš'šumg: temoki tik. SS’.DO. UKtimi.

SLA — kuopų .yrį"'visose-Hetuyuj. '.kblcl£fchC?VL..z£ U

9«K«Af

iWW nt metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet neseuit^, V!n«» 
Kr#vįg, Igno ilapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
1. Raukčfo, tfr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Kefiana atraipsniai bei rtudijog, fliustruotos nuotraukomis k

MrySoc poveialala. $65 puaL knyga kainuoja tik S3,

T DAINŲ IV jeNTES LAUKUOSE, poetės, palytojo* b ig> 
Enlg Jokit; pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Tvoctef M jų Irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja? 
Kerną, gėrintis autorės puikiu rtfliuml Ir surinktai! duomenim f

> VLENkSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spražr 
tz! Fuoso Adomaičio- 
gyvenimo bruožų apralyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie? !it« 
natūrinė studija, suskiratyta skirsneliais. Ta 2M puslapių knyg

Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauo

įlomiai p-f raiyti ttudija apie Rytprtaius, remianti* Pakalnis 
Labguvai apskričių duomenimis. ApraiymaT įdomūs kiekvienai 
lietuviui. Leidinys muštruotai nuotrankomfr. pabaigoje duodam* 
vitcrvardtiu pavadlnlmai^fr Jų vertiniai J vokiečių fcaffig. Labs 
Madingoje $31 puat knygoje yra Ryty rūstų laroėlayia Kalu* B*

> K4 LAUME? C1MJL ra lyto jos Petronėfefi OrinfaJtėi ata
minimai Ir mintys tpi» tamenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 254 pualapiv 
bet kainuoja tik M. / 1—i'-r^sĮv ■;*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollucionlerlua, nesupta- 
tei Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik a 
trrgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir pv 
ilj$. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teis®- 
Kayfa y~a didelio formato, puslapių, kainuoja tC

Atdara šiokiadieniais nuo 
?al ryto iki 10 vai vakaro.

Suinteresuotiej — 
Į Savicką.

Dalwavimas atviras visiems 
lietuviu, latvių ir estų šaudyto
jams. Dalyvių skaičius neribotas.

ŠALFAS S-gos šaudymo 
Komitetas

GaEte įyeipGS-ir'tleshl 1 SLA Centrą:- - 
-• '•*• • ‘ .■ i, ... •_ _:y >f«»/* ' ‘‘.- j ■ ■

LITRU ANTAN-ALLLLNCE OF AM£KTC£
307 W.30th St, Nrr T^2(Xi®Xir-’r-~ 

' Tel (212) 563-2Žlf '•?. r—

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Bayer relieves the manor source of 
arthritis pain Tylenol cant touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing for inflammation. -----------------
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief I_________

Bayer The wonder druę that works wonders.

50 metų studijavęs, kaip
• r viii U,

1. I>r. Kario Grfalsns, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
GI tonui _ .......— —-------------------------- 110.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dali* 208 psl.

ATEINA LIETUVA,
3.
4.

Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________

Jsninoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTATTRS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___ -__________________

J. Veaelavai, 3. DAUKANTO LTETT^VIŠKA VEIKLA.

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

52.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, EL 60608 rfųs- 
Wt« fckj Ir prid<kt» rianį dolerį p*rs?ontimo Išlaidom*.

Set kur, bet kuris kalba buvo p&raiyU apie Lietuvį, titfnviw 
Ir Metuvip ksJbų. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prot M-

Uetuvlp kalbų HečianSas Ištraukas, paruoš MkaHuf vertimu* 
tr patarė mums toliau studijuoti _ ,g

BtJtw p.

■ — Naujienos, Chicaęo, 8a DL ; Saturday, August 16. 1M6
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GAILA KAZIO PALčIAUSkO

I CMKJAGC, IUJNUIŠ,

meti yną

SM.00

>5.00

H0-00

. 11X00

. MW

»LOO

> Leldž^s Naujieną Bendro-

£L 60608. Tekt <21-6100.

Kazys Palčiauskas, atvykęs Amerikon 1949 metų ba
landžio 19 dieną, padarė didelę klaidą Tūkstančiai lietu
vių ir kitataučių tą dieną ir vėliau atvyko Į Ameriką. Dar 
didesnis užsieniečių skaičius atvyko į Ameriką prieš 1949 
metų balandžio 19 dieną, bet jie tos klaidos ne
padarė.. ' '1 " , cx.J

’ į/JJaugeJis niąno, kad Palčiauskas, važiuodamas j Ame
riką. didžiausią klaidą padarė Vokietijoje, kai i pasiraši
nėjo prašymą visai -gauti Įvažiuojant į Ameriką. Pats 
Palčiauskas mano, kad jis tada padaręs klaidą, nepara’ 
šęs visos teisybės apie savo gyvenimą Kaune prašymu.

Tai yra nesąmonė. Tūkstančiai lietuvių atvažiavo 
Amerikon minėtame prašyme nepranešę visko apie sa
ve. Turint galvoj karo metu sąlygas ir Amerikos lietuvių 
išsiderėtas sąlygas Įvažiuoti į Ameriką iš prezidentų Ro- 
sevelto ir Trumano, retas viską surašė į minėtus vizos 
prašymus.Daugelis įvažiavo labai trumpais prašymais.Ga- 
vo vizas ir ramiai sau gyveno.

Tūkstančiai žmonių Įvažiavo Į Ameriką visai be vi
zos. Jie dirbo Įvairiausius darbus, ir niekas jiems nieko 
nesakė. Kada jie panoro pradėti bizni, ar baigti aukštes
nę mokyklą, tai tada jiems pasakė, kad reikalingas pilie
tybės dokumentas, Bet tada viza buvo lengviau sutvar
kyti. Jie išvažiavo Į Detroitą, užeidavo Į Amerikos 
konsulatą ir gaudavo reikalingą vizą.

Šios reikalus primename tik dėl to, kad viza Ameri
kon Įvažiuoti nebuvo toks svarbiausias reikalas. Palriau' 
kas vizą gavo ir atvažiavo. Niekas jam nekenkė ir niekas 
jam nesakė.

