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South China

GULF

VAKAR ŽUVO 53 MUSULMONAI; 242 SUN] 
SUŽEISTI

Birželio mėnesį lietuviai mini dvi skaudžias su
kaktis: 1940 m. tą mėnesį, sulaužę visas tarptautines 
sutartis, Sovietų Sąjungos karinės pajėgos, lydimos 
tūkstančių tankų, lėktuvų, artilerijos pabūklų, lyg rau
donas maras užliejo žaliuojančius Lietuvos laukus, tuo 
užgniauždamos laisvą, nepriklausomą Lietuvos valsy- 
bę, gražiai gyvavusią 22 metus.

Po metų, irgi birželio mėnesį, prasidėjo didysis, si
stemingas lieuvių tautos naikinimas,, kada per porą 
dienų buvo sugaudyta, kariuomenės sunkvežimiais į 
geležinkelių stotis suvežta ir pakrauta į jau seniai už
sakytus. ir. bestovnčius galvijams vežti vagonus apie 
35,000 lietuvių — vyrų, moterų ir vaikų. Be vandens, 
maisto ar sanitarinių būtinybių vagonai pajudėjo ilgai j 
kelionei į rytus — į Sibirą, iš kur, padėčiai pagerėjus,] 
tik maža saujelė tesugrįžo Lietuvon. . Kiti visi, nuka
muoti nežmoniškų darbo sąlygų, bado ir ligų, iš
mirė. ■

PHILIPPINES

lovos prasidėjo prieš 13 dienų, kai buvo baigiami 
kinti palestiniečiai

BEIRUTAS. Libanas, — Va
kar pietų Libane ėjo nepaprastai 
žiaurios kovos tarp šijitų ir sunni 
musulmonų. Pietų Libane, visai 
netoli tarptautinio aerodromo, 
buvo naikinami paskutiniai Ja- 
sir Arafato palestiniečiai, tai pra
sidėjo kovos pačių musulmonų

Buvo numatyta išvežti apie 700,000 lietuvių — be
veik ketvirtadalį visos tautos, tačiau prasidėjęs karas 
sutrukdė.

Pasibaigus karui, ir Sovietų Sąjungai vėl okupa
vus Lietuvą, ankstyvesnieji planai buvo su kaupu Įvyk
dyti su kaupu: žmonės buvo masiškai, kai kur net iš
tisais kaimais tremiami. Tik 1955 'm.'Tnirus^Stalinui, 
padėtis šiek tiek pagerėjo — sumažėjo išvežimai ir kai 
kuriems jau? buyo leista grįžti į gimtąjį kraštą.

k neužmirš ' tautai planuoto

1

Filipinų salose galvas pradėjo, kelti Marcės šalinin
kai, bet prezidentė Gorazon Aquino pareikalavo, kad 
būtų greičiau paruoštas naujas konstitucijos projektas. 
Karo vadovybė remia prez. Aquino, nes ji bendradar
biauja su amerikiečiais. Lugar siūlo senatui teikti para-

> mą filipiniečiams. ■

ką^įinis progrątnomis,| su 'anų dienų liudininkų paro
dymais turėtų dar sustiprinti mūsų ryžtų Lovai dėl

turi geresnius ginklus, l 
priklau.-o Irano valdovui.

Palestiniečiai buvo su: 
' centravę Sabras ir šatilos : 
klose. Jos dar nepasiekto 
sekmadienio ryte ir visą 
buvę puolami.

Bourj ei Barajnch sLr 
buvo apsuptos. Pradžioje j< 
vo apšaudomos artilerijos ši 
o kai priartėjo prie susti 
pašlaičių, tai vieni šijitai 
jas rankinėmis granatomis 
liais. Nelaisvėn nieko neėn 
kirtusius buldozeriais apve 
mėmis, kad niekas jų r 
žintų

Šijitai skelbė, kad ic pat 
kimo susilauks Sabros ir < 
sritve isistiorines sunni 
monai. Šias stovyklas šijiti 

j giasi spsupti iš visu pušų, 
šaudyti artilerija, o vėliai 
sius išnaikinti ir užversti 
žertais. Kad nė vienas nea 
tų, tai užverstas vietas su 
buldozieriais.

Šijitai, sunaikinę palestiniečius, 
‘ yra pasiryžę valdyti Libaną, bet 

vadovybė numatė, kad sunni 
musulmonai, įsistiprinę Egipte, 

: Sirijoje ir kitose Artimųjų Rytų 
valstybėse, susikirto su sunni

• grupės kariais, bebaigiančius muš 
: ti palestiniečius.
i Pradžioje susikirte abieju pu- 
1 siu priešakio stumiamieji žygiuo 
. jautieji patruliai, o vėliau jau 
i prasidėjo didesnių dalinių susi- 
j rėminiai. Kovos nekreipė dėme- 
‘ šio į sužeistų ir užmuštų kovoto- 
j jų skaičių, bet šiandien, paskuti 

nėm dienom paskelbti žuvusių 
kovotojų skaičiai rodo, kad už
muštu ir žuvusiu kovoto:u skai
čiai, kasdien didėja.y

Šijitai vedė kovą prieš palesti
niečius, nes. dauguma palestinie
čių yra sunni musuhnonąi. šijitai 
yra pasiryžę-neleisti sulini mu-

nesakę ir taivaniečių neįspėjus j su]nionau)s,'jsistiprinti Libawo sri 
paleido kelis artilerijos šūvius, fyje Labiausiai jiems rūpi kont- 
užmušė laivo kapitoną, sužeidė. j-oJiuc*j .yjyį Tąmtautinio aered- 
kelis jūreivius ir sukėlė gaisrą. į romo sritį.j Jie-nenori leisti, iies 
Žvejų laivas pradėjo rūKti, lieps- senesnienĮ< krikščionims įsigalė- 

ir ilgai leido dūmus į padan-f į; Libane ’kafp buvo prie turkų.
Kovos- prasidėjo Pietų kaime

liuose. Jos pasiekė net Tyrės sri
tį. Eet didelės svarbos turi ši j i 
tų pastangos .persimesti į patį 
Beiruto .miestą. Oficialiai šioms 
kovoms vadovauja vadinamoji 
Amą Ii grupė. Tai yra tie patys 
šijitai, t’ktai geriau organizuoti.

■r —-------- ------------------------ :__________________ :________ _HĖU-------------------------

ISPANIJOS PARLAMENTO RINKIMAI ĮVYKS 
BIRŽELIO 22 DIENĄ

' '<7^' Socialistus jau pažįstat^ tai išrinkite
-kalingą daugumą,—^pasakė premjeras Felipe.
- ’LMURCIJĄ, įso. — Ispanijos Premjeras įspėjo klausytojus, 
^premjeras Felipe Gonzalės va- kad pirmieji 4 metai supažindino 
jkar atsklido į Murcįją ir bulių! krašto gyventojus su Ispanijos 

socialistų metodais kraštui val- 
dyti.Keturi metai parodė, kad 
mes pripažįstame pagrindines 
žmogaus teises, bet nenorime, 
kad maža grupelė bandytų pri
mesti savo valią visam kraštui. 
Kas organizavo perversmą prieš

mūsų klasto laisvės. Jaunesnės kartos atstovai, daly-.1 rungtvnių aikštėje milžiniškai 
vaudami minėjimuose, išgirs apie neteisybes- darytas, žmonių miniai pasakė svarbią po 
ir tebedaromas jų tėvų ar Senelių kraštui.

Visi ' dalyvaukime birželio liūdnųjų dienų minė
jimuose.

litinę kalbą. Policija apskaičia
vo, kad buvo susirinkę daugiau 
10.000 žmoniu-

— Esu Jums labai dėkingas, 
kad praeitą kartą išrinkote socia
listų daugumą į Ispanijos par
lamentą, — pradėjo kalbą prem- 

bojui”. Jis nepasakė, bet visijeras Gonzalez.

L. Žinios

rei-

Taivano žveju laivai. Jie neži-, 
nojo, kad argentiniečiai pasisa- į 

-vino tokius didelius vandens plo-. 
tus. Argentiniečiai niekam nieko į

— Gorbačiovas pataria 
tarptautinę skaldomo aton 
trolę.

LAIMĖJO DEMOKRATINĖ
DARBO PARTIJA Į klausytojai žinojo, kad jis turėjo 

galvoje prez. Reaganą.

Prez. Reaganas. susitaręs su 1 dovaujami socialistai pravedė 
buvusiu Darbo partijos premjc- 202 atstovus. Socialistai turės 
ni, atvežė JAV kariūs į Barbe- ’ daugumą, bet jeigu karalius ne. 
dos salą, o iš ten lėktuvus ir karo sutiktų pasirašyti, kurį įstatymą, 
laivus pasiuntė į Granados salą, taį socialistai neturės pakanka- 
kurioje amerikiečiai suėmė atva. maj balsu pravesti tą įstatymą be 
žiaviisį sovietų “ambašaderių’’ ir }<ar3iiaus parašo. Jiem reikia % ’ 

j balsų.
I — Jeigu mes nelaimėsime, tai 

D—!-1!! tt aš noriu Jums padėkoti už pas-.
k utinius keturis metus, bet atei
nančius rinkimus mes turime 
laimėti, kad Ispanija būtų pir
moji ne vien Europoje, bet visa
me pasaulyje.

ši mintis sukėlė didelį entuzi
azmą visoje aikštėje. žmonės 
Šaukė — Filipe! ir plojo jam be 

! pertraukos. Jis ta-ė kelis saki- 
j nius apie taiką ir tvarką visame 
krašte.

BRIDGETOWN, Barbedos. - -
Ketvirtadienį salos rinkinius lai
mėjo buvuso premjero E. Bar
row vadovaujama Demokratinė 
darbo partija.

Salos parlamentas susideda iš 
27 atstovų. Rinkimus laimėjusio
ji partija pravedė 24 atstovus, o 
Darbo partija, kuri valdė salą iš- 1° paskirtą kato ministerį . 
tisą dešimtmetį pravedė tiktai 3 
atstovus.

Dąmokratijos darbo partijos 
pirmininkas Bairow sukvietė 
spaudos atstovus ir pareiškė,; 
Barbedos salos dauginu nepatai- 
kaiis tam šiaurės Amerikos “kau

• Dabartiniame parlamente yra
350 atstovų. Filipe Gonzalez va- 

susitaręs su dovaujami socialistai pravedė • • ' __  -

s'nkzvskis, girstelūjo vtoną dau
giau, negu pajėgia, gavo polici
jas tiktų už sfcubų važiavimą. 
Jis p ripažino prie klaidos, visų 

:a.

K -

i Antradienio vakare Bonner Romoje atsiveikino su 
Savo sūnumi, o trečiadienįo vakare ji jau pasiekė Gor
kį ir susitiko su prof. Andrei Sacharovu, sovietų val
džios ištremtu į Gorkį miestą.

— Graikų premjeras i 
par;dresu pasmerkė Ai 
už Libijos bcmb.'.rdavi'm 
esąs teroro aktas.

— Frėz- Reaganas praš 
gresą leisti jam parimti 
lais Sau.Ii Arabijai.

KALENDORĖLIS

4 d. — Pranciškus,' Birželio
; Vilūne.
! Saulė teka 5:17, lėdžiasi 8:18.

