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TRUMPOS TAUTINIŲ KAPINIŲ 75 METI 
MINĖJIMO IŠKILMĖS

Praeitą sekmadienį, gegužės Prie estrados atneštos Amerikos 
25 d. lygiai 11 valandą prasidėjo • ir Lietuvos vėliavos- Nepaprastai

i Amerikos ir
I Lietuvos karius pasakė legiono 

t atstovai. Paprastai legionieriai 
plačias kalbėdavo angliškai, bet šį kartą I 

f legiono atstovas kalbėjo gražiai

Lietuvių Tautinių Kapinių 75 I gražią kalbą apie 
metų sukakties minėjimas.

Žmonių privažiavo daug, be 
jie buvo išsiskirstę po 
kapines.

Busas atvažiavo nepilnas, ne_ lietuviškai. Kirčiai ir skiemenys 
sustodamas lietuvių apgyventose buvo savo vietoj.
vietose. Anksčiau sustodavo prie 
18-tos gatvės, 
nuo Dievo Apvaizdos 
statytos bažnyčios < 
bet šį kartą jis ten visai neužsu
ko. Popiežius Jonas PauliusII-sis 
Chikagcje pirmiausia užsuko į; rio balso Chicagos lietuviai jau ' 
šią lietuvių statytą bažnyčią, bet;1 :- - --------------
sekmadienio busas toje apylinkė
je visai nesustojo. Jis užsuko 
ties Ridiko šermenine, Dariaus - 
- Girėno postą, 69-tągatvė. o vė
liau sustojo prie pačių kapinių 
vartų. Jeigu būtu bet kuria gat
ve pasukęs į Marquette Paiką ir 
patraukęs iki Pulaski, tai būtų 
atvažiavęs pilnas.

Prie vartų jau stovėjo Justice' kapines ne žodžio netarė. Jis pa- 
policija ir automobiliams jau ne-Į 
beleido važiuoti į kapine^ Šiau- tino sklypų savininkti 
rinėje kapinių pusėje buvo dide
lė vieta automobiliams pastatyti, 
kuri buvo tvarkingai pripildj’ta.

Lygiai 11 .vai. ryta kelių žme-

Maldai sukalbėti buvo pakvies. 
paimdavo visus tas kan. Kostas Bubelys. Kalbėjo 1 

lietuvių ‘ gražiai, prūsišku akcentu, bet j 
apylinkėje kiekvienas žodis suprantamas j 

j Atrodė, tarytum būtų kalbėjęs 
pats kun. Ansas Trakis prie ku- j

i yra Įpratę ir gerai supranta.
Daukuvienė pakvietė kalbėti i 

J. Kuzą, Tautinių Kapinių pirmi- ; 
ninką. Pirmininkas nepasinaudo
jo puikia proga prileisti kelias 
mintis apie Tautinių kapinių 
.svarbą, jų reikšmę dabartiniame 

j lietuvių gyvenime ir lietuvių tar 
' pe reikalinga toleranciją, bet jis 
Į nepasinaudojo šia proga ir apie 
l —i™-" —-   - ------ -- r--- j
Į reiškė, kad kapinės tvarko visuo-. 

išrinkti 
direktoriai ir supažindino ka
pinėse st^h^iknsžus stfišrinktaįs 
direktoriais. Neišrinktų nepami
nėjo. , . ’ L

Tacfejįrie mikrofoni vėl priėjo 
, . V.-. . DaukTSvi*s’Si!"- ” , •

V- jis pa.
<ĮM fap,mu/daHij>i^jfepro dainuotn. Dainininkas Brazys, 
ora^ntaho Mo^tvrdc.-.StasioUTar. į,s9 . už.
norės, Antano Tamkeylciaus, dr ■ mu^ „Xpleista... Nei Sophi„ 
Jano.Šliupo paminklą ir įžengė BarRns; nei Angpstas ..Bi,rk.„b 
į Jaro Evanso sireorgariizuotą jenhįnhiėįp bažnyčiose. ar ka- 
vėiiavu alėją. . Į pinėse niekad nedainuodavo, bet

Kairėje pusėje buvo didžiausia, Daukuvienė kartu su visais dai- 
gražiai nulyginta žalia pieva, ku navo. 
rios viduryje stovėję dr. Kaziui ■ 
Griniui. pastatrtas paminklas.
Buvusiam prezidentui ir kovoto
jui paminklą pastatė lietuvių vi
suomenė. Pieva buvo papuošta 
keturiom eglutėm, krių dvi jau 
užaugo į didele« juodai 
spygliu egles, o kitos dvi stovėju. 
sios užpakalyje, jau išaugo į de- 
žimties nėdų medelius. Paminn- 
klą prižiūri kapinių vadovybė.

Eisenai priėjus prie estrados, 
kapinių vadovybė ir ios pakviesti 
žmonės sulipo ant estrados.

Visiems suėrils ant estrados, o 
lėgionierams bei šauliams susi
rinkus aplinkui, Aldona Dauku
vienė paprašė solistą Algirdą 
Brazi F^’istos. ■mtorC'- su orkest
ru, prado’'' i-Įrmus P'rmr*i vie
ton sngiednio Amerikos himną, 
g vėliau iiž’rai’i'ė Lietuvos him
ną. Verta pastebėti, kad kapinė
se stovi paminklas dr. Vin
cui Kudi'kni. Lietuviu himno 
autoriui. Ta; a l;kn T.iet’nriii Tau
tiniu Kap:nin vrdovvbė. Pamink 
lo iškaltas vienas himno paragra
fas: “Tegu saulė Lietuvos ..”.

Chicagoje buvo paleistas gan
das, kad solistas Algirdas Bra
zys simkiai operuotas, jame ne
galėjęs dainuoti. Jis negalėjęs 
visos krūtinės laisvai naudoti. 
Bet kai užtraukė Amerikos, o vė
liau Lietuvos himną, tai nus
kambėjo per visas kapines. Za- 
lubcs orkestro nesigirdėjo, o 
Brazio balsas skambėjo visose 
kapiniu kalnuose ir slėniuose.

Daukuvienė tuojau paprašė cher tariasi su Izraelio valstybės 
Amerikos legiono pagerbti ka- atstovais apie kelis gana svarbi u< 
pinėse žuvusius Amerikoj kariui, • abiejų valstybių reikalus.
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LIETUVIO

r vietų valdžia, vykdydama Hel- reikalavo, kad rusai jį 
sinkio nutarimus leisti karo me
ni išskirtoms šeimoms susijungti, 
nutarė išleisti iš Sovietų Sąjun
gos 117 žmonių.

i Atrodo kad sovietu vallžia. I
norėdamo sumažinti viso pašau- j 
lio komunistams primetamus kai • mų žmonių sujungs tiktai 36 ka
linimus apie pagrindinių žmo
gaus teisių laužymą, nutarė iš
leisti bent dali atskirtu šeimų.

Valstybės departamente atsto
vas, patyręs apie tokį sovietu Vyriausybė turi išspręsti, ar tos 
valdžios nutarimą, pareiškė pasi- moterys tikrai buvo pasiryžusios 
tenkinimą, kad sovietų valdžia sukurti šeimas, ar jos yra pasi- 
vis dėlto padarė pirmą žmoniš
kesnį žingsnį.

Praeita savaite sovietu valdžia W t w l
atsiuntė Į Washingtona naujai 

1 ambasadorių Dobrininą. Ji būtų 
! galėjusi įteikti jam išleidžiamų j 
i žmonių sąrašą, bet ji dar laukė . 
• ištisą savaitę ir sąrašą įteikė Ber
ne posėdžius baigiančiai JAV ■ 
Sovietų Sąjungos komisijai.

Lietuviams labiausia rūpi pa- 
Į tirti, ar išleistųjų tarpe yra lie- 
tuvių. Tuo tarpu' tikslios žinios 

j. dar nėra, bet sen. Simon išaiški- 
Į no, kad Illinois valstijon atvyks 
j liktai trys asmenys. Jų tarpe nė- 
I ra nė vieno lietuvio. Galimas dai- 
| ktas, kad išleistųjų tarpe gali. 
T būti vienas kitas lietuvis, bet 
; laikraščiui einant į spaudą, dar 

prasmę. - ‘ T’ PREZ. REAGANAS BALTUOSE RŪMUOSE TARĖSI nepatirta, ar b>ts bent vienas lie-
Daukuvicnė orkestrėliui liepė su RONDUROS PREZIDENTU ’ v^Jh iL

sugroti dar porr melodijų, o Bra_ ■ n^s venSla b .' us-
žilis liepė padainuoti. Kada tas JAV padės Hondūro valstybei, jeigu ja pultų, i jos teri-' J ie greičiau lietuvi išsiųs i Sibirą 

; negu išleis -į Ameriką.
| Valstybės departamento atsto

vas Charles' Redmond pareiškė, 
kai JAV vyriausybė jau nuo 1953 
metų pradėjo reikalauti, kad so
vietu valdžia išleistų Amerikos 
piliečius, buvusius sovietų karo 
jėgų okupuotoje Rytų Europoje.

—Tel Avhn

Port Said Jerusale
Deed 
Sea

Sovietų valdžios atstovas Benio konferencijoje Įteikė 
sąrašą amerikiečiams

WASHINGTON, D. C. — So- je gyvenanti jo šeima visą laiką 
išleisiu,

bet sovietų valdžia nepripažno 
jam Amerikos pilietybės ir bu
vo išvežusi Į tolimą šiaurę. Atio 
do, dabar jis bus išleidžiamas į 
Ameriką.

Visą apskaičiavus, 117 išleidžia

Suez ro metu atskirtas šeimas. Sovietų 
atstovas Berne pareiškė, kad val
džia išleis dar kelias moteris, iš
tekėjusias už Amerikos piliečių.

sakiusios šitokiu būdu išvažiuo
ti į užsienį.

r

Premjerė Thatcher pareiškė Jeruzalėje susirinku
siems Izraelio vyriausybės atstovams, kad Jasir Arafa- 
.to vadovaujami palestiniečiai Apgali dalyvauti jokioje 

Artimųjų Rytų taikos konferencijoje.

buvo baigta, tai iš eilės ji padė
kojo visiems dalyviams, prisidė- 
jusiems prie 75 metų sukakties 
programos, o vėliau ji liepė vi
siems pasilikti kapinėse, pasik
lausyti rekordų, pasivaikščioti 
po kapines.

Tvarkingai ir skubiai ji 
minėjimo programą per 
valandą.

Diena pasitaikė graži.
Buvo debesuota, bet nebuvo lie
taus, saulė nekaitino ir pūtė stip-

Tada buvo pakviestas pagrin
dinę kalbą pasakyti inž. Valdas 
Adamkus, vidurvakarių valsty
bių gamtos taršos'prižiūrėtojas, 
drąsiai liudijęs kongreso komi
tetui ir atsidaręs duris į Baltuo- 

zal11! sius Rūmus šiandien jis-yra Įta
kingiausias lietuvis Amerikos po
litikoje. Jis lengvai kerta rusiš
kai, o kai reikia, tai su rusais ga
li pasikalbėti Šančių kalba. Prez. 
Reaganas jį paskyrė Amerikos ' 
taršos delegacijos pirmininku. į rus vė:elis- 
Jis buvo įvairiose Rusijos vieto- j Kapinėse fotografavo Marty-
se. Buvo nuvykęs ir Į rusų pa
vergtą Lietuvą.

Jis tiksliai pasikalba su rusais, 
bet Tautinėse kapinėse jo kalba 
buvo pertraukiama. Jis stovėjo 
toli nuo mikrofono, tai vejas kar
tais o kalbą nunešdavo, dar ne
pasiekusios mikrofono, 
klaūsytijai girdėjo, tai

Bet ką 
ture j:>

atliko 
vieną

nas Nagys ir Al. Valtis Kapinių 
garsiakalbis dažniausiai grojo 
Apleistus” o busas išvažiavo ly

giai antrą valandą ir pasiekė 
Western ir 71. kur išlaipino Mar
quette Paiko keleivius, o kitus 
nuvežė prie Dariaus Girėno pos
to.

KALENDORĖLIS

— Antradieni aukso uncija 
kainavo $231.

— Vyrauja įsitikinimas, kad 
Nakasone laimės parlamento 
rinkimus.

Gegužės 28 dn. — Augustinas 
Rima.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:16.

Saulėtos šiltesnis. <

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas vakar 
gana ilgai tarėsi >u Hondūro pre
zidentu Jose Azcona Hoyo įvai
riais abi valstybes liečiančiais 
klausimais.

1 Abu prezidentai patenkinti vy- 
| kasiais pasitarimais. Jiedu pri- > 

ėjo išvados, kad nė viena valsty
bė nebus verčiama vartoti įėgo- 
prieš kitą valstybę. Centro Arre- 
rikos demokratinės valstybės yra j 
pasižadėjusios nevartoti prievar. 
los.