Reikalai kiek pasikeitė, kai jis paprašė Amerikos pi
lietybės. Jis jau turėjo būti gyvenęs Amerikoje penkeris 
metus. Jis privalėjo būti susipažinęs su Amerikoje vei
kiančiais įstatymais bei papročiais.Jis privalėjo žinoti, 
kad Amerikos piliečiai privalo sakyti teisybę.. Nesvarbu,

kokia ta teisybė yra — gera ar bloga, — bet privalo bū’: 
ti teisybė. Palčiauskas, gaudamas Amerikos pilietybę, • 
kartojo tą pačią netiesą, kuri buvo Įrašyta jo prašyme < 
vizai gauti. Teisėjas, duodamas pilietybę, Palčiauską pri
saikdino, kad jis pasakys visą teisybę, bet tos teisybės ji- 
nepasakė. Jis manė, kad, bus daug geriau,, jeigu 
pakartos tą patį, ką parašė prašyme vizai 
gauti. 3

Bet teisybe ar neteisybė šiuo abeju nėra pats svar
biausias dalykas. Didžiausioji Palčiausko klaida buvo ne-; 
simokymas angliškai. *

Amerikoje jis išgyveno 37 metus. Jeigu jis kiekvieną 
dieną būtą pramokęs bent po vieną anglišką žodį, tai; 
šiandien jis gražiausiai būtų kalbėjęs angliškai. Kasdien ! 
po vieną anglišką žodį, tai jis būtų išmokęs mažiausiai į 
10,000 žodžių. Nėra nei vieno amerikiečio, kuris ’valdytą 
toki didelį žodžių skaičių. Palčiauskas yra apšviestas 
žmogus. Jis baigė aukštąsias mokyklas ir dirbo visuome
ninį darbą. Jis būtų galėjęs gražiausiai angliškais žo
džiais Įtikinti federal inį teisėją, kaip reikalai ėjo okupa-
cijos metu Federalinis teisėjas būtų išklausęs jo kalbą, 
jam būtų padėkojęs ir jokių prekaištų prie jo neturėjęs. 
Taip pasielgė kiti teisėjai, kurie, kad ir neaiškia anglų ] 
kalba, išdėstė teisme .apie rusų ir nacių okupacijas j

Galimas daiktas, kad K. Palčiauskas buvo pasisam-

I^DVYGA PAUKŠTIENE Kauno senamiestis (Tapyba

COLOMBA. Sri Lanka. — Fra- Lankos kariai vedė kovą prieš 
n i* j -u i tz t> i v • 1 nešimai iš Ceilono salos, dabar ginkluotus irGalimas daiktas kad K. Paleiauskas buvo pasisam- vadinamos sri Lanka. ko-Lrmlus.

dęs advokatą, kuris būtų turėjęs jį ginti teisme. Jis galę- muni3tai įsigali Tamilų apgyven Į Tamilai ieškojo pagalbos Indi-

besipriešinančius

jo sukišti advokatui savo santaupas, namus ir visą, ką jis j toje teritorijoje, 
paskutiniais metais savo prakaitu galėjęs uždirbti. Jis! Apskaičiuojama, kad šios sa- 
nežinojo, kad Amerikos advokatai skyrėsi nuo nepri
klausomos Lietuvos advokatą. Pasamdytieji Lietuvos ad- ■ 
vokatai gindavo savo klientą. Tuo tarpu Amerikos advo
katai privalo padėti teisėjui išaiškinti Įstatymus, kad tei
sėjas nepadarytų klaidos.

Didžiausią klaidą, kaip jau minėjome, Palčiauskas 
padarė 1954 metais, kai jis priėmė Amerikos pilietybę.; 
Teisėjas, ko gero, būtų nekreipęs dėmesio Į tai, ko jis ne
paminėjo, prašydamas vizos. Bet kai reikalas ėjęs apie 
pilietybę.Lengi ausiai būtų buvę pasakyti teisybę.Tą tu
rėjo jam priminti padorus advokatas. Bet advokatai, ma
tyt, tiktai Palčiausko pinigai rūpėjo, o ne geras jo var
das ir gerbūvis.Reikia manyti, kad Palčiauskas nepramo
kęs angliškai, nesuprato Amerikos papročių ir veikian
čių įstatymą, padarė didelę klaidą, iš kurios jam dabar 
sunku išsikapstyti.

Jeigu jis būtų tam pačiam teisėjui parašęs laišku ir 
išdėstęs, kad jis nežinodamas teisinių Amerikos dėsnių, 
būtų išdėstęs jo neprašytą paskyrimą, tai teisėjas, ko ge
ra, būtų paskyręs dieną teismui, .paaiškinęs ir prisegęs 
prie pilietybės bylos. Tada niekas prie jo nebūtų kabi-i
nėjęsis.

Palčiauskas. nieko nepadarė iki 1963 m. kovo 23 die
nos. Jis buvo pakviestas Floridos teisman tą dieną ir 
h jam pasakyta, kad jis neteisėtai gavęs Amerikos pilie
tybę. Tą dieną jam buvo atimta Amerikos pilietybė, nes 
jis buvo pagrįsta neteisingais duomenimis- Teisingiau 
pasakius, jam buvo ne atimta pilietybė, bet duoti ištisi 
metai ir 3 mėnesiai, kad jis išaiškintų teismui, kodėl jis 
taip pasielgė. Jam buvo leista pasiskųsti teismui, kad 
pilietybės atėmimas buvęs neteisėtas, kad advokatas bu
vo niekam netikęs, kad niekas jam nepaaiškinęs, bet ka
da jis iki 1984 m. birželio mėn. 18 dienos nieko neparašė 
ir nepaprašė 1983 metų sprendimą panaikinti, tai jam 
buvo atimta pilietybė ir panaikinta teisė apeliuoti.

Visi tie mašinėle tankiai sugrūsti 20 lapų paremti

joj. Visas rytinis pakraštys apgy
ventas tamilų, bet kurie nesido-

los tamilų apgyventa teritorija, jni tamilų noru tapti nepriklau- 
esarJi v.nkrai&ėje ----- ----- _ ia
pv.sė’e, k-ur prr ^šimtmečius bū- savo centrą i Indiją, kad Ceilono 1 
vo tamilų apgyvendinta, pamažu^ valdžia negalėtų jo uždaryti. Ta- i 
eina į komunistų rankas.' Nędu > milų komunistai nuvyko į Indiją,! 
dėlė, bet gerai organizuota ko- įsiveržė į vidų ir išžudė visus afe 
sionistų grupė veda kovą prieš tonomijcs siekiančius tamilų vė- 
tamiliečius, autonomijos ar nep-- ‘ das. 
riklausomybės, bet tuo tarpu ne
liečia.

