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Oras tvankus, palis.

Liepos 5: Antanas, Filomena, 
Mėlinė, Dobilas, §ilė, Butginas, 
Aitonė.

— Prez. Reaganas reikalauja, 
kad Izraelio kariai laiku pasi
trauktų iš Libano, jei nori gauti 
karo lėktuvus.

“LVtuanicos” laimėjimas te
gu sustiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvėpia juos nau
jiems žygiams.

. “Lituanicos” pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto vande. 
nyno gelmes tegu auklėja jaunų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis būti
nai įveiktų klastingąjį Atlantą

— Sirijos valdžia leis palesti
niečiams užimti Izraelio pasie- 
nio pozicijas. •»

— Prancūzai tebesiunčia karo'
* ’ -X *

medžiagą į-Iraką; kuris vykusiai- 
sustabdė Irano karo jėgas prie 
sienos.

Vytautas Kamantas ištiesė dr. 
Bobeliui ranką, prižadėdamas 

apsvarstyti svarbiausius 
klausimus.

gas, Raudė, Aviža, Mirganis, 
Lankstė.

— PLB valdylxjn, l>e Kainan- 
to, išrinktas Mykolas Drunga, 
Algimantas Gečys ir Tomas Be* 
meikis.

PRANCŪZAI GINKLUOJA 
ČADO KARIUS

Liepos 2: Aplankymas šv. Pa
nelės, žilvinė, Ibutis, Kerulė, 
JLęngvėnis, Jaugelė.

BEIRUTAS, Libanas. — Abi 
palestiniečių grupės, kovojusios • 
tarp savęs Rytų Libane, ketvir- j 
tadienį paskelbė paliaubas. Ko-1 
vojusieji palestiniečiai priėjo iš j 
vados, kad nėra jokios prasmės l 
vieni kitus žudyti, kada nesima
to kovos galo.

Palestiniečiai buvo atmesti iš 
Sirijos. Iki šio meto Sirijos ka- j 
riuomenės vadovybė juos maiti
no, rengė ir gydė. Dabar Sirijos 
kariuomenės vadovybė neduoda

atškr^iiji^&tiems -Libijos .-lak-ū? 
nąms, -kaa jie" -apsuktų savo: lėk; 
iuvus irf tuojau gijžtų algžiL Lįf 
bijos lakūnai jau zrnojb,ką šitaK 
pranešimas reiškė.1 Jeigu -nėpą: 
klausys, tai amerikiečiai juos 
numuš, kaip numušė 1981 me
tais. Du Amerikos lėktuvai par 
kilo nuo lėktuvnešio “Nimitz-’ 
ir tuojau numušė abu Libijos 
lėktuvus.

-Liepos 4: JAV nepriklauso
mybės švęntė, Teodoras, Laisvy- 
dė, Žadvinis, Tylė, Aldis, Sur- 
teikė. ' 1

PLB valdybą perkelti į Toron
to. Buvo sudaryta visa organi
zacijos valdyba. Vienus atmetė, 
bet didelė kandidatų dauguma 
pasiliko. Kamanto šalininkai ap- 
klausinėjo kiekvieną atstovą, 
bet kai atėjo laikas balsuoti, tai 
jis gavo tik 68 balsus. Salėje 
buvo 115, turėjusių te;sę bal
suoti. Kamantas buvo išrinktas, 
bet jis negavo nė dviejų treč
dalių. Songaila gavo 41 balsą.

Kamantas, matydamas atsto
vų nutarimą VLIKo reikalu, ir 
žiūrėdamas į gautą balsų skai
čių, priėjo išvados, kad tdj. 
ke;sli taktiką.

— Tiesiu ranką dr. Bobeliui 
ir prižadu ateityje tartis visais 
svarbesniais klausimais.

Atstovai paplojo Kamantui už 
tokią Bendruomenės politikos 
pakaitą. Kada jis paspaudė Bo
beliui ranką, visi atstovai nepa
baigiamai plojo. Visi buvo įsiti
kinę, kad jie baigė tuščius, ne
pabaigiamus ginčus.

Tėvynės Lietuvos garbei!
Tad šį savo skridimą skiriame 

ir aukojame Tau, Jaunoji Lie-, 
tuva! * ' ė v . ’ ;Į

Tą didįjį bandymą pradėsime, j 
tikėdamiesi Dangaus palaimos! ;

Kapt. S. Darius 
Leit. S. Girėnas

šeštadienis-antradienis — Saturday-Tuesday, July 2-5

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $112.

\ Valensa nekentė ir nekenčia 
Lenkijos kariuomenės vadų. Jis 
ouvo pareiškęs: “Aš kalbėsiu su 
Jaruzelskiu, jeigu j’s atsiklaups 
ant kelių. Kitaip Valensa su juo 
nekalbėsiąs’’. Jaruzelskis jam 
pasakojęs, kad jis niekad neves 
kovos prieš I>enkijos darbinin
kus, o vėliau paskelbė visame 
krašte karo stovį prieš Lenkijos 
'rtaf1)in:nkus.

Jaruzelskis jaučja, kad Valen
sa gali nuvesti Lenkijos" darbi
ninkus į bet kurį pramonės 
centrą, paruošti sąmokslą ir iš 
ten išvyti komunistus, tuo tarpu 
kiti to nepajėgs padaryti. Tvir
tinama, kad popiežius įsakė Va
lensai nesikišti į darbininkų ir

— PLB parubštarnuose dar
buose dalyvavo JI 5 atstovų, bet 
ne visi sutiko balsuoti. Iš Kana
dos buvo atvykę 13 atstovai, 
Kuriems vadovavo Songaila.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė pranešė, kad ketvir
tadienį ji ir vėl pasiuntė 200 to
nų karo medžiagos į Čadą. Ča
do vyriausybė ž'no, kad Libijos 
tankai, lėktuvai ir šarvuočiai, 
sutraukti į Čado pasienį, prade
da užimti pasienio miestus. Li
bija praneša, kad tuos pasienio 
miestelius ir oazes užėmė buvu
sio Čado prezidento Gnkumi 
ginkluotos pajėgos. Čado vyriau
sybė sako, jog tai yra Libijos 
kariu darbas.

Prancūzų vyriausybė yra ge
rai informuota apie įvykius Ča
de. Savo laiku prancūzai padėjo 
Čado gyventojams tvarkyti savo 
reikalus, bet dabar Libijcs dik
tatorius yra pasiryžęs Čadą pa
vergti.

MASKVA, Rusija. — Užsienio 
diplomatai labai atidžiai seka 
Lenkijos įvykius, šiandien vi
siems aišku, kad popiežius no
rėjo padėti lenkų vyriausybei 
išvengti dar didesnių skolų. Ka
talikų bažnyčia, pati turinti di
delių sunkumų, vis dėlto ryžosi 
sustiprinti Jaruzelskio vyriau
sybės ekonominę būklę.

Diplomatai nori nustatyti, ar 
Sovietų vyriausybė padarys nuo
laidas išsilaisvinti norinčiai tau
tai. Lenkai visas šias keliones 
daro, kad išsilaisvintų iš Sovie
tų globos. Iki šio meto Sovietų 
valdovai nusileisdavo tiktai spi
riami. Dabartiniai valdovai lo
kių nuolaidų nedarys, o lenkai 
kovoti negalės.

VATIKANAS.— Lenkijos kar
dinolas Jozef Glemp, atskridęs 
į Romą, pareiškė jį sutikusiems 
lęnkams, kad Solidarumo judė
jimas nėra likviduotas.

Vyrauja įsitikinimas, kad po
piežius Jonas Paulius II, būda
mas Lenkijoj, prižadėjo Jaru- 
zelskiui išjungti Lešek Valensą 
iš gyvo ir veiklaus Solidarumo 
judėjimo.

A:škiai nustatyta, kad dabar
tiniu metu Solidarumo judėji
mas nėra likviduotas, kaip Len
kijos karinė vadovybė skelbia. 
Tačiau Lenkijos judėjimo vadai 
yra įsitikinę, kad popiežius iš
jungė Valensą iš Solidarumo 
unijos veiklos.

Lešek Valensa nekentė 
kariuomenės vadu

GUATEMALOS TEISMAI 
ĮVES DEMOKRATIJĄ

GUATEMALA, sostinė. — Ge
nerolas Efrain Rios Montt ket
virtadienį prisaikdino rinkiminį 
tribunolą, kuris turės imtis 
priemonių demokratinei tvar
kai įvesti. Jie privalės paruošti 
rinkinfnius sąraš'.is, išaiškinti 
žmonėms demokratinių rinki
mų reikšmę ir pravesti teisin
gus rinkimus.

