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AMERIKOS KARIAMS UŽDRAUSTA RŪKYTI 
KAREIVINĖSE, LĖKTUVUOSE

Sveikatos suftiet:,mais Casper Weinberger uždraudė 
rūkyti salėse, pamokose, automobiliuose

WASHINGTON, D. C — KraŠ
to apsaugos sekretorius Casper 
W. Weinberger š. m kovo 11 die ■v*
hą Įsakė visoms Amerikos karo 
jėgoms paruošti reikalingas in
strukcijas ir išsiuntinėti arti
miausių laiku kareivinėse, ligoni 
nėše, Iktnyuose, transporte’ ma
šinose; salėse, valgyklose ir 
įvairiosė Įstaigose.

Sekretorius susitaręs su atsako- 
mingais vyriausybės pareigūnais, 
Įsakė imtis priemenių apsaugoti 
karo tarnybą einančius vyrus 
moteris nuo tabako nešančio vė. 
žib ir kitų tabako sukeliančias 
ligas. Sekretorius siunčia pa
rtiestą literatūrą, kad karo! va
idai bandytu Įtikinti karius, ypač 
jaunimą, nerūkyti,ne čiulpi i, ne
kramtyti tabako, kuris užnuodi
ja ne vien pačius karius, bet ir

pasisamdė advokatą ir paprašė f e 
deralinį teisėją, kad priverstų 
muitininkus atiduoti savinin
kams pinigus Muitininkai aps
kaičiavo, kiek atvežtos brange
nybės yra vertos ir kiek už jas 
reikia paimti muito.
Muitininkai patarė teisėjui jiems 

atsiimti nurita ir atiduoti vertv- 
bes savininkams. Svetimus tur
tus saugoti brangiai kainuoja, o 
jeigu jos nebus saugojamos, tai 
jį pavogs. Advokatai taip pat 
reikalavo, kad savininkams rei
kalingi pinigai. Teisėjas Įsakė 
atiduoti pinigus savininkams,‘at
gimti muitą.

Bet valstybės departamentas 
uždraudė tai daryti. Filipinų val
džia tvirtino, kad tos vertybės pa 
vogtos iš bankų. Visos vertybės

iu geriausius draugus.
Praeitą pirmadieni, birželio 11,' čiams- 

kariuomenės štabo viršininkas.1

Į privalo būti atiduotos filipinie-

PANAMOS KARO VADAS VERTĖSI NARKOTIKAIS, 
SIUNTĖ JUOS AMERIKON

Gen. -Manuel Noriega norėjo dalyvauti kariūnų 
išleistuvėse, bet ketvirtadieni išvyko.

gen. John Wiekam Jr., išstutinė- j 
jo visiems daliniams instrukci- j 
jas, kad liepos 7 tieoą, būtų už-Į 
drausta rūkyti kareivinėse, karo * 
ligoninėse, salėse’, mokyklose, lėk 
tuvuose, aręšisporto,. : mašinose,1 
uždrausta yįtky|l’Jrikramtyti ta-■ 
bA«. I
' Nū^tyla,' s, kad ap^e” • ęusę ■ 
Ameakos kariu, rrikb 'hrba-feiul- * 
piaųfebaką. Jeigu rūkantieji dar ] 
pripranta prie'-narkotikų, tai jie ' 
visiškai sunaikina savo sveikatą, • 
karo tarnybai nebetinka, Dau- 1 
guma jaunuolių pradeda rūkyti i 
kariuomenėje, todėl nutarta im-: 
tis priemonių, kad apsaugoti jau i 
niuro svekatą nuo pavojingų ir 
lengvai užkrečiamų ligų.

Kiti kariuomenės daliniai — i 
aviacija, laivynas gaus paruoštas ■ 
instrukcijas, kad ne vien karius, * 
bet ir jų, artimuosius apsaugoti! 
nuo plaučių vėžio, emfazymos,1 
kraujagyslių kretėjimo ir širdies • 
smūgio. - -C*

LIBERIJA IŠLEIDO 34 KALI-
: ■niūs

’ MONROVlArLiberija. — Li
berijos prezidentais Sathuel K. 
Doe praeitą penktaišienį? išleido 
iš kalėjimo 34 politinius kali- 
nius.s^jg&C/ ; .

. PrąpraLfhetų fepkriči^T2_ die-. 
na ’Jabėrij^ ■'soštmęje' buvo su- 

i ruoštas rperyępsmas. Opozicijos 
• atstoyąiyąpffiyre, kad prez . Doe e A * Jt* ... -; y ra-i s važiavęs-is sostines, pasiun- 
i tė Įįsostinę . grupę ginkluotų vy- ■■ 
; rų, -užėmė;prezidentūrą ir ban- 
Į dė primesti savo .valią visam 
t kraštui. .

Bet prez. Doe patyręs apie 
perversmą, tuojau Įsakė pačioje 
Monrovijoj esantiems karo va- 

I dams apsupti sostinę, niekam ne- 
i leisti iš jos išvažiuoti arba išeiti, 
pats skubėjo i sostinę Prie pre
zidentūros Įvyko susišaudymas. 
Žuvo keli sargai, bet už keturių 
valandų sostinę pasiekė pats1 
prez. Doe, apsupo prezidentūrą

Kagėbistai, bėgdamL iš Panevėžio, išvedė ligoninės 
gydytojus ir sušaudė. Paveiksle matome gydytojo žmoną, 
verkiančią prie sušaudyto savo vyro.

- PASIRYŽUSIEJI MIRTI AMERIKAI ATKERŠYS, Prieš juos kovą veda Abisinijos
- TREČIADIENĮ PAREIŠKĖ MAOMAR CHADAFI. i kariuomenė, bet kova nepapras-;

J tai sunki ir pavojinga. Kubos
Į tankai pradėjo žudyti Eritrėjos
• maištininkus, bet kubiečiai atsi- 
; >akė tęsti kovas. •

ĮSAKĖ ATIDUOTI MARKUI j 
PINIGUS

HONOLULU, Havajų salos. —

ir visus suėmė Jis'taPgalėjo pa- | 
daryti, pęs sostinės kariai nesiki-j 
šo Į'perversmą. Susirėmime žu^ 
vo 12 žmonių. Septyni buvo pa-;w * I a

Buvęs prezidentas Fernando Mar ' karti, o kiti nuteisti ilgiems me - j
cos, savo žmonos ir bendradarbių 1 
lydimas, atskrido j Havajų salas Į 
ir temiki šios dienos tebegyyena. • 
Vienu lėktuvu atskrido i Ameri-; 
ką prezidentas su kebais' genero- Į

tams kalėti. Penktadienį prez. j 
Doe išleido visus 34 nuteistuo-, 
sius. Valstybei pigiau kainuos 
jialeisti kaliniai, negu laikymas 
iu kalėjime.

Jais ir artiiniauriais'giminaičkrs, 
c antruoju lėktuvu buvo atvežtos 
visos b u brangenybės. j

Honolulu muitininkai suskai- [ 
čiavo, kiek kuris atvykėlis atsi
vežė pin iru, aukso, paveikslu ir 
kitokio turto.Visas tas vertybes 
tebesaugo mintinės ternautejai. 
Buvęs prez. Fernando Markos 
== . -------  J

KALENDORĖLIS j

Birželio • 4 <i i — P<»iiiea<a\ 
K’lda, Gin aia-

Saulė teka — 5:14, leidžiasi — 
8:26.

WALDHEIM SMERKIA
' ANTISEMITUS 

' . ‘ L

Kurt Waldheimšiltas.

— Mes galime kirsti Amerikai, ir mes galimą ją visai 
išvarginti, — visam kraštui tvirtino diktatorius.

TRIPOLIS. Libija. — V:;kar 
■ birž. 11 dieną, Libijos sostinės 
didžioje aikštėje susirinko tūks
tančiai žmonių, kad galėtu už- 
girsti pulk. Maomar Chadafi svar 
bu žodį apie santykius su užsie
niečiais, ypač su Amerika, bet 
paties Chadafio nematė- Buvo 
sukviesti visi įtakingi ausie j i žur 
nalistai. ypač radijo ir televizi
jos bendrovių atstovai, kurie ži i 
nias pranešė Europai, Anglijai 
ir Amerikai, jie atsinešė geriau 
sias kameras fotografijoms, bet 
pats Chadafi nepasirodė.

Jis prašneko į susirinkusius 
Libijos televizijoj Jis atrodė iš 
vargęs, akys užtinus’os. paakino 
se kabėje palinkę maišeliai. Bal
sas buvo paties Chadrfio. bet ne 
tok< stiprvs, koks jis būdavo 
anksčiau Matyt, kad bal. 15 dic-

nos amerikiečių apšaudymas pa
veikė Chadafi. Tuo klausimu bu
vo parvesta visa Chadafio kalbą.
Tks pasakė:

— Amerika toli, mes galingu 
raketų neturime ir jos nepasie
kiame. Be4 me> turime mirti pa
siruošusius jaunuolių būrius, ku
rie amei Skiečiams duo> stipriu^ 
smūgius... Mu> juos išvarginki
me. — pareiškė Chadafi.

VIENA, Austrija -Trečiadic 
nį Kurt Waldhein* sukvietė Vie
noj gyvenančius vietos ir užsie
nio žurnalistus Jani rūpėjo pa
dalyti kulis pareiškimus.

Pirmiausia, jis pasmerkė Aust 
rijos antisemitus. Prieš rinkimus 
buvo paskelbta žinia, kad Ame
rikos ir kitu kraštų žydai kišasi 
į Austrijos vidaus re:kalus. Wald 
he mas pasmerkė antisemitus ir 
apgailestavo, kad šitas klausimas 
iškilo rinkiminės kompanijos 
metu. J»s patarė austrams už
miršti antisemitizmu.

Chadafi klausytojams pabrėžė, 
kad JAV ruošiasi dar kartą pul
ti Libiją. Jis nepasakė, kad j’s J 
tą jaučia. Jis patarė^visiem> Li
bijos gyventojams pasiruošti gin 
tis nuo ameiikiec ’į Jis patarė 
visam miesteliui pasimatyti ap
saugas, kad galėtų pauslėpti nuo 
amerikiečių raketų ir gintis iki 
mirties. »

— Mes turme bū'i pasiruošę 1 
gintis iki mirties. — tęsė Chada- Į 
fi. — Mes py
ti. Privalom

I tančiais amer 
džiaugsi- Sidr 
baigė savo k Ibą Ch.rdafi

Sudane yra dvi didelės stovyk- 
bs Eritrėjos gyventojams. Pati 
didžiausia stovykla yra Kasalcj, 
visdi netoli Eritrėjos pasienio, o 
' ntroji sovakc. Kasaloj yra 139- 
000 bėglių, o Šovakc yra 12.900. 
Atbėgusieji tvirtina, kad jie ne
pritaria Eritrėjoj vykstančioms 
kovoms, bet ten negali gv’venti. 
Kaip vienoj stovykloj, taip ant
roj bėgliai tvirtina, kad jie gris 

*. savo žemę. Bet jie Sudano sto
vyklose jau tebegyvena 20 metų.

Sudano gyventojams jau įgri
so šie bėgliai. Jie būAu patenkin
ti. jei be* kuri valstybė paimtu 
1.000. 2.000 ar net 5.000 E/it/ejcs 
bėgliu. Sudanui reikia juos mai
tinti. kad uačiame Sudane trūks- 1 
ta muisto.

dar<i pjntis ir šek- 
dž.autftis atvvks

TURKAI NUTEISĖ 2 LIBIJOS 
TERORISTUS

ANKARA. Tu-ki a. — Du Arą 
ies teroristai buvo suui’ pti tur 

neįduoti

Apskričiui 
aikštėje buvo 
niu. Jo kalh; 
dą ir 40 mini 
kad amerikh 
tu susirinku

pie 1 ūksiantis žr.a 
ę-ėsi vieną v »lan-

Chadafi bijojo, 
nebombarduo- 
todėl Chadafi

1 U?KU 
ėmė A11 i

•lai 
uju 
eviz

\RITRĖJAUS GYVEN
BĖGA I SUDANA

eie. tu 
r p ra e: 
e sti.

atvvko

Ankaroje su
manu r ir Mub~ 
iri. Jie šiemin- 
iš Beugazi. at-

že sprogstamos medžiagos ir 
'isu pusiu ’pžiūrinėje turku 
inė e irenrta Amerikos ka-

im
Ak

Waldheimas atrodo išvargęs 
Atrodo, kad rinkiminė kampani
ja jį gerokai išvargino. Ji> nuro 
dė. kad dabar ine.c Austrijoje 
yra 7.5 milijonai gyventojų, o jų 
tarpe šiandien yra tiktai 6.000j 
žydu. Ju skaičius Austrijoje yra 
toks mažas, kad antesemitizmui 
neturėtų būti jokio^ vietos.