Ceilono saloje yra 20 milijonų 
singaliečių, tikinčiu Būdos dės
niais, ir 8 milijonai tamilų, ku
rie kalba savo kalba ir tiki in
dų dievais.

centre romais. Tanūlai perkėlė viena

Atrodo. kad Ceilono komunis- 
. tai išvežė iš Indijos 152 ta milus,

mas kainavo nuo $1500, o šeimai 
iki $5.000. Kas neturėjo pakanka
mai pinigų, tai galėjo duoti turi
mas brangenybes.

Susirinko 152 žmonės, suvarė 
visus pąlubėn, pasakė, kad lai
vas juos nuveš iki Kanados, o 
vėliau susodins i laivelius, kurie 
nuveš juos iki Kanados krantų. 
Iš Madranc tamiliečiai išplaukė 
birželio 7 dieną, o Kanados žve- 

j jai juos išgelbėjo tiktai rugpiū- 
čio 12 dieną.

,152 tamiliečiai Kanados kran- 
,tų nematė. Jie'buvo susodinti Į 
laivelius, gali sakyti, grūste su- 
grūsti. Jie turėjo geriamo van
dens, bet maisto buvo mažai. Lai 
mė, kad nebuvo- didelio šalčio. 
Jūros vanduo.jjjos, sufnirgdė, bet 
pakilusi saule išdžiovino.

Tamiliečiai net pežiiio, .kaip 
vadinasi ta be^d^pyė., knčK juos 
atvežė prie KAnAd& ir paleido.

i kurie atbėgo i Indiją ir norėjo 
ten apsigyventi, bet uieko'iipą- 
jėgė padaryti. Indijoj gyvęhimas

j sunkus. Vietos gyvento jai neno-
... .. * ri, kad Indijoj apsigyventų iš Jie išlupinėjo iš abiejų laivelių

^~e'? J101 autonomi^ j Ceilono atbėgusieji. Jie patyrė, (! buvusius vardus, kad pažinotų,
is, kiti šie-1 p.aį vienintelis kraštas kur dar j kas' juos atvežė.iš Ceilono vyriausybė:

kė nepriklausomybės. Krašte bu.1 t,nvo galima laisvai Įsikurti, tai 
\ o apie 20 politinių grupių, ku- buvo Kanada, Paleido gandą, kad 
rios siekė nepriklausomybės, de-| Madranc uosto išplaukęs laivas 
mokratijcs ir gerbūvio tamilų ap- . j Kanada.

srityje. Kada tamilai patvrė, kad lai-
Cedono valdžia tamūus skaitė! vas planks i Kanadą, jie patrau- 

ei cno piliečiais, kurie siekia j kė į Madrana. iš kur galėjo pa- 
>avivaldos visame ki-ašte. Šri. siekti Kanada. Bet šis malonu-

viršuje minėtais nutarimais. Imigracijos teisėjas prira
šė risą eilę antraeilių duomenų, neturinčių teisinės pras- 
mėS’ bet jie remiasi tuo, kad Palčiauskas nepramoko 
angliškai ir nepaprašė teisėją išklausyti, kaip reikalai: 
ėjosi nacių ir rusų pavergtoje Lietuvoje.

Amerikos teismai ir teisėjai, palyginus juos su kitų 
valstybių teismais, yra gana tvarkingi ir teisingi. Pa
sitaiko ir čia suktų teisėjų, bet čia teismai turi priemo
nių Holzerius ir kitus padėti už grotų ir pavaryti iš 
teismų.

Gaila, kad Palčiauskas. Amerikoje pragyvenęs 37 
metus, to nesuprato ir nepasinaudojo žmoniškais Ame
rikos papročiais- Jis nepasinaudojo, o maskviniai 
jais naudojasi.

Kanados žvejai susodino tami- 
liečiūs, kurių tarpe buvo 6 mote
rys, 34 vaikai-ir indai gyvenu
sieji CeSono saloje, tamiliečių 
tarpe. Vieną išgelbėtą žmogų 
nuvežė i Nesvfondlando ligoninę, 
bet jis taisosi.
Kanados pakrančių policija nu-
statė, kad jie buvo vandenyje 5 
hienas, nematydami krantų. Jie
ms buvo duotas šautuvas, palikti 
šoviiūąi, kurie skelbdavo šviesa, 
o vėliau, ilgai leisdavo dūmus 
Žvejai vakare pastebėjo šviesas 
o - !y te pamatė dūmus, prie jų 
priplaukė ir visus išgelbėjo.

Kanados policija mano, jog tai 
Indijos komunistų darbas. Jie su. 
rinko stambią sumą pinigu iš ta 
miliečių, o vėliau visus paleido. 
Dievo valiai. Policija atsigabeno 

kertėjus, kalbančius tamilų kal
bą. Jie nori nustatyti, kas juos iš
metė jūron ir palike. Tai didelis 
tarptautinis nusikaltimas.

Rep.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS

LIESASIS VILKAS
(1885 — 1891)

IL
LAIVA S....V A I D U O K L I S

(Tęsinys) .

Taip, “jei tik truputį daugiau pinigų iš tik- 
rr.l.j bū1 r '. — rašo Lava is save bičiuliui 
Piuigodo.

Priešais Gogeno ir Lavąlio trobelę tęsiasi 
smėlėtas panl dimys, pa: vaš< i ose au <ug-_ ■; ko
kosinėmis palmėmis,, kuri-j kamienai išsi-kūia 
skaisčiai mėlynos jūn»s fone. Karsta, bet ne per 
daug: tarpais padvelkia maloni vėsa.

Trobelė stori didelėje plantacijoje, prisodin
toje bananų ir palmių. Kasdien pro šalį, ten ir 
atgal, šnekučiuodami ir dainuodami, praeina 
spalvotieji. Moterys nešasi ant galvos, laikyda
mos pusiau-vyrą, didelius nešulius. Apsisiausčiu- 
sios Įvairiau m a is skudurais, jos ženga- darniai 
ir tingiai siūbm lamos klubais, nė valandėlės 
nepaliaudamos tr. tėjusios.