Dabartiniai krašto teismai ne
turi galimybių ir laiko šiems 
klausimams spręsti. Jie užimti 
įvairiomis bylomis ir negali im
tis naujų darbų. Vyriausybė 
taip pat negali, nes krašte vyks
tantieji neramumai atima da
bartinės administracijos laiką.

Generolas sukvietė laikrašti
ninkus, atsakingus valstybės pa
reigūnus ir pranešė apie ruošia
mus rinkimus. Patarė visiems 
bendradarbiauti su rinkiminiu 
teismu.

— Jasir Arafatas Tunisijoje 
sušaukė savo štabo narius, ap
svarstyti, kas daryti su Sirijos 
prezidentu, atsisakiusiu tartis 
su juo.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį du Amerikos naikin
tuvai pakilo nuo “Eisenhower” 
karo laįyo. ir pasitiko du Libijos 
naikii^tj^-^.. mylių aj^umoj 
nuo

— Izraelio premjeras sako, 
kad Izraelio kariai trauksis iš 
Libano tuo pačiu metu, kai Si
rijos ginkluotos pajėgos pradės 
važiuoti namo.

AUSTRALIJOS MINISTERIS 
ATVYKO Į VIETNAMĄ

HANOI, Vietnamas. Aust 
ralijos užsienio reikalų ministe- 
ris William Hayden atvyko į 
V etnamą. kad gale ų pasitarti 
apie Kambodijos likimą.

Dabartiniu metu Vietnamo 
kariai užėmė Kambodiją ir ne
sirengia iš ten trauktis. Austra
lijos užsienio re'kalų ministeris 
nori patirti, ką tuo reikalu pla
nuoja dabartinis prezidentas 
Phon van Dong.

Vietnamo kariai dar telielaiko 
didoką l>eiaisvių skaič ų. Iš viso, 
kelionė iš Australijcs į Hanojų 
taip pat ne toks lengvas dalykas.

UŽDRAUSTA PLB ARDYTI 
VLIKĄ BEI ALTĄ

KAMANTAS PASIŽADĖJO UŽMIRŠTI PRAEITI 
IR TARTIS VISAIS KLAUSIMAIS SU VLIKU

CHICAGO, Ill. — Praeitą kėt-
• virtadienio popietę Jėzuitų salė

je vykusiame pasitarime įvyko 
keli labai svarbūs dalykai, lie-

j čiantieji visuomeninį Amerikos
• lietuvių gyvenimą. Pirmon ei
lėn buvo svarstomi PLB santy
kiai su Vyriausiu Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu. Tarp PLB

] ir VLIKo įtampa tęsėsi visą de- 
į šimtmetį., Ji ypačiai padidėjo 
Į prieš penkerius metus, kai ryši- 
j ninkas A. Gureckas panoro 
i VLIKui pasakyti pamokslą, ką 
! jie turi daryti. Gureckas buvo 
Į išprašytas iš posėdžio, nes jis 

ryžosi kalbėti be leidimo.

Visiems buvo aišku, kad Vy
tautas Kamantas, vykdydamas 
Ąmbrozaičio, Kisieliaus ir kitų 
pasiūlymus, rengėsi VLIKą vi
sai iššluoti nuo visuomeninio 
darbo eilių. Pati Pasaulio Lietu
vių Bendruoinenė norėjusi įsa
kinėti VLIKui. Tą patį Kaman
tas planavo padaryti su ALTu, 
BALFu ir kitomis didesnėmis 
organizacijomis,

Aptarus šilą klausimą, priim- 
ttą rezoliucija, liepianti PLB-nei 
;glaudžiai.' bendradarbiauti sa 
VLĮKjii, ALTu. ir BALFu.-: Susi;

/rinkusius- paveikė dr. Kazio Bo
belio kalba, liečianti VLIKo ve? 
čiąnią darbą. Ypatingai darbą 
Europos parlamente, kur tur' 
būti partijų atstovai, o ne vie

1 nos neaiškios politinės organiza 
’ ei jos nariai.
’ Vytauto Kamanto skelbti pla

nai' VLIKui, ALTui, BALFui il
ki toms organizacijoms buvo vi- j 
sai kitokie, negu Kamantas iš 
anksto planavo. Konferencija 
įsakė PLB vadovybei bendra-

; darbiaųti su VLIKu ir kitomis | 
t organizacijomis. Dr. Bobelis pa- '
• pasakojo VLIKo vedamą darbą 

o kai buvo pasiūlyta PLB su 
VLIKu dirbti, tai dr. Bobelis bu

| vo pagirtas ir jam smarkiai pa
plota. Jis gavo didžiausias ova 
ei ja s.

i Bet V. Kamantų labiausiai 
paveikė jo paties rinkimai. Ka 
mantas įsiva zdavo, kad didelė

' suvažiavusiųjų dauguma past 
I sakys už jį patį, o pasirodė, kad 

buvo pašiūriti ir kiti kandida-
- lai. Norėta perkelti valdybą į 
Kanadą. Dr. Songaila norėj<

- Solidarumo unija dar nelikviduota,
- sako kardinolas Jozef Glemp

VYRAUJA ĮSITIKINIMAS, KAD POPIEŽIUS PRIŽADE.!O 
IŠJUNGTI VALENSĄ
visuomeninį gyvenimą. Valensa 
nenorėjęs, bet turėjęs sutikti.

Ar Maskva padarys 
nuolaidas?

maisto ir reikalauja, kad atiduo-
tu ginklus. Dalis palestiniečių
atidavė Sirijos kariams ginklus,! Dr. Kazys Boliclis įtikino su 
kiti inetė šautuvus ir pabėgo į važiavusius vadus baigti tus 
Jordaniją, o kiti važiuoja dar čią kovą prieš VLIKą, nau- 
tobau. \ w dingą tiktai okupantui.

* The First and Greatest \
Lithuanian Daily m America

Mes skrisime į Lietuvą!

Lietuvių tauta laukia- iš sa
vo sūnų ir drąsesnių žygių. Bū
tinai reikia ir jos sūnums prisi
dėti prie bendrojo darbo — tir
ti dar mažai žinomas Žiemių At
lanto vandenyno oro sroves, o 
taip pat naujai išrastus.naviga
cijos būdus ir priemones pritai- 
±yti kasdieniniams ^-reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, 
kąda oras stengiamasi panaudoti 
žtnbhij'os reikalams, laikome sa
vo pareiga tautos vardu tą dar
bą: garbingai atlikti..-

Jąunoji z Lfeftrvady^'Į'a.vo dva
sios įkvęti,'; mes stengiamės . tą 
pasirit^įą?/ uždavinį - įvykdyti 
Mū^ų/pąsfeekirriąĄ.tegii'sustipri
na. Tayb-:dvasią ir pasitikę j h|ią 
savo jėgomis ir gabumais! Bet 
jei Neptūnas arįjalingasis audęų 
Perkūnas ir. rrtūins bus rūstus,-/ 
pastos mums kelią į Jaunąja Lįię- 
tdvą ir pašauktų “Lituanicą” 
pas save, — tada Tu, Jaunoji 
Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žy
giui, kad audringųjų vandeny
nų dievai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir ne
kviestų Tavęs į Didįjį Teismą.
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Karštose dienose būkite atsargūs
Dideliems karščiams užėjus, 

vyresiio amžiaus žmonės gali 
gauti ga.vos svaigulį net 10-1L 
kiltų gze.ėiąu, Kaip jaunieji. 
To viso pašėkoje, gali padidėti 
kraujo cirkuliacija', atsirasti 
sfiūkii^iži šii kvėpavimu bei šir 
dies negalavimai.

Tokiame ore seniesiems pa 
tartina taip elgtis:

1. Nėikitė į fa ūkį, o geriau 
laikykitės kiek apšaldomu'oše 
kambariuose. Jei savo bute vė 
sintuvo neturite, tai kūrŠčio va 
landoifiis vykite į tokias viešas 
vietoves, kaip bankai, knygynai, 
tėatras ar krautuvės, kur yra 
apšaldoma. Venkite saulės.
.2. Viską darykite palengva.
3. Naudokite, vonios dušą ne 

šaltesnio kaip 75° vandens. Ni 
pro šalį uždėti ant kaktos,suvil 
gytą šaltame vandenyje skarulį.

1. Nakties metu atidarykite 
angus bei naudokite ventiliato- 
ių kambariams vėdiriti.

5. Gerkite daug vėsaus veb
lens, šaltos arbatos arba šaltų 
•alsių sunkų.

6. Negerkite jokių alkohdli- 
lių gėrimų, net ir šalto alaus 
negerkite.

7. Venkite bet kokio sūrumo, 
Yes druska didina kraujo spau
dimą.

8. Nevartokite karštų valgių, 
nes tas kelia kūno temperatūrą.

9. Nešiokite visiškai lengvą 
apsirengimą, kuris kūno ne
verstų.

10. Žinokite, kad rieužtenka 
ūk perskaityti šiuos patarimus, 
oet reikia jų griežtai ir prisilai
kyti.

i
uA
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NAUJA BEDA SENIESIEMS
Seniorai virš 65 metų, kurių neš jiems didelio nuostolio, nes 

Amerikoje yra apie 25 milijonai, Į šiais laikais tokios sutaupo^ dau-
Y Ji- • .. J - -■ _norėtų, kad Kongresas panaikin
tų tokius įstatymus, nuo kurių 
jie gerokai nukenčia.