SOVAKAS. Pietų Sudanas. 
Eritrėjoj y^a 12 m ii i 
toju. Jau 60 metų Eri 
ventojri ved 
somybę, bet 
vertimo nep 
vrntcjai užu 
ros 
kia

:ų klubą.
i jauni libijieciai buvo su- 
iNtardvti. a kai padaryta

onu gyve n 
trejos gy- 

kovą už neprikišu 
nepiiklaiHomo gy- 

uekia. Eritrėjos gy 
na Randonosio> j u

pašlaites, o pietuose jie <ie 
iki Tigro dešiniojo krašto-

i atsivežta 
ga. Jie tuo- 
urumo teis 

prLipažmo ir oapa- 
uikojo turkų saugumiečiams, kad 
jiedu buvo atrinkti ir pasiųsti į 
Ankara.

;irn

mo

WASHINGTON. D. C. — Pra- j $ oats pasisavindavo, o kitus pi- 
uigus lis galėjo atiduoti savo vir- O V s-/ W
šininkams.

Amerikiečiai patyrė, kad Ne
dega duodavo pinigų Castro ša- 
iinirk.ms. Amerikiečiai norėja 
paarti, ar gen. Norivga sutiks su
stabdyti narkotikų “šmugeliavi- 
mą" i Ameriką.

Panamos Dr. Hujo Spadahora 
iinejo, kad Panamos karo vadai 
vcrčia.-i narkotikais. Jis vedė le
galią kovą prieš Panamos karo 
adų įsivėlimą į narkotikų par

davinėjimą. Pracru metų spalio 
mėnesį Dr. Spadahora Panamoj 
buvo nužudytas. Amerikiečiai pa 
klausė gen. Noriega, kuriais su
metimais buvo nužudytas Dr. 
Spadahora. Gen. Noriega norėjo 
atsikalbinėti, kad jis nieko nega
us pasakyti. Tada jam buvo pa- 
sakvta. kad be šo žinios Fanamo- v
je n’ekas nieko nedarys.

Gen. Ncriega nėjo į jokią Fort 
McNair karo mokyklą, bet pap
rašė Panamos ambasadą Washin- 
gtone/ kad jam surastu-—pirmą 
lėktuvą, skrendantį į Panamą. 
Jis išskrido namo Ketvirtadienio 
rytą.

Valstybė 
vas 
šitą 
mos 
/iai 
narnos vvriausvbe.

eitą trečiadienį Amerikon atsk
rido Panamos karo jėgų vadus 
gen. Manuel Antonio Noriega. 
J;«s turėjo dalyvaiuti netoli Wa-I
shingion, D- C. esančioje karo 
mokykloje.

Atvykusį Panamos karo vadą 
pasitiko viceadmicolas John M. 
Pointdexter, kitu kariuomenės 
ir vyriausybės pareigūnų lydi
mas Nespėjo svečias apšilti, vi- 
ceadmirolas Pointdexter tuojau 
paklausė atvykusi Panamos karo 
vadą ar negalima būtų reikalus 
taip sutvarkyti, kad sustabdytu- 
mėte narkotikų siuntimą ) J.A..

Gen. Noriega pradžioje dar 
stengėsi pasvarstyti šį klausimą, 
pasitarti su atsakingais vyriansy- j 
bes nariais, bet amerikiečiai jam 
neleido išsisukinėti. Pasirodo 
kad jie buvo labai gerai infor
muoti apie Ncriegos galią ii veik
lą Centro Amerikoje. Amerikie
čiai žinojo, kad gen. Noriega va- 
davauja im vien karo jėgems, 
bet dabariiniu metu lis buvo vi
sos Panamos vyriausybės vado’z- 
vas. Be jo žinios niekas Panamo
je negalėjo daryti.

Savo laiku Panmios vyrausy 
bė leido amerikečiams įsteigti 
centrą Paramoje žinioms rinkti; 
apie Centro Ameriką. Amerkie- 
riai turėjo ryšius su visomis Cen j 
Iro Amerikos valstybėmis. Jie j 
taip pat žinojo, kas darosi pač’o- 
;c Panamoje- Tai? laikais kap 
Noriega buvo Panamos karo žval 
gybos viršininku. Jis rinko žinia?, 
Panamos karo jėgoms bei vyriau - i 
sybei. Amerikiečiai taip pat žd- 
nojo, kad jau tais laikais Norie
ga vedė visą prekybą narkoti
kais. Dalį pinigu už narkotikus

Turku teismas abiem paskyrė 
po penkeris metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

s departamentu atsto- 
Bernard Kclb pasakė, Kad 
klausimą turi spręsti Pana- 
vyriausybė, c ne ameriĮae-

— Kinijos oartijos sekretoriui 
IIu Jacbang atskrido j Londo
ną 4 dienų pasitarimams su bri
tų premjere.

— Prez- Reaganas pasveikino 
Waldb^ima. išrinkus jį prezi-
dentu.

- ?

— Televive žv’dj jaunimas 
protestuoja prie Austrijos am-
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Vietnamo vaikai, suaugę Amerikoje, maršuoja kar
šu amerikiečiais prie Vietnamo paminklo Washing-



KIEKVIENAS AMŽIUS TURI SAVO SMAGUMUS I

Ir senatvė atneša daug Įvairių malonumų

Visiems mums nepatinka sęn-buvo dėl k? — klausi savęs po 
ti. Ir visokiomis priemonėmis keliolikos metų.

’ bahdonae kovoti prieš senatvės Jaunystėje mes manėme, jog 
re^riiHus. Ir nieko nėra mums gyvename tik tam, kad pajusti 

malonumu^. Tačiau, pasirodo, 
kad tik begyvendami mes išmoks 
tame tuos malonumus tinkamai 
įvertinti, jais geriau pasismagu- 
i iauti Jaunam žmogui širdį gelia 
įvairios smulkmenos, jam baisu, 
ką manys, ką sakys kiti žmonės? 
Vyresnio amžiaus žmogus žino,, 
kad žmonių kalbos ir kitu nuo
monės reikalo dar nenusveria.

Vyresnio amžiaus sulaukę, mes 
bandome gyventi pagal savo pa
čių -skonį, -pagal savo norus. O 

mes beveik visada tik 
sekėme, ką’ir kaip daro kiti, ban
dydami neatsilikti^ nuc-kitų ne
išsiskirti.

Vyresnio amžiaus būdami, 
mes jau patys surandame gyve
nimo -kelius ir mokame išvengti 
klystkelių. Mes darome tiktai 
tai, ką norime bandome gyven- 
.ti, kaip norime.

Antroji gyvenime pusė yra 
tikrenybėje daug smagesnė.
■žri'. . Y., ’. i ■
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,smagesnio; kaip išgąsti, kad dar 
jaunai atrodome. Lr beveik visa
da būname kiek užsigavę. jei kas

> bando pabrėžti mūsų amžių, mū
sų sen stelė j imą.

Jei žmogui būtų leistą, tai-jis,, 
turbūt visą savo amžių būti ne- 
šenesois, kai. dvidešimties metų. 
Ir kai peržengia keturių dešimtą 
metų slenkstį, ar tai vyras ar 
ypač moteris jaučia, jog užpaka
lyje pasilieka patysgeriausieji 
gyvenimo metai. Šaulės spindėji 
rbo, juoko ir malonumų nerūpės- . . f • 
tingas amžlusstarytumef, traukia, j įŲ 
si iš mūsų akių ir užeina sunkes
nės, liūdnesnės dienos. ;

O, ištiktųjų, . gyvenimo pra
džia buvo mums'tik mokykla, ku" 
fi^je mokėmės, kaip reikia gy
venti. Ir, kai rimčiau pagalvoja
me, atrodo, kad jaunystė jau ir 
nebuvo toks visiškai skaidrus ir 
laimingas gyvenimo mėtas. Juk 
dalykas, iš kurių labiau suaugę: 
mes tik pasįjupkiam, jaunystė-, 
i e mūs buvo įvarę į neviltį bu
vo nešą nusiminimą, liūdesį’

Jaunystėje-, mes verkdavoin.' 
dėl tokių dalykų, dėl; kurių vė-J 
liau niekuomet jaų-.-nenusimin- 
davom. Rimtesnio amžiaus aJsie 
kę, jei mums kas.nors slysta k* 
rankų, mes /bandome tam daly
kui surasti pakaitalą,, nesėkmės.] si 
giliai į širdį ^neimtu G- jaunatvėj nėjjįt.kuE-- kąsnietrr.savo .postus

PRAVIENIŠKIŲ STOVYKLOJE NUŽUDYTI IR 
PALIKTI SUŽEISTIEJI

£

»
i

JPERSĖLkTYVpŠ- GRĮŽIMO
’ '■ DARBAN'

■1^ žmones yra :- nepamainomi. 
'^9 ipasitrauikimas iš mūsų tar
po paJekafcą didelę'.spragą- tjen- 

--dūoBienėje. Tokia problema vi- 
siiOtpel buyer juntama prsme-

t Padėtis tuo atžvilgiu šiame buyo ir bus, bet venas džiugus 
krašte negerėja, bet priešingai^ reiškinys, 
net aštrėja, aės. dabartiniais lai buvo, yra tas, kari dabar 
kais .įvairios - mokyklos gana 
blogai paruošia jaunimą pel
nyti sau duoną.

Taigų šio krašto pramonėj i

kurio ankščiau nė
šio 

krašto pramonė įsitikinusi, jog 
patyrusiu seniorų gnįžimas j dar- 

j bą yra naudingas ir sveikintinas 
-reiškinys.

Man Regis..
ges grąžinti kvalifikuotus pen
sininkus i/ produkciją. Kaip 
niekada anksčiau randame di- 
dėsnius nepilnos savaitės (part- 
•tnie) darbo paieškojimo skelbi-' (salmon), kurią čia (400 mylių 
nius. :'p. už arktikos rato), pagauna rytme
'pareigą pranešti 
tautiečius, kurių paajmos nesu-į 
d^o jiems/./gūros pensijos, ii 
ji&is tėnkąydairytis, kad gau
tą papideano uždarbio.

Darbo sąlygų žinovai siūlo' 
tokiemr asmenims aplankyti sa- ■ 

.vo pirmykštę darbovieę ir pa
reikšti sayo norą dalinai grįžti į

ŽUVIS VEŽAMA LĖKTUVU 
IŠ ŠIAURĖS

Tromso, Norvegija.’ — Lašiša

Gerai žinome, (kad probemų

;■< Fi

į fe
E>

tomės ir liūdėjom e. Ir, /rodos, Ų ninku

dotwms oomė trus for years. 
į Bocdi mature faj 1 w* than 
iss That roaar» youi dr**m> 
eas corr^ trur faster than r?«r befbr*- t fax aso** •

<siUr dr®sm by jofanx«r tbi Payroll

j raituose tos pačios dienos vakare-. 
I Žuvis rytmety pakraunama ) 

lėktuvą- Arktikoj, apie 3 v. po 
pietų būna Oslo aerodrome, kur 
perkeliama i Londoną skrendam

i tį lėktuvą. Britanijos sostinėje 
toji šviežia lašiša atsiranda apie 
8:30 vai. vak. ir tuojau gabena
ma į restoranų virtuves.

KL- Pasakykite, ar gali-būti 
testamento vykdytojas ar admi
nistratorius pašalintas iš savo.’