“Nemanyk, kad visa tai monotoniška, prie
šingai — labai įvairu! — rašo Gogenas žmonai. 
— Negaliu tau nė apsakyti., kaip mane žari gy
venimas kolonijose; esu tikras, kad ir ta'e suža
vėtų-- Tikiuosi, kad vieną gražią dieną tu atke
liausi čia su vaikais. Tik nerėk ir nepyk. Mar- 
tinkoje yma koležų, ir baltieji č'a lepinami lyg 
kokie reti paukščiai.”

Jis pasakoja žmonai, kaip 16-kos metų juo
duke. “graži, kad tu žinotum!”, davė jam pers-1 
keltą guajavą, palaikiusi prie krūtinės. Vienas 
mulatas jį perspėjo, kad čia meilės gudrybe, 
kad tame vaisiuje esąs “likimas” ”Aš tau pasa
kau, jog baltajam čia sunku išsaugoti savo dra
bužį nepaydėtą. nes Putifano žmonų netrūks
ta...” Bet. pridusia. jis, “tu gali būti rami dėl 
mano doros’*.

Gaila, kad jo žinioje nėra nedidelio kapita- 
i lo. pavyzdžiui, ano orleaniškio. dėdės paveldėji
mo! ’’Jei būtum žemės savininkas, galėtum čia 
sau gyventi visai dykai,*’ Nusiperki plantaciją 
už 30,000 frankų, ir ji tau neša nuo 8-nių iki 10’ 
ties tūkstančių per metus, o “visas darb-s—pri
žiūrėti keletą negrų, kai nuima vaisių ir daržo
vių derlių; žemės įdirbti ne nereikia”. Tikrai sa
kant,. didžturtis donas Pio iš Limos turėjo ne
bent tik krūvą rūpesčių, kadangi buvo garbė- 

' trokšta, o pelno kažin ar daugau gaudavo.
Po 2-jų menesių Gogenas ir I^avalis “krims 

sausą plutą”; tai vienintelis juodulys akiratyje.

Bet ko čia daug galvoti apie tokius liūdnus 
dalykus?.

Šioje jūros pakraštyje, tarp tamsiaodžių, 
spalvingoje gamtoje tylusis dailininkas jaučia
si toks smagus, kaip dar niekur, čia randa pasi
tenkinimo dalis jo paties — geriausioji dalis. 
Kaan trukdyti šią him? Gal vis dėlto ateis tru
putis pinigų iš Prancūzijos?

Prieš palikdamas Paryžių, Gogenas padėjo 
keletą drobių pas Portjė — smulkių paveikslų 
pirklį Lepiko gatvėje. “Jei portjė buvo nekvai
las ir ką nors mane pardavė, atsiųskite man tuoj 
pinigus”—parašė jis Šufui.

Gogenas pradėjo piešti ir tapyti. Egzot'nė 
Martinikos gamta, čiabuvių gyvenimo jam atro
do neišsemiamai turtingi. Jie ne tik pripildo jį 
džiaugsmo, kaip žmogų, bet ir egzaltuoja daili
ninką. Lavalis rašo — tai jo pašnekesių su Go
genu perteikti atbalsiai: ,

“Tie čiabuviai tokie be galo vaizdingi, kad 
geriau nenorėk, čia turėtų ką stebėti ir ką ta
pyti. ka'p dar niekas netapė, net keletas daili
ninkų kartu.**

Tačiau kaip maža beįmanoma, naudojant 
impresionistinius recepus, dryžuotais potėpiais 
perteikti Martinikos peizažo skaidrumą, kontra
stus, lokalinius tonus!

Gogenui tenka iintensyrinti spalvas, tirš
čiau dėti dažus, konstruoti griežčiau, pabrė
žiant trirtu arabeskų kompozicijos ritmą. Tai 

lemiamas eksperimentas, naujų pergalių skelbė
jas. Gogenas išsivaduoja iš savo praeities, čia. 
po palmėmis, jis randa ne tik savąją žmogaus 
tiesą, bet ir savąją menininko tiesą, būdą, kaip 
Įkūnyti tai, ką jis vadina “asmeniniu vieninteliu 
žmonišku grožiu”.

Darbas prie Panamos kanalo negalėjo nepa
kenkti Gogenui. Atsikėlęs į Martiniką, jis jau
čia, kad jo jėgos kasdien mąžta. Po kokio mėne- 
so, antrojoje birželio pusėje, jis susmunka. Jam 
skauda skrandis ir kepenis.Pasireiškia dizenteri
ja. Netrukus jis jau Tnirštamai serga”.

Tris, keturias savaites dailininkas išguli ant 
jūrų žolių čiužinio, jam baisiai raižo vidurius, 
jis šaukia ir blaškosi kliedėdamas. Praėjus pa
čiai l’gos krizei, jis taisosi labai iš lėto. Liga jį 
išsekino. Galva ’’nedirba”, užėjus svaiguliui, jis 
svyruoja; ima drebulys, pila prakaitas. Jis bai
siai sulyso. anot jo, liko ’’vieni kauJai”. Jei tik 
ko užvalgo, tuoj jam diegia kepenis. Tas naujas 
išmėginimas jį visai demoralizuoja. ”Man atro
do, kai palikau Kopenhagą, — rašo jis Metai., 
— mane užgriuvo visos bėdos; ž’noma, nieko ge
ro neišeina, kai šeima pers Skyrusi.”

(Bus daugiau) <

PATS SKAITYK 18 KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS” ’
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

Telef. 778-5374
Jurgis Savickassss=

DR. PAUL V. DARGISij 
gydytojas ir CHIRURGAS ' I 

Wcatchestor Community klinikas

Medicinom dirsįjerles

1W8 S. Manheim Rd. WeetcWster, lit
VALANDOS: 3—0 darbo dienomū

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

tokiu adresui
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicagot IL 60608

< tuviu, kurie būtų galėję tuoj 
I po jo mirtie.-, paimti visus raak< 
I račius, palaidus raštus ir laiš-, 
įkus, kurių, reikia tikėtis, buvo. 
I nemažai, ir perdouti Lietuvių •
Rašytjjų D-gai. i

Rašytojas J. Savickis mirė štai- i 
ga, nuo širdie-, priepolio Hermi-

I tage kklinikoje prieš pat Kalė- į 
• das, 1952 m. gruodžio 22 dieną. | 
į Palaidotas Roquebrune kapinėse, j 
j JURGIO SAVICKIO LITERA- I 
i tūrinis įnašas

Jurgis Savickis pradėjo rašyti i 
į dar gimnazistu būdamas, Puziniš- d 
! kio dvare, kaip buvo rašyta, Gab-

Rašytojų D-gai.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1M4

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

> ■šį
*

X*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

B

UDEI
GAIDAS -■ DAIMID

H

I

Janina Narūne
JURGIS SAVICKAS

<«

Aaia.buč ai, primindavo jam ka-1.Nuostabu, net keist;

ir “contact lenses”.