. Vienas iš tokių įstatymų, tai 
reikalavimas iš bankų ir taupy
mo institucijų, išmokant taupy- 
tpjams nuošimčius bei dividėh- 
tuš >ūž tėri< laikomus pinigus, 
afskAityti apie 10 nuo išmo
kų ir pinigus prisiųsti Internal 
Seyėnūė sąskaitom 

■ , Toks j'štatynidš' lėbSi neigia
mai paveiks tuos pensininkus ar 
invalidus, kurie turi tam tikrų 
lengvatų mokant . incame tax. 
Bė to yra daug sergančiųjų ir 
nepajėgių invalidų, kuriems su- 
ridarys dideli piniginiai sunku
mai, kai jie negaus tos dešimtos 
dalies nuošimčių už jų turimas 
sutaupąs, kurie būtini jo kasdie
ninėms pragyvenimo išlaidoms 
apmokėti. Tokie seniorai arba in
validai bus priversti mažinti 
bankuose savo sutaupąs, kas at- vo tik 50 pavardžių.

gumoj yra terminuotos. Be to, 
toks įstatymas užkraus tiek -ban
kams, "tiek įr taupymo Įrišti t u - 
cijoms daug naujų darbų. t

Šiuo reikalu yra labai susirū
pinusios visos taupymo institu
cijos. Sehibtai taip pat tini.at
kakliai kovoti prieš tokj įstaty
mą, kuris atrodo, pradės veik
ti nuo š. m. liepos mėn. 1 dienos.

Todėl visi seniorai turi jungtis 
šii visais kitais vilitfišku mokes
čių mokėtojais ir rašyti laiškus 
kongresui, kad tas Įstatymas bū
tų atšauktas.

Kbngrėso airtrašas: [Hous of 
Representatives, Washington, D. 
C. 20515, o the U. S. Senate, Wa
shington 20510.

• Pirmoji telefono abonentų 
knyga buvo išspausdinta New 
Haven, Connecticut, ir joje bu-

STENKIMĖS BŪTI JAUKUS
Atrodyti jaunam ar jaunai, 

dar nereiškia, kad reik vartoti 
daug kosmetikos. Tas priklau
so ir nuo kitų labai svarbių da
lykų kaip, pavyzdžiui, raciona
lus maitinimasis, reguliarus mie 
gas ir sportas.

Pagrindiniai dėsniai ištašyti 
-jaunais išvajždai įin/spęažisp odai 
yra—prisilaikyma| - hienos- rėp; 
k^a^f^^faęi^LSliii' marthnma. 
sis ir sportas gryname ore, prie 
ko galime priskirti ir regulia
rius pasivaikščiojimui.

Kad atrodyti jaunu, nereikia 
valgyti karštų valgių, ries tai ga
dina dantų emalę, sukelia skran
džio ligas ir neretai iššaukia 
raudonas dėmes ant veido.

Nepatariame Valgyti sunkių 
valgių prieš einant gulti.

Nevalgyti labai rūgščios duo
nos, nes tokia duona sukelia įvai 
rius spuogus.

Nepatariama valgyti Ižbai sū
rios ir su aitriais prieskoniais pa
ruoštos mėsos.

Nevalgyti stovint ar labai su- 
silenkūš. Stovint Valgant per- 

, daėg įtempiami pilvo raumenys, 
1 o perdaug susilenkus — apatinę

pilvo dali suspaudžiama, dėl ko 
sklandis ir žarnos negali lais
vai judėti, ir tas kliudo virški
nimui.

Dėl virš minėtų dalykų nere
tai atsiranda virškinimo trūku- 
mai, ir to. pasėkoje nešvari ir ne_

: : Nevartoji neisriiegintų ir ne
žinomų veido kremų.

Neiti perdaug vėtai gulti, ir 
nedirbti naktimis. Neišmiegotos 
naktys kenkia nervams, veidui 
suteikia prislėgtą ir rūsčią iš
vaizdą. Tas daro žmogų panašų 
į ligoni. S. P.

• Superior ežeras, kuris api
ma 31,000 kvadratinių mylių, yra 
pats didžiausias JAV.

• Didžiausias laukiamasis 
kambarys yra Pekingo stotyje, 
Kinii'oje. Jis sutalpina 14,000 
žmonių.

• Liturgika yra mokslas apie 
religines apeigas arba ceremo
nijas.

& Didžiausias skrendantis čių Washingtone, D. C. 
paukštis yra Pietų Afrikos kon
doras. Išplėtęs sparnus jis turi 
10 pėdų pločio.

• Elektrinis laikrodis tapo iš
rastas JAV-se 1917 mėtais. J<5 
išradėju yra Henry E. Warren.

• Anglijoje buvo apdėta mo
kesčiais net namų K'ngai. Dau
gelis žmonių pradėjo statyti na
mus be langų.

® Kupranugariai buvo naudoji
mui transportui 1870 metais

, Pony Express keliąutojai.

• Pirmasis oro vėsintuvas bu
vo išrastas 1911 metais.Ą i

• 1943 metais Georgia buvo
pirinoji; valstybė davusi 18-likme 
Sams teisę balsuoti. į

• Pirmasis lėktuvas pirktas 
Amerikos valdžios vadinosi Miss,
Columbia. Jis buvo nupirktas. H^nydavp arklius tarp 7 ir 
1909 metais iš brolių Wright. ’ jį.mylių 153-sustojimo vietose, at-

« Vienas inčas lietaus, iškri- 
turro vienam acrui žemės, sve
ria daugiau kaip 113 tonų.

® Giliausias ežeras pasaulyje 
yra Baikalo ežeras Sovietų Są
jungoje. Kai kuriose vietose 
siekia daugiau kaip mylia gylu- 
mo.

stūmė 1,980 mylių tarp Sacrd- 
mento ir St. Joseph, Mo.

• Medžiai daugiau kaip 4,000 
metų senumo randami Califor- 
nijos miškuose.

i Istorikai nustatė, kad pir
mieji kačių mėgėjai ir jų glo
botojai buvo egiptiečiai. Jie jau 

© Moderniški pašto ženklai laikė kates 5000 metų prieš Kris. 
( taus gimimą.

» Moterys Jungtinėse valsti-
- - ' ■ - .. '

pradėta naudoti 1840 metais.
• Woodrow Wilson’s paveiks

las puošia Amerikos 100,000 do- jose įgijo teisę balsuoti. tiktai
, 1920 metais. Iki to laiko rinkimai 

būdavo labai ramūs.

» Šv. Crispin yrą lėgendarinis 
Romėnų kankinys, kuris buvęs 
batsiuviu, todėl dabar batsiu
viai jį laiko savo patronui

• Banginio širdis plaka tik 5 
kartus per minutę.

leriu banknotą.V *"

• 3,266 korespondentai ir 
laikraščių redaktoriai sudaro 
nati didžiausia žurnalistu skai-

>:

ORBIS invites you to

plus ... Austria, Poland,
Czechoslavakia, Hungary, 

ium, U.S.S.R., Rumania
In 1983 Lithuania extends the wannest 
welcome and will greet you with all 
its traditional hospHafify- We have 
created a unique selection of tours 
aš well as of FIT ser-
vičėš. Out 19&3 toūfš ate extremely
affordable — 
just irhaglhė 
the čošts start 
aš Ifttle aš

Ask for our special tours to 
California, Hawaii and Mexico.

IIS
POLISH NATIONAL TOURIST OFFICE 
500 FIFTH AVE.. NY, NY 10110 
One phone call does ft all.
Pleašė rtrah yotxr caulogtxea to:
Name______ ___ ______  ,

Sd pieašė do not hesftatė to call Uš:
(212) 391'0844

Fdr(lit) 730-1978 
or Bfoc&arcs
č4ni*či yėtir Travel Agent

Street - - -

State Zip ■
Your beat choice for LITHUANIA 
rind ... second to none for all 
Pastern Enrope.

!«nr

KOKĮ VYRĄ MOTERYS 
sĖArro idealiu?