ATS- Taip,, testamento vyk
dytojas arba administratorius 
gali būti pašalintas jeigu nesą
žiningas ir nea tink amai a/tlieki 
savo pareigas.

KL. Pasakykite kokio am - 
žiaus asmuo gali leg. kompete.'.- 
1 ingai padaryti Sayo testam,'. ’— 
tą? J. J-’-a

Birželio mėnesį lietuviai mini dvi skaudžias su
kaktis: 1940 m. tą mėnesį, sulaužę visas tarptautinęs 
sutartis, Sovietų Sąjungos karinės pajėgos, lydimoj 
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 
kelionei į rytus — į Sibirą, iš kur, padėčiai pagerėjus, 
tik maža saujelė tesugrįžo Lietuvon*; Kiti visi, nuka
muoti nežmoniškų darl;x) sąlygų, bado ir ligų, iš
mirė.

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! -įnirus .Stalinui, 
padėtis šiek tiek’ pagerėjo — sumažėjo išvežimai ir kai

kilnogamą turtą testamentu pas kuriemg jau buvo leista grįžti, į. gimtąjį: kraštą.
kirstam. Tokio pat anižatis (18, :' •’ -■
m.) turi būti Conecticuto, Flo- j

ATS. Califomnijo-s valstijoje 
asmuo turi būti 18 m. amž. ar 
vyresnio amž. nekilnojamą

Lietuviai niekada neužmirš musų tautai planuoto 
ridos, Hanojaus, New Yorko vai- genocido; — taūtoš. naikinimo pradžios. Laisvojo pasau
sei jose kilnojamam tuntui (nekii lietuvių gyvenvietėse rengiami ^he^imai -sū atitin- 
nojamam tuntui — 21 m. amž. {<a.momįs programoniTs, su anų dienų liudininkų paro

dymais turėtų dar sustiprinti mūsų ryžta kovai dėl 
mūsų krašto laisvės. Jaunesnės kartos -jat^vai, daly- 

Wisconsino: vaudairi /minėjimuose, išgirs apie nefet^ešJ darytas 
j ir tebedaromas jų tėvų ar seneli^ĮkraštuiŲ^. į

Visi Įdąlyvaukūne birželio. : TfūdnųjŲ
PRIENAI JUDRUS MIESTELIS į JimuW ../ . , .;Lk

A Aim ATVTUTTKTr’l Vt> A MUVi ‘ ' ' • >• - "11 ' -i

su rši-mtimi. būtent, Distric of, 
Columbia moterys gali turtą pa-! 
skirstyti nuo 18 m. aimž.Tas pats 
principas veikia ir
valstijoj^ — vyrui 21 m., o mo
terims — 18 m. amž. pr. g.

lu ; minė-

ANT NEMUNO KRANTO ’-Į y v

Jau iš 1,-tojo šimtmečio užsi-' 
likusios istorinės žinios mini 
Prienus. Anuomet Prienai suda- vo gyvas, judrus- 
rė karaliaus nuosavybę. Kara-1 ...... .
liūs Jonas Kazimieras, stodamas ; džios per Nemuną buvo pastaty- 
i Jėzuitų vienuolyną, pavedė vai; tas. naujas. gelžbetoninis 5 -angų 
dyti Prienų storastiją ištikimam!bitas, 210 metrų ilgumo, 12 met. 
savo dvariškiui Gotardui Bude-j >'ų aukščio- Šis tiltas kainavo 1 
riui, su kuriuo kartu jis buvo'milijoną litų ir buvo pritaikytas 
sulaikytas Cisterono pilyje, kai: dideliam judėjimui iš Kauno į 
mėgino kelianti Ispanijon, o • Birštoną, Alytų ir Merkinę. Til- 
prancūzai jo nepraleido. .. Į tas atrodė amžinas, bet, deja, jo

Butleris pastatė Prienuose pi- j amžins buvo neilgas. Sovietų 
Ii, panašią į tą, kurią matė Cis-j kariuomenė, besitraukdania iš- 
terine. Tos pilies savininkais But-j J detuvos, birželio 23 dieną, 194.- 
leri'ų giminė išliko iki 1780 .metų, i ni- išsprogdino: šį gražųjį ir pat-

didikui Sa-Į varųjį tiltą. Griuvo 3 santvaros 
iš Prienų pusės ir užtvėrė pusę 
Nemuno vagos.

Dėka savo padėčiai, būdamas

1938 m.

Vėliau Prienai teko 
piegai ir jo įpėdiniams.

Jau nepriklausomybės laikais
Prienai buvo Marijompolės ap
skrities miestelis, kurį su Kaunu 1 pakely į Dzūkiją. Prienų rnies- 
jungė plentas Prienuose buvo įejjs visada pasižymėdavo jud
medinė; bažnyčia gimnazija, 
alaus bravoras, naujos kareivi
nės. Gyvenimas Prienuose

BIRŽELIO 15

Priseki- lietuvi, gedulo spalvą. 
Šiandien liūdnos Švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungę galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meri, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai, 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pu''kai alkani, 
Žvairaakiai veidą’ ir spalvota oda...
Nuo to laiko visvic-i, kur esi- kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs : ešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas Į širdį Įsmigo, 
įsiėdė į kraujų ki ip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei rrmybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

bu-

Praėjo tie metai aikščių- galviu triukšme 
Nebeteko žavume nei žygiai, nei aukos.

' žengia Šhū’pūs vriduokliai tolyn savaime. 
Tik-prieblandoj kaukės šu pašaipa rankos.

1941. VI. 15 . 1 PUTINAS

Žinios

tis paskelbė nelauktą žinią apie 
rudeni Lietuvos vai- I ... žemės drebėjimą (’Prienuose!

Girdi, nusmuko kairias ir ištriš- 
ko karšto vandens -■ srovės. O 
smunkanti žemė visiškai sugrio
vė miestą- . j

Kitų kraštų spauda dar la
biau išpūtė šią baisią-žinią: ne
va žemės drebėjimo metu prasi
žiojusi žemė ir r tą prarają su
griuvę visi Prienai, o .ugnies sli
binas grąsinąs praryti net ir 
visą Lietuvą!

O tikrenybėje Įvyko tik pap
rastas kranto briaunos nuslydi
mas. Nebuvo jokio ’’’karšto van
dens” srovių ir nepasirodė ug
nies slibinas-..

Bet Prienų vardas, dėka žur
nalistų uolumui, buvo nuskam
bėjęs po visą platųjį pasaulį.ramių gyvumu. Gerai čia kles

tėjo prekybą, vėliau atsirado pa_ 
garsėusio Prienų alaus nemenka 
pramonė.

Beja. su Prienų miestu 1924 me 
tais buvo surišta pasaulinė sen
sacija. Vienas Paryžiaus laikraš-

Cementą, anglas I. C: Johnson, 
1845 m.

1
Bedūmį paraką. prancūzas 

Vielle/1886 metais.
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Mykolu, Ę^neviėius atsiuntė šį pran^imą 
į -r prašė paskelbti

Gegužės 17-18 diejicm;s Stock- dovaujama vyriausvbė

ir

L M

pasi-'

JONAS RIMŠA

yra 
ryžusi tęsti žuvusio Olof Palmės 
politinę liniją.

Baigdamas savo kalbą, H. G. 
Frankas pakvietė visus konfe
rencijos dalyvius į gražų viešbutį 
priešpiečiams, kuriuos surengė 
Švedijos soc. dem. partija. Pake
liui į tą priėmimą, konferencijos 
dalyviai aplankė Adolf Fredriks 
kapines, kur konferencijos pirm.- 
B- Kalniš padėję ant Olof Palmės 
kapo raudonų rožių puokštę. Į 

Griže į posėdį, konferencijos 
dalyviai išklausė SUCEE vykdo
mojo komiteto revizijos komisi- 
tos pranešimus ir aptarė tolimes- ‘ 
nės- veiklos klausimus. Turint 
omenyje, kad šiais metais Sočia- ’ 
listų Internacionalo kongresas 1 
vyks Limoje, Peru sostinėje, ir į 
kad finansinių problemų ten ga - ’ 
lės dalyvauti tik keli egziliniu 
partijų delegatai, konferencija 
aptarė sverbesniuosius ten svars 
lysinius klausimus.

Ligšiolinis SUCEE pirminin
kas dr. Bruno Kalniš, vadovavęs 
organizacijai per pastaruosius 22 
metus, dėl amžiaus ir sveikatos 
storio nutarė atsistatydinti. Jis 
pasakė atsisveikinimo kalbą, ku
rioje papasakojo apie savo poli
tinę veiklą ir apie darbą pokari
niame laikotarpyje šioje organi
zacijoje. SUCEE sekretorius Vi- makratus ir kitus demokratus;
!em Bernardas (Čekoslovakija) j b. nustoti persekiojus po’i-i- 

: visu egziliniu partijų vardų pa-|nius bei religinius d:sidentus;
■dėkojo pasitraukiančiam Latvi-! 
jo$ socialdemokratijos veteranui] bet kokio terorizmo; 
už jo.darbus visų Rytų Europos 
kraštų labui ir pasiūlė konferen
cijai išrinkti dr. Bruno Kalnišą 
SUCEE garbės pirmininku Pa- kraštuosi, ir 
siūlymas buvo vienbalsiai priim
tas. Į

Po ilgesnių diskusijų apie pa
dėtį Vid. ir Rytų Europos kraš
tuose, konferencija priėmė rezo
liuciją- Joje pasakyta. jog . sie
kiant geresnių santykių tarp Ry
tų ir Vakarų, ir norint sudaryti 
sąlygas visoms Europos tautoms 
gyventi taikoje ir laisvėje, rei
kia:

1. Prašyti Socialistu Interna
cionalui priklausančias partijas,į ventojanis, dėl pergyvenimų ir atvykęs 
kurių delegatai ateityje lankysis i_____  __ _ -_  ______ _
Sov. Sąjungoje ar Varšuvos pak
to kraštuose, kreiptis į valdžioje

- - - esančius asmenis su šiuo prašy- t • v TO T) T'TOO T7 A 1
pirmininko. Ingyar-Carlsson.-va--mu; J Al DliLllkJ Y A)

bolme posėdžiavo Vidurinės ir 
Rytų Europos egziliniu socialist 
tų partijų konferencija, kuri apte 
tarė tarptautinę padėtį ir pasisa
kė pavergtųjų Europos kraštų 
klausiniais.

Konfe.enciją atidarė Vid. ir' 
Rytų Europos Socialistų Unijos 
(SUCEE) pirrmninkas dr. Bru
no Kalniš, pirmi; csja pasveikin
damas suvažiavusius ir pareikš-, 
dainas ipądėką Švedijos socialde
mokratų partijai, leidusiai pasi
naudoti patalpomis Stoėkholmc 
Liaudies Namuose. Pagerbdamas 
neseniai mįnisio. Švedijos min. 
pirmininko XOlbf; Palmės' atmini
mą, dr B. Kalniš iškėlė,velionies 
nuopelnus pasauliniam demokra
tinio socializmo sąjūdžiui ir jo 
ilgalaikę pagalbą Rytų tautoms, 
ypač Pabaltijo, kovojančioms dėl ’ 
savo kraštų laisvės. Dr. B. Kalniš 
prašė konferencijoje dalyvau
jantį Švedijos soc. dem. partijos 
atstovą ir parlamento narį Hans - 
-Goran Franką perduoti nuošir
džią padėką Švedijos broliškai 
partijai už visokeriopą pagalbą 
ir gilią užuojautą dėl Olof Pal
mės mirties. ...

.H.'B. Frankas pasveikino kon
ferenciją Švedijos soc. dem. par
tijos vardu ir pažymėjo, kad jo 
partijąpageidautja-palaikyti oran 
gi skus ryšius su Rytų Europos 
socialistais; . Jam .pačiam- tas rei- 
k^a?;rūpį, tuo labiau, kad jąm 
tejįką iapkytis i.Sov. Sąjungoje ir 
kituose; Rytų Europos kraštuose. 
ĮVc%ėfeaL:būdamas Lenkijoj dŲjis 
kalbėjo valdžioje esančiais as- 
rirėnimiš,. bandydamas paleng
vinti suimtųjų Solidarumo veikė
jų' beū disidentų padėtį.