Bet jeigu į Hondūrą bandyti] 
Įsiveržti ginkluotos komunistų jė 

I gos ir Hondūro vyriausybė pap
rašytu TAV pagalbos, tai JAV 
mielu noru padėtų Hondūro vy
riausybei gintis nuo ginkluotų 
komunistų gaujų.

Nicaraguos karo jėgos keliais 
Į abverais bandė naudoti Hondūro 
teritoriją, kad galėtų pasiekti Sal 
vadovą, bot Hondūro vyriausybė, 
pasiuntė savo karius į pasienį, 
kad neisivrržtų. Nicaraguos. Ku-J 
bos. Rytų Vokietijos ar Čckoslc 
vakijos ginkluotos grupės i Hon 
dūro teritoriją, tai Hondūro ka
riai saugos sienas. Jau dabar 
strateginėse pasienio vietose yra

1 įrengti apkasai, kurie apsaugos 
sieną saugojančius karius, jeigu 
kas bandytų panaudoti Salvado-I 
ro ar Guaternalos žemes, kalnus, 
ar upelius.

Prcz’dentas Reaganas ir prez. 
Azcona Hoyo paruošė bendrą 
pranešimą, kuris įspėja Nicara
gua. kad nebandytų naudoti kai- 

' mvninių valstybių teritorijos ki-

toriją veržtųsi komunistai.
toms valstybėms pulti. Dabar Ni- 
caraguoj suorganizuoti ginkluoti 
būriai, peržengę Hondūro ir Gu- 
atemalcs teritoriją, puolą Salva
dorą. Hondūro kariai neleis 
ginkluotoms gaujoms pulti iš
Hondūro, žygiuoti j Guatemala . bot rusai labai lėtai ši klausimą 
ir pulti Salvalorą. i sprendė. Sovietų valdžia baigia-

NICARAGUA NESUTINKA ' ™nia™e ak,e P^P-'!Zin0, ka<l J1 
PASIRAŠYTI i iCK?,ant' karo met,: įskylu-

' sioms šeimoms ir vėl susijungti, 
bet savo pažadu note-ėjo.

Išleistųjų tarpe yra venas 
Amerikos pilietis, kuris Antrojo 
karo pradžioje nespėjo iš sovietu 
pavergtos Rytu Europos išva- ’ 
žinoti, bet buvo suimtas ir išvež
tas sunkiem^ darbams. Ameriko-

1

Keturios Contadoros valsty
bės reikalauja, kad Nicaragua su 
tiktų priimti Contadoros pasiū
lymą, bet prez Daniel Ortega 
Saavedra nesutinka paprašyti 
jokių dokumentu.

Tai reiškia kad Nicaraguos 
prezidentas nei ii engia laikytis 
žodžio ir apgaudinėja keturiasI O J

Contadoi c-s valstybes. Didžiausią 
pasitikėjimą Nicaragua! pareiškė 
naujas Panamos prezidentas. Jani 
pritarė Venezuela, bet aiškėja, 
kad nei šios dvi valstybės negali 
pasitikę!! Nicaragua!, nes ji turi 
kitus planus. Jo-ios ginkluotos 
gaujos veikia Salvadore. Kol Ni
ca raguc į esančios ginkluotos gni 
pės nebus nuginkluotos, tai nie
ko iš siisit.-.rimo neišriš.

Prez Azcona Hovo ir prez. 
Reagano paskelbtas dokumentas 
yra paremtas susitarimu ir jėga.

— Arlington kapinyne buvo 
pastatyta JAV vėliavėlė prie kiek 
vieno ten palaidoto kario.

— Paskutiniu dešimtmečiu 
Amerikos kalėjimuose moterų 
skaičius patrigubėjo.

G ARS A S YRA TRUPUTĮ - ' 
LĖTESNIS

WASHINGTON, D.C. — Iki 
šio meto garso greitis buvo skai
čiuojamas 741.5 mylių į valandą. 
Skaičiuojant metrais garso grei
tis“ yra 331.45 metrais į sekundę. 
Europa ir daugelis valstybių gar
so greitį skaičiuoja metrais, o 
/Amerika jį skaičiuoja myliomis-

Dabar Kanados mokslininkas 
dr. George S. K. Wong, Otavos 
universiteto laboratorijoj dirbau 
lis fizikas, tiksliai nustatė, kad 
garsas eina 741,1 mylią į valandą, 
arba 331.29 metrus į sekundę. 
Skirtumas mažas, bet turint gal
voje dabartinius apskaičiavinius, 
garsas eina 0,4 mylias lėčiau, be
gu iki šio meto buvo skaičrųc- 
iama.

Dr. George Wong apskaičiavi
mai yra tikslūs. Jis pranešė JAV 
Matavimo Biurui, kuris pranešė 
aviacijai, laivynui ir kitoms įstai-

— Aukštesnėse Amerikos mo. 
kyklose stiprėja Įsitikinimas, kad 
nuo sovietų kariu teks gintis ap- 
inokvtiems kariams.

— Satelito atsiusti duomertvs 
numdo. kad “.Pride of Baltirrw- 
re" audros metu nuskandino iš

k
— siautės AŪanto Sąjungos 
re ministerial nutarė vartoti du 

s. jeigu sovietų karo jėgos verž 
si i Vakarus.
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redaktoriai

' įygįnti. Pasiekęs vargšo, stube- 
c'ię. jis briaunas į vidų ir

Kaip Ir Sena Pasaka

k u noje 
jabalas ir 

[ašiniu. Pasiekęs v *
jo tarbelę prie 

ir miėįc i darbą. Tuom 
ąthėgp kipšiuką^, pa4ga- 

tedya.

n erų u rm ėsi
rbą ir duoną,

tu čia šneki, — atsakė 
žmogelis, — ne gana, kad tu atė
mei iš manęs maistą ir alkanu 
šlaikei vį^a dieną, dar Mri

K LIETUVA UŽ GELEŽEI 

UŽDANGOS

Pilkas strazdelis, 
Miško paukštelis, 
Klausė gegutės, 
Paukščių močiutės:

kelmo 
tarpu 
vo maišelį ir nudūmė 

Vargšas žmogelis, kirtęs įkį pie
tų, pavargo ir išalkc. Eina jis 
’užsikąsti, bet prie kelnio nieko 

*• herąnda. Taip jis išbuvo nev^į- 
"gęs iki pat sutemos. ’

Tuom tarpu velniūkštį nų- 
"•bėgo Į pragarą ir pasigyrė ką 
y jis atliko. Senesni velniai pą- 

žiūrėjo į jį ir ėmė barti-. "Jan 
ir mums yra gėdą kad tu. api_ 

. .plėšei tą nelamųngąjį, anmdftz 
mas jam paskubtų dumtos kąs- 

^yį- Sugrąžink kąs jam pfikįauso, 
a už pakulą. atidirbk tiek, kiek

- jįs iš tavęs norėsT.
Kipšas rangėsi,- argumentavo.

į tu mąnę nųęęųięinsi te Vąųų!
—Nieko panąšaųąJ Tų «ū$i 

pragaro pavaldiniu, dėvėsi rau
doną kepurę, valgysi su mumis 
iš vieno kaulo; mątyti kaip 
ąįgį kankinam pagautas dūsias 
ir ®es apsąugosim tave nuo pik
tų dvasių...

— Nešdinkis iš mano bakū
žės, mes visko'ko aš pageidauju, 

! taį būti ra mynėje ių Įųįsvėje,

— Tamstos šuo vakar įkando j 
■ošvienę net tris kartus

— Labai gaila, bet už tai aš. 1 . iaęesu atsakingas.
— Nesvarbu atšakoj n y bė. Tą i 

aini norėčiąų nupirkti iš tams-

Gersi Sekasi

Žinai, užsidėjau veidrodžių 
krautuvę.

— O kaip sekasi biznis?
— Gana gęrū. Kįąi padedu 

dolerį prieš veidrodi, tai matau 
duJ

>Geras Vaistau Nuo Ilgesio

Neseniai iš Rusijos atvykę
■ pasakoja, kad Maskvoje jie yra 
.girdėję tokį, rusų:tarpe plačiai į 
i pasklidusį, anekdotą:
' ' * . I

>Rusui- pavyko išsprukti iš So- j
bęt visgi buvo* .priverktas eiti geJg reikią; pąsįjsti į.’ęyęękj, nesj' • i’kaimyninį laisvą kraš į 

,ps yra priešingąs - pragarui iri 
viešai prieš jį buępųųją.

sako-- •■■•Vy^ūsiaĄ vriniąą nusišypso-
- — Tavo tarbelę aš buvau pa- jp ir tarė- ‘‘Tu esi melagius ir j
sięmęs- Bet nesakyk, kad pavo- iptriganįąs- Eik iš’ ' ’

-giau, nes tai būtu melagystė 
■r Aš norėjau, atiduoti 
—neturtingiems peklos darbinių- 
-kams, kurie visai nieko-neturi. 
Tu gi esi priešingas mums ir

tą ’maistą

Kur lidzas vyti? 
Nėr jau miškelių. 
Nei tų berželių..

Mište išskintas, 
Krūmas sumintas, 
,Dirvos nesėtos;' 
jNeapžiūrėtos-

Duona jau nyksta,

Karvės išnyko, 
Trasos neb’liko.

Kraują jų laka.

tyko.

i

3

ft

l<

"T
jog neturi Wed ncsdav

pinigu.

i ’*> 
s * * 4f *

Jei no
Amerika

2 — Xaniienos, Chicago. 8. Ill.

“Map vis tas pats 
.lįs sau cki in įlieja, 
Ąr darbą dirbt, ąr patingėk

r 
'Z* s

r .Brokai džtaugMr ac tfalhūh- 
►s, to 7MMAW >¥? jįi,(įėt. ' ’

f i ’

. .j
, Į 

New Hdt Amerikos ūkininkų 
lauktis. N. Carolines vyriausybė . 
uždraudė ganyti galvijus New i 
Mill srityje, neleido naudoti mel 
žiamų karvių pieno bei t jokių į 
žalumynų, kad atneštos dujos ne ! 
apkrėstu gyventojų. Visa Nprth 
Carolina prašneko, kad vėjas 
per 8 dienas atnešė Černobylyje 
sprogusio atomo pavojingas dalę-.- 
lytes. Raleigh gyventojai nežino,■'Į 
kur yra Černobilis. Jie prašo vy_f 
riausybės, kad juos apgintų nuo 
ėernobilio pavojingų dujų.

— Reiškia Černcbilio visai ■’ 
nėra? — paklausė Maikis. t

— Černo — rusiškai reiškia' 
juodas, o byl — buvo, — atsakė j 
Tėvas. — Ten, kur rusai skelbė, ‘ 
kad buvo Černobilis, ten stovi 
tuščias juodas laužas, o Čemobi-. 
lie reaktorius stovėjo Priepetės 
miestelyje. Kai ukrainiečiai iš. 
švedų sužinojo, tai jie visi pradė
jo bėgti į Kijevą, Maskvą ir di- ■ 
dėsnius miestus bego iš Pripe
tės- Jiems daug palikti nereikėjo,, 
nes jie nieko neturėjo. Po trik 
.eimas gyveno viename bute. Pa- . 
.-iėmė vaikus ir bėgo. Valdžia ap
rėžė 18 kilometiTi ratą ir liepė 
visiems bėgti. Kur buvo Černobi 
/o dirbtuvė, ten buvo juoda 
. jkstanti vieta. '

Sprogęs Černcbilio reaktorius, 
j vi savaitės tuko, užkrėtė visus 

Pzipečic gyventojus. Užkrėsti 
všimtys tūkstančiu ukrainiečių. 

Jie bėga nuo sprogusio atomo 
Vieni jvikcliuje miršta, o kiti 
užkrėstieji mirs netolimoje atei
tyje. Atomas sugadino jų kepe
nis, plaučius, širdį — atsakė Tė- 

■. a

— Tėvai, einu į mokyklą, gan- ir North Carolina srityje esantį į 
nu gerus laipsnius, bet mokyklo
je ne visą gali sužinoti. Gal tu.

.s? n, ., • ... , i Tėve, man galėtum padėti.tą. To laisvpio krašto policija! ’ , J- • •-j •• ,... x. . . —Gvvemmas kasdien eina pirsusidomėjo dviem dėžutėmis pi-, y , , , .... .Į myn, o mokykla yra atsiliKUSi, — 
tarė Tėvas.

— Aš njačiau, kad be mokyk-

pjovėjėhų, 
grėbėjėlių.liūlių, kurias rado to, Į laisvę 

pasprukusio žmogaus kišeniuje. 
Jisai paaiškino. =

_ , '.z,-- -. i los žmonės yra labiau atsilikę, ne
.-GS j 1 yra nL^° -^a vos ! gu mokykloje buvusieji, o pats, 

Tėve, man pasakoji kitokį daly
ką.