VTeriaš moterų klubas Phil?- 
delphijoj nusprendė: pavyzdin
gas ir idealus vyras privalo būti 
štai koks: 1) Mandagus, 2) Tei
singas, 3). Nuoširdus, ji) Drąsus, 
5) Energingas, 6) Taupus, 7) At_ 
sakomingas, 8) Smagus, 9) Tak
tiškas, 10) Patikimas ir taip to-

1 liau- ,
Gaila, kad tos moterėlei ne

pagalvojo trupučiūką ir apie sa
ve — kokios_prįyalo ir još būti.* * *

• Viėrias profešoriūs antį die- 
ną pareiškė, jog jeigu moteriškė 
užimtų Jungtinių Valstijų prc- 
židento vietą, tai visa ^ųminis- 

| tracija būtų daug gyvesne ir tvir
tesnė. Beabėjo, tuomėt kis tik 
pagirtų prezidentės suknelę arba 
plSukų sušukavimą tie būtų ka-

* * *
• Sovietų kareiviai okupuoto

se šalyse pradėjo vogti šaukštus 
ir siųsti saviškiams į namus.

Kuomet vietinis žmogelis pa- 
; klausė • vieųby rį^dėnaęmiečio, 
kpdėl jis taip daro, anai atsakė: 
“Mums rėikfef mėta|iniųĮ šaukš
tų, nęs;<medinlus greit sukram
to”. t Matyti,. jog maskoliai turi 
neblogą apetitą- 

* * *
• Sovietų spauda giriasi,, jog 

aplink Maskvą valstiečiai dirba 
laukuose 24 valandas i parą, pa
sinaudodami tuom, kad naktys 
yra trumpos ir šviesios.

Senesniais laikais Lietuvoje 
nakties metu ilsėdavos ne tik 
įmonės, bet ir jaučiai arba ark
liai.

♦ ♦ *

. , • Viena rašytoja, Clare Poley, 
tikrina, jog šeimyninis gyveni
mas yra laimingesnis kuomet 
vyras yra išmintingesnis už sa
vo žmoną. Bet visa nelaimė, kad 
sunku rasti tokią moterį, kuri 

už grynąyyro išmintį priimtų 
pinigą.

ACH, TIE VYRAI!
• Ak tu, Dieve, kas tai yra, 
Kaip tai suriku gauti vyrą! 
Išeikvojau daugel laiko, 
Jį sučiupt — nepasitaiko.

Suderėti yra bėda, 
Pabučitioti, regis, gėda; 
Bet gi tos, ką vyrą gauriS;
O, kiek laifri'es jos ragauna!

Buvau tokį .siisigriebus, 
Nebe jaitri^s, plikas, riebus; 
Bet kaimynai, kaip sutrirę, 
Juokės is mahęs ir barė:

“Ar; tu akių neturėjai, 
Kad su tbkiu suderėjai? 
Rasi Elnias tai prikūrė. 
Kad ūž tokio eiti turi!”

Prie altoriaus reiks jį vėsti. 
Kunigėlis aš amborid 
Skelbia prifcriita fttūs stoYfo*.

ir vestuvės, 
bus žuvęs; 

atvyko; 
kiti pyko.

vmį į bažnyčią;
Beltas senmš, tartam t^a, • 
Nėfeifbdė ir gana ■' < 
Ir taip vėl liRau pinA.

(Daina parrišytA



DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMU 
PENKIASDEŠLMT METŲ

Darius ir Girėnas narsūs vyrai buvo, 
Perskridę Atlantą, Vokietijoj žuvo.

(Lietuvių liaudies daina)
firmos.

Lakūnas susidraugavo su lie
tuviais lakūnais, gerbė jų dide
lę drąsą ir vertino jų skridimo 
techniką.

Visi laukė, kada Atlante pa
gerės oras. Kartą ir_buvo pra
nešta tokia žinia. Lakūnai apsi
sprendė keliauti drauge su Pos
tu. '

1933 liepos 14 vakare Darius 
liepė draugams parengti kelionei 
lėktuvą, liepė laiku atvežti paš
tą, kurą turėjo pasiimti su savim 
ir nugabenti į Kauną.

Liepos 15 ankstu rytą į aero
dromą susirinko daug žmonių

i (Tęsinys)

Pirmo pasaulinio karo metu 
savanoriu išėjo į Amerikos ka
riuomenę, tarnavo aviacijoje. 
Paleistas iš kariuomenės, vėl 
grįžo i Chicagą, buvo taksio šo
feris, lankė lakūnų mokyklą ir 
1924 nusipirko savo lėktuvą, su 
kuriuo vežiojo rkel$vius. Su 
Darium jis susitiko jau 1928 ir 
susidraugavo. Todėl 1932 jis ir 
apsisprendė prisidėti ir prie 
Stepo Dariaus žygio.

- Perka lėktuvą
\ Tada abu susidėję nusipirko 

lėktuvą ‘‘Bellaneą”, tą patį su 
kuriuo Darius skraidė trejus me
tus. Sumokėjo 32*10 dbl. Lėk
tuvas galėjo pavežti šešis.kelei
vius.

Lėktuvą reikėjo perdirbti ir 
pritaikyti tolimam skridimui. 
Reikėjo nemaža lėšų. Taip visur 
ėmė kurtis komitetai šiam' žy
giui paremti. Žmonės suaukojo 
13,000’dol. ■

WSS

Lėktuvą perstatė, įdėjo nau-1 
ją galingą .motorą ir pavadino 
“Litužnica”; Lėktuvą nudažė 
orąnžine spalva. Dėl lėšų sto
kos jis negalėjo įsidėti nei ra
dijo siųstuvo, kitų reikalingų 
aparatų lėktuvui, valdyti. 
j 1933 gegužės 6 įvyko lėktuvo 

krikštynos. Dariaus motina į kuro. Jie turėjo tiek kuro, kad 
lėktuvą! sudaužė šampano butelį, 
ir palinkėjo laimingos kelionės. 
Gegužės 7 jie atsisveikino su 
Chicaga ir atskrido į New Yor- 
ką, kad čia galutinai pasirengtų 
skridimui pėr Atlantą. Sustojo 
Floyd Bennet aerodrome, nes iš 
čia lėktuvai .skrido į tolimas ke
liones. Tas aerodromas ir dabar 
veikia,, juo'naudojasi Amerikos! 
kariniai lėktuvai.

Dramatiškas Lituanikos
J » • ., pakilimas

Tuo metu oras skridimui ne
buvo, palankus — Atlanto šiau
rėje vis siautė audros. Lituani
ka aerodromo angare stovėjo ša
lia garsaus lakūno Willy Posto 
lėktuvo “Wihniė!'Mae’*i Šis lėk
tuvas buvo-.baltas, aprūpintas 
geriausia.it įrankiais skritpmui. 
Šis lakūnas su (haųgu jau;ĮD3i 
buvo apskridęs su nusileidimais 
žemės kamuolį. Dabar jis vienas 
rengėsi skristi aplink pasaulį. JĮ 
finansavo stambios amerikiečių

\kėlė aukštyn. Abu buvo labai pavargę. Bai-
Lituanika pakilo! Didis džiaugs, gėsi vaistai prieš miegą, o aud- 

y mas apėmė aerodrome pasiliku
sius. Ne vienam riedėjo džiaugs-

t, x I mo ašara. Štaiirlietuviailakū-Posto lėktuvas jau stovėjo take, j ... . . .... - -
c , . • m n:d> kaip tie sakalėliai, nesą pa-Suburzge motoras ir lengvai pa- ?
kilo ir dingo. Posto kelionė bu
vo sėkminga. Pakilęs liepos 15} , ..
rvta, jis su nusileklimais ipskri- dy> ^tys, skelta spauda z>- 
; ' T- .v ^„.70 I mos sklido visur: lietuviai skren do pasauli, sugrįžo liepos 3-u.

Kai pakilo Posto lėktuvas ir. 
dingo padangėse, tada Dairius* 
sukomandavo — atidaryti duris. 
Išstūmė lėktuvą. Lakūnai Į ka
biną sudėjo žemėlapius j maistą, 
oro paštą ir patys sulipo. Dariras 
paleido Lituanikos motorą.

sveikinimą Lietuvai.
Lakūnu skridimą skelbė ra

dijo stotys, skelbė spauda.

I da per Atlantą — New Yor- 
j kas—Kaunas. Jų kelionės ilgis 
į 4,900 mylių!

Tada jaudinosi visa Lietuva, o 
visas Kaunas rengėsi sutikti la
kūnus.