-H. G. Frankas-pasakė, jog Olof 
Palmės tragiška, mirtis buvo di
dėlis smūgis Švedijai. Jis turė
jo /tautos,, ypač darbo žmonių,; 
pasitikėjimą ir buvo žinomas pa
saulinio masto politikas. Jis ko
vojo dėl brandolinio nusiginkla
vimo,'dėl tautų laisvo apsispren 
dimo,- dėl teisės gyventi laisvėj e 
kaip:didžioms^ taip.ir mažoms 
tautoms. Jam labai rūpėjo ir ry
tui Europos 'tautų laisvė.. Švedi- 
įą-suteike prieglobsti šimtams po. 
litinių pabėgėliu. Švedijos social
demokratu. partija ir naujb'min.

“Motinystė’’ (Aliejus)

a. išleisti iš kalėjimų, darbo 
stovyklų ir tremties šiuo laiku 
kalinamus socialistus. sociable-

c. pasmerkti ir susilaikyti nuo

d. atitrauksi sovietų karines 
pajėgas jis Baltijos valstybių ir 
iš karinių bazių kituose Furcjms

n’.’C.'to’iu gyvybėm s.
b. Prašyti Pasauli! 

va-d _ba (WHU) pa
liestą rajonu admii

Vvkdomcio ko-nnteto rinkimai. 
Konferencija nutarė per ateinan 
čias kadencijas palaipsniui atjau
ninti SUCEE vykdomąjį komite
tą, išrenkant i vadovybę jaunes-

iknnti pa-

lį'lf LITERATŪRA, Dstūvlų Steritfiroc. meno h! mc£ri> 

m. metrtitif. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrių, Vine 
Lržyž®, Igno SlapeHo,. Vinco Maciūno, P. Jc&Iio, V. Steniw 
I. 'Reukfio, dr. Eterio Griniaus,' teip pat K Katuieričiauf Ir 1 
TeHam rtrripenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis į 
X..K. Ciuriionio, M. Mleikio, V. Kaiubos, 'JL Rūkžtelės Ir A. Virs-

r ' DAINŲ ITRNTjES LAUKUOSE, poetės, rūyfojcs ir Ui 
EzT| lokiu pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie aslai 
IvsutcJ bdjjjų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuočv 
Kems, gėriitii intorėf puikiu stiliumi Ir surinktais ducm-enhn’ 
bri užkulisiai*.''Studija yra 151 pusk, kainuoja 12. 

;___ . « __
"B Y TENISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke įprsi' 

ter Juozo Adomaičio i—.Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 
gyvenimo bruožų apraiymM, bet tiksli to laikotarpio buities Kt< 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Te TM puslapių kny?

■ ’> EJL&I U V11KASTS PAMART3, Henriko Tomo-Tamalaxf> 

įlomiai ji rąžyti rtudija apie Rytprūsius, remianti* Paksinfc 
Labguva* apskričių duomenimis. Apraiymal [domūs kiekviena: 
SetuvIuL Leidinys niurtmot«f auotrinkoeuK pabaigoj* duodam 
vitovardžių pavadinimai*h jų vertiniai J rokiedlų kalbą. Labs 
wadIngoj6>X3S pu*L knygoje yra Eyt?rūstų lamėlagia Kaina V

■g M LAUKES UIMJL ra lytojo* Petronė^ Orintaltėa ars 
minimai Ir mintys apie omenis Ir rietas neprik. Lietuvoje ir pi' 
maistais boBevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapis 
bet kainuoja tik ĮI. * ' •' ' < I - f t * i

1 TOLIUS JANONIS, poetas Ir reroUucfonlertua, nesTĮjrfc 
La tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje’; tik » 
Fxrgfc> Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą- Ir px 
riji- Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tėti® 
Steyja TO* didelio formato, 265 pualapią, kainuoja

< 1 v IATTaTNKI NOJELIS, M. Zoačenko kžryba, 7. Vriblft 
7<v7žmas. BSS įM- kuyffoje yra 5® sąmojum nevalią. Kates ??

yn>amca ITT &*. 5sl*1c4 *L, EfiJaCfi

DR. K. BOBELIS. ALGIS KLIMAITIS IR f v 
ALGIS BOBELIS BERNO KONFERENCIJOJE "

Balandžio 15 d. Berne, šveica- kėnienė informavo spaudą . 'špie. 
rijoje, prasidėjo Europos Saugu- perskirtu šeimų padėtį ir siekius, 
mo ir 'Bendradarbiavimo (ESB) “Kontra — konferencijos”‘ati- 
kanfe'-enera — ekspertu susirin-! darymo metu, 'balandžio 14■ d.į: 
kimas svarstyti žmonių ryšių JAV ambasadorė Šveicarijoje 
klausimus. Prieš konferencijos I aith R. Hhittlesey perskaitė pre: 
atidųi ymų vvko aštrios diskini- • zidento Reagano tėlegrbntą'—:

.'veikinimą tame priėmime.
Balandžio 17 d. Pasaulio Pa-

c. atstatyti suverenines teises 
j punkte ’’d” įvardinti m$ tautoms.

2. Turint omenyje avariją Čer
nobylio atominėje jėgainėje:

a. pareikalauti.- kad visų kraš
tų vyriausybės leistų Tarptauti
nės Atominės Agentūros pareigu 
nanis apžiūrėti atomines jėgai
nes, ypač Ukrainoje ir Lietuvo
je, ir patikrinti įrengimus saugu 
mo atžvilgiu; pareikšti užuojau
tą avarijos paliestų kraštų gy-

' »•

jungą, ir todėl čia sovietams buS* 
mažai sir tuo kalbėtis. KlimaiLis 
pridūrė, kad VLIKas ir Pasaulio 
Pabaltiečių Santalka griežtai pro- 
fes.tuoja prieš Tebesitęsiančjį.Pa
baltijo šabų okupaciją ir reika- 
lĮtija, k'ad. Sovietų Sąjungą bef 
matant ir besąlyginiai pasitrauk
tų iš Lietuvos, Latvijos ir Estu 
jos. Khčlevas ir, Siknlovas, pasi
piktinę, išskubėjo iš vestibiulio) 

‘ ' ELTA-
•miros viešumą.

'Vakarų valstybių pa
geidavo. kad'kcnfe! 
atvira, 
jos satelitai kategoriškai i 
tavo uždarų posėdžių. Buvę pri
eita prie tokie kompromiso: ati-' vo pabrėžti Helsinkio Baigiamo-' 
darymo ir uždarinio ceremonijos ' jo Akto pažeidimai Sovietųi>kii- ( . _ . j V ~ ■ - -
bus viešos, bet visa kita vyks už puotose Pabaltijo valstybėse.: Va- ’ Reiškia, laiko bėgy?
uždaru durų. Vakaru delegacijos! kare demonstracija:buvo -pra<dė- je, lietuviai sugretino biteles stį 
kasdien keletą kartu Įipinformuo-■ ta šveicarų televizjjjos.prograuao- draugiškumo idėjąr.ir, net geruj 
a laukiančią žurnalistu ir stebė- se. Tą įvykį taip-pat fiJniayo.'V. pradėjo*.vąijįktį, jų var)

toju minią. j Vokietijos ir Turkijos: telėvizi-
Eiiželio 14 d. šveicarai suteikė ( jos stotys. -r’-: -

VLIKo atstovams, pirmininkui1; 
dr. Kaziui Bobeliui, Algiui Kli-'• 
m.aičiui ir Algiui Bobeliui, bei 
estų ir latvių atstovams nevyriau ' 
sybinių organizacijų narių — da- j 
jy viu statusą. Konferencijoje taip j 
pat da'vvavo Adolfas Venskus iri . v, . • ■ ; • -,T.ri ■- x-ų. . , Kacleva ir minister! Viktorą St-Birute Vcnskuviene (Paryžius)-.!, , *
Nevyriausybinių organizacijų at- i 
stovai nevaržomi, kaip 1985 m.

51 Ottc.wos konferencijos metu.

Tą pačią dieną pradėjo veikti pasikalbėti, apie Sovietų Sąjūri: 
pabaltiečių spaudos ir inforniaci-1 .

į jos biuras, kuriam vadovavo A. me., ir okupuotas -Pabaltijo. .valš- 
Klimaitis. Pirmą konferencijos tybes. Sovietų atstovai 
savaitę lietuvių, latvių r.estų at- i 
stovai Pasaulio Pabaltiečių San
talkos (Baltic World Conferen- žįsta dabartnių Sovietų Sąjungos 
ce( vardu aplankė 26 valstybių j sienų. VLIKo atstovas ' 'atkirto, 
atstovus, kuriems buvo įteiktas! kad tokiu principu vadovauda- 
Santalkos menorandumas, pas4

|CS

■rmieija būtu 1 baltiečių Santalkos jaunimo -sky-; 
?et Sovietų Sąjunga ir rius suruošė demonstraciją Ber- 

reika-Į no centre, prie Šv, Dvąsios baž-* 
~ 7":’, nyčies. Demonstracijos metų bu-.

Ix-lUT CtO-UUUlO. VV v*

didatai, kurių amžius neviršijo PaC1^ Ta!P Pat buvo ?tei-ktos 
70 metų. Tuo būdu Į naują SU- 
CEE vykdomąjį komitetą tape 
išrinkti;

Piimininku — Andor Belos.. 
foldi (Vengrija), vicepirminin
kais: Vilom Bernard (Čekoslova
kija), Wilma Berzins (Latvija) ir 
Marko Mihmovič '(Jugoslavija), 
ar sekretorius —■ Tadeusz Proko- 
poviez. (Lenkija).

Lietuvos Socialdemokratų par 
tijos delegatu StcckhoLmo kon
ferencijoje buvo J. Vilčinskas,

Londono. Delegatais

2759 71st St., Chicago, HL
StTESTTNGAJ ^PILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL- 

DUTIYNAI c KOSBlEilKOS BEIKBIENY'S

‘ MŪSŲ PROTĖVIAI NE BE ;
REIKALO GERBĖ BITES ’

Kąikuriė tvirtiną, jog ,, žodis
/‘bičiulis’-(draugas) yra kilęs is

1 du. ,:fr . . ' j'' :l
- ■ ~, * • - J./
Ištikro bitės atlikdavo dau£ 

gero žmonėms." ‘Jos; surinkdavį 
ir pagamindavo medaus ir vaš
ko, kurie buvo labai paudingi. 
Iš mėdatiš darydavo skanų gėri
mą, 'o vaškas buvo eksportuoja^ 

- - - ...... .z. mas nbt į kitas šalis. į
į gacijos vadovus, atstovą' Jųi-i^ųi jį šiais laikais skaitot
' n'ę ^tik maistu,. bet ir gydyt

kalovą. Jis paminėjo sbviętiriė'sip)no priėmone. Medicinos autorir 
' tetai tvirtina, jog-roedųs apsaugo 
mus nuo kaikufių gerklės ligų, 
gelbsti nugalėti' difterįją, kosulį 
■h’ pan. Na-ir dar vienas dalykis’. 

- moterys' fe, merginos^ norinčios 
šiiliiažėti svoriu; privalėtų ■'!yaL 
gyti daugidn medaus. ,- A ' į

Balandžio 18 d:, kdhfereiicijos 
pertraukos metu, Bellevue viėš- 

, bučio vestibiulyje,.; yHI>b- ats
tovas A. Klimaitis užkalbhkržur 
nalistų apsuptus' SSRS-<5š 'Hele-

propagandos nubTaiihį telkinį, 
kad taikingi pjtiįkąibėjnriai-visa
da naudingi, .ir pareiškė norįs;

gos vaidmenį Helsinkio susitari-

' ' atsakė 
Klimaičiui, kad jie nesikalba-su 
organizacijomis, kurios -nępripą- - MERGINŲ GUDRUMAS

— Miela Birute, aš mačiau 
vakar,’. kaip .tave bučiavo Sta

ro i eri, sovietai tnret.ų'pašitohifida’'!Jys: iNegėįejau;įsWaiz<iuoti, kad 
merkiantis Sovietų Sąjinjgą-.vUz ( iš' Bęrj^orkonfėręncgps,;;^s;be- ■ tai pridaryti.... ’ 
neteisėtą Pabaltijo valstybiiį.okthi^eik-visos Vakarų delegacijos ne^.t .- ^-t,rAš pati taip pap nesitikę- 

T..^ x. .1’’ f '. T-jį'pr^pažjsta prievartini©^Pabaltijo}ą£i. k'ril jis. jokiu, bųdii nę-'drįs 
dividualios bylos, rodančios, kad j.kraštų'. Įjungimo į' Sovietų-'Są-" ligiriės.
Sovietų Sąjungos okupacinė vai- Į’ 
džia nuolat laužo Helsinkio susi
tarimus- Jau kovo mėnesį 27-nių 
valstybių užsienio reikalų minis.- . 
teriams buvo išsiuntinėtas,VLIK- 
o memorandumas apie ryšius' su 
Sovietų okupuota Lietuva.