— Gyvenimas vietoj nestovi. 
Kasdien eina judėjimas. Mes ma 
tome, kad žmonija kasdien žen
gia pirmyn. Tuo tarpu mokyklų 
programis ateina vėliau. Kai iš 
kasdieninio gyvenimo žmonės 
patiria naujo, tai tiktai vėliau tos 
naujovės ateina į mokyklą. Grai 
kų mokyklose žmonės, pradžioje 
dėstė, kaip reikia logiškai moky
ti. Sokratas buvo didžiausias mo
kytojas. Tada rašto dar nebuvo, 
jis buvo graikiškas, bet žmonės 
jo nesuprato. Pats Sokratas mo
kėjo gražiai, logiškai pakalbėti. 
Kiekvienas mokinys ateidavo Į 
Atėnų aikštę, atsisėsdavo prieš 
saulę, šildėsi ir klausėsi mokyto
jo- Vėliau atsirado ir daugiau mo
kytojų, bet kol vieni išmeko lo
giškai galvoti ir savo mintį su
prantamai dėstyti, tai ir kitose 
vietose įvedė Atėnų mokyklas. 
Dar vėliau Įkalė raštą, o arabai 
Europai atvežė universitetus. Sa_ 
iamankcj ispanai pirmieji iš ara
bų pramoki matematikos, astro
nomijos ir literatūros.

— Šiaurės Karolinos gyvento-1 
iai prašo vyriausybę nesučerne- 
bylinti Raleigh miestelio. Aš nie 
ko nesuprantu. — tarė Maikis. 
— Klausiau mokytojų. Jie taip 
pat nesupranta. Gal, sakau, kar. Į 
tais tu. Tėve, mar paaiškintum.

— Tavo mokytojai — jauni 
žmonės- Rusų jie dar nepažiįsta, 
todėl jie ir tau negali paaiškinti, 
ką tai reiškia. Aš turiu daugiau 
patyrmo negu tavo mokytojai. 
Tu tik pasiklausyk:

— Rusu pavergtoj Ukrainoj ru 
-ai pastatė čemobyl miestelį. Jie 
pastatė tą miestelį 50 mylių į 
i šiaurę nuo Kijevo. Jie užtven
kė upelį, pastatė paprastų plytų 
daržinę uždėjo blėkinį stogą ir 
pavadino Černobyliu. Ten jokio 
miestelio n< buvo, bet rusai nia- 

pastebėję 
į blėkę. galėjo manyti, 
įrengtas atomo reakto-

ęįaj lauk! Į 
Tąų tiktų būtį ne. mūsų-šeimo
je, bet kųkios ųors špyiętiškos 

ko^arų”. Įr.tąlkip- 
šą ršvarė pro gėĮęžįųes duris, 
’v Neilgai trukus,ątęidūiė 

-angbę komisaro vfetą’’ f*
"'visai pragaro sistemai. Todėl, jei tarybinėj Lietuvoj 'lr ūž^nė 'šįf- 

i—— ""’"y^-'-įsą^oę^oihTsaĮb vfetąr f VjA 
skūros, pasjrašykj-kad savo, no-j, z--- S ■■

Tu- pasiduodi pragaro, globai ir —_ ' - 'r*

"‘‘nori, kad aš tau « rrenulu.pčiau

Tikrai Moka- Atspėti

Viena ponia susitiko- seklį-— 
detektyvą: ? -A '

— Tai tamsta/, turbūt f gali sžv* >'
Z spėti kiek-vieną žmogų?
“ — Taip, gerbiamoji. Matai 
* tamsta šia linkme ateinantį žino-, 
“žų? Aš jo nepažįstų, bet galiu 
įtvirtinti, kad jisai nėra.vedęs.
- — Ar tamsta neapsirikai?

— Jokiu būdu' Tik pažiūrėk 
-tamsta: apykaklė nešvari, šyar? 
-rkas neturi net dviejų sagų. Ap-
- siausto viena saga ką tik laiko- 
-si. Jei jis būtų vedęs, žmona, be. 
-abejo, paduotų jam švarą apy-
- kakle, isiųtų sagas ir neleistų į 
įlgatvę išeiti nesusitvarkiusiam.
X — Gerbiamasis, prašau tams
ėtą — skaitytis su žodžiais! Juk 
“tai mane vyras- 
*■ * * 3
- A-stiimas Nuo Žemės

Nelaimingas V-1

— E%ų vįęna/į pasaulyje.', Nąle- 
kąų gmųirtų ų pąžąa^ąęnų. '•

- — Ką, arvisiišęurė? ®.
■ —-’Nė^ętattir>šje,'.~ f

'Laiškas Pačiam Sau’ *1

Išprotėjusių žmonrųligonmčje 
vienas Sgonių rašo laišką. Gydg- 

l toj as, besišyp-sodamasisį klausiau
— Kam' gi tamsta rašai ta laiš'-, 

ką? ’ / ' \

skali dėjimo. t/Ši antra dėžutė — 
! tai,'-nuo. reuhiatinjų; skausmų..
f i — ; O^ko<(ėĮ, ^ežučiiį dąngte- 
U’įųose^fe^tžlirto atvaizdas? — 
Į strsicforhėjo laisvo • krašto, įtari- 
puamš linkusųpolicija.
’■ —. O; tek tamfkad aš tėvynės 
išsiilgimu niekados nesusirgčiau 
- - užtenka- tik pažiūrėti į tą vei
dą ’ir visas .tėvynės ilgesys pra
dingsta.

Pusta neblkrąutas:
Nėr

:. • ^Nėi
5 ’ t ‘

Ai’
už tos sienos 

Skurdūs kolchozai
V>ldo vaikėząj1.:

! >>

Žmonės suvyti
Rūbai nukritę!''

- .. - j*

— — Ponas kapitone, laivas skęs
ta. Kaip toli esame nuo žemės?

— Tris kilometrus
— I kurią pusę?
— Žemyn.

Teisme

— O ką tamsta rašai tame laiš- «. 
kė? ' > ! f ' i

— Gis kur aš galiu žinoti! Aš j 
gi to laiško dar nesu: gavęs. ,

• 1 ‘ FPatenki ritas f
• - - “ ' l . * I

Teisėjas.: — Tamsta \ nebuvai' 
tHikąmas. vyras say®, žm'ooąi, Aš 
esu liųkęs. paskirti jai Sk5 į sa- 
vąjtę. i ’ V

Vyras: > Tai labai graužu ią 
jūsų , pusės. Aš irgi- pridėsiiV jai 
penkis .’dolerius j savaitę. <

z * * <- 11
Visiškai Tikras Dalykas F \

— Esu visai tikras, jei j visv

? • Nepaprastai Magikas

— Tu matai- tą žmogų? Jį mes 
būtinai turime pakviesti į draugi
jos koncerto programą.

Žinai, žmonės labai mėgsta ma- 
gikųs, ę šįs žmogus yra nepapras 
tą$ magijas!

— O iš kur žinai, kad jis yra 
ąepąppastas? Ar matei jį kokia
me teatre?

— Ne. Bet -tik įsavaizduok, aš 
įmąčiau kaip jis įėjo į re.-toraną 
•apšepusiu pavašąriųių paltu, o 
Rišėjo puikiais kailiniais apsivil- 
kęs.vi

— Ponas daktare, koks tai \y- 
rąsvątėjp ir kląusia ar ne trūksta

— A- tamsta gailėsi. kad me- komunistai pasektu Lenino) pė-Įjųąjs vieno paciento,
tei moHnį puodą į kaltinamojo j domis, tai pasaulyje- viešpatautų 
galvą? j ia?ka ir ramybė. i j f 1

— Labai gailiuosi, pone teisė- r 
jau. Puodą-, buvo visai dar nau-1 
jas ir i šipulius subirėjo.

— Kokiu būdu jam tai atėjo 
, jąlvą?

— Bet gi Leninas jau yraįiųi- -—Jo žmona pabėgo su kuom
ręs! ’ ■ f ’jąiir'jisspėja.jogtaiturėtabū-

— Aš tai ir turi u. galvoj e. i. ’ ^bępročio.

rtf-

'■ Ai

■ -

i

tikrąjį atomo reaktorių

nė, kad amerikiečiai
► žvilgant i 
t kad ten 
. rius.
> — Bet
komunistai pastatė 15 mylių į 

vakariu ir 25 šiaurę Pri-

pečio m csteiyje, kad visai 
rikiečiai nežmotų, kur tas 
torius i§ tikrųjų yra.

Šių metų 
I reaktorius » 
I tai nava ui 
I dujas Crorb 
I amcxikiecLu 
I diliaus i 
; autorė 
į kad arr 
» nesako

4 dienu 
ropą. o

ame. 
reak-

d.enbalandžio 26 
proga ir paleido la- 
;as sprogusio atom) 
įčiovas žinojo, kai 
sužinos apie Čei n<>- 
uktą nelaimę, bet ji - 
is nieko nesakyti, 
c Ii ai nesužinotų. Ir 
pavojingos dujos ūžBet

pasekė visą Vakarų Eu- 
praeitą savaitę pasiekė

Drąsi gegutė ./ = •' 
Jau neb‘linksmųtė 
Kuku sušuko,’.' 
Krūman . įsmuko.

Slėpkimės, hroli, 
» Rusas nęb’toli

Ląukąs akylas:
Miškas ausylas

Žmonės, žvėreliai, 
?ąpgi paukšteliai.

^ąlbam
Sekami

ąr lesąm 
esam.

Tyliai tupėkim, 
Toli žiūrėkim. .-. 
Jie čion -atvyko 
Ir mūsų

Perkurtas '* j

* Jau pripratome prie dauge- 
io dalykų; prie moteriškų batu-
ų. per kuriuos matosi pirštai, 

'l ie kojų be pančekų, prie suk- 
lelių apkarpytų iš abiejų galų 

• pan.
Bet prie vieno negalime įprasr 

.i tai vvnškų kelnių, kurias dė- » 
i musu “leidės”. I

• Jeigu išsipildytų tik dešinv ’ 
a dalis tų pažadu, kuriuos patie

kė kandidatai prie rinkimus, tai 
Amerikoj būtu tikras rojūs? f

ip biedni y^ą 
pasmh-k ni-

-1 ♦ -t-



VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAI VOKIETIJOJE

(Tęsmys) . neįstengė atsitraukti nuo gėrimų
Baigė savo Žbdį V. Ba-usevi- baroir Ū^gėjudus po- j

čius Vytauto Didž. mtizio aus i kalbius.
laisvės varpe Kaune įrašytai/ | Minėjimo aprašymus išspaus- 
dėmėiinais žadžiais; Tai skambėk Jdino vokieč,*l <«^nraščiai, 
per amžius vaikams Lietuvos _! Pailiustruoda.mi juos kalbėtoju, 
tas laisvės nevertas, kas neghll ^kėjų ir publikos nuotraukomis- 
jos Ne paže dinis. bet puikus ver- Vasario Krūvoje U
tunas i vokiešlu kalba toks: So|v^‘ pakelta LletuVGS tnsPaIv-> 
tpent’s dnrah die Zeiten. dass ein ' ^‘'g^tas tautos himnas. Hue- 
■edere-t^brt'-Wer die Frei- tienfek!o bažnytėlėje per 
Lein nicht sch.ikzt, ist der Frei- P^;dda^ Pamoksle kun. Jonas 
h.eirt nicht wert> > Dėd,nas Pnnnne> ka(1 šiandien

Šventės paskaitininku buvo 
Vokiečių Bundestago Johannes 
Gerster.-Meninę nfjogramą 
nešinėjo ‘abiturientė!thga Bitar.- 
tąitė. Pradėta J. Degutytės ei lė • ■ 
rašči’i Mažutė. Deklamavo D. Na-. *" ’ ’ T ’ 4 j
yickaitė. Ąlfr.|Prąųckąičio į vo
kiečių kalbą Verstą : tą patį t eilė • 
raštį padeklamavo Gabija Diava- j 
raitė. Mišrus choras darniai pa.Į 
dainavo penketą mūsų1 ----------
dainų'ir G. Verdi Ištremtųių gies . „ . . ...S, ,. - v a Eumenmes pamaldos Dvylikos' _ . . . .mę. Tautiniu šokiu grupe, paly- „ . . \ < Dar vienai savaitei praėjus uc~ 1 i • „’apaštalų bažnyčioje laike abu . . . , ruima orkestro, pakaitomis su y . , ,■ atomines katastrofos cernoojlv-v. . „ , Vasario 16 gimnazijos kapelionai: - -daminsnkais> gražiai sušoko pe- - , ,.