Netoks tvankus, vėsesnis.

noti 
ges

Britai neleidžia laivams priar
tėti prie Falklando salų 150- my- 1 
lių ruože. Taivaniečiai buvo 200 ' 
mylių atstumoje nuo Falklando i 
salų, bei: britai pasmerkė tokį ne. ,

socialistinę vyriausybę, tas buvo ■ taktišką elgesį. Jiems nebuvo rei 
suimtas ir atiduotas teismui, tas 
nubaustas ir pasodintas kalėji
mai!. Kurs ardo tvaiką, žudyda
mas krašto policiją, tas ieško
mas ir atiduodamas teismui, bet 
kas prievartos priemenių ne
vartoja, tas gali laisvai kalbėti, 
rašyti ir spausdinti savo mintis-

Premjereš pareiškė, kad šį kar 
J tą Ispanijos socialistai bandys 
> Įtikinti krašto gyventojų daugu- 
! mą. kad jie pravestų į parlamen

tą daugiau socialistų ir kad jie 
galėtų pravesti reikalingus įsta
tymus ūkiui tvarkyti. Gonzalez 
yra įsitikinęs, kad krašto žemė 
vra derlinga, kraštą supančios 
jūros yra žuvingos, visi gali bū'i 
pavalgę, apsirengę ir gali siekti 
gerovės.

Gonzalez nebetiki, kad komu
nistai gali pravesti daugiau atsto
vu. nes jie yra susiskaldę ir Is
panijos reikalai neberūpi. Vie
ni tarnauja Maskvos politikai, ir 
reikalauja, kad išeitų ir Šiaurės 
Atlanto Sąjungos, kurion kraš
to gyventoju dauguma kovo mė
nesį įstojo.

kalo apšaudyti Taivano žveju

— L<*nkų polic.ja suėrr 
darumo veikėją Zb. Ba j ai
ris tvarkė organizacijos 
lūs

ARGENTINA NUŠOVĖ 
TAIVANO KAPITONĄ

LONDONAS, Angį. — Pra i- 
ta ketvirtadienį, geg. 29 d. Ar-Į 
gentines karo laivas nušovė Tai
vano žvejų laivo kapitoną, 
jojusį 200 mylių atstūmėję 
Argentinos krantų.

Tuo<e vandenyse žvejojo

SEKMADIENĮ ORAS 
ATŠAI.O 20° ■ I

CHICAGO, ILL. — Praeitą 
sekmadienio rytas buvo labai 
gražus. Ežeras buvo ramus, saulė 
Šildė, prarašavo gražią dieną. 
Oro pranešėjai kalbėjo apie gir.- ( 
žią dieną. Apie 11 valandą pra
dėjo pusti smarkus vėjas, c apie 
11:11 AM oro pranašai patarė 
trauktis iš ežero.

Laimė, kad marinti turi savo I
pranešėjus, apie artėjančio oro 
atvėsimos Marinai sekmadieni, 
10:00 AM jau pranešė, kad arte- * 
ja 52 mylių vėjas, nešas šaltą 
orą. Apie 11 vai- ryte, oras atsa- 
Id 20 . Marinai pranešinėjo lai
veliams skubėti i krantus, kad 
apsisaugotų nuo didelių bangų. 
Jeigu ne marinai, tai daugelis 
būtų nuskendę. Didikas žmonių 
skaičius sušlapo, bet jie išsigel
bėjo.

Pirmadienio rytą dar tebepūtė 
šaltas oras nuo ežero, bet jis ne- 

1 buvo toks stiprus, ka;p buvo sek
madienį. Iš Pietų artėja lietus, Į 
kuris pafėus šaltą orą nustumti 
į rytus ir šiaurę.
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— Londone dega Rupert Mur
dock popieriaus sandeliai, šis 
australietis nupirko “London

I Times’’ laikraštį. Streikuoja dar-, 
bininkai.
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Kovos tarp musulmonų eina visu smarkumu, 
žuvo pusantro šimto, o sužeistųjų skaičius pasiek 
tūkstančius, susirėmimai eina tarp Pietų Bein 

: Tyrės.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Policįjos Nuo vadoje

Kieno 'tai laikrodū, Iš 
iį pavogei?

— Keistas klausimas, Iš 
i gi aš galių žinoti!? Gatvėje
daug žmonių, negaliu gi aš kiek
vieno klausti jo vardo ir pavar
dės Tuomet man irdarbui laiko 
neužtektų.

kur 
tiek

— Dievas glėlpr, velnias širdy, 
Sstko liaudies išmintis, 
Bet už juos yra tvirčiausia 
Aukso ylos paskirtis.

Ji pradurs ir .velnio maišą,

Teologai, teokratai,

- • Tapo tikybų statistai—
: Aukso ylai pakratai

Reikia Ir Kitam Leisti
Pasidžiaugti

— Esu tikrai įsiutęs! Tik įsi
vaizduok, padaviau Petraikį į 
teismą, išlošiau bylą pirmoj in- 
Manciroj, išlošėtu antroj, o tas 
•niekadejas padavė apeliaciją ir 
galutinai trečioje instancijoje aš 
pralahnėja>i! t

"Bet, mielasis, leisk ir kitam pa- į 
ridžiaugti. Tu gi buvai lamėjęs ■ 
dviejose nstancijose, tai tegu ta- I 
vo priešininkas pasidžiaugia 
bent vieno j. laimėjęs.

Nesurado Skirtumo
— Prašau svarą -duonos.
— -Baltos ar juodos?

. 'Ohameįeonų gadynė
Viešpatauja! žemėj mūs’;.

Apžveltsnukiai ir “basiakai” « 
Vadovauja jau minioms 
Rausvi unijų “čiudak-M 
Ruošia ^Čarterius”

9 
n ’

valdžioms.

Vis .’’Tas Pats

ku vargšui kuris yra aklas.
-*-*■» 1 

i

Paslaugus Vyras

Durti skambutis Duris atidaro 
vyras; prieš jį kaimynė.

— Apgailestauju - žmona išė
jusi—sako jis,‘— bet, jei tamsta į 
atnešei kokių naujų pletkų, aš 
galėčiau jai perduoti.

•

‘VILNIES” DEJONĖS

“Vilnis” dejuoja štai liūdnai, 
Kad neišnyksta vergija.
Esą čion žmonės, kaip arkliai, 
Frauk, įsikinkę vežime.

Girdi, kaip žmonės vargsta čion, 
Kai prisikrovę pirkinių, 
Maišais, ratukas veilk, namo, 
Visokių valgių, gaminių.

“Vilnele’’, tiesą tu sakai,
Perdaug čia reikia vilkt’ ir vežt’, 
Negan, kad kumpį nupirkai, 
Jį reik mašinoj parsivežV.

Bepig Rosėjej jiems tenai 
Nereik ištempti ten jėga, 
Nerūp’ jiems dešros, lašiniai, 
Jie tur’ gyventi ir be jų.

Ryte pakilus tu anksti,
Eilėj ten stovi sau ramiai.

Pietų
Žengi

sulaukus vėl .grįžti 
be neko sau lengvai-

Jis Buvę Geras iVaikas i.... y Į/- r - -
į. ’Tai dbuvo tikraiNegražu šs 

imitavo draugo, pusės, kad jis priri- 
k~šo skardinę dėžutę prie katino 

uodegos.

'w

niekuomet fiepaderyš?!
■’Ne.' mamvt; aš to mtakad fe • - J* I i .

nėdaiysiu.’ T -j ' ’Tji... i ■
— Bet kodėl -gi' tu savė dra u- 

go/nėsuląfei .nuo tokionegra
žaus, darbo? "

— Aš, mamytį ’negalėjau, aš 
turėjau stipriai kalina -už gal
vos laikytų kad'jis nepabėgtu.

Laiškais Susitvarkė

Mokytoja: —.Vaikeli, kodėl 
. vakar nebuvai mokykloje?

Mokinvs: — Pas mus namuo-

■* i* =
"Vienodoj:

į ' '■ Jis Jau'Pripratęs

: Ar nekrista, fed -Rapolas .
veiė savo mtriisios žmonos sese-

Irfeį. '^^kėisto? Jam fes. 
ir^žiąu 'vą^<^ažtnti . uošvę. Anę - 

. šfos pėTpenkius metus' jau gerai j 
.priprato — nebus jokio naujo i 

vąfgo. A- '■ J

tar.Be abejo. Aš net patariu 
paskolinti, i ' , -

^Bet .kodėl tu patari?
! Nes jeigu Ui nepaskclin^į 

tai jis- ateis pjųigij ’

— Aš .oaugiau laiKO jį>raleiUau 
mcMyKiūse per 10 jjel ixa- 

į ^įmanau inaziau negu ui, leve,
— tairė Alaikjfe

— Visa -neda, -kad tu
iu.se "leidi iaiKa’\.Jeigu cu nro- 
Ky&lojie įBOKiHtuHi^s^ lai Luu-e-! 
imu zuivti -uau^iau n<^ju as zi- 
na u,> bet tu Uezmai, lau pamerkė, ’ 
<Kad naaišKiiičiau — atsake lė-

AUas faktas, kad 
žinoti, ■

.1 .tas moucso knygose nepasaiKyla, ; 
tu tai aiągateja'i žinoti, Jeigu tu ' 
būtum -anostęsis iš .gyvenimo tai 
tu imtum žinojęs, Kad sukti po- . 
EtiKai nenori, kad žmonės ži-’ 
notų apie stiKtus jų darbus. Jie

i pa^ys apie tuos doku- 
nežinoti ir viską

Ūmų laurų žinioje? —pakaušė ; 
iuaikis. . _, 1

— Kasp jis nezmos? Jis žino- j 
jo., jis tolėjo ipasiraoytti čekį 
.tacjiihaiaiie pasaiimy tam karo 
krmnnaiistų arenyvui. ir tų ar- 
chy v.ų IvariKusiems tarnauto- 
•jfcji- Jis žinojo, r^an archyvas 
■yra Jungtinių 'pautų zmioje, bet 
lipte jis .nieko neno- Į

vas.. — As HK>Ky»4oje ne -vienos į rėjo žinou.
anenos ueauvau. psl aš kastueii' -v\ icr<meinias nenorėjo 
iHOKiaitai.

- kaifes tave moko?"
— Alane kasdien moKO gy've* 

nknas. -'i u taip pat turi Kasmen 
ItatKylis wuyKOje. len gėri mo
kytojai tau piisaKys Kati priva
lai mokytis Kiekvieną meną 1110- stengtasi 
kyKioje ir gyvenime. Jeigu tu ; mentus nieko 
moKy^-loje tiKtai laiKą le151, tai • narė, 'kad kiti nežinotų Wald- 
tu btreiKalingai eisi į moKyKlą. ' beimąs žųąoji^ ką j išdarė karo 
Tu privalai kasiliėn moaytis mo-vji 
kyiKioje. o kai mokyKla baigės, 
tai kasdien privarai mokytis iš , 
.gyvenimo. Kai baigsi moKyKlą

votne iš mamytės mažą sesutę

—-Apie Jcą kalba vyrai, kai 
jie vieni tarpusavy pasilieka?

— Apie tą patį, apie ką ir mo
terys/ r ‘ \. * ■

— G iri begėdžiai!!
tėvelis jau du metai gyvena Aust
ralijoje '

Mokinys:' — Taip, bet tėvelis 
labai dažnai laiškus parašo-

.5«C *

Povestuvinė Kelionė Ir Kelias | 
j ' Atgal

Norėjau, žinai, padaryti poves- 
ivinę kelionę laivu, bet bijojau 
jūrų ligos.