Kelionė Amerikos pakrantėm
Čia prasidėjo pati dramatis-J. . . , ,. . j r „„vi; I Lituanika pakilo 1933 lieposklausia keliones dalis — pakili-r r

mas. Lėktuvas svėrė 8,300 sva-' 
rų. Jis buvo perkrautas trimis 
kartais viršum normos. Buvo 
paimta labai daug benzino —

galėjo pasiekti Kauną ir dar už

15, 6:25 minutės ryto. Tai buvo 
šeštadienį. Perskrido New Yor- 
ko miestą, pasuko į šiaurę. Skri
do Amerikos pakrantėmis New
foundland© link. Tą pačią dieną 
jie pasiekė Newfoundlandą 3:38 
v. popiet. Kadangi neturėjo ra-Kauno skristi 500 mylių, arbai jį dijoi siųstuvo, tai išmėtė raste- 

į Ii, kad laimingai skrenda. Pra
šė raštelio radėją pasiųsti tele
gramą į New Yorką. Lapelį žmo 
gus raido ir telegramą pasiuntė.

Kelionė i audra
-

800 kilometrų.
Pakilimas buvo, labai sunkus. 

Perkrautas lėktuvas nepajėgė 
atsiplėšti. Motoras kaukė visu 
pajėgumu, lėktuvas bėgo taku,i 
bet nekilo. Darius ’du kartus mė_ 
gino lėktuvą atplėšti nuo že
mės, bet nepasisekė. Lėktuvas 
vos nenusprūdo nuo tako.

Tako ilgįs buvo 4,200 pėdų 
arba 1,280 metrų. Takas jau bai
gėsi, o Lituanikos ratai vis dar 
buvo prilipę prie žemės.

Žiūrovų aerodrome buvo apie 
800. Juos apėmė baimė. Litua
nika juk įkris į vandenį, į Ja-L . .. -

., • ., , - j to Stargard o Karaliaučiaus Imkmalkos įlanką. Kiti saukė, kadi _ . __
išleisfų benziną.

' Baigėsi tako paskutiniai me
trai; Priešais vanduo. Lėktuvas 
tada atsiplėšė nuo žemės. Paki
lęs kokią 10 metrų, vėl ėmė 
smukti žemyn, tiesiai į vande
nį. Bet Darius buvo didelis la
kūnas. Jis lėktuvą suvaldė ir iš-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

IS54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtų, Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Vinį' 
kūrybot poyeikriaia. 365 puri, knyga kainuoja tik F3.

tinll Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
iventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuoj&n 
tiems, gėrintis autorės -puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 15j pusi., kainuoja J2.

'e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyff

> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timalaurti 
Romiai paražyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės K 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
lietuviui, Leidinys Iliustruotai nuotraukomis, pabaigoje duedkr^z 
vitovardžjų pavadlniwa'*Tr Jų vertiniai J vokiečių kalbų. EaM 
naudingoje 535 pu*L knygoje yra Rytprūsių iemėlapla Kaina M

V M LAUKIS E1M1, rašytojos Petronėlės OrintaRėt *W 
mtnAnal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu/ 
bet kainuoja tik H. ' 1 . I»

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
ttjų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga y-a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.

> lATYKNtS NOVKLtS, 5L Menko kūryba, J. Va!a!čt<

kai į ją įėjome, jau buvo pilna 
žmonių, dauginusia moterų. į>pū _ 
dis man buvo nepaprastas. Visų Z 
poterių dar nemokėjau. Sukai- * 
bėjau, kai įėjau į bažnytėlę, “Tė- ’ 
ve mūsų” ir “Sveika Marija''. * 
Daugiau nesimeldžiau, nes ma-" 
no visas dėmesys buvo nukreip-;'; 
tas į altorių, prie kurio kunigas ; 
laikė mišias. Per visą sumą iš?,* 
klūpėjau. Nors keliai .skaudė' 
jo, bet nedrįsau atsistoti, nes buį 
vo nepatogu,, kai visi klūpėjo 
ir meldėsi. Maldos dvasinį nusi
teikimą staigiai nutraukė bolše-j 
vikų karys, kuris, nenuęmęs kei 

.purės, įėjo į bažnytėlę. Moterys 
išsigando,, o vyrai, kurie buvd 
beveik visi pagyvenę, jį seke 
savo žvilgsniais ir žiūrėjo ką jią 
bažnyčioje dąrys. Bolševikų ka
rys visai nesivaržydamas priėjo 
prie altoriaus ir, pažiūrėjęs kaip 
kunigas laiko mišias, po vienos 
ar dviejų minučių išėjo į šven
toji. Baiimės jausmas,' įkuria 
prislėgė kiekvieną, bolševiku^ 
išėjus iš bažnyčios, dinge. Po pa| 
maldų tuojau visi išsiskirstė^ 
Kiekvienam rūpėjo kuo greičiau 
sugrįžti į namus. Nors einant 
į namus bolševikų keli raiteliai 
pasirodė, (miškelyje, bet jie į 
mus, kai ėjome pro šalį, visai 
nekreipė dėmesio ir naujojo Či- 
čirio ežero link. Saulutė, kai 
priėjome Čičirio ežerą, dar buvo 
aukštai. Nei keltuvo, nei laivo 
neradome, nes bolševikų raite
liai, kuriuos sutikome pakelyje, 
matyt, kerštaudami apylinkės 
gyventojams, kurie naudojosi 
keltuvu, kad nuo jų slepia mais
tą ir laukia lietuvių, atpalaidavo 

"jį nuo metalinio lyno ir pade
gę, ' paleido.;’

RUSŲ - BOLŠEVIKU SIAUTĖJLMAS 
SUVIEKO DVARO APYLINKĖJE

(Atsiminimų pluoštelis iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio) 
jos išnešė, per daržus prie to 
raitelio, nes mum buvo įdomu 
pamatyti iš arčiau, kaip jis atro
do. Visai arti prie jo nėjome, 
bet girdėjome, kaip jis kalbėjosi. 
Kalbėjo lietuviškai. Mus visus 
apėmė džiaugsmas, kurį apra
šyti neįmanoma, nes kiekvienas 
jį savaip' išgyvenome. Iš kaimy
no gavęs reikalingas informaci
jas. raitelis nujojo nurodyta 
vo žvilgsniais tol, kol jis dingo 
vo žvalgsniais tol, kol jis dingo 
iš mūsų akių. p

— Raitelis!... Raitelis!... — ir 
dabar lyg girdžiu to vaiko bal
są, kai nusikeliu mintimis į 
tuos Nepriklausomybės kovų 
metus.

Keltuvo padegimas

Nors buvo neramūs laikai, bet 
kaimo gyventojai, būdami reli
gingi žmonės, kiekvieną sekma
dieni eidavo į Imbrado parapijos 
bažnytėlę pasimelsti. Namuose 
palikdavo tik vaikai, paaugliai 
ir seneliai, kurie prižiūrėdavo 
gyvulius, besiganančius laukuo
se. Vieną rugpjūčio sekmadienį, 
esant gražiam orui, kartu su mo
tina nuėjau į Imbradą. Tai bu
vo pirma mano kelionė, gyve
nant Cibulinės kaime. Buvau 
labai laimingas ir patenkintas, 
kad aš, aštuonerių metų vyras, 
galėjau pamatyti Imbradą.

Kad saugiau būtų, ėjome ne
mažas žmonių būrelis. Iš vai
kui buvau tik aš- vienas. Nors 
diena buvo . karšta, bet i didelio

Paslaptingas karys

Cibulinės kaimas buvo karo1 
veiksmų zonoje. į jį užklysdavo 
ne tik bolševiku kariai, ieško-Į 
darni maisto ar paimti gyvulių, 
bet priartėjus frentui, kartais ir 
lietuvių kariai. Jie neieškojo 
maisto, kaip bolševikų kariai, 
bet paklysdavo ar pasimestavo 
per kautynes nuo savo dalinio. 
Vieną ankstų rytą, vos tik sau
lutei patekėjus, dėdė pastebėjo, 
kad tolumoje, slapstydamasis 
pagal krūmus, artėjo žmogus, 
apsirengęs kariška uniforma ir 
rankose laikė šautuvą. Iš ženk
lų, kai visai priartėjo prie jo so
dybos (sodyba buvo gale kai
mo), atpažino, kad tai buvo lie
tuvių dalinio karys. Kai tik jis 
arčiau priėjo prie dėdės, paklau
sė, ar nėra kaime bolševikų ka
rių ir kaip vadinasi kaimas, nes 
žemėlapio, kaip eilinis karys, 
neturėjo. Kad kiti ūkininkai 
nepamatytų, dėdė jį įsivedė Į 
namus. Tarp jų tuojau užsimez
gė nuoširdus pasikalbėjimas. 
Paslaptingasis karys--papasako
jo, kad jo dalinys, kuris buvo 
įsistiprinęs prie Suvieko kaimo, 
buvo netikėtai užkluptas bolše
vikų, ir apsuptas, bet jam iš to 
apsupimo pavyko pabėgti. Vie
tos jam nežinomos. Jis kelias 
dienas slapstėsi miške, prie Su
vieko kaimo. Greičiausiai jis 
slapstėsi Šilelio miške, nes iš tos 
pusės atėjo. Dėdė ji-pąvalgydino, 
įdavė maisto kelionėn ir, nuro
dęs kryptį, kur jis Jurėnų,eiti,

ra vis didėjo. Iki Kauno buvo 
likę apie 404 mylios, 650 kilo- 
metrų.