-n j-, -i- e j + • I- : katal. kun. J. Dėdinas ir eveng.; punnę, Padūkeli, Sadute ir As- , , ° 1
i ■ ■ V 11- ' II bun- Fr. Skėrys. Savo pamoksle}tuoniti. Kankliavo klyvlendietes . J r . I
t. t-> Ii • v -cr _ _ t>„ kun. Fr. Suerys skatino daugiauR. Bublvte ir Kr. Kampe. Due-, . ..
, X - • J • ! pasatiketi Dievu, negu jėga. Patu, trio ir kvartetu jautriai dai- 1 . ,
navo S. Alksnytė. V. Janutaitė, ■ telke Rauto pasakojtma. katp 
stud. M. Gaižauskaitė, E. Kir’, mažas Dovydas nugalėjo sup. | 
i • i _t- t • • a tja u ruoli Galuota. Dovydui laimėj:-; kiskyte, J. Fretens ir A. Herbs- 1 _.

• y- , . , , - , .*•- hna atnese pasitikejmias Dievutas. Švelniai skambėjo mergaičių . - . , . .. „ ,
t v,i j . t • • • - ir jo pagalba, kurios Jis nuosir- iansamblio dainos. įvairi menine j . 1 :

- , , . , \ i dziai prase, pries eidamas i kovą, iprograma baigta orkestro groji- :
mu svajingu lakštingalų valsu.

Visiems- programos ruošėjams . . 
beri atlikėjams suėjus į sceną,! ,a 
ntg^širdžiai jiems, ypač; choro j 
bi&i, orkestro dirigentui muzikos ■

Arvydui Paltiniii ir tau-i . . , -, V * . 1 , . ;• ■- f tmnnus kavute ir pyragais, VLB Daininiiiki^.-akordeonupalvde-timu šokių grupes vadovei žavi-. k *3 į.- ••
t A '-jt? • • ■ tA> J Raštatto apylinkes p.rmmmkas jo Augustas Sergejus.]er Grodbergienei, paoekojo L3 į j; . . L. . . x. t *•Paulius Gustainis svciKimmu avi ■ 

darė šventę. Kalbą pasakė kun. J 
Fr. Skėrfs. Jis perskaitė Vasario 

Į16 Aktą, paaiškindamas, kaip to 
istorinio dokumento paskelbti 
pradai buvo Įgyvendinti mūsų sa 
vanorių kūrėjų drąsa ir aukomis. 
Vokiečių kalba prelegentas 
išvardijo, kokius nepaprastus lai 
rnėjimus visose srityse pasiekė 
Lietuva, būdama laisva ir neprik
lausoma, įrodydama, kad ji lais
vės tikrai buvo ir yra verta.

Eilėraščius deklamavo ir dai-' 
navo keturios Vasario 16 gimna. I

I mūsų gimnazija švenčia ne tik 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo metines, bet ir savo var
do diena. Vardas įpareigoja ne
šiotoją būti jo vertu.

RASTATT

I šiemet raštatiškiai pirmieji sus
i kato paminėti Vasario 16-tą. Lie-;
i tavos nepriklausomybės atstaty- ' 

, Iiau<jie j mc> metines jie atšventė vasario

Mikšio

Tokiu būdu įvykis, kuris pra- melų, vyriausieji zoctechivke /». 
' dzioje buvo laikomas nereikšmin- Gelienė — 12, saugumo technf- 

gu ir traktuojamas kaip Vakarų kas inžinierius A. Langni|i> --1M, 
propagandos prasimanymas, pa- veterinarijos gydytojas V. Baj- 

čius — 6, vairuotojas Č. Pašuko
ms — 4, ūkyje dirbęs studentas 
V. Kaupinis 3 metus. Nubaus
ti ir Alytaus mėsos kombinate 
darbuotojai, prisidėję prie štū 
nusikaitimo. Trylika metų negrįš 
namo cecho viišininko pavaduo
tojas B. Palažija, priėmėja Oi 

i gos, Lenkijos, Čekoslovakijos ir i Lukauskieuė, o jų bendradarbė 
I kitų Vid. Europos kraštų, ku-, ]. Pridotkienė — 12 metų. Kon-į 
riuos palietė Černobylio radidak- 

, tyvūs krituliai.
. Vakarų korespondentai pažy-1 

Iini, jog kitose Sov. Sąjungos vie
tose veikiančios atominės jėgai
nės, kurių viena yra Lietuvoje 
prie Ignalinos, po Černobylio 

j avarijos nebuvo sustabdytos. Jos 
I teikia žymią dalį Sov. Sąjungo- 
! je sunaudojamos energijos.

galiau buvo apsvarstytas Sov, 
Sąjungos komunistų partijos po
litiniame biure. Valdžia ėmėsi rei 
kalingų apsaugos priemonių.

Vakarų Europos bendrosios 
rinkos kraštai nutarė uždrausti 
daržovių, mėsos ir kitų maisto 
produktų importą iš Sųv. Sąjun-

fiskuotas visų nuteistųjų turtas.

— Vieni galėjo, kiti ir privalė-, 
jo sustabdyti !nasikaltirną, bet to

listams daugiau informaci'u O J w
čiau jiems buvo iš oro paro 

; ie, pasaulio spauda pranešė apielcĘ ta vis dar tebesmi 
i Tarptautinės atominės energijos gainė ir išaiškintos 
' agentūros specialistu vizitą Sov. i kodėl buvo pavėluota
Sąjungoje, ku

■ avarijos Ukrainoje priež 
; apimtį.

Kaip ir ligŠiol, sovietų valdžios 
organai buvo labai atsargūs -u- 
teikti atvykusiem 

i «3—nMCIIII ■ — ■■■! » !!■ —

irstantį jė- 
priežastys, i 

painfor- 
iie bandė ištirti i muoti pasauli anie nvkiisia ne-Į - X *• v

į ir į laimę. Tik su laiku paaiškės, ar j 
tie 40 tūkstančiu gyventoiu. ku-! 
įie pavėluotai (po 6 dienų) bu- ! 

uoti iš sprogimo palies-vo
saugumo spe- tos zonos, bus nuo branduolines ’

’ radiacijos nukentėję, ii- kiek bus

Lietuvos Lėliu Teatrui — 50 m.- 
u i t,

Kauno “Mctrojiolic” kihc teat_- 
re 1936 metų gegužės 6 d. pakilo 
uždanga .pirmajam liętuviškani 
lėlių spektakliui ‘‘Silvestras Dū
delė”. Lėles šiam pastatymui sųg 
kūrė dailininkas Stasys Ušinskas,’

šiuo metu-Vilniuje ir Kaune 
veikia du profesionalūs kolekty
vai, kurie yra pastatę apie 16'J 
spektaklių. ;•«’ - •.,

Lietuvos lėlių teatro 50-mečid 
proga.Mepo darbuotojų rūmuose 
atidaryta' S. Ūširiskio lėlių if 
eskizų paroda.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Daug Nubaustu

Balandžio 5 d. ‘‘Tiesa” uaskel- 
bė: ’

— Nuo 1982 iki 1984 metų Laz
dijų rajono “Dainavos” kolūky
je ir Alytaus mėsos kombįnatę 
veikė nusikaltėlių grupė, kuri 
Įvykdė valstybinio turte grobi
mu itin stambiu mastu; Iš viso 
pagrobė 263 tūkstančius 214- rub
lių iš valstybės ir už 5 tūkstan
čius 557 rublius kolūkinio'iiirto... 
Pinigai buvo grobstomi'prirašant 
gyvulių svorius. Prirašyta 141 
tūkstantis 860 kilogramų nepaga
mintos mėsos.

— Lietuvos TSR aukščiausio.-

Prof. Aleksandrovas dabar ma 
te kiek atominės jėgainės yra 
saugios, ypač kai 20 km. atstume 
nuo Čcrncbvlio esantis 40 tūks
tančių gyventojų miestas turėjo 
būti paskubomis evakuotas.

Kai “Tiesa” (1984- X. 10), taip 
ir "Literaturnaja Ukraina” (19815 
III. 27), rašė, kad statant minė- 

i tas jėgaines buvo naudojama ne
tinkama statybinė medžiaga, blo
gos kokybės kiti įrengimai ir 
buvo prasta statybos priežiūra. 
Iš Černobylio jėgainėje kilusio 
gaisro galima spręsti, kad staty
boje buvo kažkas netvarkoje. 
Blogai buvo pastatyti reaktorių 
pamatai, jeigu dabar po Įkaitusiu . 
agregatu bandoma pagilinti be-į

Prekybos Cejįti(aš “Nepilnas’ 
' v . > ; - j U *

Panevėžyje atidarytas naujas 
prekybos visuomeninis centras 
“Nemunas”. i

Po “Nemuno” stpgu sutilpo 
didžiausia mieste maisto prekių 
parduotuvė, dirbanti savitarnos 
metodų, stiklinės taros supirki- 

į'mo^hnktąsg'deserto baras, jau- 
3g5- parduotuvė “Kon- 

. šfūktoribs”^)audos kioskas ir

i nuostolių dėl radioaktyvių subs
tancijų kritulių Ukrainos derlin
gos žemės plotuose.

Kai kurie sovietu mokslininkai 
kėlė

i klausimą, ar, atsižvelgiant į ga- j 
| limas nelaimes, bus išmintinga 
I statyti atomines jėgaines arti di- 
! dėlių miestų ir žemės ūkiui nau- 

Šokiaips grojo keturių muzi- Į dojanfų laukų. Kiek vėliau prof, 
kantų orkestras. Veikė loterija, ■ 
suruoštą V'-Gustainio, St. Rugu- 2 O
lienės Alb. Savistauskienės ir kt.

J
Jos pelnas padėjo padengti ren- | 
ginio išlaidas. Įsismaginę tautie-, 
čiai tik po vidurnakčio pradėjo 1 
skirstytis namučių, dėkodami ren ■ 
gėjams už puikų minėjimą ir pra ■ metu galima būtų išnaudoti iš jų 
šydami tokią šventę surengti ir išeinantį karštą vandenį namų 
ateinančiais metais. Ji buvo tik- į centriniam šildymui. Tuo prin- 
ra tautinė atgaiva, sustiprinusi1 cipu manoma panaudoti ir Igna- 
apylinkės lietuvių solidarumą. , Lnos jėgainės vandeni Vilniaus 

V ok. LB Biuleten. \ miestui.

šv. Mišias aukojo kun. J. Dedi- j jungė ir raštatiškiai: Dera Damb- j 
nas. Raštatto lietuviai — gražia- 1 ratiskienė, Ela Gustainienė, Mor-;

. pamaldas gražiai ta Kuršienė. Stasė Rugulier.ė, Al. į 
skambėjo lietuviškos giesmės. I . ..

Į parapijos salę susirinko apie, gėjienė, Feliksas Andrijauskas i 
| 70 tautiečiu ir ju draugų. Rasis- ; Paulius bei Viktoras Gustainia

! Lina Savistauskienė, Erika Ser-
| spaudoje dar 1978 r

valdybos pirmininkas Juozas Sa. 
bas- Abu vadovai apdovanoti gė
lėmis.

Po. netrumpos programos sve
čiai tildė troškulį Vokietijos lie. 
tuvių jauninto sąjungos parūpiu 
ta; "kava bei šaltais gėrimais ir 
malšino alkį Romuvos lietuvių 
moterų klubo paruoštais mėsiš
kais Užkandžiais.' ' Pertvarkius 
salę šokiams, jie ir prasidėjo, 
smagiai grojant niekados nepa- 
vargstantrems Petrikaičiams iš 
Węrmelskirchėno. Tik nedauge.
lis'svečių prieš vidurnaktį aplei- jzijoš mokinės: Gabija Diavatai- 
do salę. Šokiai Yykę iki 1 vai. įė, Dalia Navickaitė, Ingrida Po- 
nakties, bet daugelis Įsismaginu- vilianskaitė ir Tanja Huberytė. 
siu tautiečių dar porą valandų' Dainomis į meninę programą įsi. !

I tonines grindis.

Netvarka nei sąmysis pasireis-. 
kė ir po avarijos: gyventojų eva
kuacija iš pavojaus zonos (30 

A. Aleksandrovas, žymus sovie. |km. spinduliu aplink jėgainę! 
tų fizikas ir Mokslų Akademijos 
pirmininkas, pareiškė, jog gerai 
prižiūrimos atominės jėgainės 
būsiančios 100 proc. saugios, ir 
kad jos turėtų būti statomos kiek 
salima arčiau miestu, kad žiemos K > fe

s^'^Įlbaudė /Truši^Iteiiuš.
;a’V&7?;‘ kolūkio' pirmininkas

» • į ? -i - v- y.

tttrySoi povefkihl*. 565 pmL knyga kainuoja tik P,

> DAINŲ BYENTftS LAUKUOSE, poetės, nirto jos ir fca 
felf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dsirt 
Iveatei bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuottr 
Hems, gėrintis autorė* puikiu itiliuml Ir surinktai* duomenim^ 
bai uikuliaial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja

> VlJKNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
?*> luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mubs1 
gyvenimo bruožų apraiymu, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, »usk1r*tyta gkirsneliais. Ta 2D5 puslapių knyj 
parduodama tik ui IT.