Ką tu kalbi? — meilė visas li
gas išgydė, jų tarpe ir jūros, li
gą-

— Taip, aš žinau. Į vieną pu
sę bus, aišku, viskas tvarkoj. 
Bet. sugrįžtant, juk reikės sirgti.

Mandagumas

Nepatenkintas taksi 
j jo mašiną apleidžiančiai 
vei tarė: — Tiktai kvoteris tip-j
su dabar, tai stačiai, žmogaus 

/žeidimas. ;
\ — Argi jau taip ištikrųjų?

šoferis, 
kelei-

Atvirai Pasakė

— Kiti vyrai savo žmonas iš'
kelia iki dėbėsų, o tu ir to ne.—,Tai kiek gi aš turėčiau duoti? 
.gali padaryti! — sako susijaudi
nusi žmona savo vyrui. y . I

— Brangioji mano, aš tai mie-j keleivė,
lai padaryčiau, jei būčiau tikras'' nedrįsčiau pakartotinai 
kad tu amžinai -tuose debesyse\įžeisti.
pasiliksi — kukliai atsako vyras.

— Mažiausiai dar kvoterį-..
— ’.Gerasai žmogau, — atsakė

— patikėkite man: aš 
tamstą

Rimtas Patarrnas

— Kaip manai. ar aš galiu Ka- 
Eimieriui paskolinti >00 doleriu'1

Didelis Iš-radė jas

— At>ipr0au, ką veikia tams
tos vyras9 *;•' -

— O. jis yra didelis išradėjas!
— Gal galėčiau žinoti, ką jis 

išrado?'
— Kas vakarą vėlai grįždamas.

ji> išranda nar.ją pasivėlavimo kvailai
priežastį. dolerių.

Tiesos Pasakymas
v

Būk taip geras, paskolink
1 't; man 10 dolerių.

1 —\ Matai, brangus drauge,
kad į\naane atvirai kalbėtum. tai 
gal ir paskolinčiau.

— O kaip turiu kalbėti?
— Regėjo sakyti, buk taip 

” \. paskolink man dešimt
t \

.me#u-: - Jis >bu»VQrtaskilas poitikas. 
Jis inonrėjo, -kari kiti žinotų, tai, 
jis melavo kaip daugelis politi
kų .meluoja, Knygose įto nerasi 

tai kasdien turi mokytis is gyve- ' bet gyvenimas mus visus kas- 
n-mv) įsidek tai į galvą. , dien moko. Iš gyvenimo reikią

— U kaip iš gyvenime mo- ( mokytis. Reškia atminti, kad 
Kytis? . l ' -melas turi labai trumpas kojas.

.—Iš gy-vammo lengviau, mo- I Jis gali greitai lėkti, bet teisybė 
■kytis, negu iš Knygų. Knygoje , už ji graibesnė.
ne viskas surašyta, o gyvenime j 
niekas neįrašyta.Kesmasyta amt 
popieriaus, bet sudėta preš tavo 
aKis; žiūrėk ir mokykis.

— O kas tau dabai' rūpėjo, 
tai tu nepasakai, bet nutarei 
kreiptis .į mar^e? Bet jeigu tu 
nepasakysi, tai aš nežinosiu, kas 
tau neduoda ramybės.

—Aš noriu žinoti, kodėl žmo 
nes bėk daug triukšmo kelia uei 
to Wakiheimo. Jis juk buvęs iš-

Į .tisą dešimt mėtų Jungtinių Tau- j
v tų sekretorius.* Jis gyveno ir dir

bo New Yorke Jungtinėse Tauto j 
se, pačiame miesto centre. Jis į 
galėjo atvažiuoti į New Yoiką ir 
išvažiuoti, kada ‘Uk jis norėjo ir 
jam reikėjo. Niekas jam nie-

; ko nesakė ir -niekas j am nieko Į
K

Ji apibėga ■ ap
iak ui pasaulį greičiau ir visiką 
Įmonėms .pasakoja..

Praeitą pirmadieną prancūzai 
iaskebė, kad Wald beimąs mela

vo. Iš vokiečių kariuomenės jis 
šilojo ne 1941 mietais, bet 1943 
melų ]Kt.baigoje. Prancūzai pas- 
ą'ju>ė dokumentus. Knygos ir 
.noxykkis daug pasako, bet jus 
uepasaKO visko, o tgv*venanas 
viską pasako. Mokykloje reikia 
mokytis iš knygų, o apie-gy
venimą reikia mokvtis iš laik- 
risčių. Reikia niekad neužmirš- 
,i mudviejų pasikabėjimą, 
m^s vienas kitam sakysime 
■5^

tei-

Nėra
Nereik galuotas, vilkt’ ir neš 
Gali’ stovėti lig šviesos, 
Nėra ratukų, nei ką^Vežt’.

ten duonos, nei mėsos,

Arbūzus -veža Utraukniai, ..

Tat^a^ūs Kren^aus 
“Tirščių” kūnan< įsileis.'1' -

^Klausykit, draugės ir draugai, 
_ • Tikrai baisu | čia naštą viįkt^šy;: 
| -Perdaug privalgius; negeriu, ’ L ‘
- - / reikia sirgti. Mat, koki laiką

Tad dui Rosėjon, 
Pelengvins naštą 
Sveiki jūs' būsit
Sudžius jums sunkūs-, i lašiniai.

• Jus , mjsit - Kremliaus trupiniais.,
O- mes m liksim vilkt’ ir nešt’, 
■Sunkiais I galuotais kroviniais

. "Visokio maisto tempt’ ir vežt’.

Pasveifeit .prote.
Suprasit,- kas

Gailėtis, verkti

jus visi, 
jums tenai.

y jausmuose, 
jums neaišku 
sapnuose, 

bus vėlu.

A

siaus .diskusijų per radio apie 
tai ar yra '“čyšcius” ar ne.

Vienas tikrino, jog už -mežes-. 
nes nuodėmes tDievas pasiunčia, 
atpakiftavcti j ‘‘čysčių”, kitas ti 
k rino, jog danguje niekas tokių

Perkūnas

' P^re;tą penktadienį aš klau- knygvedžių nelaiko.ų^sielcs te- 
rorizavimu neužsSma.

Man gi atrodo, jog visos pek
liškų bausmių istargos^apo per
keltos į; diktatoriškas šalis ir ten 
jos tebera ’

■I

xiraude.
— l ai kodėl dabar ieško?
— Dabar reikalai pasikeitė. • 

Dabar Wadfieimas, pabuvęs] 
J anglinių 
panoro 
dentu. 
triją^ta 

ciais, o 
■datas,

Wadheinias,
Tanių sekretorium, j 

pabūti iAusitrijos prezi-j 
Kada naciai užėmė Aus- 
\\ akdieunas nor&iamias- 

i <^iVO tėv-a,nuėjo su n»a- i 
siKiakieniokratų kandi-! 

norėdamas isgeifeeti sa- 
tėvą nuėjo fcovoli prieš na- ■ 

\\ atdrr?mo tėyas Wv<j iš-' 
ks kalėjimo, o sočiaIdc-1 

tėvas buvo nukankin.i nok ra t

t ei & 
beimąs, nuėjęs su na- 
o mačius pamėgo
is airbo, oct dabar, kau
lam | Austrijos Drezi- 
>^kilo viėauWK*n, kad vie 

prieš JU“ 
atitras dirbo su naciais, 

cekaiui viewuuian ir de- 
ai, o tie dokumentai 
biykū nemaicmūs.
rgi WaMheun nežinojo, 

kad tie doku meti tai buvo Jimg-

baigė tėvas.

t»et pageidavimus — kaip mažus 
vaikus. Ne viską duok, ko jie Įsi- 
pcidžia.

Moteris vi a karo-r iktas man A 1
Juo.labiau nuteisti nuo

iju savybių, juo dai’osi iikai-
ui n r cxnė.

• Kai žmcna pradeda žino 
s darosi už savo n.-jnų. ta> v 
pradeda nebežinoti, kas dcd

* m ienos

t



KANTRI PIASECKA LAIMĖJO >300 MĮtltONŲ * ‘ 
i; į . DOLERIŲ

New Yorke ^yĮvįnio ir dirbo J.į Ji net nieko nežinojusi apie tes- 
Seyyard Johnson, kuris waiifova- 
\ j milžiniškai Jolmson At John 
son vaistų gaminimo' bendrovei. 
Pusbrolis mirė 1983 m. geguąės 
mčnež eidamas X7-tus metus. '

lis buvo vu.'.ęs 3 žmonas. Pa- 
skutiniejj žn>na vadinosi ponia 
Barbara Piasejka Johnson. Da- 
baęijiaiu m tu ji yra 4p inetųj

VaistiprAas 1 . Se.vvard > turėjo 
$500 milijonų sertės turto.Prieš 
6 in-lus jis parašė testamentu 
k: .lame išdėstė, kaip tas jo ūži 
dirbtas turtas turės būti paskir-

paraŠytas Įstatymus žinančio 
žm'dgaus gerai apgalvotas.

Turtuoliui Seward mirus,, tes- 
tamjtntas nuėjo Į teismą. /I^eis- 
mes tęsėsi ištisus 1 mėnesius. 
Teisinas apklausinėje šimtą liū- 
dininkų. Prisiekusieji teisėjai pri 
pažinę testamentą galiojančiu. 
Testamjento autorius paskyrė 
$160 milijono; mokslo įstaigoms, 
kad jos galėtų, vesti, mokslinius 
tyrmiėjinsus' ir vystams, o visą 
likusią sumą jos paskyrė našlei 
Barbarai Piasedkai.

Teismo pirmininkas pavedė 
abiem pusėm tartis dėl tolimes
nio turto.' paskrstymo. Teismo 
pradžioje advokatai reikalavd 
kad. testamentas būtų nepripa
žintas. Barbara Piasecka pradė
ję. i'tarnauti- Seward ••namuose, 
kaip'tarnaitė; o vėliau ji tapo 
kambarine.: Nfims antrajai žmo
nai.', ’ Seward vedė Barbara. Ad- 
vokatm įrodinėjo,’ kad ji sp senu 
ir sergančiu vyru pradėjo Nukau
tiesiem bž®ti.. Jeigiu jos tnekau- 
sytiavp . .tai jį apibardavo.- Ji bar- 
davOj kaip kirstukas' ’(žvėrelis, 
kuris kanda-ir .tuo. rpaciu., meto 
smarkiai cypia); Ji labai ;smatl

tamemą. Jis tiktai juokomis jai 
priminęs, kad jos nenuskriau
si ąs. 'i ;, j H

Visą savaitę šeimos nariai ir 
žmona? šu advokatais svarstė 
ir negaėjo susitarti, piktai praei
to ^ekmailienio rytą jie maždąug 
aptarė' pagrindinius reikalus. 
Svarstė visą sekmadieni dieną ir 
naktį. Darbą pabaigė pirmadie
nio rytą 11:00 vai.

Iš žmonai paliktų $350 .mili
jonų pirmpn eilėn privalo ; su
mokėti $80 pi iii jonų mokesčių • 
valstijai.Besisukinėjacitieji vaisti 
jos mokesčių agentai priskaičia
vo dar apie $20 miijonų už vi
sokius mokesčius.