L

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

Telef. 778-1543

l HEART DlStft!

X 
•*į
1

Chicago, Iii. 60629 
TeL: 585-2802

I Į

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

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 
, Tel- 925-7400

Oftec telefonas: /76-2S8C, 
fcazioencljos telef.: 448 5545

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

Vedėja — Aldona Daukin

7159 So. Maplewood Ave.

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.

i
1

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

S tvairiv atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

Tei. 376-1882 ar 376-5991

j "KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

f Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AiL

6955 So. Campbell,

Leidimai — Pilna apdraudė 
LEMA KAINA 

Friimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R, ŠERĖNAS. TeL 925-3043

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLRS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

tos kaitros
27, iš jų 7

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

g5" spaudoje. Juo labiau, jis negalė
davo dalyvauti lietuvių rašytojų 
grupėse, jų srovių pasireiškimuo
se.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai® ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

” Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos U mūšy studijos 

Marquotte Parko.

viena pag- 
artiipesniųjų rindinių šių nelaimiu priežasčių.

CAREERS WtTffJl

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

£921 West 193id Streei
ValMdOS pagal susi tari rn.|

I ridės Petkevičiūtės raginamas. 
| Jis aprašynėdavo savo keliones, 
I Srv V’jlhp npržiūrėdavo mūsų

kad tie ar
timieji žmonės palaikė j c rimtį 
=r susikaupimą — pozavimu..

Į sutemdavo.
Gal matydavo savo paties sau- 

JėlydĮ? Gal jautė Mirties Angelą, 
tiesiantį savo sparnus?... Gal at
sisveikindamas su gyvenimu,

- - r

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAJ

KALBA UETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Si. Tel. 737-5149

Tel. 523 0440.
S — Naujienos. Chicago 8. 111.

I
I

nimą.

Nuliūdę Jieka: Sūnus, martt giminės.

JUSTINA MATTSAS MIRĖ 
MINEAPOLYJE

Praeitą savaitę Justina Matt- 
sas, sulaukusi -93 metų, mirė Mi
neapolyje.

Velionė buvo gimusi Lietuvo-; 
įe caro laikais, Lygudų kaime i 
Amerikon atvyko šimtmečio pra - 
džioj. Ji gyveno Pietų Illinois .

kalbininkai Puziniškyje.
1910 m. J. Savickis pradėjo 

reikštis periodinėje spaudoje — 
žurnale Aušrinė ir Lietuvos mi
nios laikraštyje. Pirmosios jau
nojo rašvtojo apysakos Marutės 
Vargai buvo išpausdintos Lietu
vos Žiniose, daug buvo ir kitų 
apysakų, kurių, deja, nebegali
ma surankioti i vieną rinkinį. 
Kai kurie iš tų ankstyvesniųjų 
raštų yra aiškiai realistinio pobū 
džio, ir tik vėlyvesniuose kūri
niuose jaučiama impresionizmo 
dvasia (žiūr. L. E.).

Pirmoji Jurgio Savickio kny
ga Šventadienio Sonatai išėjo ne-

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

(Tęsinys)

Ūkio skubių darbų genamas, ra 
šytojas turėjo dirbti darže ir so

drioj . Ji gN’veno Pietų Illinois oe, nebegalėdamas prisėsti prie 
valstijoj, kur josios vyras kasė > lasomojo stalo. Į įpusėtą rašy ti 
ana.iią savo stambesnįjį veiikalą jis tik

’ Jsuliūdesiugalėjo-žvilgtęrėti....
Ji turėjo 3 vaikus: Albiną, Ste-] širdies negalavimai, aukštas 

poną ir-Adelę, 7 anūkus ir 12 j kraujo spaudimas, susikraunantis 
proanūkų. į nuovargis, tartum Įspėjantieji

Kai atvažiuodavo į Chicagą.!
tai gyvendavo pas sūnų^.5945 S.4
Maplewood. ’’

Sūnus ir žentas buvo nuvykę I 
i Mineapolį. Visa patvarkė, kad 
josios palaikai būtu sudeginti, 
pasiųsti Į Chicagą ir palaidoti 
Lietuvių Tautinėse.

Anūkė

meldėsi tas akimirkas, giliai susi- į 
kaupęs, savo mintyse paskendęs... Į
Tasai vienuoliškas rymojimas bu- priklausomoje Lietuvoje 1922 m. 
vo jo paskutiniųjų dienų atsis- pi(iamas atsakingas ir svarbias 
kyrimas nuo šios jį supančios ap Lietuvos atstovo pareigas užsie- 
iinkos, jo liūdnas ir paskutinis 
“sudiev’’...

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0.440

MODERNIŠKOS AIR-CON DlllONED KOPLYČIOS

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija.

Nuo 1914 metų

%i
I

I
-i:i

fastrofiską pavojų... Jis žinojo, 
kas jo laukia!...

Inga buvo labai maloni, rūpes
tinga ir mylinti žmona. Ilgus il
giausius metus išgyveno su Jur-, 
giu.. Tačiau labai išvargusi, vis- Į 
tik išvažiavo į savo Kopenhagą, 
kur buvo karo nepaliestas gyve
nimas. palikusį Jurgi vieną. Sa
vo giminėms Vladui ir Valei Ba
rauskams Amerikoje jis tada bu
vo parašęs laišką ir prancūziškos 
■‘Ariogalos”, jog Inga jį paliko, 
r jis yra labai vienjiss....
iURGIO SAVICKIO PASKUTI- I 

NĖS DIENOS
1 Rašytojas kantriai nešė savo 
kryžių,- niekam nesiskųsdama.-,, 
lis nebuvo iš tokiu, kurie daug 
kalba ir dejuoja: buvo santūrus, 
uždaras, vienišas. Vakarais vis 
sustodavo terasoje, sekdamas sau
'ės nusileidimą. Ilgai ilgai žiūrė-j 
javo i artėjanti vakara, kol visai

AND LOAN ASSOCIATION

4r<O d’jr'-’co ąvcmi, 

CHICAGO. IL 60Š32 
PHONE 254 4470

e trr

FOR COUGHS

STRONGER WITHOUT A

niuose, jis turėjo save dalinti 
t tarp minėtų pareigų ir savo kū

jis buvo nesuprastas. Nesup-‘kvbiniU darb«- 0 ir «chnikmės 
rastas net tu, kurie viešėje pas didinimo bėdos buvo
vaišinga kolegą ilgesni laikąUlufallm0,s tlk tais Protarpiais, 

• kada - rašytojas atvažiuodavo ;1- 
j gesniam laikui į Lietuvą. Dėl to 

ir susikaupimą - pozavimu... ne| J^io 5avickio kūriniai ne telP 
nematydami beviltiškoj padėty Ii- {°a ®dav° Pasirbdyti-mūsų, 
genio, stovinčio ant amžinybės 
slenksčio.