LIKTU V liKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiass' 
Romiai gfraiyta rtudija apie Rytprūrlua, remianti* Pakalnė? » 
Labguva* apakrlHą duomenimis kpraiymaJ fdomū* klekvkn&r 
SeturiuL Leidinys iliustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardžhj pavadinima’eit jų rerttnla! J roklefiij kalbą. Laba1 
•audlngoje S35 pu*L knygoje yra Ryt>rū«h; latnėiaąli. Kaina J*

> K4 LAUKIS C1M1, palytoje* Petronėlė* Orintaifė* «ts 
minimal Ir minty* «pi* eamenia ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pl» 
maišiai* boHevikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puslapiu'

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*., ne*trpra‘ 
tu ir klaidingai interpretuojames gyvenime Ir politikoje! ttk > 
fttįflo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po« 
MJf. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogauf teis*' 
Knyga y—* didelio formato, 355 pualapią, kainuoja

! ▼ SATTtrNRS NUVTLCS, M. lorfenko Itryba. J. VataUt

taigm gxiMmcS JUKjlMom, IT?4. Ea>«W 5

1 
ė

I

r > LITERATŪRA, Cetuvl^ literatūros, meno b? mo&ft 
IW4 m. metr*itl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vln^ 
Krivis, Igno Bl&peSo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Strokes 
f. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau* ir 1 
■eHaūi rtrtipeniai bei rtadijds, Iliustruotos auotraukomb %

a±a šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak, 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas viistininkrj

TeL 476-2206

buvo pradėta tik po savaitės, t. 
y. kada žmonės jau buvo per
junkti radioaktyvia tarša.

Sovietų radijas ir televizija 
pradžioje tyčiojosi iš Vakaruose 
keliamo aliarmo, sakydami, jog 
britai ir amerikiečai skleidžia 
pramanytas žinias, norėdami su
kelti Sov- Sąjungoje nerimą. 
Kaip to aliarmo pavyzdį, rusai 
savo televizijoje parodė išvyks
tančius iš Kijevo britų studen
tus. Bet Ukrainos miestų gyven. 
tojai, matę ir televizijos filmą, 
suprato kitaip. Jie suprato: jeigu 
britai paskubomis evakuoja iš 
Kijevo savo studentus, tai reika
las yra rimtas. Tada ir vietos gy 
ventojai, dar nepasibaigus moks
lo metams, pradėjo vežti savo 
vaikus į tolimesnes vietas pas gi
mines, o mokyklos paleido vai
kus į vasaros stovyklas. Valdž:a 
patarė rūpestingiau plauti dar
žoves, neatidarinėti langų.

' "■' ■■ ■ -V
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 

yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia lietuyftj fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai, tarnaujanti jau -per 97 metus.
- SLA. —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuo*

■ u • ; darbus dirba,*> '' . * >
ŠLA— išmokėjo daugiau , kaip AŠTUONIS 3HLLJONUS doleri* 

apdraudę savo nariams. 7‘ V * *7'f
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško peise, 

nariams patarnauja tik savišalpos ■pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gali ■ 
Susivienijime apsidrausti Si $10,000./ -.

SLA — apdraudžia it Taupomąja apdrauda;— Endowment.
Insurance,, kuri ypač, naudinga. Jaunimui,',siekiančiam 
aukštojo mokslo ir tų gyvenimo pradžiai. /..

SLA — vaikus apdraudžia pigia, terminuota apdraudė: uŠ 
$1,000 apdraudos siupg- temokė'tik $3.00 metams. .

SLA — kuopė yra visose lietuviu kolonijose!.•. i. /y . ,
' Kreipkitės j savo apylinkės ku^KĮ

jie Jums mielai pafieibėa 1 SLA^tir«yti.<’.'ų
Galite kreiptis tr.tietfd i SLA ftiiteą:;-'A T

. •. ■ ■ • -Įk'kb1'
LITHUANIAN ALLIANCE; OF AMERICA

307 W. 30th St, New-York,- nJY;.1OO01
• TeL (212) 563-2Ž10 :

Bayer’ relieves the manor source of 
arthritis pain Tylenol can i touch.

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

Berysi The wonder drug that works wonders.’
■>«od and Kx_-ow *□£*» '£’*<-5ons 3 pan c*-wa rnow (ban ;O <5ay* consul a pCyscicb tru?wSa**fy.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dn Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETLTTšKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

110.00

$6.00

3. Miko ŠUeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl.

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

0. J. Vencl-vet, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
Į50 psL ___________________________________________ _

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. D). 60606 siųs
ki H Wrj Ir pridfth vfe®5 doleri p*r*itmtimo BbJčona.

£5.00

£5.00

Į4.00

60 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
jt&raAė 700 puslapių knyg^, kurion sudėjo viską, kxa Bet kada tr 
ifet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Beturint 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kuru Jaunium ir proL M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Mksliut Tertimni 

ir patarė mums toliau studijuoti. . į

BSD
Balsted St„ CFogra W

f — NaujUdo*, GbicijFO, 8j DL May 2S. 19S6
•-L.', j ’ •»



TiiE LTlHbANU^
_ _x>. , ’ 4t^Lti
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' -4L^ 
bj Tic X»»i PMfWMfttBg Qfc, ta.

173^ ru<«i«a Cwtc^e^ & eMOt Tstaptami ttX41W

seU-za- __ _________________ . HS.00

iu i Lauži* Naujieną Bendro
vė 113S Sd HaUKM Sžreeį Cmc^o, 

TebL

My© gsvxi© pirmom 
Diearasilo žjuncm;

Chicago je ir pneiaie^čuiū^:

meta tn g ........
pusei metu ........   Š2<OG
truss menesiams .... . , ,  ji5.Q0
vienam mėnesiui__ _____  ; jg.gg

<iuk>c jav vietose:
Pinigus' ralb< m$Ki pas^o- Mosey 

Orderiu kartu' tu užsakymu*

NAUJIENŲ rastine atdara, kasffify, Jskyrug MimarTTcinln".
aua 9 vai ryte iki 5 vai popiet fofitenamiaw — M 13 raL
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bus, bet jeigu tokių neatsirasdavo, tai isterikas bent 
į orgaaiaacijos vardą ir nekuriu lietuvių draugijų są
rašą įrašydavo.

Iš kelių šimtų lietuviškų organizacijų Suaįviepijis 
mas Lietuvių Amerikoje pajėgė išsilaikyti ištisą šimtą 
metų.. Nėra kito s takios fratemalės lietuvių oigąniza- 
cijos, kuri būtų išsilaikiusi ištisą šimtą metų- Ameri
kiečiai neturi tokių organizacijų, kokias turi Amerkus 
lietuviai. Gubernatoriai, reporteriai, kongreso atstovai, 
prokurorai, mokytojai, redaktoriai, rašytojai, ateipa 
šimto metų kongresan suvažiavusius atstovus, pagini 
juos už pavyzdingą, oganizuotą darbą. Mums ątrodo, 
kad kiekvienas lietuvis turėtų s^sidomėti šipąt]ęetWU 
SLA seimu., žinokite, kad čia suvažiuoja žmonės iš 
visos Amerikos ir Kanados. Atstovų tarpe galį rasti pa- i 
žįstamų iš gimtinio savo kaimo, kaimyninės apylių- Į 
kės, gimines, pažįstamus. Susirašinėjimas sų Lietuva r 
sunkus, pavojingas, bet išsikalbėjimas su savo apyiin* 
kės žmonėmis visuomet įdomus ir naudingas.

Amerikiečiai domisi SLA, nes jis yra viena turtin
giausių fratemalių organizacijų. Visa eilė Amerikos 
orgnizacijų bankrutavo, nepajėgė išmokėti savo įsipa
reigojimų. Visa eilė pavienių organizacijų nepajėgė sa- 1 
vo pinigų išsaugoti, nario mokesčius išleido, dayė blo
giems žmonėms paskolas, o kai reikėjo mokėti, tai pini
gų nebuvo. Tuo tarpu lietuviškas susivienijimas ne tik 
sulaukė šimto metų, bet ir savo iždą turi geriausioje 
tvarioje.. SLA gali apmokėti visas apdraudas ir dar 
jiems liks 70% visų turimų pinigų. Kelių valstijų aųdi-

Niagaros krioklys

VISIEMS REIKIA SUSIDOMĖTI DIDŽIAUSLA 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJA

Jau liko tiktai vienas mėnuo iM. Susivienijimo Lietu
vių Amerioje šimto metų sukakties senu®- Ne vienas 

2 mėnuo, bet tiktai 30 dienų! O 30 dienų prabėga pasku-
* bom.s kaip žydinčios alyvos.-. Nespėjo jos pasirodyti vi- 
: scje pilnumoje, o, žiūrėk, jų jau nėra. Jos pradeda; byrė- 
: L, Jas pj^atysi. tiktai kitą nje^ .jeįsafeujžšĮ y į

Lietuvių organizacijų ’ Ttoer ; šimtai..Jos
• įsisteigė, kai sųsigrątūsieji lietuviai atvyko Amerikon.
- Jie tuojau įsitikino,, kad milžiniškoje žmonių jūroje ąt- 
: sradęs žmogus prapuola. Nesant lietuvių organizacijų,
- lietuviai stojo į lenkų susivienijimus. Amerikoje nębu- 
; vo organizuotų rusų, gudų, latvių^yokięčių, prūsų. Ne- 
X girdėjome, kad lietuviai būtų įsijungę į. minėtų tautų 
Z organizacijas ar susivienijimų. Lenkų susivienijime dar 
: ir šiandien yra lietuvių, 'kurie ten įsijungė prieš 100 me

tų. ar daugiau..1 Daugelis įsijungusių lietuvių mirėr bet 
į minėtą organizaciją įsitraukė jų vaikai.

Z Lenkams buvo didelė nujieną; kai lietuviai nu- 
tarė sudaryti savo fratemalmę organizaciją. Daugu
ma lietuvių išėjo iš lenkų susivienijimo- ir įstojo į lie- 

; būriškąją.
Lieuvių tarpe jau nėra SLA steigėjų, bet narių 

tarpe dar yra žmonių, kurie prisimena SLA steigėjus,- 
7 jų kalbas, jų rūpesčius, jų leidžimus laikraščius. Seną 

vyrą SLA narių sunkiau sutikti, bet senučių dar gali- 
; me sutikti- Kai jas užklausii, tai jos papasakoja apie 
Z SLA metinius seimus, apskričių konferencijas, ruošia

mus piknikus, organizacijų steigimas ir pastangas su-
- rasti vasarvietes.

Mažesnės organizacijos išsilaikė 10, 20, 30 metų, 
stipresnės pajėgė išsilaikyti, tris, 'keturias kartas, bet 
vėliau jos akis užmerkdavo. Gerai, jeigu atsirasdavo
praeitimi besidomintis žmogus, ir Naujienose aprašy
davo minėtos organizacijos užsimojimus ir atliktus dar

toriai tikrino SLA turtą. Jie pripažįsta, kad dabartinis 
SLA pavyzdingas tvarkomas ir turi reikalngas pinigų 

, atsargas. ,
Didokas lietuvių skaičius priklauso SLA, bet yra ir 

tokių, kurie nepriklauso. Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje nepriklausantiems, taip pat bus įdomu pamatyti 
lietuvių organizacijų atstovus, kurie priklausė dideliai 
organizacijai ir dirba joje ištisus dešimtmečius. Gali 
būti tokių, kuriems susivienijimas nepatiko ir prieš, jf 
vedė kovą. Dabar jie galės pasakyti, kad jie klydo, gąlę§ 
išsiaiškinti, kodėl jie klydo. Jiems patiems pa
sitaisyti bus sunku, bet jie galės savo vaikams ir anū-’ 
kams pasakyti, kad lietuviai moka dirbti bendrą dar
bą, kad jie pinigų bereikalingai nemetė ir tarp savęs be 

į pagrindo nesipešė.
Seiman gali ateiti iir tie, kurie atsiskyrė nuo SLA. 

Jie manė, kad atsiskyrę jie galės geriau viską tvarkyti, 
bet parodė, kad susiskaldymas nieko gero neduoda. At
skilusieji prašė priimti juos ir vėl į SLA ir kartų 
dirbti. Keli tai padalė ir dabai- tikri, kad turi gerą ir- 
tikrą apdraudą. Jie įsitikino, kad niekas jiems neišme- 
tinėja už atsiskyrimą ir sugrįžimą.