Kas toliau nutiko, tiksliai ne
žinoma. Spėjama, kad galėjo už
sikimšti Ižktuvo karboratorius, 
ir lėktuvas neturėjo jėgos pakil
ti viršum audros debesų. Atro
do, kad, audros verčiami, jie 
ieškojo vietos, kur galima nusi
leisti. Lituanika Inu si leido že
myn ir darė didelius ratus, iš
šovė raketą, kad galėtų rasti nu
sileidimo vietą.

Lituanikos rodyklė rodė, kad 
yra 400 metrų nuo jūros lygio. 
Bet toji rietą yra kalnuota. Ten 
kalnai buvo 400 metrų, o ant 
tų kalnų — aukščiausios pušys. 
Tai buvo kalnuotas Soldino miš-

- _ „ e v-

kas. Kai pamatė pušų viršūnes, 
jau buvo per vėlu — pušies vir
šūnė palietė lėktuvo propelerį.

Drąsioji Lituanika, perskridu
si Atlantą, visai netoli nuo sa- išlydėjo iš namų, 
vo tikslo, nuo Kaune, žuvo miš
ke. Smūgis buvo staigus ir ne
tikėtas.

Lituanika žuvo 1933 liepos lė,, čio dieną užgirdome vaikūs šau- 
pirmadienį, 36 minutės po nak- kiant: — Raitelis!.
ties 12; valandos. Lituanika bu- Visi išbėgome iš-namų į.kiemą

Raitelis ant balto žirgo .p 
Vieną saulėtą ir šiltą rugpiū-

nuovargio, įspūdžių aplinkoje, 
nejaučiau. Imbrado bažnytėlėje,

Petras Sėlis

(Bus daugiau)

Raitelis!

Liepos 16 popiet jie pamatė vo nuskridusi 3984 mylias, ar- pamatyti to raitelio. Tikrai 
Europos žemyną. Tai buvo šiau- 
Tės Škotija. Tada Darius pakei
tė lėktuvo kursą, pasuko jį tie
siai į Kielio miestą per Šiaurės 
jūrą. Liepos .16 vakarą jie pa
siekė Vokietiją. 11 valandą va
karo Lituanika buvo pastebėta

: skrendant viršum vokiečių mies-

ba 6411- km., skridimo laikas — 
37 valandos ir 11 mintučių.

Darius ir Girėnas tada nuskri 
do toliau negu lakūnas Postas 
ir toliau nei lakūnas Lindber- 

' ghas.'

-j luinoje prie klojimo
•J raitelį, sėdintį ant

Prie jo stovėjo
ką tai aiškino. Tai “ŠV; -Jurgis! 
šaukėme mes, vaikai. Ir ilgai 
nesvarstę pasileidome, kiek ko-

Bet rytų pusėje pasirodė nauji 
audros debesys.

Į’ Jie turėjo apsispręsti, ką da
ryti. Prieš juos skridęs garsus 
lakūnas Postas su žymiai geres
niu Ižktuvu pabūgo audros ir 
nusileido Berlyne. Darius ir Gi
rėnas tikėjosi audrą įveikti.

1931 liepos 15 iš New Yorko 
bvo pakilę du lakūnai — R. 
Boardmanas ir J. Polando. Jie 
nuskrido į Turkiją, į Istambulą. 
Ši kelio nė tada buvo ilgiausiai 
Jie nuskrido 5011 mylių, arba 
8060.6 km.

_ ■ tyf -V* ■
To meto avicijos skridimo 

lentelėje Darius ir Girėnas už
ėmė antrąją vietą.

Aviacijos istorijoje jų skridi-

imiiiiiinmiii nni iiiiirimnniiini iiiitiiniiiiiiiniiiniiimnii ihiiiiiiiihiihiihiiiiuk-

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

Ž5 2b01
Į . 
« • * ■

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

InflM

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

• Tel. 476-2206

mas laikomas klasišku. Jie skri
do be radijo, puikiai' orientavo
si, kur jie yra, puikiai valdė lėk
tuvą.

Tai buvo paskutinis skridimas 
be radijo įrengimų, šiem lietu
viam lakūnam žuvus, visų kraš
tų aviacijos nedavė leidimo skrai 
dyti be radijo.

Savo tragiška mirtimi jie liko 
herojai, siekusiais žmonijai pa
žangos ir nešusiais garbę Lietu
vai. (Iš Garso)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia,. didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 

. organizacija,, lietuviams ištikiųiai tarnaujanti jaū. per 97 metusi 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
/J tį,*r. darbus dirba. 4

f* < v» č., r . \

kaip,. AŠTUONIS W4JONUS doleriu 
Z' M / . apdraudų' savd nariams^ \ <
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. • 
- b kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas* gali

. J ■' Susivienijime. apSdrąusti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
J. Insurance, kuri ypač'naudinga jaunimui, siekiančiam 
i - -aukštojo, mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.' 5
SLA—vaikus apdraudžia-pigia terminuota.apdrauda: už . 

$1,000 apdraudos sumą-temoka tik $3.00 metams:
ŠLA -kuopu yra visose lietuvių kolonijose.

Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 ' '

50 metji studijavęs, kaip

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

Paltu n.
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Ponai ir ponios, tušti ginčai baigti... 
Dabar tdršiiftėš ir kartu dirbsime...
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, pradėjęs 

savo svarstybas liepos 1 dieną, išvartęs 334 puslapius 
(SVaXll”) kreidinio popieriaus knygos, peržiūrėjęs 
svarbesnius paveikslus ir perskaitęs surinktus nutari
mus, turėjo galvoje diena prieš tai numatyto pirmininko 
pasakytas, pavadinime užrašytas mintis.

Iki seimo pirmininkas/’' įsakinėjo pagrindines savo 
mintis ir ’ jaš dėstė tuščiavidurėje spaudoje. Jis manė, 
kad jo paskirti daktarai perims/visą Amerikos lietuvių 
visuomeninį darbą, perims iždus ir bankuose laikomas 
sąskaitas, bet reikalai tąip nėjo.

Nesutarimų esmė, prasidėjusi prieš dešimtmetį, di
delėje knygoje trumpai taip nusakyta:

“1979 m. rugsėjo 29 VLIK valdybos posėdyje 
PLB valdybos atstovas Algimantas Gureckas pa
darė pareiškimą dėl PLB ir VLIK santykių, pabrėž
damas PLB ir Kraštų Ėfėfidriibfiienių norą glaudžiau 
bendradarbiauti bei tarj>Us;ario veiklą derinti su 
VLIK, ir iškėlė kai kurias kliūtis', tuo metu truk
džiusias artimesnį bendradarbiavimą. Pareiškimo 
tikslas buvo siekti tų kliūčių pašalinimo. Tuoj po šio 
pareiškimo PLB atstovui AlgiinŠhtui Gureckui 
buvo padaryti užgaulūs įžeidimai. VLIK valdybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis PLB Gurec^^U;
aprėkė, išvadino fiekūltūririgaiš žodžiais (pavadin
damas jį “kiaule”) ir iš posėdžio nemandagiai išvarė, 
reikalaudamas daugiau nebepasirodyti”. (PLB pra
nešimas PLB sėiiriUi, 72 psl.)

Reikia turėti galvoje, kad vyko VLIKo valdybos po
sėdis. A. Gureckas nebuvo VLIKo narys. Jis buvo tik
tai ryšininkas tarp VLIKo ir Lietuvių Bendruomenės. 
Jis neturėjo teisės kalbėti VLIKo valdybos posėdyje. Jis 
reikalavo balso, o kai pirmininkas jam neleido tuojau 
kalbėti, jis tęsė savo kalbą.

Dienotv4rkė buvo nustatyta, Viši buvo užimti, turėjo 
; aptarti svarbesnius klausimus ir skubėti prie dŠUbo. 
A. Gureckas, norėdamas primesti sžvo valią, nekreipė 
dėmesio į posėdžio pirmininko patvarkymus, pradėjo 
skaityti pareiškimą, niekinantį VLIKą. Posėdžio pirmi
ninkas pasakė A. Gureckui baigti kalbą ir išeiti iš po
sėdžio. Gureckas nekreipė dėmesio į pirmininko pastabą, 

' bet tęsė pranešimą, visai neskaitydamas, bet VLIKą to
liau be pagrindo kritikuodamas. Tada dr. Bobelis pa
vadino Gurecką kiaule, nekreipiantį dėmesio į posėdžio 
pirmininko patvarkymus, patarė Gureckui išeiti ir dau- 

[ giau nebegrįžti.
VLIKo valdybos nariai, sėdėjusieji posėdyje, pritarė 

pirmininko elgesiui, nutarė paprašyti LB valdybą pa
skirti kitą ryšininką, nes Gureckas norėjo būti ne tik ? 
ryšininkas, bet ir VLIKo narys, Bendruomenės vardu į 
įsakinėjantis, ką VLIKas turi daryti. Vietoj skirti kitą 
atstovą, LB vadovybė pakėlė Algimantą Gurecką į am
basadorius. Jis ne tik prisistatė į Valstybės departa
mentą ir Kongreso komitetus, bet JAV Bendruomenės 
surinktais pinigais važinėjo Japonijon ir rašinėjo į Pe
kiną, kad padėtų išlaisvinti rusų pavergtą Lietuvą.