Jurgis Savickis tuo laiku nebe
turėjo galimybės rašyti. Čia ir 
glūdi jo paskutiniųjų gyvenimo 
dienų didelis skausmas, ir jo kan 
čia. Jis matė, jog nebegalės su- i 
tvarkyti nei daugelio likusių pa
laidų novelių į vieną rinkinį, nei 
tuo labiau savo pradėto ir jau 
Įpusėto rašyti didesnio veikalo, 
kuris deja, taip ir liko gulėti ant 
rašomojo stalo nebaigtas.

Tenka labai apgailestauti, kai 
nebuvo rašytojui

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. ooth Ave., Cicero

Dc.ug Žmonių. Nuskendo

Lietuves vandens telkiniuose 
per penkis mėnesius nuskendo 
72 žmonės (suaugusiųjų — 58, 
vaiku — 14). Birželio mėnuo bu
vo labai karštas ir 
metu nuskendo net 
vaikai.

Girtavimas tebėra

BRONĖ AšMUTIENĖ

Pagal tėvus Stanevich
Gyv. Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje-
Mirė 1986 m. rugpjūčio 15 d., 4:45 vai. ryto su

laukusi 85 metų. Gimusi Westville, Illinois.

Paliko nuliūdę: sūnus Steponas, jo žmona Bever
ly ir kiti giminės, draugai bei pažįstami, 
liko seserys ir broliai.

Velionė buvo našlė mirusio Prano ir 
rusių Ottono ir Barboros Stanevich-

Kūnas pašai volas Gaidas - Daimid

duktė mi-

koplyčioje, 
4330 S. California Ave. Lankymo valandos šeštadie- 
nįnuo 5:00 vai. iki 9:00 vai. vak. ir sekmadieni nuo 
2:00 vai. iki 9:00 vai. vak.

t

Pirmadier.į, rugpjūčio 18 dieną 9:00 vai ryto bus 
lydima iš koplyčios Į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pamaldų Uis laidojama Šv. 
Kazimieit) Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bronės Aš’»utienės giminės, draugai ir!

Laidotuvių Direkioriai Dovydas Gaidas ir Ge- 
g?i raidas Daimid. 
Pa A-
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Telef. 476-2345 -

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS A U I UJ10BILIA3IS PASTATYTI

1424 South 50 th Avenue 
Cicero, 1H. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LĄiDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes, automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laid ;- j v i u Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

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

y VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144G South 50th Avenue i 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

lyn lĮirHji imu TĮOMĮ ją,



RUBIKAUSKAS APGAUDINĖJA lituvh s

Lenkai ne tik agresingi, bet liurbiais, chamais chlopais, he- 
ypač klastingi Jiems pavyko sen- piotarjanėiais paklusniais avinė- 
bernį išsigimėlį Lietuvos valdo- Jiais ir pan., lenkai nadiališkai 
vą Jogailą suvilioti Lenkijos ka- į siekia, kad patys lietuviai pa- 
i iliaus karūna” ir savo jaunute' gerbtų Lietuvos bei lietuvių tau- 
fcąraliene Jadvyga, padarant jį Į tos žymiausią “graborių” Jogai

lą su lenkų apaštalais “už lenkųjavo rmper. Jizmo įrankių, kuris
Lietuvos, lietuvių tautos pražu- sufabrikuotus, tariamus nuopel
nai padarė su Lenkija uniją, kar
tu pavesdamas Lietuvos švietimą lietuvių paniekinantį sulenkmi- 
tvaikyti Lenkijos Krokuvos uni- Hią.
versitetui ir Lietuvos religinį gy-I Lenkų dvasininkai savo paža

dais ir blizgančiais (vyskupo ar 
arkivyskupo žiedo suteikimais, 
paaukštinimais, ordinais, meda
liais ir pan.) įtikino vysk Bal
takį, arkivyskupą Povilonį su ki-

(Mindaugo sūnus Vaišvil 
dė Lietuvą ii t.t).

Lcnkomanas P. Rabikauskas, 
skleisdamas lenkų kunigų su- 
fabrikuotą propagandą, pasku
tiniame “Aidų" žurnalo nume
ryje įtikinėja: “šis šešių šimt
mečių jubiliejus atsiliepia į 138 < 
metus, kai lietuvių tauta oficia
liai įsijungė į krikščioniškų tau
tų šeimą. Bet negalima pamiršti, 
jog jau 136 metus pries tai irgi 
krikštijosi Lietuvos valdovas.... 
Dievas veltui teikia savo malo
nes, bet niekam jų nebruka per 
prievartą... O lietuviai, kaip tau 
la, dar Mindaugui gyvam esant 
ir juo labiau jam žuvus, nenorė
jo priimti jai siūlomų malonių... 
.Mindaugo krikštas, įstatytas į is
torijos vyksmo rėmus, buvo tik 
jo asmeniškas krikštas. Tautos 
krikštu jis netapo.. Lietuvos 
krikštas, t y. mūsų tautos visiš- i 
kas įsijungimas Į krikščioniškų 
tautų šerną. įvyko tiktai 1387 
metais Todėl visai yietoj mes 
ruošiamės švęsti to svambaus įvy- i 
kio 600 metų jubiliejų... Visų ' 
pirma reikia pasakyti, kad šis 
- 387 m. Lietuvos krikštas ne
buvo kitų primestas.. Jogaila ir 
tapęs Lenkijos karaliumi nepa- I 
miršo savo tėvynės interesų... Ta ’ 
čiau nuostabu, kad tarp pirmųjų ' 
vyskupijoj (įsteigtoj Jogailos 
Vilniuj) įsteigtų bažnyčių nemi- 

j nimi ne Trakai, nei Kaunas. Jų 
O kad šį lenkišką tikslą pasie- nutylėjimas leidžia manvti. kad 

kus — šalkauskininkai propagan- len jau veikė vienoki ar kitoki 
distai Marijonas Bagdanavičius, kataliku pastoracijos centrai_