Didžiausias SLA turtas yra tolerancija. Vadovy- 
>bės ir narių tarpe neapykantos nėra. Apie atrodymą ir 
aprangą nėra ii- kalbos, bet nėra neapykantos prieš ki
tokį susivienijimo nario tikėjimą, kai kuriais klausi
mais kitokią nuomonę apie politiką, apie veikiančius įs

tatymus. Nei vienas narys nebijo pasakyti savo įsitiki
nimų. Jie gali būti geresni ar blogesni, bet tai visai ki
to nario neliečia. Dėl tikėjimo — visi tiki, kad yra vie
nas Dievas. Nėra neapykantos, kurie Dievą nebetiki. 
Svarbu, kad nėra neapykantos tikintiesims. Toleranci
jos principų neturėjusieji atskilo, bet gyvenimos pa
rodė kad Amerikos lietuvi’) dauguma nemėgsta siau
rų fanatikų.. Amerikoje visi lietuviai supranta, kad lie
tuviai gali pavergtai Lietuvai ir žiauriai okupanto iš
naudojamiems lietuviams padė.i. tiktai vieningais lietu-

“PaT 'ilt:jo Laisvės Dienos'” 
Rezoliucijos JAV Kongrese

Sausio 23 d. JAV Atstovų Ru- 
, rcuOiC if Senėuė op v u įve^uis 
‘ “Pabaltijo Laisvės Dienos’’ 

f Baltic Freedom Day) rezoliuci
jos. Dvidešimt šešių senatorių 
t“cp-sį»onsors”) remiamas sena- 
torius Do»ald Riegle (M/D) pa
skelbė jungtinę rezoliuciją S. J.

, Ros. 258, c atstovas William Car- “Remdami laisvės sugrąžinimą 
; ney (NY/D). kartu su atstovais Pabaltijo tautoms, mes duodame 
Į Donnelly (Ma/ D) ir Ritter (Pa/ 
| R) — H. J. Res. 500

Atstovas Camey prirpiue, kai! 
į Senatas ir Atstovų Rūmai pirmą 
; sykį šios iniciatyvos ėmėsi drau- 
' ge. Senatorius Riegle susiejo Pa- 
i balti jo klausimą su svarbiausio;
mis politinėmis ]

svarbų pavyzdį visų pasaulio 
autų žmonėms. Kaip- mums ne- 

.pgtifitaMa Pietų Afrikos “apar- 
iheidb” politika, kuri paneigia 
imagaųs teises daugumai (ša
lies) piliečių, taip mes negalime 
priimti’Lietuvos, Latvijos h Es-

problė^o^- yijt^ŠbrietHiės okupacijc

vių balsais., Jeigu lietuviai susiskaldę, galingosios ame- 
rikiečių grupės į jas nekreips į susiskaldžiusius jokie 
dėmesio. Kas atskyla, tai pradeda džiūti, o nudžiūvu
sios šakos pradeda trupėti. Lietus, saulė ir laikas nutru- 
pina atskilusius. Lietuvių tolerancija ir daugumos vado
vybė SLA išlaikė ištisą šimtą metų.

Prie to dar prsidėjo dabartinės vadovybės mokėji- 
mąs taupyti. Pradedant susivienijimo prezidentu -ir 
baigiant naujaisiais Pildomosios Tarybos nariais, visį 
pareigūnai ryžosi taupyti kiekvieną organizacijos cen- 
'tą. Anksčiau pinigai buvo laikomi bankuose ir inves- 
' tojamį paskolomis. Paskolos ne visuomet turėdavo gą- 
■raį paruoštus atskaitomybės dokumentus. Ne visada 
grįždavo paskolinti pinigai. Dabartinis pirmininkas ry
žosi sutvakyti investavimus, kad nenubyrėtų nė vienas 
centas. Karo metu, kai susidarydavo didelių finansinių 
sunkumų, SLA turtas buvo saugiai investuojamas,. be- 
reikalo nenubyrėjo nė vienas centas. Užtat šiandien 
SLA skaitoma pavyzd i ilgiausioji fraternalė organizaci
ja. Ji davė $5,000, kai buvo organzuojamas Altas. Ji pa
dėjo visai eilei žmonių nelaimės metu.

Dabartinė Pildomoji Taryba bus minima, kaip pati 
geriausioji taupytoja. Kiekvienam lietuviui verta susi
pažinti su pavyzdingai tvarkoma šimtamete lietuvių or
ganizacija. Tai pavyzdys visoms lietuvių fraternali- 
nėms rganzacijoms.

. Jungtinė rezoliucija sutampa 
t syąiį)įą sukaktimi jąįi 46— 
iri metai, kai JĄBT-ės laikosi po
litikos “nepripažinti neteisėtos 

. orięyąrtinės -Lietuvos, Latvijos 
įr Estijos okupacijos”. Kongresas 
-latvirtina Kopenhagos Manifes
te 1985 ra. liepos 2c d. išreikštą 

: Sovietų Sąjungos pasmerkimą.
1986 m. birželio 14 d. paskelbia

ma pąbaltiečių- masinių išvežimų 
. 1941 ra. diena. Taip pat, Kongre
sas. prašys, kad prezidentas iškel
tų Pabaltijo klausimą Jungtinė
se Tautose.

. Jungtinis, Amerikos Pabaltie- 
čių Kqpntetas (JBANC) suvai
dino. svarbų vaidmenį bendrau- 
dąraas- sų Atstovų Rūmais ir Se
natu. Komitetas ragina yis-.is pa- 
baltiečius rašyti savo atstovams 
bei senatoriams ir prašyti, kad 
jie paremtų “Pabaltijo Laisvės 
Dienos” rezoliucijas /

(ELT?<

17-tam šimtmetyje Persijoj 
žiauriai baudė tuos, kurie rūkė. 
Juos įmesdavo į karštą cementą, 
kuris šaldamas sutriuškindavo 
žmogaus kūną.
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GOGENO GYVENIMAS

Vertė Vytautas Ksuneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDĮ

(1848 — 1885) ' '
IV

METĄ

(Tęsinys)
Iš svetainės girdėti Mętoš kvatojimas.... 

Gogenas daro žygį po žygio, stengdamasis par
duoti “Dilis ir b-vėe” nepeišteanfamąsias dre
bės. Tačiau, išskyrus p. Hegrdą, kuris vasario 
vidury iš jo nuperka 5-kis brezento apdangalus, 
niekas nieko neužsako. O kai jam šitaip nesi
seka, tat žnoma, ir jo santykiai ąu, Gedų šeima 
anaiptol nepagerėję.

Ypatingai moterys jaočia kerštingą malo
numą jį žeminti. Jo uošvė, užsispyrusi, šalta, 
autoritetinga, truputį kas, jau laidanti ’ dygias 
pastabas, jo svainės h* būtent Ingeborga, ‘’šei
mos pasididžiavimas”, < nepraleidžia ,vnę vienos 
prego- -vti jam nemaguimj. ‘’įpars kvaillau- 
ias da'• ].< irof’o c.ųa proto' ir - apsukrumo 

stebuklą p;.L rinus su tu<> nevykėliu prar.cū- 
■> h ik. valgyti Ga<įų> ikiimo- Ingv-

borga vėl atgavo savo aut 
' šeriai Metai. . Piktai džiū 
dar labiau įkiršinti savo

r

dįrbt.i kronos, kuomet jai 
ną ir penkis vaikus.

Gogenas tyli Jis va 
vyzdžiais iš ligoninės į 
dirbtuvėlę, iš Zelandijos 
raštinių į arsenalo kont<«i 
sakyti: “Tėveli, reikia pi 
tėveliuk, gali nešdintis lūi 
vo dienomis Gogenas paj 
užsakvma 125 metrams di 
prašo “Dilis ir b-vę’*. ka 
sumą malonėtų palikti y

Vis geriau, negu niel 
butas. išsinuomojo K 
už pusmetį — per sunki n? 
Gogenai prisiglaudžia kn 
gadeNr.51. Mota vėl turi < 
Jos tultynės kančios Pary 
dar niekai, palyginus su t 
čia, kur visi
ir nepvančioio brezento J 
vyrui nė išsižioti, visą lai 
na jį egoizmu, nejaurumu

Tie jos par'

1

rinti vaikus! 
Henriu • tiksi f

ritėtą vyresniajai se- 
audama. ji stengiasi 
seserį, nustatyti ją 
rą, nesugebantį už- 

ma itin t i žmo-reiKia

me j a su savo pa
ną nors bainiaųs 
.žiūkelių bendrovės 
Netgi vaikus moko 
p o jei neturi, tai, 
’’ Paskutinėmis ko- 
au gauna arsenale

pažymėtą

t.)

tina. Tačiau žmonos neapykanta vyrui įkvėpia 
jai ir kaip motinai savo vaikų atžvilgiu slogią 
antipatija, prie kurios, beje, prisideda ir visa 
jos šeima.

Mažasis Klovis ir mažoji Alina — vienai 
dabar 6-ri, kitai — D/k — panašūs į tėvą, ir jis 
prie jųdviejų ypatingai prisirišęs; tos priežas
ties, matyt, užtenka, kad Gadų giminė, uidama 
nusikaltėlį, apmažintų savo meilę tiems nekal
tiesiems. Tai žiauru, bet tiesa.

ptynių kambarių I 
po 400 kronų

Balandžio mėnesį 
amo bute. Nore- ■, 
griežta apmaudą. Į 
ar Ruane buvo 
ek ji kankinasi 
ežuvaujn apie ją 
ėją. Ji neduoda 
ekaišūuiia. kalti- 
lar gerai, kad tu

Po kelių mėnesių Gogenas turės net prašyti 
Metą, kad nerodytų savo jausmų Klevui, biitų 
kiek švelnesnė tam jos nemėgstamam vaikui. 
“Kodėl tam berniukui, — sudraudžia jis ją. — 
reikia kentėti, jeigu tu su savo gimine nejauti 
jam prielankumo? Jis turi širdies protą, sakyti 
nieko nesako, bet kankinasi.”

Vėliau, jau po keleto metų. — nes tasai keta- 
širdis tėvas nesiliovė skundęsis, jis susisielo
jęs tars, kalbėdamas apie Aliną:

“Aš žinau, kad ji truputi nusidavusi i mane.

it k mu

ir dėl ta tu su ja elgiesi, lyg ji butų svetima. J! 
supranta, kad tu ją nelabai myli, ir nesijaučia 
laiminga.”

Balandžio 17 d. Gogenas parašo “Dilis ir 
b-vės” vadovybei: > » »-

“Tamstos n)ąn rašote savo laiške, kari aš at 
rodąs netekęs ryžto. Toksai aš iš tikrųjų ne<m. 
bet, prisipažinsiu, mano išvargino tie visi lanks

tymai ir pasimatymai, kurie žadėti daug žada, 
bet viltį pelnytis duoną verčia nustumti vėles
niam laikui.... Šitie ponuliai ne visada būna mei
lūs; šiandien, rūpindamasis tiekimais arsenalui, 
muitinės reikalais,plūkiausi ir bėgiojau po konto
ros ir uostą nuo pusės vienoliktos iki trijų. Tu
riu pripžinti, kad pinigus, kurių uždirbsiu iš 
Tamstų įmonės būsiu gavęs ne dykai.’’

Tylomis ima nekantrauti. Jis priimamas, 
Į išklausomas, apžiūrima jo prekė. Bet užsakyti 
* nesiskubinama; tegul užeinąs po 1^4 mėnesio ar 

po 3-jų mėnesių,, per tą laiką būsią kas nors nu
tarta. Gogenas pasiima savo pavyzdžius ir eina 
belsts į kitas duris. Tik vienas gaištas, visur at
sakinėja, kažko delsia, lūkuriuoja, o jis ei-zinasi. 
“Šitie ponuliai ne visada būna meilūs.” Gogenas 
— irgi ne. Sykį, pamatęs ant stalo stiklinę van
dens. jis pagriebia ją ir sviedžia į veidą vienam 
klientui.

Nyki Kopenhagos padangė staima ima ged- 
dėtis. Gogenas kartais susitinka su vienu kiiu da
nų tapytoju. i

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'
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v jb Modermoa poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
v ffaieliat Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Lietuvos Aidai

MONA. LB* . £, -

KAZĖ BRAZDzIONYTe 
Programos vedei a

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 

iž WTIS stoties, 1110 AM banga 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR PAUL V. DARGIS

J GYDYTOJAS ir chirurgas

* Community kliniką

< flfodicinot direktoriui

įn# S. Manheim Rd, WeMch^tw, HL

■ VALANDOS: 3— 9 dirbo
* te kaa antrą šeštadienį 8—3 t*L
> T«L: £62-2727 arba 562-2728,

in IU1!hHQIUOfitiNnfthi/nniir^r iMdmiluuWhlwilL |--
. VILT A US . ‘ t ». . •! i • n v

’iii

-—■”~~
<tfiti:ALG. KAVALIŪNAS 

^Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
•jjMūs venų išsiplėtimo hemo. 
jHddų gydymas.