Be to testamente buvo paša- j

Kalifornijos pakraščiuose

baltijo okupacija ifkejta. Krante, nuo Palangos iki SvC4»
Gi “Akiračiai” š. m. kovo mė- tosios upės, buvo ginama ii sad- 

i nėšio numeryje išspausdino V.
I čiuprinsko rąstelį tas detnopst- 

racijas nuvertinantį, pavadinan-
{ tj tik pasivažinėjimais, “kur, be
! samdytų korespondcnttp niekas
' nieko rimto ten dąugiau nematė,
tik pablogino kelionės Į okupuo
tą Lietuvą”. To pat, Ciūprinskp

j ilgesnį raistą esąs isfepausdinęs ..viena žymesnių šventovių. Nega-
I Liet, bendruomenę^ organas lėdami prasiveržti pro žemaičių 
“Pasaulio lietuvis’’, ketvirtam
numeryje. . : r . I prendė apsupti Žemaitiją, Įstei-

Pažymėjo paskaitininkas, jog giant kitą ordiną toliau į šiąų- 
■ čiuprinsko raštuose- es&rhą rrtelo. rę, prie dabartinės Rygos. Tai 
Jokiam' korespondentui nebuvo buvo Liv’ęnijos ordino pradžia, 
mokama, jie nebuvo samdomi, Tą įvykiun^'Žemaitija buvę 

.i bet patys laivu kelionę ųžsimo- pupląma >š dviejų pusių, tačiau 
i kėjo. Tokių melų spausdinimas progreso nepadaryta, kryžiuos

gojamą pur porą Šimtu melų. 
Kovos prisidėjo kaip tik k£jL- 
žiupčiai užėmė Klaipėdą jr įmS- 
dėjo veržtis į šiaurę

’ Žėmaičia:, ‘ nenorėdami susi
laukti prūsų likimo, atkakliai gy 
pė kiekvieną savo (ėmęs pė<Įg, 
ypatipgni palangė, kurioje buvo

užtvarą, kryžiuočių vadai nus-

ris visą turtą palieka tarnai
tei.: ' ' m

. Barbara Piasecka. labai ramiai

sanidytis advokatus, bet advoka 
taams tuies mokėti žmona. Tai 
ja® susidaro apie $10 milijonų 
suma.Byla tęsėsi 4 mėnesius' ad
vokatai'; neužmiršta valandų. už- 
rašyti. Jięms reikia užrašyti ar 
jie teisinti kalba, arba teismo : 
koridoriuose slankioja.

Testamento’ vykdytoja Nina 
Zdgat turėjo ganyti' $8 milijonus, 
bet kai visą apskaičiavo, tai ji te 
gaus piktai $Ė8 milijonų dole
rių. ;

Piaseicka -turėjo kviesti apie 
36 Ii ūdininkuSj-kurio Įrodė; kad 
jiedu ptiskutiniu metu lajjai gra
žiai gyweno. ' Niekad nebuvo 
jokių barnių ir (kolidj imu.

; Teįsmfe Barbara Piasecka rei- 
kaalvo^ kad butų -vykdomas pa
grindinis'" principas, žmogaus te-

‘ štąn^Įtas; privalo būti yykdo- 
mas.
' ■ f. ■

' O kar- teilsmas gerokai apkar- 
: pė josios:.pankĮmą, tai ji pareiš
kė: —- Ramybė' yra geriausias 
jĮrincipas^Ji>nfekd kito nenorin- 
tįj,; kadj galėtų ratiniai baigti gy-

KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA.

■•VkE'pripažįsta. kad ji esanti 
-.1Jto^.^;toabe!risr<fcbor slau-

švari, tvarkinga ir m'ahdagi. Jis 
ją pažino, kai ji namuose gy
veno, dirbo ir ligoni prižiūrėjo. 
Jeigu; būtų josios -nepažinęs . -tai 
nebūtu jdf 'vėdęš. ' Ji niekad nie-

I ‘ *’4- V k -to * * . / L _

labai kantri
gė, prižrūįeijp ir 'palaidoja savo

žiai ba^ti.savo.xfiemas. Ji buto, 
norėjusi pasivažinėti,, po pasaulį

PO TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO
Gegužės 24 ir 25'd. į Los An- šeimą trumpa delegatų pasveiki- 

geles buvo suvažiavę Amerikos nimo kalbą pradėjo L. A. sky- 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sky-j riaus pirmininkė Rūta Šakienė 
rių atstovai arba delegatai dvi- 
metiniam organizacijos seimui- 
Tai ne pirma organizacija, kuri 
susigundė j Los Angeles, toli nuo 
didžiųjų kolonijų, seimą sukvies 
ti.; .Prieš-keletą metų čia buvo 
Vliko seimas, pernai Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos na 
riai čia buvo suvažiavę. - 

. * v*Pasitaiko lietuviu spaudoje ži
nių, kad kai kurios organizacijos 
viename ar kitame mieste posė- . 
džiauj a • ištaiki ngose svetimtau
čių viešbučių salėse, tuo lengva 
ranka lietuvių dolerį išleisda
mos. Tautinės s-gos seimo dviejų 
dienų programa'"buvo atlikta lie
tuvių buveinėse-ar įstaigose: poų. 
sėdžiai- Tautiniuose.-’ namuose, 
■koncertas ir banketas Šv-. Kazi
miero parapijos-' salėje, pamaldos 
.Šv. Kažimierę .parapijos bažny
čioje.- ’ . • -I.; P •. , ' -P. r -įįį
■; ..Gegužės. 24 d. Tautinės š-gos ilgesnes sveikinimo kalbas. Gen.

■j^drittn'ęĮ:nuo 
n©- skirti, -švedas’TJei Laivai,'' 

gyveno' ir riėnūš antrą mylėjo, metais^ .\ , . ■ .-7,' "i - - '
pasalŠojo,. kaip, jfedu ;igra£ldT su-

t ,c- * • " 7 ’ - *- * - ; ’z * ’ : ~ ’.'

SRANGIOS, vertingos knygos

I. Raukflo, dt. Kazld Griniau*, taip pat K. Matoaeriflati* fr .T 
Zeuan* straipsniai , bei rtodfjog, ’ffiufftruotoe nuotra-ukoml* I

< DAINŲ UĖN’TSŠ LAUKUOSE, poetės, nlytojot S

hwtef bd jų Istoriją Ir efgą. Įdomi skaityti Ir uedairraojaa 
tiems, gėrintis autorės puikiu ftūiuml Ir surinktais duomesimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja H

> VIENKO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
tiF fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aanė 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skiranėHaia. Ta 20d puslapių knyr

įdomiai faraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalu k t 
Labguvos apskričių duomenimis Apvalymai įdomia idekrksaz 
Beturiu!. Leidinys fllustruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžlų pavsdinimalatr jų vertiniai | vokiečių kalbų. EaS*' 
MuAnfoj* 13S puri knygoje yra Rytprfirfų lamAkplt. Kato* W

> M LAUKIS LIMA, niytojo* PetronėUs OriafritL- stF 
mlnhnal Ir mintys apl* asmenis ir rietas nsprft Lietuvoje Ir ptr 
maišiais bolierikų okupacijos metais. Knyga turi S4 puslapiai 
bet kainuoja tik R. :

V JULIUS JANONIS, poetas tr reyoHudonlertus, nesirprw 
bu ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime Ir poHtikojri tik » 
farglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir pos 
Mjų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju uf žmogaus talsa« 
Knyga y~a (fidello formato, 366 puslapių, kainuoja

3.

5.

0.

• aniems laikraščiams garbėsnęda- ęįai bandę susijungti ■ ,užimant
. ro. • j "‘‘-i ”1
* to >. • ■*

| J. Jurkūnas panagrinėję Jr. Lie-
' tuvos krikštę jubui^.ąus. . rėpia
■ mūsų spaudoje buvusius nuomom 

nių pareiškimus; ątrąipsnhjs, iš-

•* * i V t * . • , . - < *

Palangos - švrntO'iū^iuožą. Kų- 
p ‘ vos tęsėsi ^ę palioyo?. Negalėda- 

inrįvefei žėmaięlą;priešai grie
bdavosi ilipipniatįjps ir kartais 
išsiderėdayo iš Didžiųjų Kūpi’ 

spausdintus; įvairiuose laikraš-‘
- čiuose palietė OSI veikli ^dąvp ^ Vilniaus debetas 

'• brėždamas, jog prięš ja reikią Of- -P^-1 ryziuO^iams >
- ganizuotesnės veiklos: : Grygai numesdavo ?l į šalj ir
’ tautinės sąjungos .priob|ej^as]ieS'.-•^V°s'- nuo ne

damas, nagrinėjo Skaudos ręika- . ?veC1’;' . • .lūs po pasisekuriuBw W<iaito Mjl^ųs p^pr.ešmĮ- 
vajaus ir kt. Dei^vęfe’pių ne$ąny 1\jn.1’1.0'. °r*l\

-- .. , taikos esą reik^fųga. ^įgirto rn
nolo. Paštu gauti sveikinimai is- > W aplamdė ir
pausdinti programoj, seime per- sa^^->r^i. būtųjįigj/^^H ^^^^

į konsulas A. Simutis savo žody
je be linkėjimų gerai seimavoti, 
palietė ir Lietuvos krikšto su
kaktuves. kėlė klausimą, kodėl 
po Šv. Kazimiero nebėra lietuvių 
šventųjų, kodėl neturime kardi

Pirmininkavimą perleido sąjun
gos pirmininkui dr. L. Kriauče- 
liūnui. Po Įžanginio žodžio jis 

■ pakvietė i garbės prezidiumą: 
Lietuvos gen. konsulą A. Simu- 
tį, Liet. gen. konsulą V. Čeka
nauską, Vliko pirmininką dr. K. 
Eobeli, prel. J. Kučingi, Vilties

skaitytos tik sveikintojų pavar- t0^*jjadtteismuošė;ėsahęįos 
n/ln y?+- U-11 t»i rxe Z>-rCT51 T11— ' ‘ . - p,i- būtų niitra^KtošzY / \ _

J (Bus daugiau) " ^
dės ir pridedant, kurios organi
zacijos tai reprezentantas. X'

*
J. JURKŪNO PASKAITA j KAIp- LIETUVIAI -GYNĖ-PA-..

Programoje buvo įrašyta, jog’ LANGĄ NUO KRYŽIUOČIŲ 
Vytautas Meškauskas, Dirvos;
bendradarbis, dabar Floridoje ^y . , , 'Kryiiuočių- Or^ąmi^ to '•

PalygitĮainai ; siaurą,įjįlp4
. Deja, prelegentas neatskri-'

to : toj Ltolto- ~ Ii. t1-0’ sąjungos pirmininkas Kriau-
A. skyriaus pirmininkę R. Sakie-! čeliūnas pranešė, jog Meškaus

draugijos pirmininką dr. D. De- I venas, skaitys paskaitą: 
gėsj, Dirvos redaktorių V. Ged- tautinė politika ir Lietuvos 
gaudą, neolituanų centro valdy- la . _ . _ _. _
bos pirmininką V. Mažeiką ir L.

nę. Amerikos ir Lietuvos him
nus giedojo solistė J. Čekanaus- 
.kienė, akompanavo pianistė R. 
■Apoikytė. Invokaciją perskaitė 
prel. J. Kučingis. Pagerbiant mi 
rusins perskaitytos jų pavardės 
•per' paskutinius dvejus metus 
mirė 29 nariai.