Andriejaus Sacharovo Institu
tas ir Tarptautinė rezidencija ■ 
("Resitance International’’) Ber- j
ne suruošė dvi dienas užtrukisią 
lygiagretę ‘‘kontra — konferen
cija'’,
kalbėjo dr. K. Bobelis, estus ats
tovavo Maido Kari (JAV), o lat
vius — dr. Linardas Lukss (Ka
nada). Balandžio 16 d. Įvykusio
je Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos spaudos konferencijoje jie 
Įteikė daugiau kaip 20-čiai žur
nalistu savo pareiškimus ir atsa
kinėjo į klausimus. Galina Pa-'

, kurios metu lietuvių variu ■

visos Vakarų delegacijos ne-

A
Ai

V

'" yra .' semausiV' didžiausiirto tiirtirigrsmw ,'lięteriu./ trątamMtei 
. organizacija, Tetimoms ištikimai tsrptnjiiti iaue'pėc- STOiįėtaį

SLA' — atlieka kul Sūrinius 'darbus,' jėftĄti te"0tiews. kuria feač
. ’darbūs'dirbk.-):.T’ .V'T —

SLA' —Išmokėjo daugiau kaip 'ACTIONS SStlJONūS doleris 
apdraudę: savo .iaHaifii:-j’-'-’V '•'••Tto -

. .nariams-gHtarnauja į,txk savišalpos.pa 
Kiekvieifaš lietumis, ir.- lieturin /iraojas jil 
Sumri^)izūe\a^džitŪJti'M'flQ.OOC.'';

. r ».'2V------ ’•

■ . : :f-inkštojo 'mokslo ir.'JiIJgTO^nšfcfyraĮaūL:--;-'^---.-

SLA — vaikus- spdrav'džū' pĄįa ;tor ė
XI,ūOO-',ątxiraūdeg)stUEą -torr.aki'-'tik ES.Ou toetex:

SLA — kaopu- yri .riscise-: flėtūrii: -ktfloteise'. -< •' b
'"i KreipkttSs'T sivo kifbnJtėt kweri-veikėrtoų.. i

!

L .U

g

Limos S- I. kongrese, bus dr. J. 
Valaitis ir prof. K. Balkus, abu 
iš USA.

- ' - • Gilite ,'krefpęš -te Čeettel -. .
’ . . "U- * ' J. r‘ i - t -y.” 4 • '. S
• LITHUANIAN; ALLIANCE' ŲF- A^gPJCA

30.7- fe’SU*' M ■Yiadaii ' • ■ 
TĄ- (.212); 56^221ė.JI ’

510.00

U3

’3

Atdara šiokiadieniais nuo
S vaL ryto Iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vat- 
D. KUHLMAN, B.S., Registruoti-; vaistininką?

2.

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

Tylenol works on minor arthntis pain, 
but does nothing lor inflammation. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving last, 
effective relief.

Boyer. The wonder drug that works wonders.

h llU 5 k Ii U Ii b

50 metų studijavęs, kaip
jĖS CTKAkV''

1. Dr. Kario Griniaus, ATSCJINIMAI IR MINTYS, 
(D toro t r---------------------------------- -----------------------

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dadls 208 psl.
II dalis, 229 psl.______________________________ _________

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBE SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

6. J. Vcue!*vej, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA. 
60 psL -----------------—-----------------------------------------

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, III. 6OGO3 slųs-
’ Hk čekj k pridėki* ri«n.| dolerį p^rutentlmo lihJdomt.

3.

4.

5.

£6.00
?6.00

F5.00

$5.00

54.00

52.06

F&raAė 700 puslapiu knygĮ, kurion radėjo riską, fcu 5d M* h 
&et kai. bet kuria kalba buvo' paraŽyU apie Uėtuv^ Hituviu^

Būgą pas geriausiiiB šimtmečio pradžiom W.Ibtrdiikas, padsrii 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas,• paruošė Mkrilui Terttmpf 

tr patarė mums toliau stadijnotL J

j&tftnr -gi

£ — Nmijtenoa. ChietgOj-Bi DL Juuc 14, 1^56 __J
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Ct Scago $45.00 per year, $24-00 per 
^7 wwTthiA $i 2. QQ per 3 months. In 
other USA localities $4000 per year, 
F?? pn per six months, $1X90 per 
Ąrw» months. Canada $45*00 per year; 
'ther c9iInprxe> $48.00 x>er yesr.
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25 cents per cops

.Nuo sausio pirmos dieoos 
Dienraščio tsinom

Ctucagoje ir priemies&uoss:

metams __________ - $45.06
pusei metų - $24.00
trinu mėnesiams _____ $15.00

vienam mėnesiai $6.00 
Kitose JAV vietose:

ANTROJI SEIMO DIENA

Gegužės 25 d. seimo dalyviams! 
pamaldos buvo šv. Kazimiero ■

; bažnyčioje su specialiu seifiuii! U reu 
skirtu prel. J. Kučingio Be J

mgtBm. ____________ $40.00 
pusei metų - " ’ ' $22.00
trims mesšestema - $1X00
HWM HMĮWĮtj*B $*Ū0

Kanadoje; 
metam, - $45.00
pasai metų  $24.00

Užsieniuose:

met, m,   $48.00
pusei metų -' ___ S23.0Q

tfi > Bendro-
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-8100.

Pinigus reikia siųati pašto Money 
Orderiu kartu su užssJcnou.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekm&dieaiui, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

PREZIDENTAS NEBETIKI, KAD AMERIKOJE
BŪTŲ BADAUJANČIŲ

lu. Trečias darbo posėdis buvo' 
Tautiniuose namuose. Sąjunga 
tub-ii 17 sky ’ j. Jų atstovų pra-| 
nešimais posėdis pradėtas. Ne vi
si skyriai atsiuntė delegatus, kai 
kurie tik raštus seimui, nes nuo 
Atlanto per tolimas kelias į Los 
Angeles. Kitiems ir lėšų stoka. 
Bendrai galima pasakyti, kad 
daugelio skyrių veikla panaši: 
rūpestis savo spaudos išlaikymu,

4Ūmne lietuvių ūkininkų ‘ūlosc- 
fija”: jei jau kuris žemvaldys sa
vo žemelę ai' beržynėlį pradeda 
prag\ vėsimui pardavinėti, tai 
tokio ūkininko vežimėlis per- 
smarkiai rieda pakalniui. Žino
ma, čia ne Lietuva. Namu preky
ba čia labai populiarus biznis.

Turi lietuviai ir daugybę pa
tarlių bei priežodžių apie pini 
gus. Kai kmie švelnūs, o jau

veikla bendrinėse Alto, Vilko, "Pinigai galvažudžki” tai baisus 
Balfo organizacijose, bet kai ku- posakis, bet ‘‘Pasuktas pinigas 
rie pranešimai galėtų būti įdo-, sukasi” — yra ir mįslingas. Tad 
mūs ir ne tik sąj ungos nariams.; gal pagrįstai vienas boston iškas

Bostino skyriaus delegatas pa ] delegatas kėlė seime klausimus,

jonus dolerių daugiau, negu buvo išleista 1981
meats

To dar neužtenka. Šiais metais Amerikos vy
riausybė jau išleido $18.1 bilijonų dolerių žmonėms mai
tinti, o dabar leidžia kalbas, kad ši vyriausybė visai ne-

Gydytojai apžiūrinėja lenkų karininkų ir mokytojų 
lavonus, sušaudytus Katyno miškelyje. Kagėbistai nes-
pėjo suimtųjų nuvalyti Į Rusijos gilumą, tai visus sušau 
dė Katyno brūzgynuose.

kaip suprasti, kaip komentuoti 
ka’ knriros sąjungos Įstatų pa-

si nesirūpina badaujančiais. Prezidentui įstrigo galvon I ragrafus, kuriuose kalbania apie 
mintis, kad šiomis dienomis vyriausybė kiekvieną dieną 
pagamina 93 milijonus įvairaus maisto davinius, neskai
tant įvairių organizacijų veltui dalinamo maisto.

Krašte yra pakankamai maisto, tiktai daugeliui 
trūksta žinių, kur kreiptis ir kaip tą maistą gauti.

Ne visi maisto skirstytojai yra sąžiningi ir dori

no fabrikuose išdirbę lietuviai 
pensininkai išsikelia kitur. Su-

pyt literatūrai teisti. Priimtina Į 
literatūra būtų jiem senųjų vei-

krašte yra daugiau nežinėlių, negu badaujančiu. Tada 
jis pareiškė, kad nėra jokio reikalo skirti valstybės pini
gų badaujantiems.

Trečiadienį Baltuose Rūmuose jis papildė savo įsiti-1
kinimą, davė daugiau - duomenų, iiūade besiklausančius ; žmonės. Vieni lupa iš .beturčių paskutinius centus, o kiti 
surnalistuSvįtikipo.'. ' i veltui duodamą maistą vežimais veža ir pardavinėja

Kada viena^žųrnąlistė paklausė prezidentą apie ba- krautuvėms...
daujanč-us, tai prezidentas nustebo, kaip gali turtin- Kad paskirstymas būtų teisingesnis ir tvarkinges- 
giausiame pasaulio mieste būti badaujančių? Amerikos nis, tai žmonėms reikia daugiau tikslių žinių.- į kurias 
maisto gamintojai nežino, kas daryti su pagamintu mai-
stu-, o čia dabar keliamas klausimas apie badauląneiųs. j maistą pasiekti. 
Vyriausybė moka farmeriams, kad negamintų tiek daug j 
maisto, o dabar eina šnekos apie badaujančius.

Kad paskirstymas būtų teisingesnis ir tvarkinges-

įstaigas kreiptis, kad turimą ir norimą veltui duodama

Vienas žurnalistas paklausė prezidentą, ar 
Nicaragua! tapti antrąja Kuba? Prezidentas

jis leis 
nelabai

cųgŠsAZuęijos piuigJb. Tai esąs 
' svarbus klausimos, kni dabar 

bostoniškki ižde atsirado tiek 
daug pinigų. Žinoma, seimas ne
galėjo padaryti statutinio aiškini
mo.ar keitimo, nes tam yra tvar
ka kitokia, galėtu būti sprendi
mai tik kitame seime daromai.

Cicero, ILL,, delegatė sakė, 
jog skyrius (turi nedaug narių, 
bet visi aktyvūs tiek skyriaus, 
tiek kai kurių kitų organizacijų 
veikloje Darbas sunkus, nes Ci
cero Meteyiu kolonija esanti vie
nos agresyvios partijos kontro
liuojama.

Chicago, IL., atstovas suminė-1 
jo darbus savai spaudai remti.

Vyriausybė turi didžiausius maisto sandėlius ka
riuomenei ir ligoninėms. Kad maistas nesugęstų, tai jį 
keičia. Vietoj metus ar dvejis metus šaldytuvuose pa
laikyto maisto, ima iš sandėlių ten pastavėjusį ir dalina 
veltui maistą, o į sandėlius kraują naujai pagamintą 
maistą. Pieno tiek pridžiovinta, kad nėra kur jo -dėti. 
Kai tik kur sudreba žemė, tai Amerikos lėktuvai, pri
krauti džiovinto pieno, skubą j nelaimės vietą ir likusius 
be maisto — maitina. Jiems nieko neatsitinka. Užtenka 
įpilti šalto vandens, ir pienas toks skanus, tarytum prieš 
porą valandų išmelžtas. Tą pieną visame krašte dalina

norėjo į šį klausimą atsakyti, nes dabartinė padėtis 
esanti truputį kitokia, negu buvusi iki šio meto. Prezi
dentas pareiškė Įsitikinimą, kad susitikimas su Gorba
čiovu ivyk-s ir šis klausimas bus svarstomas. Pareiškė 
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įsįtikinimą, kad susitikimas įvyks šią vasarą ar anksty
va rudeni.