■' ■ 5540 S. PULASKI RD,

V. Vokietijos žurnale “Der 
Spiegel” 37 -tame numeryje bu
vo išspausdintas pokalbis su 

f Aleksandru L. (asmens saugumo 
i .-umetimais pavardė neminima), 

sprausminis ■ 22 jų metų tarybiniu kareiviu, 
1981 metais tarnavusiu Lenkijo
je, bet vėliau dėl turėtų nema- 
k.numu su karininkais nutarusiu 

Radio tūbas, amerikietis de dezertiruoti iš dalinio. Padedam 
Forest, 1907 m. . Lenkijos profsąjungų organiza-

-------- * ei jai “Soldarnosč”, jis ilgiau kaip 
Aeroplaną, amerikiečiai Orvi- j trejus metus slapstėsi pogrindyje 

le ip Wilbur Writh, 1903 m- į ir tik neseniai jam pavyko slap- 
-------- ---------------------- i ta patekti į Vakarus. Pateikiame 

Submarine arba povandeninį 1 kiek sutrumpintą interviu atpa- 
laivą, amerikietis Lake.---------------saka;imą.

K
'i

GAIDAS - DAIMIDKAREIVIO PASAKOJIMAS

.1

; lx “contact lenses”.

jos 448-5545
l»f

Vedėja — Aldona D a (Alni

; INKSTŲ, PŪSLiS IR 
VfJtOSTATQS CHIRURGIJA 

: 4656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

i
...gI

ft? Florida

J
, Krbstatos, inkstų ir ilapumo 
L',W ' takų chirurgija.

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

*’ Sefctedieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoties W0PA - 1490 AM
’trtflifluo|amos H mū’v studijos 

Marquotte Parka.

“L ',74 59 So. Maplewood Ave.
- Chicago, IL 60629 

/ ' ‘ Tclcf. 778-1543

1947 m. spalio lb d. pirmas 
Amerikos armijos 
lėktuvas skrido greičiau už gar
są.

Service 461-8200, Page 06058
BR. A. B. GLEVECKAS
’ .0OYTOJAS IR CHIRURGAI

‘ |FEC1ALYBR: AKIŲ LIGOS

L West 103id Streei

.įjį-'. Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

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

I^ERANK PLECRAS

; OPTOMETRISTAI
KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71st St. Tel. 737-5149
,, ■ , . . - ’ V? r-

I

4

I

-

Laidu hm ų Direktoriai

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

I
i

~ ■■

g
i

I 
I 
:I 
i i

■■

i

-

i

..

Musų bažnyčios ilgamečiam kuratoriui

PETRUI VARIAKOJUI

f mirus. Jo žmona Kazimiera, dukteris dr. Daina su 
šeima ir clr. Danguolę ir kitus gimines bei arti
muosius Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

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

LIET. EVANG. REFORMATŲ 
BAŽNYČIOS KOLEGIJA JAV.

< s*

Apdraustas peria* sustyrau
K Įvairių atstumu 

\ ’ ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59SI Nuo 1914 metų

PERKRAUSTYMAi

• Lajdimal — Pilna apdraudo
ŽEMA KAINA

' Priimam Master Chare* 
ir VISA korteles.

- U iERtNAS. Tol. 925-8O6J

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

Sąskaitos apdraustos 
iki SI00,000.

SOPHIE BARČUS
2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 6C629 
Tel. 925-7400 SAYINGS

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

l*J

AND LOAN AS-'XIATION

4OTO ARC'1?? -VVCHUE 
Chicago, h.

PHONE TS1 <M70

• -MT MEAPT DlSfaj-i

1

j Qhei'acoi D
FOR COUGHS
THERE’S NOTHING

• STRONGER WITHOUT A I PRESCRIPTION!

i »rnerjki»Čių gamybos
f’Jmai, kuriuose, pasgR' JL pap
rasti dartJpltekai važinėd..vę di
deliais limuzinais ir gyvendąvę- 
puikiaj įrengtuose butuose, apie 
kuriuos tarybinis pilietis nė sva
joti nedrįsta “Spiegel’iui pa
reiškus. kad filmuose ne visada 

, rodoma tikrovė, Aleksandras at
kirto: “Bet juk džinsais- Arperi- 
koje vilki net neturtingiausias 
gatvės vaikigalis, o pas mus, Vo
roneže, jei dar pasiseks tokius 

• džinsus užtikti juodojoje rinko-
e, už juos paklosi 600 rb., tiek j 

mano tėvą* nei per ketvirtį me- j 
jų neuždirba!” |į

Pasikalbėjimo su “Spieger»o ’| 
korespondentu metu Aleksand- (. 
ras prisiminė ir kitą, jį sujaudi- ’ 
nusį dalyką — karstus iš Afga- i 
nistano. Pasak jį, žmonės kalbė-<| 
ję, kad karstuose eiliniai karei
viai gulėję nušauti šūviu į kak
lą ar krūtinę, o karininkai nėrę, 
tai būdavę nušauti į nugarą ar 
pakaušį, tad jis klausęs savęs, 
jei per radiją jis nuolat girdi sa
kant, kad ten kariaujama prieš 
amerikiečius, tai kodėl kareiviai 
šauna į savus karininkus? E.et 
apie tokius dalykus nebuvo dis
kutuojama, nes pasak Aleksand
ro, nežinia, ar pats geriausias tą- 
vo draugas nėra skundikas. Net 
Tombove, kur jj 1981 metų ba
landžio mėnesį pašaukė į armiją 
karinėn tarnybon, net ir ten, 
nors ir labai drebėję naujokai, 
kad jų nepaskirtų į Afganistaną, 
neišdrįsę kalbėti apie karą Af
ganistane. Kaip išsireiškė Alek
sandras, apsirengę civiliniais 
skarmalais (geresnius drabužius, 
žinoma, visi pardavę, kad nusi
pirkus vodkos), šaukimo į armi
ją punkte be jokio tikslo jie pca- 
sitrainioje apie porą savaičių. 
Pagaliau atėjęs laikas, kai jiemį 
išdalino karinę uniformą, iš kai
rios, jų siaubui, jie nusprendė, 
kad bus pasiusti į užsienį. Tai 
tapę jiems aišku iš aprangos ko
kybės, nes pasak Aleksandro, tąr 
liaujantys Tarybų Sąjungos te-- 
ri tori joje gauna batus ir diržus 
tik iš ožkos odes, o jie juos gavę

i iš tikros jaučio odes. Ir tada juos

“Spiegel’iui” paklausus Alek
sandrą, kodėl jis bijąs, kad skaity 
tojai nesužinotų jo pavardės net 
V. Vokietijos miesto, kuriame jis 
dabar gyvena, buvęs tarybinis 
kareivis atsakė, jog jis žinąs žai
dimo taisykes, nes pasak jo, 
tam, kad suradus ir prie sienos 
pastačius kiekvieną tarybinės ar
mijos dezertyrą, bus negailima 
didžiausių pastangų, tuo atveju 
ir valstybinės kitų šalių sienas 
mažai ką .padėsiančios. Į Klausi
mą, ar jam Tarybų Sąjungoje 
buvę taip blogai,-kad jis nutaręs 
pabėgti, Aleksandras atsakė, kad 
i.e- Jis gyvenęs Voroneže, tėvas 

■buvo kvalifikuotas metalo suvi
rintojas ir, neblogai uždirbęs, 
Diotina taip pat dirbusi, taa gy
venti sekėsi ne taip jau blogas. 
Jis buvęs komjaunimo ir DOS- 
AAf’o narys ir prieš oolitinę sis. 
temą jis irgi neturėjęs nieko 
prieš, tik kartais jam kildavę kri
tiški klausimai, kaip, pyz., kodėl 
jo tėvas turįs aūksčiavsią suvirin 
tojo kvalifikacįjąi Iš maunamo at 
lyginimo negalės nusipirkti au
tomašinos, bet tanr-tikslui turė
tas trejus metus plušti' Mongo-1 apėmusi baimė, 
lųoje, be to, jąrn į atmintį Įstri- (Bus t{au,g;au)

JUOZAS JANKAUSKAS

gyv. Galesburg, Illinois.
Anksčiau gyveno Chicagoje, Marquette Parko 

apylinkėje.

Mirė 1986 m. gegužės 26 d., sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio aps.

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Antanina, duktė Dalė 

Vance, jos vyras James. gj7v. Galesburg, Ill., 2 anū
kai — Terri ir Edward, jo žmona Joyce bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Salomėjos.
.Priklausė šauliams.
Trečiadienį quo 3.00 vai. p. p. iki 9:00 vai vak. 

kūnas pašarvotas Lack-Lackawicą koplyčioje, 2424 
\V. 69th SL, Chie$,goje.

Ketvirtadienį gegužės 29 d, Į0;00 vai ryte bus 
lydimas iš koplyčios į švč. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidoja-, 
mas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JUOZO JANKAUSKO giminės, drau
gai ir pažįstami puoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvės? ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo HofcL žmona, dtifctė, ždntas, anūkai. ' Telefonas — 652-1003

Laidotuvių direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tek 
fonas 78^-1213.

S
*

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service(312) 226-1344
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SENIAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LA I IK) J DIO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
• Ų ., Y , Telefonas 523 (1440 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ievas ir sūnus

2533 W, 71st Street
w So. Avė., Cicero

\ Telef. 476-2345

TRYS MODERNISES KOPLYČIOS 
maTfes auivluobiliajis pastatyti

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

j Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Pel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois



PETRO KARUŽOS GYVENIMO IR KNYGOS -.Mackų,. ,avu mirties
APŽV \LGA - 4" ' , ' I ^tra-' Karuža, išgyvenęs vu-.

... , . [27 J.T-tus, t” "?i daug p rašė ir
mivi kė. O ’ iel* J u darbų galėjo 
nuveikti ir pccz’.'o • sukurti?

Jonas K'itra.

Pr. metais knygų rinkoje pasi
rodė stambokas veikalas, 408 ps-,

rašė laikraščiams — Ateičiai, 
Šaltiniui, Rytui (nuo 1925 m.).

Fetto Karužos vardu. Knygą re- piadžių sfi»n*ė .savo krašto ko
respondencijas, o vėliau ir eilė- I 
rašČKis, kiJtūrinius straipsnius. ’ Pavergtoj LietUVO] , 

sla-' ' I
Priekaištas Prekybininkams

Užpalių kolūkio partinės orga-, 
nizacijcs sekretorius Z. Liutke
vičius “Tiesoje” rnše:

dagūvo Antanas Vaičiulaitis ir 
Bernardas Brazdžionis.

Knygoje randame leidė c Ka-1 Pasirašydavo P. Kapsainio 
zip Karužos įžangą — žodį skai- pivarde.. 
tytojąms ir p. Karužos draugo — 
Martyno Jurkino parašytą bio
grafiją.

Knygoje surinkta Petro Karu-' tarinį fakultetą.. 1929 m. buvo
žos, poezijos — “Giesmės apie j pakviestas į dienraščio “Ryto“ ( “Utenos rajono Užpalių kolū- 
daiktus ir žmones’’ ir jo beletris- redakciją redaguoti literatūros 
t’kcs bei publicistikcs atspaudes,; skyrių, taisė, ir lietuviu, kalbą- 
kurios savo laiku buvo spausdin- Priklausė Lietuvių Rašytojų

respondencijas. o vėliau ir eilė-

į 1928 m. įstojo į Lietuvos uni
versiteto teologijos filosofijos fa- 

| kultctą, vėliau perėjo j kurnant-

tęsRyte, Ateityje, Naujojoje Ro-1 draugijai, Ijuvojoirmasis jos. sek-
židinyje ir kt.

Patalpuiti Bern. Brazdžionio, 
Ant. Vaičiulaičio, J. Brazaičio, 
Juozo Keliuočio, M. Jurkyno ir 
kt- straipsniai, apie. P, Karužą, 
kurie 1933 m. buvo' atspausdinti 
N. Romuvaje, Šviesos Kelyje, 
Žiginyje h' kt.

Vėliau sejca jau naujai parašy
ti įvairių aįrtoirių, atsiminimai. 
Knygos gale randame Kazio Ka
ružos, Petro brolio, ilgus atsimi
nimus apie savo broli, jo gyve, 
nimą, darbus ir kt.

Daug nuotraukų 
ružos ir jc draugų

Kas hūyb'T’ėtraš 
poetas, beletristas, 
Tai buvo tikrai nepaprastų ga
bumų. dftielės-..  energijos jaunuo
lis, išgyvenęs vos 27 metus.

Jis gimė 1906 m. Škotijoje, 
1912 m. su tėvais grįžo Į Lietu
vą. Pramokęs kiek namie skaity
ti. 1918 hi- Įstojo- į Vilkaviškio 
suaugusių kursus, vėliau į Vilka
viškio Žiburiė-gimnaziją. Gimna
zijoje labai daug skaitė. Buvo 
geras ir darbštus mokinys. Visuo
meninis darbas jam nebuvo sve
timas. Dirbo kaimo jaunuome
nės, daugiausia pavasarininkų 
tarpe. Buvo geras kalbėtojas. 
Gimnazijoje įsteigė šaulių kuo
pą.