.Garbės prezidiume nariai vie-

• EOFKSHNGĄJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
ūto DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

’ relieves the maior source of 
arthritis pain Tylenol can t touch.

Tylenol works on minor arthritis^pain. 
but does nothing tor inflammation. 
Taken regularly, Bayer works on pain 
end inflammation giving fast, 
effective relief. k *< ,- - i f

Bayer. The wonder drug that works wonders?
G«od ar*S r>ac-w lor*’ dueesesrst b par tC dcya ctx^LUs a ph vnoan JrifMtScWy.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

ProL Vadovo BiriHJko®, SENĖJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalie 208 pri---------------------------

no.oo

F6.00
J6.00

į v'jQ ,f tu ri^tų grumtynėse įš&o luRnf- 
įcgąL S. . J

Jirtąi Su Irgi Sutinka.;

Atsisėdęs prie baro, v i epas
yyra$-aišįęįna kitam. ?
. .‘AlSiaa^'-.žiįiona yra pątj pyi- 

pasaulyje juo* 
ne vien mano 
bet ir jipąi pati

Miko Šūeikio, LIUCIJA proza. 178 psL------------- -

Janinos NsrBnės, TRYS IR V LENA. AtsiminimaL 172 pel.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRŲOŽAL 176 psl-------------------------------

K5.00

Ž5.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hxtoted St., Chloigo, UI. 60606
kito čekį Ir pritikta riešų dokrf perriuntkso fAleJdotPi.

ką nesveikata, kad ir nelabai pa-j 
vojingą, ištiko, jis spėjęs pas-j 
kaitos tekstą išsiųsti, būsianti' 
perskaityta vėliau, gi J. Juikūną 
pakvietė paskaitai, kuri buvo' nu; 
matyta popietiniame darbo posė-^ 
dyie' . . . _ !

“ALT s-?os siu dienu lietuvis- ] 
kuose politiniuose vingiuose”, ■ 
'taip Jurkūnas pavadinęs paskaitą. 
įžangoje prelegentas pastebėjo,’ 
jog šiais laikais,, tiesą viešumon 
kelti kartais net pavojinga, gali
ma susilaukti įvairiu pravardžia
vimų, kaip dažnai pas^aįsto 
ma vienybės ardytojo pirito- 
kiais Įžeidinėjimo “titulaisJVTau- 
tinės sąjungos pagrinlinis diks-J 
las — kultūrinė ir politinė veik- 
la. Iš politinės hętūvių veiklos 
pavyzdžiu paėmė praeitais įne-• 
tais Kopenhagoje ir Suomijoje . 
buvusiais pabaltiečių demonstra
cijas, kurios plačiai feuropos ir ki 
tos spaudos buvo aprašytos, Pa-

SUSIVIENIJIMAS y
• yra ■• seniausi*. .''didžiausia tfu i

arganizacija, - -lietuviams
SLA — atlieka kuUKiriniua daŽ 

T;-dSrtws dirtia. G toto ?'
SLA Išmokėjo. daugS^kai^ ĄŽT^NIS 2>9LlJOW&"doleri

: - apdraųifa sav^-to ■ vį -•>*£»{ ?->•.- - "
■guA — apdraudžia plgbtu^omis iainomls. . SLA-neieško 5®i

• ’ ? . nariam-patiūų®iįi'-;ti^*5^fitaoe■■ ptgfftuta,/
T Z Kiekvienai Iktžrtrifrį nefc'rtj: <&W«'•«■&.>•

■ ŠuifiezIZ—f-
. • " ' tv^r ’ * i ,L» ? tol'*1.* į-.j w~/ * -■. -

SLA — aDdraudfi-a ir -Tiupomlje: kšdraud*--—■?’ Endoyseai

SLAtoiajkiž 1 žįsdi
-■ tos?
SA *- Jmopą yferisose- .'ttžttrdr/križmtiose, 
■;• r ; < Kr^fatės -'1-Aavė;WyWė«--

5&WR
Jrateiziltįž

,TTto'. V,.r> ■*£\'~

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA
700 poaiapiq knygų, tnrion »u3ijo *^4, 

Bet kur, bet kuria kalba buvo paraŽyta apie Lietuvį, 
Ir HetuviĘ kalb^. Jis mokės! kartu su kuto Jiuzfzr: 7!*?* M. 
Būga pas geriausius Šimtmečio praduos kalbininkus, padart

kalb< HečianSaa Ištraukas, paruoši «k*M vartimua 
ir patarė mums toliau studijuoti-

lietuvių
llLHII

'l’UUH

Kalaa KJril ytrMfri taiUs

F V,- -

BOK B.
W X o 11 S R D if

3>lBle3 Bt, CD
, .’ .y. . • ■ .■ - *

P — N*aJie3Diot: Cbdfostfcb, 5, Dl* June 4.
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susisiekimas tarp Hondūro ir Guatemalos. >
Iki šio «neti> iš Nika raguos sandinistai priveėdavo

į Hondūrą geroką dalinį vokiečių, kilusių iš Rytų Vokie-
• rijos arba iš įvairių fronto vietų prisiuntusius į Rytų 
| Vokietiją, o ^keliaudavo į Nicaragua. Savo laiku šiau- 
| rėš Salvadore būdavo vokečių, italų ir prancūzų dali- 
i mai. Visiems vadovavo patyrę Kubos partizanai, kurie
• jau yra buvę keliose Čado Afrikos vietose.Jie kalba ispa- I
paniškai, gali susikalbėti su Salvadoro ūkininkais, ku-

M ©f 1, įTOC

other USA tocaliues $40.00 per year, 
$22.00 per six mantas, $12.00 per 
_iree months. Canada $45.00 per year; 
-taer countries $43-00 ner year.

Disnrašcio kMnoK

vienam mėnesiui .
Kitose JAV vietose:

nenam menesns.

Kanadoje
metanu __
pusei metu

Užsieniuoi

metama __
pusei

riuos kalbina prisidėti prie partizanų. O jeigu jie ne- 
surinka, tai pakviečia vokiečių ir įsako sušaudyti.

$40.00 i
jgz-oo i Neįmanoma buvo susitarti su atsiųstais partiza-1

$aoo nais„ kai Salvadore buvo prezidento rinkimai. Partiza- 
; nai užpuldavo rinkimo centrus, naikino suvežtas būdas, 
i degino rinkimines dėžes, bet kai prezidentu buvo iš- •

$24.00 rinktas krikščionis demokratas Jose Napoleon Duarte, 
'. ir jis asmeniškai nuvyko į susitarimo vietą,, tai atskri-

y~-į*Į nepavyko susitarti. Partizanai žino, kad laisvais ir de-
mokratišksis rinkimais jie nieko nelaimės. Jiems aišku,

— Prancūzų paskirta parla-i Kuart AValdheim tarnavo vokie- 
mento komisija nustatė,, kadį ėių karkiomenėje iki 1944 me

re vykstančios kovos ir žudynės. Bet jis"taip pat žino, 
kad vadinamos ‘‘marksistinės grupės”, valdančiai svar

ių. . ! ■ -
z I

..— Prezidentas prašo kongresą 
•nesumažinti gynybos reikalams 
•prašomų -sumų.-

Vė, 1739 kad gyventojų dauguma yra priešinga svetimos valsty-
i bės ginkluotoms gaujoms.

11 Negalėdami įtikinti prez. Duartės, jie buvo pagro- 
Pimgus reikia siųsti pašto Momj • bę jo dukterį, tikėdamiesi palaužti jo užsispyrimą, bet 
rderiu karta aujūuiyam. i partizanų pastangos nepadėjo. Jie leido dukrai 

pasimatyti su tėvu, o pastaroji pabėgo. Pas partizanus 
ji nebegrįžo. Ji atvyko į Ameriką su tėvu ir papasakojo 
pačiam prezidentui apie Salvadore veikiančius parti-

irt i

$45.00 / IL 60608. Telei. 421-8100.
$24.00
$15.00
$5.00

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išsMyrui

TEKS IŠSPRĘSTI SALVADORO TAIKOS 
KLAUSIMĄ

zanus. Jie priklauso įvairioms tautoms, bet rusai viską 
tvarko.

Uždarius Hondūro ir Guatemalos sienas, ir prez.

Salvadoro prez. Jose Napoleon Duartė yra pasiry
žęs baigti kovas su partizanais, atsiųstais iš Nikara- 
i guos ir pasiryžusiais primesti Salvadorui “sovietinę 
' santvarka”. ”

Kovos prasidėjo prieš 6 metus, bet iki šio meto ne-
- baigtis. Buvo šaukiami įvairūs, posėdžiai, svar- 
-j stauk įvairūs ps^įūlymjaį Jįęt^ki.jšidį ^metot .nieko konk-
* retaųs neišėjo. Po pasitafimų vėl buvo sprogdinami til- 
Z tai ir elektros stotys.

Per tuos paskutinius 6 metus jau žuvo 80,000 Salva-
* doro gyventojų.
»

Prez. Duartė praeitą sekmadienį padarė dar porą 
“ nuolaidų ir paprašė, kad atsiųstų savo atstovus tolimes 
~ niems pasitarimams. Yra pagrindo manyti, kad šį kartą
- Nicaraguos ginkluojami ir maitinami partizanai įsistip

rinę keliose Salvadoro pašlaitėse, atsiųs savo atstovus 
prezidento nurodyton vieton. Jie gali tą padaryti, nes 
Hondūro ir Guatemalos pasienio sargai nepraleidžia gin-, 
kluotų gaujų į Salvadorą. Pirmutinėm dviem savaitėm 
Hondūro pasienio sargai sustabdė per pašlaites ban
džiusius prasiveržti partizanus. Hondūro pasienio sar
gai nutaikė pradėjusiems žygiuoti partizanams ir sky
nė vieną po kito, kai išlindo iš Nicaraguos teritorijos ir 
bandė prieiti kitoj pašlaitėj, jau pramintą taką. Žuvus 
keliems partizanams, pašlaitėje liko nešama amunicija 
ir konservuotas maistas.

Savo laiku partizanai plėšikavo. Jie atimdavo ir 
nešamą maistą ir ginklus.

Hondūro pasienio sargai, aprūpinti moderniškais 
Amerikos ginklais, .sustabdė kelias prasiveržti norėjų-, 
sias grupes. Guatemalos karo vadovybė tap pat nutarė 
saugoti pasienio takus, kad komunistai negalėtų iš 
Hondūro persikelti į Guatemala- o iš ten jau pasukti 
Salvadoro vakarų pusėn. Atrodo, kad daug padeda

Duratei padarius kelias nuolaidas, yra pagrindo many
ti, kad partizanai sutiks tartis. Ar jie susitars, tai ki
tas klausimas. ■ . .

Manoma, kad įtakos darys į Nicaraguoj veikian
čius sandinistus prez. Reagano pasiųsti Amerikos lakū
nai sunaikinę paties Chadafio centrą Tripolyje .ir Ben- 
gazi srityje išgriautus įsakymams perduoti cen
trus.. - ’

Nicaraguos prezidentas D. Servates Seviedra ži
no, kad be sovietų pagalbos jis nieko negali padaryti. 
Jam taip aišku ir su sovietų parama jis nepajėgs pasi
priešinti Amerikos aviacijai ir karo laivams, bet jis la
viruoja, stengdamasis sudaryti nepriklausomą ir sava
rankišką valdytoją. Jis yra priverstas daryti kelias nuo
laidas, kol gaus .atsakymą iš Kremliaus.: Jis jaučia, kad 
krašto gyventojams jau įgriso tarpusavės kovos.