Prezidentas nenorėjo atsakyti į paklausiusio žurna- 
, listo klausimą, ir nejučiomis prasitarė savo nuomonę 
apie Gorbačiovą. Lietuviams ta nuomonė turi būt įdomi, 
Georgetown kalboje prezidentas palygino Gorbačiovą su 
Kastru, o Arafatą su Chadafiu. Prezidentas, pagalvojęs,

žmonėms veltui. Tiktai sukti pasipinigautojai ima pini
gus už valdžios veltui duodamą maistą. Krašte yra dau
gybė organizacijų, kurios gautą maistą žmonėms veltui 
dalina, neimdami nė cento. Jeigu sukčiai bando pasipi
nigauti, tai reikia pranešti prokuratūrai.

Prezidentas papildė atsakymą pranešimo? kad da
bartiniu metu vyriausybė išleidžia žmonėms maitinti žy
miai daugiau, negu bet kuri iki šio meto buvusi vyriau
sybė. Praeitais metis, pav., vyriausybė išleido $3 bili-

'■ atsakė:
— Aš iš tikrųjų manau- jog tai buvo nevykusių žo

džių pasirinkimas, nes nemaniau tai padaryti- nes aš, 
kaip sakiau, jis yra pirmasis rusų veikėjas, kek aš ži- 

i nau, yra pirmas, iškėlęs idėją sumažinti ar visai panai- 
i kinti atominius ginklus.. Aš suklydau, nes patikėkite, aš 
i nepriskyriau jo prie tos pačios rūšies.”

Prezidentas gali padaryti didelę klaidą, taip galvo
damas.

Turi narių !69, į seimą atsiuntė 
9 dęlėgątus. Plačiau apie čikagiš- 
kių-veiklą anksčiau kalbėjo 
centro valdybos narys Bučas, 
nupasakodamas, kaip tautinės są
jungos nariai 'veikia Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Apgailestavo, 
kad nėra vienybės tarp čikagie- 
čiu lietuviu, nerengia sutartinai 
vieno didesnio Vasario 16 minė
jimo. Įvairios organizacijos ats
kirai pasišovusios Vasario 16 mi
nėti- Publika išsklaidoma, nega
lima prieš svetimtaučius pade
monstruoti kad lietuviu daug. 
Aukos išskaidomos.

Cleveland© delegatė skundėsi, 
kad ten Tautinės sąjungos sky
riui veikti sunkios sąlygos. Pab
rėžta buvo, jog iš tenykštės vie
nos parapijos vadovybės pasi
reiškia net trukdymas.
East Chicago, Ind., atstovas pa 

šakojo, jog kolonija mažėja, plie-

mažėjo ir skyriaus narių skai
čius, bet kurie liko, tie veiklūs. 
Per dvejus metus apie 2.000 dol. 
sutelkė Dirvos laikraščiui. Sky
rius narių dėka per Vasario ,16 
minėjimus aukos tik Amerikęs 
Lietuviu Tarvbai renkamos, ki- 
tos “kepurės” neisileidžiamos.

.APIE VIENYBĘ. ‘ . j 
BESIKLAUSANT' 1; ?'

Vardan vienybės ir Vitkas 
steigė Liet. Bendruomenę, kitaip 
sakant ne tik po viena kepure 
išeivius mėgino patupdyti, bet 
tiesiog visus į vieną maišą su
kimšti. Neįvykdomas, arba man. 
driau sakant - utopinis, sumany
mas. ir tų organizacijų jvatou- 
tnas ir “kepurių” gausumas ne
kenktų, jei būtų geros valios tie, 
vyrai, kurie nuolat apie gerą -va
lią kalba ir rašo. Tačiau jiemss 
tik jų valia yra gera. Suskaldė 
bendruomenę.

Tautinės sąjungos seime pri
siklausiau, kad ir tautininkai be
turį nemažai ‘"kepurių”: centri
nė valdyba turi savo iždą, Vilties 
draugija atskirai pinigus' skai
čiuoja ir tvarko, Lietuvos Ne-- 
priklausomybės Fondas, skirtas 
kaip ir Vilties spaudai leisti, tu
ri iždą, na, dar ir nauja “kepurė” 
atsirado — Bostono skyrius, ku
rio delegatas seime aiškiai pab
rėžė. jog už namus gautu tūks
tančių centrui neduos.

Iš tų kelių skyrių, kurie dele
gatų neatsiuntė, savaimingai 
idonnts Baltimore* skyriaus raš
tas. Prirašyta daug. Pataria sei
mus rečiau šaukti, išlaidos tau-

kėjų biografijos, pirmoj eilėj J. 
Bachuno. Seime komentuojant 
t laišką buvo paaiškinta, jog dar 
J, įBaphtuiui gyvam esant buvo j 
spĄtūfta,’ kad -Pulgis Andriušis : 
biografiją parašys. Ir parašė, iš 
Australijos į Ameriką, su pačiu . 
Bačiūnų atrinko knygon dėtinas :• 
fotogr^.j^to pasitarė. Reikėjo į

'.‘ka®)iriihkams pataisyti rašto kai- i 
bą. Rankraštis buvo tikras rank
raštis, tik vienas ^egzempliorius. , 
Dar "BačiūnuF gyvam esant tas 
raštas ėjo rankų į rankas. Ba- 
čiūnas mirė, Pulgis Andriusšis I 

mirė ir rankraštis dingo. Dabar į 
reikėtų vėl iš naujo pradėti. Kal
tinti, kad Sąjunga anksčiau se- : 
nų_'ų veikėju įamžinimui nieko | 
bedarė, nesą pagimdo.

. Mandatų komisija pranešė, jog 
seime dalyvauja 48 asmenys, tu- ' 
rį teisę balsuoti. Yra užsiregist
ravusių svečių, viso seime daly- į 
vių įkaičius 126 .asmens.

Nominacijų komisija dr- L. 
Kriaųčeliūną pasiūlė Į pirminin
kus ..-dar .dvejų metų t ei minui. 
Kito kandidato nebuvo, jis per
rinktas. Kiti valdybon išrinkti: 
Petras Bučas, Vida Jonušienė, 
Ona Daškevičienė ir Eleonora 
Valiukėniene. Kadenciją baigu- 
sioj valdyboj, be pirmininko, dar 
buvo Vida Jonušienė, V. Mastys, 
P. Bučas ir Vilija Kereilylė, bet 
iš jų nevisi besutiko įeiti į val
dybą kitam terminui Išrinkti ta- - 
rvbos nariai, kontrolės komisija 
ir perskaitytos rezoliucijos. Sei
mas baigtas Lietuvos himnu. • 
Bendras Įspūdis — seimas praė

jo tvarkingai. (Bus daugiau)

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS

LIESASIS VILKAS 
(1885 — 1891)

I 
TABOGA

(Tęsinys)
Jis taip pat ieško “vietelės biržoje, kad galė

tų perlaukti”. Daugumą jo sukolekcionuotų pai 
veikslų Meta išsigabeno į Daniją. Tačiau kai 
kurie Jiko Paryžiuje. Jis bando juos realizuoti, 
tikisi gauti 600 frankų už vieną Pisaro ir vie
ną Renuaro paveikslą.

“Kai tik turėsiu, pasiųsiu tau 200 fran
kų", rašo jis “verkšlenančiai” Metai.

Spalio pradžioje Gogenas susiranda butą 
apie Siaurės stotį, Kajo gutvėjp Nr. 10. Bet 
prašytoji patalinė iš Mėtos nęatena. Atsiėmęs 
i\ / G r genas įsikuria puriau su bėda. Klovui 
iis psim, nuomor lovą, o pats tenkinasi čiuži
niu. ato K.;io miega, apsiklojus savo k ėdi oni
on dii.- 'ųdvaejų irfcwMtns labai menkas.

“Nesirūpink dėl Klovo- — rašo Gogenas žmo
nai.... — Kiaušinis, - trupučiukas ryžių jam la
bai gerai, o ypač dar jei trečio yra obuo- 

| lys.”
Bet Meta “rūpinasi“, matyt, ne per smar

kiausiai. Kai Gogenas jai paaiškino, jog sten
giasi gauti vietą biržoje vien todėl,, kd galėtų 
“išsilaikoyti iki geresnių laikų tapyboje!”, ir 
pranešė, jog Pisaro ir Renuaro paveikslų ne

pardavė. kad reikalas jam ‘‘išslydo iš rankų’’, ] 
ji vėl nutyla.

Gogenas vis daro Įvairius žygius. Biržoje 
neatsiranda jokios tarnybos- Renuarui ir Pi
saro — nė vieno mėgėjo. Jis laikosi kai kūnų 
žmonių dosnumu. Sūnui vis mažiau ir mažiau 
teturi ko duoti “užkąsti”. Lapkričio 2 dieną 
dar nėra jokių žinių nuo žmonos. Nė patalinės. , 
“Ar tu išsiuntei prašomus dalykus? Jų man 

1 šiuo metu drūčiai trūksta’’.
Mat, ima spausti šaltis. Tėvas su vaiku ne

labai nuo jo apsigina savo nekūrentam bute. 
Klovi neturi net megztuko.

lapkričio bėgyje Gogenas gauna pagaliau 
laišką,nuo žmonos: Meta norėtų sužinoti, kiek 
kainuoja kai kurie kolekcijos paveikslai, ku
riuos ji sumaniusi likviduoti. Gogenas nustem
ba. sunerimsta: 1

“Jei taip ir toliau eis, kada nors as nieko 
I nelx‘turesiu. Jis bando įtikinti žmona, kad ne

parduotų dviejų Sezano darbų: “Aš labai prisi
rišęs pine savo abiejų Sezanų, kurie yra reti 
tos lūšies kūriniai, nes jis mažai jų teužbaigęs, 
ir kada nors jų vertė bus labai didelė. Parduok 
verčiau Degą piešinį.”

Be to, Meta esą daug protingiau darytų, 
jei rūpintųsi jo paties paveikslais. “Svarbu ma
no paveikslai, reikia stengtis jos prastumti”, 
—primena jai Gogenas.

0 patalinė? Meta apie ją nė nebeužsimena. 
Dabar šaltis baisiausias, ir man dideliai reiktų 
čiužinių ir antklodžių Kažin, gal jų vis dėlto 
karia nors susilauksiu!”

Gruodžio mėnuo speiguotas. Gogenas nė
rėsi iš kailio, bet jo padėtis kas savaitė eina sun
kyn. Jis susūnumi gyvena jau tik trupučiu duo
nos imamos į skodą. Vaikas nusilpęs suserga 
raupais. Gagenąs kraustosi iš proto, stovėda
mas priešais drebanti Klovą. Tėvo kišenėje tik 
20 santimų.

Staiga jam kyla mintis nueit į vieną rekla
mos bendrovę pasiūlyti afišų klijuotojo. Ben
drovės direktorius, pamatęs jo padoraus mies
tiečio drabužius, ima juoktis. Ret Gogeną* spi
riasi, aiškina, kad turi sergantį vaiką. Jis pa- 
°a.mdomas klijuoti afišoms ant Šiaurės ge
ležinkelio stoties mūrų už penkis frankus 
per dieną.

Tuo daibu iis verčiasi tris savaites o Klo

vas, geraširdės kaimynės slaugomas, palengva 
taisosi. Šio išbandymo metu Gogenas pasirodo, 
kad jo rūpesčiai bent kiek palengvės. Reklamos 
bendrovė jam pažada inspektoriaus vietą už du 
šimtus frankų per mėnesį. Kita vertus., pava
sarį impresionistai planuoja suruošti parodą, jr 
— rašo Gogenas, — “gal būt, tai bus mūsų pa
sisekimo statas”. Galiausiai Meta paskutinė
mis gruodžio dienomis nusprendžia išsiųsti 
patalinę.