REAL ESTATE
RIAL RITATE FOR ŽALI | RRAL RITATE FOR BALA

nūs mums” arba tikrumoje už
PA8KOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ MR 

H ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MAN KS INTAIS ISSDIOKRUMAIR. 
DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

venimą — lenkų kunigams, šiuo 
nhudodanūesi lenkai pasiryžo 
Lietuvą paversti bendra valsty- 
Įiėš provincija, o pačius lietuvius 
^*per Jogailos su lenkų apaštalais 
įvestą Lietuvoje krikštą” padn- tais mūsų lenkomanais dvasinin- 
ryti lenkais.

Apie Jogailos su lenkų kuni
gais veiklą B. Kemežartė “Tau
tos Gyvybės” žurnale 1986 m. 
Nr. 3, taip byloja: “Tamsu ir 
juoda Lietuvoj, Jogailai įnešus 
lenkišką Vakarų kultūra... Per 
įogaik>s krikštą Įgyta lenkišką; kinir.kanja šalkauskininkų vado- 
Vakarų kultūrą juk šimtmečius > vaują Liet. Bendruomenė ir ki- 
-šlaikė mūsų tautą berašte... Pri- į tos lenkomarrų vadovaujamos or- 
ėmę iš lanku krikščionių - kata- _ gar.izacijos i vienetai. Gi Lie- 
I-kiį tikėjimą ir prievartiniai i tuvių Fonda >, kuris nuolat dė- 
krikštijęs lietuvius, Jogaila nei; juoja, kad vis dar trūksta pinigų 
vienos lietuviškos mokyklos ne- bei lėšų lietuvybės palaikymui, 
įkūrė; tik prie parapijų buvo j net paskyrė 10.000 dolerių “šio 
įkurta viena kita lenkiška mo- minėjimo lenkų naudai ’ rekia- 
kykla. 1387 m. lietuvius krikšty; mavimui bei jo specialaus leidi- 
ti Jogaila į laetuvą privežė len- n*° išleidimui.

kurie su Jogailos ir ’ 
raiba naikino mūsų

.MUTUAL FEDERAL SAVINGS
j PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

1212 W. Cermak Road Chicago, O. TeL 547-7741

kais (J. Kavaliūną su daugybe 
kitų), kurie dabar su didžiausiu 
uolumu ruošia ateinančiais me
tais kuo iškilmingiausiai paminė
ti. anot dr. A. Kl»mo, lenkų ku
nigų sugalvotą bei sufabrikuotą 
“Lietuvos krikštą”. Ypač čia tal-

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ KAMI PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

f. SACEVIČ1US — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kų kunii 
Vytauto 
senovės tikėjimo istorinius pa
minklus:; griovė aukurus, žudė kun. Gaidamavičius, kun. Rabi- bažnyčios ar konlvcios etc” 
vaidilutes ir vaidilas, drauaė dai- .' 
nuoti taUtinesl liaudies dainas, gaidas spaudoj išsijuosę mulkina 
jas vadindami! pagoniškomis ir lietuvius. Ir kai kurie jų net nie- 
dėi to nuodėmingomis. Lenkai kiną, išvadina ultranacionalis- 
šąipėsi iš mūsų tautinių papro-, tais, šovinistais ir pan., tuos lie
čiu, mus vadno chamais, niekino • tuvius, kurie pasisako prieš šį 
lietuvių kalbą, aiškindami, kad lietuviu tautos sunjekinimą, Įtai- 
ji pagoniška ir katalikų Dievas gojant lenkams, kaip panašiai jų 
lietiiviškęs maldos ’ nesupranta.: ‘ didysis mokytojas” lenkpalaikis 
Ji grūste, grūdo mums lenkų kai- St- Šalkauskis (Szėlkowski) iš- 
bą. Su krikštu iš lietuviu buvo . vadino pilnai lietuviškai supratu- 
išplėšiama jų tautinė dvasia, nai. • sius lietuvius “tautos bdeliais”, 
kinama lietuvybė ir 
brukama lenkybė. Jogaila kara. 
haudhmas Lenkijoj Lietuva ne
sirūpino etc Kaip lietuvių savi
garbą leidžia minėti 1387 m. lie-

kauskas, ir kiti, pagal lenkų už- j . . , i x - T , . "r & I Visų puma tenka kdnstatucti, visus lietuvių tautybes gyvento-1
-r-» 21_______1----- ---------- -.4-«-»•»-»cn— i _ zt:_________ ___ až____ IT..__________ •

vo safistiniais išvedžiojimais Lie- | ar jje būtų Lietuvoj ar rusų 
tuvos valdovo Mindaugo krikš- n;^j priimti katalikų tikybą, 
čionybės įvedimą Lietuvoj pa-; An anas Marma
versti. Mindaugo asmeniniu kri-j ę (Bus daugiau) 
kštu _ neatatinka tiesai., nes ir Į 
pastarųjų laikų po Vilniaus ka-, 
tedra nuoseklūs tyrinėjimo due- Į 
menys parodė, kad LielųVOs vai- J 
dovas Mindaugas Vilniuj buvo 
pastatęs katedrą, kurioj galėję į 
tilpti net keletas šimtų tikinčių- j

Kultūros barai, 1986 m., Nr. 4 mirusiųjų paminėjimais. Vienoj 
ir 5).

Kad lietuviai ne laisva valia, 
bet buvo verčiami primti katali. kymus siųsti iki liepos 15 dieno 
kybę, Jogailai su lenkų kunigais 
juos krikštijant, liudija ties Jo- Kreiptis į LTK direktorius arba 
gailos vasario 22 d. 1387 m. duo- tiesiog į Liet. Taut. Kapinių is- 
tas trečias dokumentas bei įsa- taigą tel. 458-0638?
kymas, kuriuo Jogaila įpareigoja 1 ------------- - ■—

puslapio kaina $100, pusės pusi. 
$60, ketvirtadalis — $40. Užsa

Pobūviui bilietai $25 asmeniui

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

Parduodamas ligos ir ne
laimes draudimas atvyku- 
siems įš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. : 
Tel. 312 523-9191.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Rengiame ir taisome visų rūt

prievarta • kad lietuvius atbaidžius nuo lie
tuviškumo bei padarius juos ne
rūpestingais savo tautos reika
luose. šalkauskininkai net ke- 

., ha I padanges bei labai ankstina 
tuvt^Jenkiniiną, juo didžiuotis. į savo mo,kjdoją. bet niekas pasau- 
x . ]yje nepasisavino jo “mokslo”.