Prez. Duartė parode nepaprastai didelės drąsos, 
kai jis, laimėjęs rinkimus, pasiūlė asmeniškai susitikti 
su maišto vadais ir tartis apie tarpusavę kovą, pasi
remiant demokratiniais principais. Jis nurodė Jungti
nes A. Valstybes, kurioje visos politinės grupės daly
vauja politinėje kovoje, laisva spauda ir žodžiu įtikinė
ja klausytojus apie savo planus ir užsimojimus ir eina 
į rinkimus. Išrinktas prez. Duartė pasiūlė leisti jiems 
laisvai spausdinti savo laikraščius., nagrinėti kylančias 
problemas ir leisti krašte gyventojų daugumai spręsti. 
Šiais klausimais buvo vedamos trumpos diskusijos, bet 
susitarti nepavyko, nes paaiškėjo, kad kovotojų eiles 
sudaro įvairių politinių grupių atstovai.

Prez. Duartė visą laiką palaikė ryšius ne vien su 
kubiečiais, kurie spręsdavo kovos klausimus, bet ir tar
pusavinės vadovybės reikalus. Šį kartą prez. Duartė 
taip pat išsikalbėjo su atskirų grupių įtakingiausiais 
žmonėmis ir patyrė, kad daugumai jau įgriso Salvado-

biausias dalykas — ginklus, nėra patenkintos Duar
tės padarytomis nuolaidomis, jos nori prieš metus 
įtektų reikalavimų Bet prez. Duartė visdėlto ryžosi 
susitikti, nes jis tikisi gerokai apardyti dabar kovotojų 
tarpe esančią vienybę. Jeigu jam pavyktųjatitraukti da
lį kovotojų, tai tada krašte būtų daug ramiau.

Duarte yra gerai infomuotas, kad Hondūro ir Gua
temalos pasienio sargai nepraleidžia iš Nicaraguos 
siunčiamų ginklų, maisto ir žmonių.. JBe šios paramos, 
Salvadore tarpusavio kovos neįmanomos..

— Adlai Steyanson III suorgai- 
zavo (trečią partiją, kad galėtų 
kandidatuoti gubernatoriaus po- 
stui.

— Pakilus Olmos upelio van
denims prigėrė 61 metų aimž. 
John Vivijola.

— Libijos diktatorius Choda- 
fi uždraudė vaikams mokytis 
angtškai.

‘HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
IV

META
(Tęsinys)

Tada jis išvyko, stumiamas nesąmoningo 
troškimo vėl atrasti netektąjį rojų, plaukiojo 
jūromis, nusivylė tom kelionėm, bergžiai klai- 
džojo, paskui grįžo į Prancūziją ir susitiko gra
žiąją danę.

Gogenas priešinasi, gina tai, kas iš jo sten
giamasi išplėsti. “Bet negi neatsilaikys; prieš 
audrą.’’. “Jūs negalite gyventi kartu, — pamo
komai taria Gogenas, vienui Mėtos bolis ir, 
kreipdamasis į seserį priduria: — Mes kiek ga
lėdami tau padėsime.’’

Gogenas jau nebetveria. Jį ‘‘išvaro”; jis pa
sitrauks. Bet jis nesiryžta pripažinti, kad 12 
metų jo gyvenimo prasmego į nebūtį. Nutrauk- 
G bmd’vįĮ gyvcnnią jis bus priverstas jau ne
be rien iam

.Jis ,.cŽhi-» n ko rrioj gyvens Paryžiuje. Iš

vyksta be pinigų, veik be drabužių, -nes Meta 
viską pasiliko (atsiusianti jam į Paryžių dėžę). 
Bet jis gabenasi su savim žmonos nemėgsantį 
sūnų Klovį.

Kai jo reikalai pagerėsią, jis pasiimsiąs ir 
kitus vaikus. Paskui atkeliausianti Meta. Jie 
užminsią “vėtrų” metus. Jis atkursiąs savo šei
mos židinį. |

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TAB0GA

“Tu pekeisi vietą, bet tau nebus geriau.” 
“Sekimas”

1884 metų lapkričio mėnesį. Gogenui besi
ruošiant keliauti paskui Metą j Daniją, šufene- 
keris. nesenai gavęs pedagogo teises, pasiekė 
savo tikslą išsirinktoje darbo srityje: jau dėsty
damas piešimą municipalinėje mokykloje Furno 
gatvė ję, paskirtas į M i šie licėjų. Paryžiaus 
priemiestyje Vanvuosc. •

Gerasis Šufas labai norėtų padėti savo bi
čiuliui. bet jo paties našta pasunkėjo — dabar 
iis tini <lu nuižmečius \atkus ir ne kažin kiek 

teišsigali, nebent protarpiais pakviečia Go
geną pietų.

Gogenas susirado laikiną pastogę netoli sa
vo ankstesniojo būsto Furno gatvėje, šalia Bo
jo- Freaneno akligatvyje, kuris, anot Gogeno, 
truputį primena Ctebūklų kiemą. •

Priešingai- negu jis manė, Bujo nenusamdė 
jo į darbą; tačiau po ilgesnio ar trumpesnio lai
ko skulporius jį priims, nes netiukus turi gau
ti stambų užsakymą.

‘‘Tu klausi, ką aš veiksiu šią žiemą, — rašo 
Gogenas Alėtai rugpiūčio 19 d. — Nežiaau nė 
pats; viskas priklausys nuo to, kiek turėsiu lė
šų. Su nieku nieko nepradėsiu.”

Kad jis bent galėtų parduoti vieną kitą 
drobę! Paveikslų prekyba, Gogenas tai ir pats 
pripažįsta, “visiškai apmirusi”. Jis jau seniai 
nieko nebesitiki iš Berto, o Diuran - Riuelui- 
prakeiktam jėzuitui, jam tiek terūpi, kiek pen- 
nykščias sniegas”. Nesvarbu! Tapyba—taip Go
genas rašo savo žmonai, — viską pasvarsčius, 
tebėra jo didžioji viltis. Anądien jis susitikęs 
2obe-Duvalį, ir šis bretonas iš Karekso jam. 
tarp kitko, užsiminęs apie vieną nedidelę vie
tovę Fuistero departamente— Pont-A veną Te
nai ne tik pigu, gyventi, bet viešbučio šeiminin 
kė Mari Žana Gloanek dailininkams gerokai pa- 
kredituoja. Sugriebęs pinigo Gogenas nuvyksiąs 
tenai ateinančia vasara.

“Jei reikalai vėl pasitaisys, rašo Geganas 
žmonai rugpiūčio 19 d. laiške—o mano talentas 
augs ir susilauks atpildo, — pasižiūrėsiu, gal 
reikės kur nors pastoviai įsikurti. Tu, iš savo 
pusės, stenkis mane garsinti Danijoje. Ten bū
tų rinka,, kuri išeitų į naudą ir tau, ir man. Ši
taip mes visi geriasiai galėtume ir vėl sueiti 
krūvon.”
r Meta, žinoma- to nemano: ji vengia atsaky- 

1 ti į šį laišką.
Kol išsipildys tolimieji planai, Gogenui rei

kia rūpintis šiandiena, duonos kąsniu sau ir 
‘savo’’ Klovai. Jis vos vos verčiasi, gyvena kaip 
elgeta, ir jam tai koktu. Dar viena bėda: “Dilis 
ir b-vė” per savo kontorą Paryžiuje, Perdone 
gatvėje Nr. 19, “kabinėjasi” dėl išmokėtojo 

avanso ir Hermano Taulovo Norvegijoje palik
tų nerealizuotų prekių.

(Bus daugiau) į

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYT! DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

...................   -i



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

5

I

Tel: 562-2727 arb* 562-2728 i

IWi S. Manheim Rd, WeafcheMer, HL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėįa

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicines direktorių

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

® “Lietuvos Aidai”

I

I

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Paaųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

__________

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

DR.A.B. -GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

^921 West 10&d Street

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

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

Chicago, Illinois 60629 

Teki 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Per pastaruosius -keletą metų 
‘jaunųjų” rašytojų “veliavne- 

-šys”, 47 metų amžiaus maskvietis 
Vladimiras Makaninas, sugebė
jo be VATA tarpininkavimo, bet 
su jos sutikimu, išleisti keletą 
savo knygų Vakaruose, daugiau
sia V. Vokietijoje. Prieš pa:

jus išeivijoje — ji ragina knygų 
leidėjus nebendradarbiauti su 
kaip vadinamas “trečiosios išei
vių iš Tarybų Sąjungos bangos” 
rašytojais.

Tarybų Sąjunga oficialiai nu
rodo, kad dalyvaudama tarptau
tinėse knygų mugėse, ji siekia 
“platinti ir populiarinti knygas, 
didinti jų pardavimą tarptauti
niu mastu” bei "pagerinti bendra, 
tiarhiavimą tarp leidyklų ir f ir - 
mų, prekiaujančiomis knygo
mis”. Reikia pažymėti, kad praė-i 
jusioje Frankfurto knygų mugė
je Maskvai nekaip sekėsi įgy
vendinti minėtus siekius — ide
ologiniais sumetimais pateiktas 
iškreiptas tarybinės literatūrosj 
vaizdas, vergu ar prisidėjo prie, 
tarybinių autorių kūrinių popu
liarumo užsienyje. Net V. Vo- 

•Jaetijoš komunistų laikraštis “Uu 
-ere Zeit” literatūriniame prie
de sugebėjo pateikti pilnesnį ta
rybinės literatūros vaizdą, negu’ 
grybinis katalogas Frankfurto 
knygų mugėje.

E. Liet. V. M

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA .LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

!
t
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MODERNIŠKOS AIR-CONDl l .MINED KOPLYČIOS
1

Klube valdyba

Jr “contact lenses”
sergsti

•tas.

Chicago, m. 60629 
TeL: 585-2802

Ufhc telefonas: /76-2M0, 
iectoenciies teleM 448 5543

Kulkosvaidį, amerikietis Gat
ling 1861 m. .

Dr. LEONAS SEIBUTIS
_ * INKŠTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniai 
nno 8:30 iki 0:20 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

trantlluojomo* U mO*v studijo* 
Marquotte Parko.

DR.FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAl 

KALBA LffiTUVIŠKAJ
H18 W. 71st St. TeL 737-5149

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

Gazolinu varomą . automobi 
liaus motorą, amerikietis Sel
den, 1879 m.

a
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SOPHIE BARČUS

v

Jhhv 4. 198C

STRONGER WI

I 
i
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ė---1 1 -. - - -IW ■“
PERKRAUSTYMAI

I 11

Vedėja — Aldona Dauku*

7159 So. Maplewood Avc. 
Chicago, IL 60629 

Tdef. 778-1543

I ■ 
f
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
ltd. 974-4410

L<HUnai — Pilna apdravde 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charw 
ir VISA korteles.

5L iERtNAS. TaL 925-£0£J
L —

Lietuvių Tauragės Klubo pus-, 
metinis narių susirinkimas sau-, 
kiamas 1986 m. biri. 22 dieną 
2 vai. popiet Šaulių Namuose.

Klubo nariai kviečiami daly
vauti.

Florida

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

! St. Petersburg, Fla. 33716 
Tel (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymef 
S |v«IHų Btehmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59*1

ENERGY
WISE

Cbanętiheott snd 
ftteirtvtry 3,000 
3,000 mile* to 
waatlna gasol'm.