JAV LB užsikirtimas neskirti kito ryšininko buvo 
pati svarbiausioji nesutarimų priežastis. Dr. Bobelis, 
gavęs ne tiktai visos VLIKo vadovybės vienbalsį prita
rimą rugsėjo 29-tos dienos elgesiui VLIKo posėdyje, gavo 
ir didelės visuomenės dalies pritaritną. Jis nuėjo dar 
toliau. Jis nesilaikė nutarimo ir Amerikos lietuvių pri
tarimo, bet jis stengėsi rasti būdą įtikinti JAV LB vado
vybę , paskirti kitą ryšininką, bet Vytautas Kamantus 
griežtai atsisakė. Dr. Bobelis, būdamas Chicagoje, nu
važiavo Į Kamanto namus, tada su šeima dar gyvenančio 
Lemonte, III., bandė rasti bendrą kalbą. Jis būvo pasi
ruošęs daryti nuolaidas, bet Kamahtas tada nesutiko. 
Kamantas aiškiai pasakė ne, ir baigtas dalykas. Įsaki
nėti ir griežtus sprendimus skelbti jis moka.

Bendruomenes vadovybė kiaulės negalėjo dovanoti. 
Vadovybė VLIKui teršė visą laiką. :

Bet atėjd Tarkas aplinkai globoti. Jbs visą laiką teršti, 
negalima. Ji buvo teršiama ne p^nkfiėtį, o višį dešimt
metį. VLIKui kasdien buvo vis sunkiau ir sunkiau bendrą 
darbą dirbti. Bet VLIKas, kad ir prie blogo oro, dirbo 
savo darbą. Jis pradėjo didelį darbą1 Europos parlamente. 
Jis veikė Washingtone sudarytame Piltų komitete, sten
gėsi paveikti Madrido konferencijos narius. Atvažiavu
sieji Australijos, Pietų Amerikos, Kanados ir ĖūropOs 
atstovai skaitė Naujienose iškeltas froūtininkų silpny
bes: Kamantas tikėjosi būti vienbalsiai išrinktas, bet jis 
negavo nė 2/3 balsų.

Kamantas pajuto, kad užsispyrimais ir įsakinėjimais 
toli nenueis. Jis ištiesė dr. Bobeliui ranką, pareiškė, kad 
suprato suvažiavusių atstovų nuotaikas ir sutiko tartis 
visais svarbesniais klausimais su VLIKū. Ketvirtadienį 
buvo priimta rezoliucija, draudžianti frontininkams ar
dyti VLIKą ir ALTą. Jis patarė užmiršti pržėiti, iŠ jos 
pasimokyti ir vieningai siekti Lietuvos laisvės, nepri
klausomybės ir demokratinės santvarkos.

Džiaugiamės, kad Kamantas, supratęs suvažiavusių
jų norus, ištiesė dr. Bobeliui ranką, o VLIKo pirminin
kas prižadėjo vieningai dirbti. Naujiehdš pritaria pa
darytiems vieningo darbo pareiškimams ir padės juos

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Kapitonas S. Darius

Laisvinimo klausimais (3)
VEIKAS - NE VYRIAUSYBĖ

P. STRAVINSKAS
taryba, bet ne laik. vyriausybe, 
ne ministerių taryba, (ik tam 
tikrais sumetimais, nieko bend
ra neturinčiais su .pačios irfstitu- 
cjos juridine prigimtimi (mano 
pabr. — P. Sfr.). Teisybė, faktiš
kai vykdomoji taryba fųo tarpu 
tik .tam tikrą dalį vyriaii^ybės 
ftmkcijų tegali vykdyti, nes rie- 
įSos. svarbiųjų — tai krašto ad
ministracijos —7 ji tiro tarpu.- nė- 

’gali vykdydi. Tačiau nei instita-' 
cjjps pavadinimą^ nef funkcijų^ 
riboto vykdymo. f^Ias irera ^es-: 
miniai mortmentąį. Eg-zfliniū vy
riausybių ^fefc^dentai rodę, kad 
vyriaūšybėš institucijė į gali e^-. 
žįstuofi įf krd^o riešdrtdmšlruė. 
dama (fri. pabr. — P. Str.)’. To
dėl klausimas, ar vykdomoji 
tary&a atifinLa vasario 1 d. dek
laracijoje ir liepos 3. d, proto- 
kolė pgžymėt^ lai^. , vyriausybės 
mšfttuiriją (bi. pabr, — P. Štr.) 

■ atsakyfinaš fegiantai (m. pabr.
— P. Str.).. :

(pasirašė) V. VAftiekurfes, 
Br. Nemickas, Š. Balčiūnas.

Pastaba. K-jos narys L. L. 
Šmulkštys, susipažinęs su šia 
nuomone, pareiškė nesutinkąs, 
bet paprašytas motyvų — atsi- : 
sakė duoti, pareikšdamas juos 
atskirai išdėstysiąs.

(pas.) V. Vaitiekūnas” ’ 
7.12.1946.

III. — Taigi matome, kad iš 
trijų tą nutarimą pasirašiusiųjų 
kolegų teisininkų net du yra žy-

• mūs dabartinės VLIKo opozici-

I. — VLIKas, kaip jau minė
jome anksčiau (str. “VLIKo tei
siniai bruožai” ir “VLIKo įga
liojimai), nėra Lietuvos valsty
bės vyriausybė, o lik nacionali
nis komitetas.
, Jis, tiesa, yra tokios teisinės 
prigimties,, kad, laikui atėjus, 
galėtų sudaryti vyriausybę ar 
pasiskelbti Lietuvos egziline vy
riausybe, kaip tuo pasiskelbdavo 
ir kitų pavergtųjų tautų panašūs 
nacionaliniai 'komitetai.

Tain reikia, girmiausįa. mūsų 
pačių (arpe tinkamų psichologi
nių sąlygų (ypač gi skaitymoši 
su VLIKu, kaip tautos atstovy
be); reikia, be to, ir tinkamų 
tarptautinių . politinių sąlygų, 
kad kitos tautos pripažintų 
VLIKą ar jo sudarytą tarybą 
egziline vyriaūsybe.

II; — Ėėt VLIKo Teisių Komi
sijos 1946 m. nutarimu, pasira
šytu kolegų -V. Vaitiekūno, Br. 
Nemicko ir S. Balčiūno (šis nu
tarimas dabar yra VLIKo archy
ve) išaiškinta, kad VLIKo Vyk
domoji Taryba (kurios nariu 
anuomet buvo prof. J. Brazai
tis) yra Lietuvos Ministerių Ta-

ėtŽynfhi nufiteikuiios 
LFB (frontininkų) grupės vadas 

' ffrof. J. Brazaitis, anuomet bu- 
į v£s VLIKo Vykd. Tarybos na

rys, tuo nutarimu rėmėsi ir lai
kė save Lietuvos valstybės Mi- 
nisterių Tarybos nariu aiba mi- 
nisteriu...

IV. — O kaip dabar? Tie žmo
nes, kurie skelbė VLIKo Vykd. 
Tarybą esant Ministerių Taryba 
(6 pati VLIKą, atseit, Seimu...), 
štai, dabar skelbia, kad VLIKas 
yra nkkas; kad jis neturįs jokių 
įgaliojimų kalbėti tautos vardu 

1 (netgi ir vyriausybe nepasiskel
busio nacionalinio komiteto ti
tulu) ; kad jis esąs tik eilinė “vi
suomeninė organizacija’’; tik 
vienas iš nesuskaitomos daugy
bės Lietuvos laisvinimo veiks
niu, kuriais esą gali būti ir kiek
vienas paskmas asmuo. .. Toji 
jų pažiūra išryškinta jų spau
doje, ypač gi VLIKo Grupių Ko
misijos derybose su LNT ir LFB 
delegacijomis (VLIKo grupių 
komisijos pranešimas, išleistas 
Cleveland© Lietuvių demokrali- 
nių grupių prezidiumo, 1958 m., 
89 pisi.).