Objektyvūs istoriniai šaltiniai 
j byloja, jog Lietuvos valdovas 

Gi kaip lenkų apaštalai lenki-‘ Mindaugas įvedė krikščionybę 
no lietuvius — dokumentai atski- Lietuvoje, turėjo katalikų kuni- 
rais pavyzdžiais aprašė kan. K. ’ §U, uoliai rūpinosi katalikybės 
Prapuolenis savo veikale “Len- platinimu Lietuvoje, statė kata- 
ku v apaštalavimas Lietuvoje”, h’kų bažnyčias net katedrą Vil- 
prc4. M. Biržiška ir visa eilė ki- ( niuje, įkūrė net atskirą Lietuvos
tų istorikų. / p --

Bet lenkų arogancijai nėra h1-? tiesiog nuo Romos 
galėt- Tad ironijai, laikydami lie- žia“s, ir pagaliau krikščionybė 
tuvius be tautinės ambicijos, neišnyko ir po Mindaugo mirties

kuris yra tų 1386 metų rezulta
tas, pagerbti Jogailą mums už
traukusį tokį prakeikimą,!...”

bažnytinę provinciją, prikiauso- 
popie-

•Nature’s Remedy.
for GENTLE, OVERNIGHT REUEE Of CONSTIRATJOH

N*xt Srw you need a laxatwe. get -ebe* 
the Nature’s Remedy way. Gently 
Oxemight
IB natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy ton.gnt and feel betier 
tomorrow.

FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURFS 
REMEDY 
SFf 
FACXAGE

č t1'111" ””

Konjaky pasididžiavimu nuo 1715 mėty.

Teškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero kapinių ’ apylinkėje. 

%. Skambinti vakare 434-8235
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tą'man Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17T.

— Lankykime ..ligonius .bei 
“poilsiautojus”. Chicagoje yra 
nemaža tautiečių, esančių ligoni t 
nėse ir .poilsio - senelių staugimo ' 
namuose.. Visi jie laukia, kad HELP WANTED — MALE-FEMALF 
juos pažįstami bei giminės aplan ■ Reikia Darbininky ir Darbininkių 
kytų-. Norime pažymėti, kad da; 
bar ben,3 daugiausia lietuvių yra) 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, Marqet- 
te Parke ir California Garden, 
Senelių Staugimo Namuose — 
Nursing Home. Mums reikia ge
gužinių — piknikų, bet nereikia 
užmiršti tų tautiečių, esančių li- 
gon nėse bei senelių slaugimo

. .. namuose. Parodykime savo gai-J rfadfr advisor_ palmistapie tikslui ruošiama Knygele su isto-*, | kcauck — auvisok kalnus i
i • V. , .. . . . • lestingumo širdį, kad mes jų n„AT,„T„c „v, nne apžvalga, sveikinimais ar r - . . , - .. , , . { READINGS BY | neužmiršome! Maga. S-ne 

”7 v —-------------------------------------- '

jog P. Rabikausko, pastangos sa- į ^us (“omnes natione lituanes”) 
t že.

Trumpai

Į Lietuvių Tautiniu Kapinių 75 
ju, kaip Mindaugo asmeniniams m. sukakties proga rugsėjo 21 d. 
su šeima reikalams pakako ir ma- ; Martinique restorane rengiamas ■ 
žos koplyčios prie pįlįe$rirtimų,' pobūvis — paminėjimas. Tam'

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

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

For current federal list

Homeowners discounts
F. Zapolb, Agenl 

120*14 W. 95th Si
Ever®. Park, III.

40*42 - 424-8654 jjL
State Fann Fire and Casualty Company

Home OHce Bkxxn«ngton. Illinois ■ ■■ &

(ži
viduramžiu Vi Advokatai

•A ■

LIETUVIS DAŽYTOJAS
B 

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Si. 
(Tewn of Lako) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

MRS. ROSE

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jan 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.

GIFTED 
įįpVISoR 

FOR MORE INFORMATION
> C.&.L 247-8380 TeL 776-5162 

J W4S Wtet 63ni Street 
J J Chieece, UL6062R

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės | Lietuvių Įstaigą:

LI‘ American Travel Service Bureau 
W 9727 S. Western Ave., Chicago. HL 60643

Teief. 31J ,sg_t7g7
• paterniTimai atsakant lėktuvu. traukiniu, laive keU»- 

ata (eruiset), vieibūčhj ir automobiliu nuomavimo renrvadjaa; Parduoda- 
«m kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus tarautus; 
Sudaroma fikviettmus giminiu apsilankymui Amerikoje tr teikiame infer- 
vacij** •'Tsats tenouiu reikalai*

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais. tik ratus reservuoa vtetas

tytyUfc fin* neina . 

M OUt 10W UTS

Siųskite pinigus 
i Lietuvą

1 RUBLIS — Sl-85- • .. ■ %
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
liu. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant virus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Newark, NJ. 07102 
Ėst. 1947

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGY8 

e
Darbo valandos:

Kuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.

CM«*9O, UL 60629 
TeL: 778-8000

mą.

JOHN GIK AITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

REPAIRS - IN GENERAL
ĮviIrOt Tahymai

M*Mt CemooM»d«J 
PaM Qmnv«

Mutual Federal
* • v v

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazenauskee, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

^CR^BYr^BLUEBERRfF^- 
Oprn 8 A M. to 6 P. M. every 

day. Take 1-94 To first Michi
gan exit (M-239), right 14 mi
les To 1000 N., right 1 mile To 
Crosbys. 219-326--8712.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
tALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR D2IOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

I KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal! daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos" 
išleista knyga su legal iAkomll 
formomis. .

Knyga su formomis gaus* 
ma Naujienų administracijoj

fi - Naujienos, Chicago, 8, 111. Saturday, August 16, 1986. J