Tarpais Gogeno tonas laiškuose Metai da
rosi aštrus. Meta tai pastebi. Be abejo, daugiau 
ir mažiau apleista saviškių, —vieniša buvo per 
Kalėtų švenes- — ji bando sugraudinti Goge
ną dėl savo pačios “tokio liūdno” likimo, prašo 
vyrą būti atlaidų. Gogeno širdyje rusena pyk- 
is. Bet jis tai neigia:
/‘Be reikalo manai, kad aš pykstu. Aš pa

galiau užkietėjau_  Nesuk galvos dėl nuodė
mių atleidimo. Jau seniai viskas užmiršta. Net
gi tavo sesuo, kuri buvo pati pikčiausia ir kvai
liausia. šiandien man jau arodo tokia pat mo
teris, kaip ir visos kitOK,’’.

(Bus daugiau)

1 PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS”

4--JuTte 14, IPv6



Funeral Home and Cremation Service
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lei.: 562-2727 ark* 562-2728

Kauno pilis

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedeįa

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicago, Illinois 60629

Tekt 778-5374

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

“Lietuvos AidaiI
WMtchesUr Community klinika.

Modldnot dirnkforlua 

19M S. Manheim Rd, Westchwtec, IIL ' 

VALANDOS: 3—D d&rbo dienonm

Modemioa poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkyti 

viršeii&L Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
O|{Kį! fffflPl lligiimiii

IBM m u 1 m n 11>VW imtU It I 111 LlMI Iii U Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Vriimjfot pagal susitarimą

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

5540 S. PULASKI RD.
3 . Chicago, UL 60629

TeL: 585-2802

PRANEŠIMAI

Lietuvių Tauragės Klubo pus
metinis narių susirinkimas šau
kiamas 1986 m. binž. 22 digną 

Į 2 vai. popiet Šaulitį Namuose.
Klubo nariai kvicčiąmi daly

vauti.

JO AMŽIUS JAU ATSIEKĖ 
TŪKSTANČIO METŲ

Kaikurių istorikų daviniais 
Kaunas įsisteigė apie ■vklurį de
šimtojo šimtmečio Tho būdu jis 
luistų minėti apie šį laiką tūks- 
tanties metų sukaktuves. Ten 
kur Įteka Neris į Nemuną, pra
džioje buvusi lietuvių šventykla. 
paskiau apie ją susikūrė sodyba 
rr pJis. Tokia tai buvo ' Kauno 

į pradžiai

DJLFRANKPLECKAS 
W r OPTOMETfaSTAS *‘

261$ W. 71stSU TeL 737-5143

ir “contact lenses".

Dr. LEONAS SEIBUTLS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

L PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street

V Blandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas: /76-2S3G,
AenoencljM telef.; 44o-554£

Florida
---  - ggg

u kryžiuo-
I čiais, Kaunas nuolat buvo puo- 

Žemaičių Kultūros Klubo pus- j tarnas ir deginamas. Po Žalgirio 
metiris nariu susirinkimas įvyks i muš-o 44x J metais Kaunas prade- 
trečiadieiii fee  ̂18 dieną, 11 jo augti ir bujoti. Vytautas Di- 
val. po pietų, Anelės Koiak salė-' dyds suteikė tam miestui įvairių

Klube valdybe.

je, 4500 So. Talman Ave. Nariai 
prašomi atsilankyti, yra svarbiu 
reikalu aptarti. Bus ir vaišės.
• . Kviečia valdyba.

švedai ir rusai apipiešė ir sude-, 
gina tą miestą. Kaunas bandė ai 
įstatyti po tų invazijų, bet 1732 
metais iškilo baisus gaisras, nu
smegęs liepsnose veik visus trio- 
besius- Žmonės išbėgiojo kitur, 
biznis sunyko, vietose, kur pir 
miau stovėjo gražu, pastatai, iš
augo žilė. "

Kai Napoleonas .'812 metais • 
įžengė į Kauną, pastarajam be
buvo vos 4.000 gyventojų, tai 
yra penkta dalis ausčiau buvu- 
s'ių. Kaunas merdėjo iki Lietuvos 
atsikūrimo. Tapęs laikina sosti
ne. jis vėl išaugo j gražu miestą, 
kurį tūli lomantikai vadino net 
antruoju Paryžių. Bet, deja šian 
die Kaunas atsidūrė pačioj blo
giausioj padėty, negu kada nors 
savo tūkstanties mt-ių istorijoj.

metus jis galėjo sutaupyti tik
tai 126.900 dolerių, bet ne bilijo
nus. Corazon Aquino pareiškė, 
kad jis vogtais valstybės pinigais 
samdo jaunimą, kurie pikietuo- 
ra ir veda kovas su policija Ma
nijos sostiuąe. Prez Aquino tu
ri vikį, kad visa tai netrukus pa 
sibaigs.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vai daug vandens 
Tavimi, Nemune, tekėjo. 
Vai daug dar ašarų tekes. 
Tavimi, Lietuva, 
Vis niekas netikeje, 
Tavimi niekas netikės.
Ir štai gausingi priešai 
Tavo kūną mindo: 
Tekėjo kraujas, 
Upėm. — ne lašais, 
O tujei savo veidą sopulingą 
Aukštai iškėlusi nešei.

T*”

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AbroMOBILJAJlS PASTATYTI

MUSULMONAI TEBEKOVO
JA TARP SAVĘS

BEIRUTAS, Libanas. — Pie
tų Libane prasidėjusios kovos 
taip šijitų ir somni musulmonų 
tęsiamos visu smarkumu.

Vakar vieni prieš kitus prade. : 
jc svaidyti raketas. Abi pusės 
apskaičiavo, kad vien nuo’raketų 
žuvo 86 žmonės Be to 25^žmo- 
nės žuvo įvairiuose miesteliuose. 
Jie surašinėja vardus, kad turėtų 
žuvusių sąrašą.

Paaiškėjo, kad Siiijos valdžia 
teikia paramą šijitams. Jie gauua 
ginklus, šovinius ir reikalingą 
maistą. Tuo tarpti somni musul
monai daugumoj priklauso pades-

Į timečiams. Anksčiau abu kovojo 
prieš palestiniečius, o dabar.da-L- 
lis palestiniečių turi progos atsi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

pi xvilegiju. atkviete amatininkų, 
pastatė naujų namų.

Ilgai netrukus Kaunas tapo pro 1 
kybos centru. Laivai Nemuno ■ 
upe gabeno į užsienį kailius, grū- 
t-us, vašką, midų i r kitokius da
lykus, o iš svetur atveždavo j <atyta> FiHpinu pn?.
uiuską, geležį, hu-lėkius ir viso-l zidentas FernalJ^ Marcos’ir jo 
Kios rustes prabangos dalykus. Tm< Ida įvairiuose Šveica-

loji aiifesb gadj nė Kauno r]-jOs Jankuose .laikė pusantro bi 
maestui tęšsi iki katu su švedais/’• njonu dolerih. r^baz.visi tie pi- 
t /-tam šimtmetyje. Nuo 1655 trie nigaf įšaldyti.
tų prasidėjo didžky-ms nelaimės.^ j|ę jaukia teisino, sprendimo, 
’ ~~————— ~ . kuris gali užtrukti išti.-us metus.

; Dabartinė filipiniečių vyriausy-
; bė pasamdė patyrusį advokatą — 

Kol saulės apštuestuos arimuos Jose Launchanego, kuris kreipė- 
Vėl pračiulbėsi tu.
Suklupus mietine po kryŽTŪR?
Palaimina visus kelius,
Kuriais lu paryčiu -ugrįžęs 
Langan pabelsi snapeliu.
Kas sulaikys tave, paukšteli, !
Pakilt virš dėvėsų.
Laisva mintis spai nūs tau kelia1
Ilgėjimu visu.

Kotrina Grigaitytė

ŠVEICARIJOJ MARCOS LAI
KĖ .$1.5 BILIJONO

LOS ANGELES, Cal. — Nu

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

___________'_________

VANCE F S j., E R AL HOME
TU

-------9

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldone Dauku*

7159 So. Maplewood Ave.

Tdcf. 778-1543

2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 

iki $100,000.

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

,u > ■ ■■ ” 
PERKRAUSTYMAI

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.

Trys seserys per naktį rymo 
Aiit gintaro krantą,

< Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
i nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

SteHec W0PA - 1490 AM 
Lrantliuojamoi ii mūsų studija* 

Marquette Parka.

Laldlmal — Pilna ipdriita- 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i ERĖ NAS. Tel. 925-4063

Artilerija sukapojo beveik vi
sas pietų Beiruto vilas. Nėra te
lefonu. elektros vielų. šviesos 1 
kontrolės. Viską reikia taisyti iš j 
naujo.■ si i aukštesni teismą ir Įsakė įšal- 

j dyti visas Marcos, "išvežtas bran- 
i genybes.
I Marcos prezidentaudamas, gau 
• davo po $5.000 į metus. Per 21

Apdraustas parkrauatymM 
tf [vairiŲ atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5991
-

LACKAWICZ

Laid ,;i;\ ių Direktoriai

2424 West 6‘J1 h Street — Tel. RE 7-1213

i

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI j •LC'

i

go, 8, III.

—---- --------- -----———

THE ODDS ARE 
AGAINST TNG 
IRATE DRIVER 
WHO TRIGS TO

GET EVEN ON THE HIGHWAY*

STRONGER WITHG^TTA Z 
b;

*U0W M SEAT HITS 
HELF TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENTI 

•ACCORDING TO THE 
WSTITUTt FOR SAFER 

^-^^UVWG, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
WOWILOUT OF THE CAK 
AND mtRtASE SURVIVAL 
CMAHtES

KAS SULAIKYS

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
Perskristi pamariais,
Kai vyšnių žydinčiais takeliais 
Pavasaris ateis?
Valdovo sostą nors žadėtų, 
Žinau, neliksi tu čionai, 
Ten šaukia upių akmenėliai 
Ir gimto lizdo pe.enai.

Fotografiją, prancūzai Dagu
erre ir Niepce, 1839 m.

1424 South 50th Avenue
Cicero, III. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Nuo 1914 metų

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel 598-9400

FOR COUGHS

FEDERAL 
SAVINGS

ANO LOAN ASSOCIATION

MHO AltCWSR AVENUE 
CHICAGO. IL 64X532 

PHONE 254-4470

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*** EXCEPT WHEN HE'S 
CWV/NG, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS ,

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 9744410

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

TeWonaa — 652-1003
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Vytautas Behaju

ras Skaisgirys,
Visi kviečiami dalyvauti.

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARI 

« MOTARIATAS
VĮMAS • VALDYMAS 
VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
£B ŪMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKAJIMAIA 

DU. VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

AMERIKOS VIDURIO APY
GARDOS GEGUŽINĖ

Č.kagos vyčiai nusamdė du au-
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

nSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

r BACEVIČIUS - BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 77

uvykti į Tokijo, tame 
tete pravesti pamokas ir 

ta proga dalvauti Tautinių Šokių 
Federacijos 30 m sukaktuvėse. 
V*r*os bus švenčiamos lapkričio 
14-16 dienomis. Dalyvaus tūks
tančiai šokėjų Imperatoriaus sū
nus Mikasa bus garbės svečias.

Beliajiti teks pabūti Japonijo
je nuc lapkričio 7 d. iki lapkri
čio 24 d. Neskaitant banketo, jam 
dar teks mokytojauti Japonijos 
Moterų Universitete, Tokijo ir 
kituose miestuose.
>Šiemet Vytautui teks plačiai 
įpakeliauti. Birželio 12-24 dieno-1 
liūs lankysis Lietuvoje Grįžęs ir

laidą, keliaus j Kaliforniją trims 
savaitėms — dvi saraites mokys 
valu (Wales) Liūtinių šokių 
Stocktone, Univei-sity of the Pa 
cific, liepos 27 d. iki rugpjūčio 9 
d. Vieną savaitę po to praleis sa- j 
vo draugu tarpe.