•Ypatingai mėgo literatūrą, kai 
bas ir visuomeninius mokslus. 
Dar gimnazijoje buvo išmokęs 
esperaativ-kalba/Jabai .mėgo ir

— Petro Ka-

Karuža — 
publicistas?

reloritis, taip pat Lietuvos žur
nalistu Sąjungai.

i
Svarbiausia P. Karužos sritis 

yra jo lyrika. Buvo palinkęs i 
naujausias literatūros sroves, ar
čiausiai priėjęs prie' ekspresio- , 
nizmo lyiikos. Štai jo citata apie 
lyriką. ‘‘Poezijos menas niekuo
met negali tarnauti agitacijai, ar 
mokyti bekonų auginimo. Kas 
nori poeziją išnaudoti kokiam 
nors agitaciniam tikslui, tas b'iau 
riai ją eksploatuoja, tuomet poe 
zija virsta, proklamacinė maka- 
latūra. Ir atvirkščiai -r poezija 
negali būti.. sau tikslas, ne<ne 
nosis tabokinei, o tabokinė no
siai... Nes poezija' tai pats žmo
gus'ir viskas aplink jL. Ir nors 
labiausiai lyriški būtu beletris
tikos kūriniai, jie niekuomet ne
atstos grynosios lyrikos, kuri pa
liečia pačius giliausius žmogaus 
sielos pasaulius”. ,

Petras Karuža'buvo karštas 
ateitininkas/ menininkų Šatrijos 
klubo pirmininkas, gilinti religin
gas žmogus. Bet jis buvo ir to- 
lerantas kitų pažiūrų žmonėms. 
Jis gerai suprato ir pažino' kai
mo gyvenimą. Jis, ir išvykęs Į 
Kauną, nenutraukė su kaimu ry
šių-

1933 m. susirgo nuo plaučių 
uždegimo ir po 3 dienų, sulaukęs 
vos 27 metus, staiga mirė. Pali
ke 3 savaičių dukrelę.

Savo poezijoje jis daugiausia 
rašė apie mirtį, kurią jis vadino 
“sese vainikuota”.-'-*Pai buvo tik
ras, kaip ir poetas Algimantas

kio žemdirbiai pagrįstai nepaten ’ 
kimi kolūkio maisto prekių par
duotuvės darbu. Balandžio 30 die 
na, likus perai valandų iki par
duotuvės uždarymo, duonos jau 
nebebuvo. Gegužės 1 dieną par
duotuvė nedirbo. Gegužės 2 die-1 
na duoną atvežė tiktai po pietų. 
Trūko šviežios duonos ir kolūkio į 
valgykloje”. ;

Naujas Alytaus Rajonas —. 
Panemunė

\ I

Alytaus miesto vykdomojo ko-ę 
mitete suderintas miesto naujo. 
Panemunės rajono projektas, ku 
ri kuria Miestų statybos projek- į 
(avimo instituto architektas Jo- ( 
nas Zagorskas. . I

' ' I
Panemunės rajone gyvens apie 

dvylika tūkstančių alytiškiu. Ant 
kalvu terasomis išdėstytose gat-' 
vėse, be tipinių penkiaaukščių, 
gyvenamųjų namų, bus statomi.

MULL VSTATI NX SALS

i-

EB
Mabclė (Tauyba)M. ŠILEIKIS

BUTŲ . NUOMAVIMAS .
A MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ?• VALDYNŲL9 

e NOTARIATAS • VERTIMAI t .

■■ " : -■ 7
5T5Ų ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTO! 71 -, Tj

7. BACEVIČIUS — BELL REALES M j
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — .778-2233

UAL BTTATI FOK <ALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERHDfAta 
JŪB ZKHAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IkSIMOKtJIMAIl. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ?

M U T U A L F E D E R A L S A VIN G S
PETRAS KAZLNAUSKAS, Prezidentu? .' ’ 7

£212 W. Cerinak Road Chicago, IR, T»L 847-7741

i

Gytariai — jau trečiasis mies
to stambiaplokščių namų rajonas 
su keturiais mikrorajonais, iš vi
so užimančiais 155 hektarų plotą. 
Čia gyvens apie 35 tūkstančiai 
šiauliečių. Projektą paruošė šiau
lietis architektas J. Barkauskas. 
Įdomus gyvenamųjų kvartalų ir 

ir blokuoti dviaukščiai individu-' žaliųjų poilsio zonų išdėstymas, 
alūs namai su garažais. Panemu
nę numatoma pradėti,statyti tre
čiaisiais šio penkmečio metais.

“Vilniaus” Cirkas Vilniuje ’

I - Vilniuje, Ukmergės gatvėje, 
lankytojus vėl kviečia cirkas. Po ( 
vienuolikos metų pertraukos Vilė 
niaus manieže vėl lietuviškasis Į 
‘ Vilniaus” kolektyvas. -Per tą 

; laiką cirkas aplankė daug mies
tų. Cirkas pa'sižymi ir savo 
sirųotom kiaulėm.

Nukentėjo Žiemkenčiai

Po sunkios žiemos 'Ukmergės 
rajono' ūkiuose išnyko daugiau 
kaip tūkstantis hektaru žiemken
čių. Dabar skubama apsėti visus 
žuvusių javų plotus.

SUŠAUDĖ UŽ ANEKDOTĄ ( 
Tai Įvyko karo pradžioje. Ta- !

da jau dirbau Maskvos radijo ko- ;
! mitete — lietuviškos redakcijos]
i vertėju. I: nelabai nustebau, kai j
[mane iškvietė kaip vertėjai j kai visiška’, gerai meku.
, Maskvos apygardos ’ Karo tribu-!

Šiauliuose .prasidėjo naujo Gy . uolą.
tanų.“gyvenamojo rajonų staty-J

■ k .. 7 : '•

Statybos Gytariuose

r~ &■

dre •

pirmą 
šitame

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.Taip mane išvarė į tikrai man' 
I geriau: žinoma radijo komitetą.1

” , ■ .. . , 9 butų mūrinis Labar geros pajamos.
Bet tą dieną tiTbunolininkad Dilelis butas savininkui. Geras inves-, 
tikrai ieškojo tik lietuviško ver- tavimas.
tėjo. {3 butų mūrinis su garažu. Pelningas

Tribunolo bendradarbis labai pirkinys. 7 ;
nudžiugo suradęs specialistą ir pikelis, gražiai įrengtas bungalow, 
davė man. versti ranką rašytą Nebrangus. . < 
prašymą. 1

Perskaičiau ir išsižiojau. Visų j 
pirma tai buvo ne lietuviškai, t 

•bet:lenkiškai. Malonės prašymas, 
žmogus, jau sėdėjęs už kažką 
kalėjime, iš naujo buvo patrauk- ! 
tas Į teismą už papasakotą kame
roje anekdotą! į

Tai aš pirmiausia tam tribūno. Į 

liniukui ir paaiškinau, kad raštas ’ 
ne lietuviškas, o lenkiškas. Jis 
labai nuliūdo ir pasakė: ‘‘Kągi 
mums dabar daryti?”

Aš Jį nuraminau, kad lenkiš-

Parduodamas ligos ir ne
laimės 'draudimas atvyku
sioms js Lietuvos ir kitų 
kraštu. Kreiptis j. A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. '-'T. ’

- ' > ■ 1 • r • .<’

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
: for information. :

. REPAIRS — IN GENERAL.
•; ' įvairūs Taisymai i:

tuojame ir esame apdrausti.
I ARVYDAS KIELA

6557 S. Taiman Avenue J

t

M. ŠIMKUS
Notary Public'' 

INCOME TAX SERYICZ

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7458

Taip-pat daromi vertimai, giminia- 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. •’-/

Taip ir pasibaigė šitas mano 
umpas atslankymas tribunole, j 

7 Tiesa, aš visą tą. raštą išverčiau
TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO " 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS •

BEI KROSNIS. ' ' ’ -
į Tiesą, tai buvo nebe 
į kartą, kai aš atsilankiau 
j Karo tribunole. Ten mane nu
siuntė pačioje pradžioje, nes ma
no karo dokumentuose buvo nuiį 
rodyta’ “įskaitinę specialybe” 
teišininkasN , ■.

Ta Čia u-^ibų^b s kŽ^^^^db

ir dar kartą dvasios gilumoje pa- 1 
sibaisėjau, kad žmogui gresia j 
labai sunki bausmė dėl kažkokio ! 
kameroje papasakoto juoko.

.f

Tel. 585-6624

$59,230/J^a-.

J

RENTING IN GENERAL

Est. 19479

I Ka planas 
' ’ - E. L.

Neri time you need a laxative, get relief 
the Natures Remedy way. Gentry. 
(Xemight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel better 
tocnocro-t

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruoiiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau 
>727 8- Western Ave., Chicago, Hl. 60645 

Telef. 312 2.38-9787

dalyboj.‘ Juk esi dirbęs radijo nūs muitus, jeigu jie nesuvaržo 
komitete’?;' - - savo automobiliu ■oardavinėjimo.'

'/’. //•/. Advokatas ti'.
į GINTARAS P, ČEPĖNAS ..j

Dirba;rtlandcs: Kasdien:' nwr •
9 vaL ryto iki 5 vtL Taksro. 

šešt-d.; nuo 9 ykL r. iki 12, tzL i.
' Ii pagal susitarime/

TeL 776-5162
JS4I West 63rd Stmt

ridinę/ spg’liaTybę . kategorijai' — .Atstovų rūmai planuoja leis 
man pareiškė: “Dirbk savo spe-?4i vyriausybei vartoti prieš japo-

HELP WANTED^- A^LE-FČMALF.
Reikia Darbininkę ir Darbininkių ’

JOHN GTBAITIS 
Advokatų jstaiga

S247 S. Kedzie Ava.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAHTS •’ •

ir V. BRIZGYS / j
Dtsbo valzndot: :

5no 9 ryto iki 5 vai. popiet . ~- 
fešta dieniais pagal nisitarimą

S. Kadzk Ar*. ’ :
_ Chicapo, I1I..60629

Tel: 778-8000 -L t

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Savinqsandtoan paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomte 
formomis.

Knyga su formomis gannx- 
ma Naujienų administracijoja.

6

ai

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mety.
Imported Cognac, 80 proof. The Jos. Gameau Co, LouijvHe. KY.

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

| Tuo reikalu Jums gali daug 
| padėti teisininke Prano ŠULO 
Į . - - - - - -

6 — Naujienos, Chicago, 8, DJ. Wednesday, May 28, 1936

GOVERNMENT JOBS 
» V v > ' 'i ;' > f- ■t -

' $16,O4Q'^_$59,230/^a-.
Now Hiring. Yow Area.

Call, 1-8.05 - 687-6000 
Ext R- 96Į7 ;į 

. For current federal list

Stasys šakinis 
ibfe'UVLS DAŽYTOJ AE
.t . - . <■

r- ; Dažo namus iš lauko - .' /f?1 Y

° Triaminic® Syrup - 
Iriaminicin® 1 ablets

or
■/ Darbas garantuotas.

/4612 S. Paulina St 
.; . (Tcwn čf Laka)

ir iš vidaus.

r
Triaminic'12® Tablets 

tor Allergy Relief 
that’s nothing to 

. sneete at.

Skambinti Y A 7-9107
C 1934 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandox. Inc . Ltncoln. Nebraska 6850L

/or GENTLE, OVERNIGHT RELIEF Of CONSTIPATION

i* Nature’s
GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE

Siųskite pinigus, 
Į Lietuvą /’ 
į RUBLIS ,

(Įskaitant /perlaidą 
ir apdraųda)’

7 1 r-.-' :T
Mažiausioji perlaidav30 rub

lių. Persiuntimay paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street -

^I&s}?^t7,4ętą,'>o^e3ę/esū Bk- 
/'tf išiukad. j i sušaūd ę,

w ■• ■•a-jfcm--'del mano^flai^o.aęiMngjŲijp 07^-7/•• -7-7'-’
nųosel Įfę^kai^’sųzinojži'-Ž'ad iasg -.7 '?
niekad h^3ir8ą.n pagaiTsav^^f^ t

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
apartmentas. Duodu gerą šilumą 
ir šiltą vandenį. Namas gražus, 
šviesus ir dideli kambariai. Be

~ ?rinhr»»» pstxrjxirtnMj ur/xkant lėktuvų, tnuktnių. iz'Tq kelte- gyvuliuKlĮ ir vaikų- Skambm- 
Ux (cruues), vleėbucių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 773,5759 
ae kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k-aitaz;
Sudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* Ir telkiame lnf«r-1  -------------------------------------—-Į--------
nacijai ksais Leliotu u reikalais. T T TT O T T 4

Taupykite skrisdami Chartered tėktuvalz, tik L-aiku resemoa rietas JU 1 LJ v I J A
S tnkato —■ priei 4b - 60 diea?»-

SAVINGS...
sss us for 
financing.

XT 0UI LOW UTTS

I

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karc 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

on Srrinv

$

(3120) 776.8700

1