Nuo 1914 metų
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 $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview. IL 60455 

Tel 598-9400

• WEAVT ©I51R« i 
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farybinė Enciklopedija Frankfurto IKnygog mugėje
1 i

(Tęsinys) nesniąją tarybinių rašytojų kar-
ta^Tarybų Sąjungai pasirašius Že- Į •' 

ne-vos -tarptautinę autorystės ,tei- 
j šių sutartį, 1974 metais. Maskvo-

_ ;e buvo įsteigta Visasąjunginė au 
torių teisių agentūra (VATA). 
Bet ar mmėta organizacija lai- 

i kosi pasirašytų tarptautinių n uos 
lat-ų? Štai ką apie rašytojų hono
rarus viename iš savo romanų ra-į
šo žinomas tarybinis špienažinio Frankfurto knygų mugės atida- 
žanro-rašytojas Julijanas Semio- 
novas. Dialogas vyksta tarp ame- j 
rikiečių žurnalisto ir romano he
rojaus, tarybinio rašytojo Stepa- 
novo. Amerikietis sako Stėpano- 
•vui: “Jūs juk negaunat visą ho
norarą jž užsienyje išleistas jū-

Į su knygas. Vakaruose sakoma, neegzistuoja. Matyt, abejojama.“ 
kad jūs valdžia tiesiog apvagia”, del jo knygų ideologines vertės,’ 

-u’‘‘Nereikėtų tikėti -laikraščiais”, i nes neseniai vienas, roman as bu- 
šypsodamasis tarė Stepanovas, į vo kritikuojamas'“BrąVdoje”. Pa 
“nors šiuo atveju daugmaž para- našiai kaip rinktiniai K.GB dali.' 
syta liesa ir del tų mokesčių, ku- hiai saugojantys pasienį, taip ir 
riiis apdedamas mano honoraras si autorių teisių įstaiga 
už išspausdintas'knygas užsieny- kad jaunų-tarybinių-rašytojų ap- 
je, vieną gražią dieną aš sukilsiu kaltintų asocialiomis ir net apo- 
prieš juos”. ’ .•fttiškomis pažiūfcoiūis, knygos

v. . ,. gink Dieve.-nepatektu . Vakarus.Nemažiau zvm<us kitas tarytu- S, . . ' ■ - , . .v , • T . Kr , . Tai sios įstaigos nuopelnas, kad ms -rasvtojas Junius Nagibinas . y • .. -• , , -jaunoji tarybiniu rašytoju kartažurnale Sovieskoie gosudarstvo J , 1 .. - ... r . . praktiškai yra nežinoma uzsie-'• pravo irgi pareiškė rantą kn-, f,.- . - . . . T.‘ 5 ,r. r. ...... - , .r. , . -nyje. Jau dešimtmetis, 'kaip Va-iiKa Visasąjungines autorinei tei -J-3 . , ■. ■ . • .- • ‘ „ Trr-ArnAA _i ' ikaru leic’yklos EeseKmingai me-
sju agentūros (VATA) adresu: l . - f. , .... . .

Msiškai nesuprantam, kodėl’ «,na S3"11 1Md,raa; ■^■Jau’ 
VATA turi paglemžti didesne tarytnmu auteru, Mnn.us

,. , • , ty - ' ,į kitas-pasaulines kalbas-. V AT A■lah autoriaus honoraro. Rašyto- ' .
jo honoraras — tai juk jo uzdar- . \ . .
bis. Man susidaro įspūdis, kad x 
VATA ne rašvtoju, bet labiau'Y-- , . .-x.. . . . ..j panaudoti ir pnes-rusų rašyto- muose.>avo teisėmis rūpinasi - į

Kaip matyti iš pateiktų citatų,' 
minėtos Įstaigos darbu yra nepa
tenkinti ne vien tik žinomi se
nesnės rašytojų kartos atstovai, -I 
bet ir jau spėję pagailėti, sočia- J 

!i listinio realizmo maniera rašan
tys autoriai, kaip, pvz., Nagibi
nas. O kaip reikalai yra su jau-

rymą viena Kylio .miesto spaus
tuvė išleido jo trečią knygą vo
kečių kalba, bet tarybinėje eks
pozicijoje Makanino knygų ir jo j 
kios informacijos apie šį autorhr 
nebuvo, atrodo, kad toks rašy
tojas Tarybų Sąjungoje iš vise

Pagerbtas Balys Sruoga

Vasario 3 d- Vilniuje, Meno 
darbuotojų rūmuose įvyko lie
tuvių literatūros klasiko Balio 
Sruogos.gimimo 90-ių metinių 
minėjimas. Minėjimą atidarė po . 
etas Justinas Marcinkevičius. Po

Žioge akis sudaryta iš dau- 
gelio šviesos priėmėjų. Akies 

(iarydoma spaudimą: leidykloms I principas dabai panaudojama^. 
Makaruose, ji bando-savo įtaką' elektriniuose optiniuose įrengi-

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7Įsi Street
1410 So. 5IMh Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIOMOBILIAMS PASTATYTI

jr- -'P'„

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei.i 652-5245
ITUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

1 i

Į

Aikštės automobiliams pastatyti

— .. _ L ___________ . .............. .....«
----- . . .. . _ -___ _____ ■ _________________ ................................................................. .............

I

MIDLAND

LIVINGS
AND LOAN

CHICA^D U
THJONE 754^470

i Cheracol D
| FOR COUGHS

JUOZAPAS ZEMGULTS

gyvenęs Chicagoje, šiaurinėje, ir palaidotas Lietu 
vitj Taktinėse Kapinėse.

Gimęs l?90 m. spalio 5 d. Mirė m. birželio 
mčn. 8 d^ sulaukęs senatvės.

Paliko nulifidę: sūnus Waiter ir marti Morta. 
rgv= Tė*veli, Tu jau iškeliavai Iš musų tar- 
m ?s Tavęs neužmršime, kol £yvi būsime 1

pris.'mih‘j gražiomis mintimis.
stamus

Sūnus, marti ir arthnkj

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid , iitiu Direktoriai

2424 West 6Sit> Street — Tel. RE 7-1213

VASAITIS-BUTKŪS

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



A. JUODVALKIS RAŠO NETIESĄ

nę. užgožti, VLIKą ir
•n
tuvo e Maskvos pastatytus agen
tais. v

Vėliau, galbūt ir.suprato, kas

ALTą.
rvsiuS su pavergtoje Lie-

‘’Dirva”, kovo mėn. 27 <1. Nr. 
Jį-—12, Savo $trai]>siiį pavadinęs 
*Prisiminlina» visiicmen.ninkas 1 
,ą.a. /Jonas Jasaitis’.

A. Juodvalkis rašo: “Visi kal- 
bė:bjai apgailėjo per daug anks- *

Jono pasitraukimą iš gy . mų”, bet jau buvo pervclu. Pa- 
yoeaos lietuvybės skleidejo tarpo, tekus j siųstus, sunku išsilaisvin- 
įaei kartu džiaugėsi, kad į jd vie- a. 
tą stojo jo žmona Birutė, plačiai, _. x. T .. . ,Birute Jasaitienės veiklos sri- ĮsJlivjusi į visuomeninę veiklą j. .

Tai ne tiesa, kad į jo vietą sto
jo jo žmona, Birutė. J. Jasaitis 
ėjo tiesiu, USA Lietuvių Bend- 
juome-pės keliu, kuri buvo su-j 
fcurta 1951 m. lapkričio mėn. 1d- > , ,.
-n jZ • T I grįžti i savo vyro nueito kelio.• 7^ dienomis. Ir neiskrypo is tuo 6 ' ■ J
taifei' sukurtų, LB įstatų. )Tuo K .. . ,., , , . . ,‘ _ | da^wsuomet gnhma atitaisyti,pačiu kėlu.: eina ir dabar, Re-' 6 ■ J -

tuvių Bendruomenės veikloje: 
c ne, Frontininkų užgožtoje Lie-

East Chicago, Ind.
E;, t Chicagos In š . rm«*cu- 

kaus lietuv' j parapijos hle'xm > 
kun. John Daniels 40 metų ku
nigystės žškilmingote-e šv. Mišio
se giedes MetroĮolitan operos 
solistas Algirdas Brazis ir prie 
vargonų Delores Maeko. Vėliau 
salėje mei enes programos meta 
damuoje Algirdas Brazis ir jam 
akompanuos jo žmona Aldona.

Minėjimas prasidės š. m. bir
želio 22 d. 3 vai. p.p. Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje pamal
domis , o po pamaldų minėjimas

> salėje
Visi lietuviui kviečiami kuo

Dar nevėlu.. B. Jasaitienė, gali bus tęsiamas parapijos

RLB, mielai priims. Klai- gausiausiai dalyvauti minėjime.

Augustas Paškpnis SIUNTĖ MIRTIN GRAIKIJOS 
ŽYDUS J

i
NEW YORK, N. Y. — Pasau

lio žydų kongresas reikalauja, 
kad Kurt Waldheim būtų atiduo 
tas teismui, nes karo rietu jis 
siuntė Grakijos žydus į nacių 

aukas šv. Kazimiero bažnyčioje,1 Lenkijoj pastatytas, žydams de- ‘ 
815 Park A.ve., Racine, WI.

Po pamaldų parapijos sve-tai- 
Maskvos nėję trumpa programa ir užkan

džiai. Piisimininią ruošia vietos

..gistruota Lietuvių Bendru.oine-1
^f). r p

Gi, J. Jasaičio žmona, Birute, * 
pasuko priešingų kėliu. Nuėjo ' 
SU ta, I.B dalimi, kuri suktu bū- j 
ilu laimėjo rinkimus, išėjo iš su- 
kuftės, 11 mėn. 16-17 d.d. 1951 
Sp., LB įstatų rybos, pradėjo kiš- 
Įtis į politiką, niekinti, A_LTą ir 
IVLIKą, ir bendradarbiauti su 
okupuotos^ Lietuvos, 
pastatytais klapčiukais.

J. Jasaitis febai pergyveno, kai Altos skvrius’ kurio P^ninku

RACINE, WIS.
PRISIMINIMAS

Birželio 14 d. 6 val. p.p. bu;- 
laikcmos pamaldos už ti ėmimų Dagys Nustebo (medis''

MAL ■STATS FOR RALI | RIAL ISTATI FO« IALS 
IkMMt. M«« — F«rRevlBMR w NmmI, 2«b6 — FeMfie^Į *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS DAGIEMS TERM1NARM 
IB KEMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAJX 

, DEL VISŲ INFORMACIJŲ KRITIPns J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

|212 W. Cermak Road Chicago, HL T»L §47-774]

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a WAMV PIRKIMAS • PARDAJM 

« NOTARIATAS 
■»- ■ ■ - ■ ■ F

«U» • VALDYMĄ* 
HtTIMAL

UBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCK1

f. BACEVIČIUS — BELL REALM
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ■

po suklastotų LB pirkimų.jis iš 
prmininko posto buvo išstumtas. 
RirlĮiininko vietą perėmė Nai
nys. Nito tada ir prasidėjo lietu
vių gyvėjime nelaimingas laiko
tarpis.- j

Jeį, J. Jasaitis dar tebebūrų 
gyvas, jis, be. bęabcjo, būtų, R- 
LB ėįlęs£.