Grįžęs iš Kalifornijos, perskai
tys susirinkusius laiškus, jis dar 
tarės vykti į Springville, Utah, 
kur rugsėjo mėnesio 22-30 dieno
mis įvyks didžiulė tautinių šokiu 
šventė, kurioje dalyvaus daug 
grupių iš Amerikos ir pet 7 gru-1

BAJSlŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

i Minėjimą ruošia Čikagos Ame
rikos Lietuviu Taryba, š. m. bir
želio 15 d. Kaip Vasario 16 tos 
minėjirins. taip ir Šis yra pagrin
dinis minėjimas Čikagos ir jos , tobusiis vožti lietuviams į Ame- 
apylinkės lietuviams.

Minėjimas prasidės 10:15 va 
Marquette Parko bažnyčios aikš 
tėję šit vėliavų pakėlimo apeigų- 
OHŠ, - 
Šaulių Rinktinė vadovaujami 
Vlado Išganaičio.

Katali
M. Ma
tažnyči

PRISIMINIMAS
i B.iželio 14 d. 6 vai. p.p. bus 
j laikomos pamaldos už trėmimų 
aukas Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
815 Park Ave., Racine, WI.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje trumpa programa ir užkan
džiai. Piisimininią ruošia vietos 
Altos skvrįus, kurio pirmininku 
yra Vkt. Kažemėkaitis. Kiti vai-' 

pės atvyks iš Europos. Beliajus nariai: J. Pleškaitis, Ra- j 
bus šios šventės garbės svečias. ąjas piįūra, St. Budrys, M. Ta- ( 

Šokėjas mainas. Ed. šilingas, Marta 
Stanaatis, Grasilda Mitka, J.! 
Grirnskis ir P. Petrušaitis. Gar-1 

Įbes pirmininkas kun. J. Augū-i 
Į nas, MIC, Šv. Kazimiero para- j 
' pijos klebonas. Skyriaus atsto-Į 
vas Altos Taryboje L. Pliūra.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

£212 W. Cermak Road Chicago, IB. Tat g47-774j

i rikos Vidurio apygaidos geguži-
I nę. Liepos 4-tą 9:30 vai. ryto au- 

lobusai sustos prie Marquette 
Parko ir Brighton Parko lietu-

JONINĖS
DLK Kęstučio šaulių kuopa Į 

ruošiasi švęsti Jonines birželio* 
21 d. gražioje V. Bagdono sody
boje ant Mičigane ežero kranto.

Parduodamas ligos ir ne-, 
laimės draudimas atvyku- 
siems įš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 31-2 523-9191. N

901 Sheridan Rd., Kenosha, WI. daugiau laisvės, bet pravestos goniukų “grobimą”, uždarymą jų 
Tai bus jau 31-sios šaulių suruoš ekonominės reformos tebegalio- mokyklose ir pastangas atsikraty
tos Joninės, kurios gana popu-* ja, bet žmonių laisvės srityje nė- ti nesugyvenamų papročių. Jie 

pramoksta amatų, gauna darbus 
ir stengiasi gyventi be vagilavi- 
mų.

Iš vienos motinos buvo pagreb 
ti 5 neprižiūrimi vaikai. Trys bu
vo palaikyti 4 metus ir leisti su. 
grįžti pas motiną. Visi trys pa
reiškė, kad jie motinos nepažinė 
ir nenori su ja gyventi. Jiems 
geriau gyventi mokykloje.

Dabar šveicarai turės pasisa-J 
kyti, ką jie toliau darys su ta j

kurias Drives Vvt Did/ vil? paraP'jos bažnyčių. Kelionė
- 1 ■ " "l asmeniui kainuos 4 dol. ten ir tos Jonines, kurios gana popu-j ja, bet žmonių tas

atoal. Gegužinė vyks p p. Pocių birios Wisconsin© lietuvių ir jų ha jokies pakaitos, 
sodyboje Beverly Shores, India- kaimynų tarpe. Jose mielai daly-’ 
noje. Pietūs prasidės 12 valandą 
ir jie kainuos nedaug 5 dole
riai asmeniui Veiks baras, laimės 
šulinys, įvairūs žaidimai. Bus ga
lima pasivaikščioti gražiomis, ro
mantiškomis Michigano ežero 
pakrantėmis. Vyčiai kviečia či- WASHINGTON, D. C. — Vals- 
kagos lietuvius kartu, dainuoda- įy|jės departamentas jau yra įpu-

1 sėjęs spausdinti dokumentus apie

pamaldos įvyks Šv. 
Gimimo parapijos 

Pamaldų pradžia 10: 
30 vai. šiv. mišias atlaikys ir pa
mokslą pasakys ekselehėija vysk. 
Vincentas Britgys. Mišių metu 
giedos parapijos choras vadovau
jamas muziko Antano Lino.

Evengeliku liuteronų pamal
dos įvyks 10:00 vai. Tėviškės pa
rapijoje. Pamaldas atnašaus vy
sk- Ansas Trakis.

Tuoj oo pamaldų 12:00 vai 
Marquette Parko parapijos salė
ję įvyks akademija. Akademinėje 
dalyje pagrindinę kalbą pasakys 
Povilas Vaičekauskas. Meninę 
dali atliks “Dainuojančios” že- 
maitės: Bronė Stravinskienė, 
Daina Varaneckienė ir Aldona 
Underienė. Akompanos Kazimi'c

vauja ir mūsiškas jaunimas. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Jargis Milas

SKELBS PAGRINDINIŲ 
TEISIŲ DOKUMENTUS

mi, važiuoti autobusais ir šauniai , .
atšvęsti Amerikos nepriklauso- pagrindines žmogaus teises, 
mybės minėjimą.

Dėl rezervacijų skambinti rei
kia E. Pakalniškienei telefonu — 
376-6489. Būtinai reikia 
zervuoti vietą autobuse 
tus iš anksto.

užsire- 
ir pie-

E. P.

, STASYS ŠAKINIS
hXlETUVlS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
f ’ > ' —

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

• j Kambodijoj buvo įsigalėję Mao 
{Cetungo šalininkai, bet dabarti
niu metu viską organizuoja mas- 
kviniai. Dar ir dabar tebeina su
sirėmimai Vietnamo ir Kinijos 
pasienyje, bet kraštas apie pagrin 
dines teises turi tylėti.

Pietų Korėjoje įsistiprino gru
pė kariu> kurie nekreipia dėme
sio į civilinių gyventojų teises. 
Drąsūs studentai veda kovas su 
karo policija. Šiaurės Korėjoj pa 

t grindinių teisių klausimai dar ‘ mokykla. Mokytojai prisipažįsta, j 
[blogesni. ---------- 1--------------------- -

Pirmon eilėn spausdinami Ry
tų Europos komunistų pavergtų 
tautų teises. Jaruzelskio paskirti 
advokatai bando Įrodyti apie 
Lenkijoj galiojančias žmonių tei 
sės, bet Amerika turi ir atbėgu
sių lenkų jūreivių, lakūnų bei}

i; ų šeimų parodymus. Surinkti 1 carijoj yra 30.000 čigonų. Jie ten 
dokumentai apie pagrindines} gyvena dešimtmečius, šveicaram 
žmonių teises Albanijoj. Albani-Į jie įgriso, todėl jie ėmėsi priemo-

9 botų mūrinis Labai geros pajamos.. 
Oilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. - •

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

Dengiame ir taisome visu ri\ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17L

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687/6090

Ext. GH. Š617."
for information.

FA

jog tai yra sunkus ir brangus i 
darbas. Didelė dalis atpranta nuo 
vagiliavimo ir melo.Vyriausybe 
jau išleido daug pinigų čigonų 
apmokymui. Čigonai bijo, kad jie 
nebūtų deginami kartu su žydais, 
kaip tai darė Hitleris.

Jaunus čigoniukus, atskyrus 
juos nuc tėvų, galima įpratinti 
gyventi kartu su visais gyvento- 

Jie sudarė specialų moKyklą, jais. Bet Šveicarijos čigonams ne 
atskirė vaikus nuo tėvų ir pra- patinka, kad jų pasileidę vaikai 
dėjo kalti vaikams į galvą, kad. pagrobiami ir visai atskiriami 

nuo tėvų. Neatsirado nė vieno 
čigono mokytojo, kuris būtų su
tikęs mokyti vaikus, kaip nerei
kia Vogti vištų ir ančių.

ŠVEICARAI MOKO ČIGONŲ 
VAIKUS

ŽENEVA, Šveicarija. — Švei REPAIRS IN GENERAk 
(vairOs Taisymai a - 

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tat 254-74M
East Chicago, Ind
East Chicagos In. šv. Pranciš- -|OS diktatoriui išrijus 

kaus lietuvių parapijos klebeno k°munistus, albaniečiai tikėjosi 
kun. John Daniels 40 metų ku-[ 
nigystės iškilmingose Šv. Mišio
se giedos Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis ir prie 
vargonų Delores Macko. Vėliau 
salėje mer.i'ncs programos metu 
dainuoje 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 
bus tęsiamas parapijos salėje

Rusijos nių mokyti čigonų vaikus.
TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H o ’ ra a n D e č k y • 

TeL 585-6624

7

GOVERNMENT JOBS.

Taip pat daromi vertimai, gimttih, 
-škvi^timsl pydomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

: ‘ Now Hiring: Your Area.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. R-9617
For current federal list

b pagal susitarimą.
TeL 776-5162

M4I Wert 63rd Street

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Siųskite pinigus 
i Lietuvą

1 RŪBUS — $1.85
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant vi.vus 
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

reikia, išmoki i gyventi be vagi
liavimų, be melo ir sukčiavimo. 
Ta įstįiga veikia nuo 1926 metų

kų. Vįėdž'iaV .apifcoka '■rn»k^i>jąs;'

— Hu Jaobamg Europoje pra-
į ko apte fa! neskelbti. Bet pasku-
; tini’.i metu reikalas’iškeltas snau-' i . . !.sdoje.

Pats1 prezidentas Ėgli praeitą — Norvegijoje vyksta pasita- 
savaitgalį radijo bangomis visą rimas banginių apsaugos klausi- 
kraštą informavo apie blogų či-mais.

:^eis dvi savaitės.

HELP WANffEQfrir M^LE-FEMALF 
Raikia Darbinioky ir Darbininkių J MOi’AW, 

Ever®. P 
*0642-

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

Ave., Chicago, IL 60629.

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

Next time you need a laxative, get reset 
the Natures Remedy way. Gently. 
Orermgbt
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature s 
Remedy tonight and feel better 
tornonow.

Newark, NJ. 07102 
Ėst. 1947

RENTING IN GENERAL
N u o ra o>

"Nature’s Remedy.
for GINTU, OVfKNKHTKEUCfOfCONST^ATION

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Inns 14, 1386 J

2211 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 80608 

Tel.: 847-7747

Konjaku pasididziavi

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
“*OtAGE 
fobdetakS

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiate* keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
•727 8. Wwrtum Ave., Chicago, ID. 60643

Telef. 812 238-8787
• WmoRsra— ptumunmas užsekant lėktuvu. traukintą, lain keUs- 

tia (eruiies), viešbučių ir automobilių nuomavimo reservacuas; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva tr kitus ic/aftus; 
judaroma likvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
aaoja* visai* aeuoniu reikalais.

• Taupykite aknadami Chartered lėktuvais, tik :«Ucu reermoO vietas

“LIUCIJA”
Miko šiteikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

ADVOKATŲ DRAUGUA
V. BYLAHTS

IrV. BRIZGY8 i;
Darbo valandos: 

Nuo t ryto iki 5 vai- popiet 
•eitadieniais pagal susitariau

9606 S. Kedtfo Avė. 
Chicago, HL M629
TeL: 778-8060

jo 1715 mėty
lu CO, Lūuisvfflo KV

PASSBOOK 
SAVINGS.. financing 

AT OU* LOW KATB

S310
world on fire

Mutual Federal 
Savings and Loan

AnrHnio dažus, anglas W. H.
Perkin, 1856 m

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomia 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų Administracijoje.