Toliau, A. Juodvalkis rašo: 
“Džiugi; pastebėti, kad jo.žmona 
Birutė taip pat sekė jo pėdomis”.

Taip rašydamas, A. Juodvalkis 
klaidina lietuvišką visuomenę. 
Jeigu jo žmona Birutė eitų savo 
vyro pėdomis, ji turėto būti R. 
L. B. eilėse. Ir tik tada ji 
būtų užpildžiusi LB veikloje 
spragą. :

Greičiausia, Birutė Jasaitienė, 
pesusigaudė po suktų LB rinki
mų'ešatnoje padėtyje Nesuprato 
suktai įšrihktos naujos LB valdy 
bos’z klastingų kėslų: skaldyti, 
pafribtišką lietuvių visuome-

yra Vikt. Kažemėkaitis. Kiti val
dybos nariai: J. Pleškaitis, Ra
mas Pliūra, St. Budtys, M. Ta- 
mulėnas. Ed. Šilingas, 
Stanaitis, 
Grimskis ir P. Petrušaįtis. Gar
bės pirmininkas kun. J. Augi
nąs, MIC, Šv, Kazimiero para
pijos klebonas. Skyriaus atsto
vas Altos Taryboje L. Pliūra.

■* * * 
JONINĖS

ginti stovyklas.
i' •

Nuo 1972 metų iki 1982 mętų ’ 
jis buvo Jungtinių Tautų sekre-, 
toiium. Dabar tas pats WaldheF 
mas kandidatuoja Austrijos pre
zidento pareigoms. Waldheimas i 
gavo tiek balsų, kiek jų ,-----
Austrijos socialistas. Birželio 8 

piliečiai turės

ISTORINIAI DAVINIAI APIE MŪSŲ KOVOTOJĄ
KEISTUTI

7—c. • Marta dieną Austrijos piliečiai turės 
GrasiĮ4a*.Ą4itka, J. dar kartą perbalsuoti. Kas gaus

DLK Kęstučio šaulių i 
ruošiasi švęsti Jonines birželio 
21 d. gražioje V. Bagdono sody
boje ant Mičigano ežero kranto. 
901 Sheridan Rd., Kenosha, WL 
Tai bus jau 31-sios.šaulių suruoš 
tos Joninės, kurios gana popu
liarios Wisconsin© lietuvių ir jų 
kaimynų tarpe. Jose mielai daly
vauja ir mūsiškas jaunimas.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Jurgis Milas

iŠ svetimu chronikų, kurios ne 
visada buvo bešališkos, tačiau 
Lietuvos istorijoj jis savaime 

. užima labai svarbia ir garbingą 
daugiau balsų, tai tas taps prezi-1 vietą kajp tikras rftierius. Tokiu
°entu‘ Į jis išliko per amžius ir to niekas

Waldhciinas pareiškė, kad nedrįso paneigti Tai atsitiko dėl 
Amerikos žydai kišasi i Austrijos to, kad Keistutį tokiu atvaizdavo 
vidaus reikalus. Žydai galėtų jo ne poetai ir ne jo gerbėjai, bet 
pklausti, o'jis ar nesikišo į žydu istoriniai šaltiniai tų kraštų, su 
reikalus, kai pasirašė išvežti apie k iniais jam daugiausiai teko ko

voti.
L 
1

kuopa ti’is milijonus žydu iš Graikijos?
• v n - i - T - ■

9 Be žvakės ir danguje tamsu

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. £■■■■
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

' STASYS ŠAKINIS
. .įUE11.VLS DAŽYTOJAS

T Dažo namus- iŠ lauko
> 'r* : 2 . ' ’
• ' Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina’St.
- (Tewn of Laka) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

’ Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® 1 ablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
01984 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandos. Inc.. Lncoln. Nebraska C>8$0L

y Nature’s Remedy.
for GENTLE, OVERNIGHT REUEE OF CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get reM 
the Nature’s Remedy way. Gently 
Overnight.
fts natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feef better 
tomorrow.

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
PACKAGE 
TO* OK TAILS

Parduodamas ligos ir ne
laimės ‘draudimas atvyku- 
siems įš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipitis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
TeL 312'523-9191. ‘ t 4

D.rasus, žmoniškas ir pilnas sumanumų 
No'.š mes Keistutį pažįstame su magistru padarydavo taiką, 

tai jos tvirtai laikydavos. Jei ku
rį nors ordino brolių pripažin
davo drąsiu ir narsiu, tai jam 
parodydavo dąūg meilės ir pa
garbos”.

Ne tik kryžiuočiai gražiai at
siliepė apie Keistutį, — aukštai 
vertino ir žymus lenkų istori
kas Dlugošius. Pasak jo: ’‘Keis
tutis, nors pagonis, buvo šau
nus vyras... iš visų Gedimino sū
nų jis buvo sumaniausias ir veik-1 
liausiąs. Kas daugiausiai jam tei
kė garbės, tai jo žmoniškumas ir 
teisingumas.”

Keistučio žmoniškumas v irsi- 
no tų laikų krikščionišką, tuo • 
labiau germanu padorumą. Štai 
vienas pavyzdys. 1369 m. kry
žiuočiai apsupo lietuvių paimtą : 
Gotesverderio pilį ir padegė Lie
tuvių neleido iš ten išeiti ir net 
pasiduoti nelaisvėn. Tnom lai
ku atvyko Keistutis.- Supratęs 
padėtį, jis pats nuvyko pas kry-j 

į žiuočiu maršalą, maldaudamas ] 
•! išleisti .apsuptus lietuvius. Prie- 

Š31-sutikę.' Tuomet Keistutis puo 
lė jųošjjr nųvijoj bet šimtas lietu- 

:.V.ių kariu j sudegė drauge su pi-

9 butą mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras in ves-1 
tarimas.

3 butą mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ,

Didelis, grybai įrengtas bungalow. J 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St ' 
TeL: 436-7878

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA

Chicago, (L-60629
434-9655 aį 737-171:GOVERNMENT 1H0MES 

from 81 (U repair).
Also delinquent tax property..

Call 1-805 - 687-6000
Ext. GH. 9617.' 
for information.

Keistučio išvaizdą aprašo ži- 
ir istorikas Ko- 

į tzenbue, kuris praeito šimtmečio 
Į pradžioje yra tyrinėjęs slaptą 

kryžiuočių archyvą Karaliaučių 
i j e. Tų tyrinėjimų rezultate jis 
i parašė atskiroje knygoje. Keis-

Bedūmi paraką, prancūzas . nomas rašvtojas i
Vielle, 1886 metais. | -

Bevieli’ telegrafą-, italas 
coni, 1896 m. • .

Mar-:

dirbtinį šilką,an- , tutis, pasak jo, buvo aukštas, lie- 
• j sas, išblyškusiame jo veide spin- 

-------- -- • dėjo ugningos akys, žilsva barz- 
Dinamitą. švedas Nobelis 1867 (ja klojo krūtinę ir nedaug plau-

Rayoną arba < 
gins Joseph Swan, 1883 m.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

metais.

- t . \ n- <

i Lietuvą
■; i Rrisi.is - si.<s

(įskaitant t perlaidų r 
ir apdraudą) e

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

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

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street

kų dengė, jo kaktą. Kalbėjo ma
žai, bet kiekvienas jo žodis bu
vo giliai prasmingas.

L • ' * *

1 Kada jis.' supykdavo ir grasin
davo, jo kaktoje išoškdavo gys- 

' lų bruožai. Visa ja išvaizda bu
vo įvarantį baimęį"-.-Sc^^^d 
magistrų .ęhronika,' papa
apie Keistučio pa bėgimą iš \Ma-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
E? DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

K^-P WĄNTŠb —JŠIALE-FEMAL^ 
i Reikia, Darbininkv Jhr Darbininkiy t

4259

-- ---to,,---- ■- -- -- _

M. ŠIMKUS ]
Notary Public

INCOME TAX SERVIC1

S. Maplewood, Tel. 254-74M

pat daromi vertimai, gimtnkTaip; ..........
'škyiptimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

Tčj^ ^Keistučio jausmingumas 
kartais .išeį^^jąn-. pačiam į blo 

rienburgo nelaisvės, ji"toip..cha-?^ą ir .net-fei^avO gyvybę. Nors 
jo -sūnėnas Jogaila nuolat suo- 

karingas ir teisingas vyras. Kai k a] biavo prieš j-j, vienok Keistu
tis rengdavosi užpulti Ordino že- tis vis jam atleisdavo iki Jogai- 
mes; tai iš anksto pranešdavo !a nenužudė* jo Krėvės pilyje,

maršalui ir tikrai atvykdavo.Jei (Bus daugiau)

ra kteriz lieja: “Keistutis buvo;

GOVERNMENT JOBS 
816,010 — $59,2Š0/yėai. 
New Hiring. Yorfr Area.

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

For current federal list

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

Hiame^whefs dĮscouoU ( 
SK Zapblis, .
»08% W. T5th’SV< A ’ 1

Everg. Pirk, 1H. -
60642 424=8854.'-

Stale Farm Ffw^ndJCa^ai^'-CorPoahy 
’ į. jH^cneOffce 8KXX7*nqto^ tlhnocs

_‘UM* **A“

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jd ruotlatte keliauti —- kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureaa
J727 8. Western Ave^ Chicago, HL 60643 

™ 1 W Telef, 312 238-t787
9 pctarruvinui lėktuvą. trtuldnliK trlvą kaBe-

jd< (erdvei), vienbučių nr luto mobilią nuomavimo rezerv*cxj&<; Parduoda* 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitos kL'B#tu®; 
Sudarome lAkvietunus giminių apsilankymui Amerikoj# ir teikiame infer- 
ilucxJa^ v]S4ii* leuomu relkalalB.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktų v ala, tik ~eixu reserroou vieta;
S aakato — prieš 45-50 dieni* \

Butas. 3 kambarių, ramioje apy
linkėje. pigiau už mažą pagalbą. 
Skambinti — 927-6907.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS : 

Darbo Tilindoa:- Kasdien: nu*'--!
9 vaL ryto iki S vaL vakaro, 

Sežtad.: nuo 9 vai. r. Iki 12 vai i.
Ii pagal susitarimą

TeL 776-5162 
fS4l West 63rd Street 

Chicasa, HL <0«2»_____ ______________ 7

LIUCIJA”

am v ĵ

— ,    „....... ■■...

Konjakų pasididžiavimų nuo 1715 metų.
Imposed Cognac 90 P'ocC The Jos. Gamaeu Co, Louisv®e. KY.

H<h . 
intftrwf

^XJ On Mv’AI’

Įn^rttl CoenoOM«d*4 
>nd paid Quarterly

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 181 psL Kainai $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

h V. BRIZGYS
Darbo ralandoi:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
feėtadlenials pagal ruaitarlmą.

«406 S. Kadzla Ava.
Chicago, UI. 6062? s •
TeL: 778-8000

PASSBOOK 
SAVINGS...

us for 

financ’na- 

AT OUI 10W IATB

Ave., Chicago, IL 60629.

Anilinio dažus, anglas W. H.
Perkin, 1856 m-

JOHNGIBAmS
Advokatų įstaiga

1247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

DON’T set 1

ESTE
•.to* <■ ■*■ * to> > • •* Cto

world on fire

__ al Federal 
Sayings and Loan

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

jDCMi Moa.Tu««rrl.*-4 Thur.S-l tat. >-L

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legališkomts 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje

g — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, June 4, 1988 j