V. — Matome aiškų prieštara
vimą patiems sau. Bet kas mūsų, 
taip paL ir svetimieji, jei tik 
jiems būtų prieinami mūšų šal
tiniai, galėtu tuos sau priešta- 
rauj‘ančių ošiu S ir j‘ų grupes pa
klausti: . .

4) Jeigu VLIKo vykd. Tary
ba, kaip afikščiati mainote, iš 
tikrųjų būvo Lietums valdybės 
wr^S^be, ? ’datar

esant mekū ’ — 
tiK eiline “visuomenine organi-

Bus pravartu tą nutarimą čia 
pacituoti ištisai. Štai jis:

“Svarstydamas bendruosius 
vykdmošios tarybos nuostatus, 
VLlKas yra fiksavęs, kad vyk
domoji taryba sudaroma minis- 
tęrių tarybos funkcijoms vyk
dyti, atseit/ vyriausybės funkci
joms vykdyti. Toji vyriausybės jos veikėjai — tai kolegos V. 
institucija (mano pabraukta — Vaitiekūnas ir Br. Nemickas. 
P. Str.) pavadinta vykdomąja Galima sakyti, agresingiausiai

bamekada nčBuyo ta vyriausy
be, .tai kdčtėl ą^inoft, ka'd ji 
tokią-yra? Kada rięfiėšą sake te 
—d 946 nl'efais, ar tfaLar? .

V L — Kaip gi dabar ta-VLIKo 
opozicija, patekusi - į savo - .pačiu 
žabangas, gafetą iš ją išsiva
duoti?:-

1) Panifrškifeė tą VLIKo Tei
tai® Komisijos, klaidingą aiškini
mą, fcaj VlĮ^o Vyfcd. Taryba 
yra vyriausybė. VLffias gi nie
kada oficialiai tokia vyriausybe 
nepasisketbė, o bė jo viešo va- 
hos pareiškimo, vyriausybe ją 
ir vykdyti tautos politinę mint: 
niekas negalėjo padaryti.

2) Laikykime visi VLIKą tuo, 
kuo jis g tikrųjų yra — tai ha- 
cioWaliniu komitetu, dar nepre- 
teAdrtofarieni sudafirlėti vyriau- 
syiife, bet kompetentingu reikšti 
ypač gi tarptautinėje plotmėje.

3) Visos mūsų politinės gru
pės tesitelkia VLIKe, kaip tau
tos atstovybėje, ir tedirba tenai 
pozityvu Lietuvos laisvinimo 
darbą lygiomis teisėmis ir pa
reigomis.

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIU 
NEGEROVĖS

CVę’šfiTys)

— Netiesą, profesoriau, kalbi. Aš protes
tuoju ir įrodyšiū, kad lietuviai buvo kuftūrihgi 
ir kad jie sukūrė daug gražesnę istoriją, negu 
lenkai...” (“Sandara”, 1981 m. rugpiūčio mėn. 
24 d.. “Encyclopedia Lituanica”, II t., 34-6 p.).

Taip viešai universiteto auditorijoje duotą 
žodi Simanas Daukanats su kaupu ištesėjo. Bai
gęs Vilniuje universitetą ir Karafiabčiti/ė, tikriau 
sakant Tvankstėje, prisirinkęs istoriniu Lietuvą 
liečiančių duomenų, nuvyko į Petrapili ir tenai, 
kaip tikra vargo pelė, rausėsi iš Lietuvos oku
pantų rusų išgabentoje metrikacijoje ir kitokių 
raštų archyvuos^ Ir jo darbo vaisiai buvo labai 
našūs ir turiningi, nepaprastos reikšmės turėję 
lietuvių tautos ateičiai. Jis jais įrodė, kad lietu
vių tauta yra nemažiau už kitas kultūringa ir 
kad jos istorija nemenkesnė už lenkų.

Pažymėtina, kad S. Daukantas nei vieno raš
to ar veikalo neparašė lenkų kalba, griežtai nuo 
jTJSs^siribodamas. nors jis ją mokėjo puikiausiai, 
kadangi tuometiniame Vilniaus universitete pa- 
grindinJ dč’tomoji kalBa, greta lofyftųj.buvo len
kų kalbm Tuo tarpt šalkauskininkų dievinamas 
vadas St. ŠAlkądškis tik j nepriklafcšomą Lietuvą 
atvykus teišmoko lietuvių kalbą vartoti, o jo Lie-

tavą žeminanti veikaliuką — “Sur les Confins de 
deūk Mondes”, pasigardžiuojant, lenkai atspaus
dino Varšuvoje leidžiamame literatūros žurnale 
“Wiadomosci Literackie”, 12 nr., užrašant titu
luotą Š. pavardę Szalkowski ir rasini pavadinda
mi “Na pogranicu dwoch swiatow” (“Wiadomosci 
Literackie”, Warszawa, 1934 r., 12 Nr.).

Tokį lietuvių tautos niekinimą, išreikštą 
prof. Marzynski’o Vilniaus universiteto audito
rijoje Simano Daukanto studentavimo metSiš 
(1818-25), toliau tęsė lenkas L. Janowski’s 1916 
metais Lausanne, Šveicarijoje, atspaustame vei- 
kaliukyje “Litwa i Polska”, kurio nesąmonėmis 
ganėtinai pasinaudojo ir St. Šalkauskis, berašy
damas 1919 m. lietuvių tautą diskriminuojantį 
veikaliuką prancūzų kalba “Dviejų pasaulių ri
boje”.

Janowski’o ir Šalkauskio (Szalkowski’o) min
tys ir išvedžiojimai sutampa kaip du vandefis 
lašai, nei kiek nepreštaraujant prof. Marzynski’o 
viešai išreikštai lietuviams paniekai. Janowski’s 
veikaliuke “Litwa i Polska” rašo:

“Fikcyje o starožytnej kulturze rzekomo 
litewskiej, od dawna juž wymec1onę z nauki, 
figuruje ona tylko w pismacTi litutfiskidi

Chorobliwa postawa ruchu letuwiskiego 
czyni szkoda polakom, niemniej przefo szkodzi 
on a i letuwfsan” (24 p.).

Gi lietuviškai:
“Prasimanymas apie tariamai sena lietu-

vių kultūrą jau seniai mokslo atmestas, apie tai mas tas Marzynski’o, Janowski’o ir kitų lenkų, 
kalbama tik lietuviškuose — pašaipiai “letu- 
wiskich” — raštuose. Liguistas lietuvių atgi
mimo pristatymas yra žalingas lenkams, be to, 
nemažiau žalingas lietuviams — pašaipiai “le- 
tuwisam”. (L. Janowski, “Litfra i Polska”, 
Lžitišdnne, 1916 f.)

Gi prof. dr. St. Šalkauskis, vietomis net pats 
sau prieštaraudamas, teigia:

“Tautos, ptvėlavūsibiš įsijungti į šitą bend- 
rūOmėnę,. yra pfdradūsios dahg brangaus laiko 
savo kultūriniam išsivystymui ir yra net su
silpnėjusius grynai tautiniu atžvilgiu. Kaip tik 
tokį nuostolį teko patirti lietuvių tautai, Įsi
jungusiai į krikščionių bendruomenę žymiai vė
liau už savo kamyUūs. Ji buvo atsilikusi savo 
kultūriniu išsivystymu.- .•

“... atsitikę kultūrinėje pažangoje dėl ne
palankių tautinio gyvenimo aplinkybių... įbes 
turėjome ir tebeturime dar iki šiol atpildinėti 
paprasčiausius kultūrinio gyvenimo reikalavi
mus. Tai privertė mu* skendėti iki šiol gana 
prittfityriatflfe (filėtafittz'me”. (Prof. SLŠ., “Atei- 
tihiftktj ideOtOglja'', 4Šrt, 169 ir 211 psl.)

St. Š’. lernitė fietdviį tautoje tik didelį chao
są, stoką moralės, vienybės, negerbimą asmens 
laisvių, paniekinimą idealų, nihilizmą ir kitką. 
Kas gali pasakyti, kad tai nėra pačio Šalkauskio 
apibūdinimas savo trump&regių padlaižių, nusto
jusių tautinės savigarbos?

Prof. Mykolas Biržiška, tikriausiai, turėda-

ir taipogi Šalkauskio svaičiojimus, neperdėtai iš
reiškė savo nepasitenkinimą:

“Išdidžiausiai žiūrėjo, iš dalies ir dabar te
bežiūri į lietuvius lenkai — jųjų atsiųsti Lie
tuvon apaštalauti kūnigai, XV-XVI a. ir vėles
nių laikų kronikininkai, XJX-XX a. publicistai 
ir kiti Lietuvos ĖifltūrifltOjai bei pati jų visuo
menė, ypačiai “lėPkžis” virtusi, nutautusi Lie
tuvos rytų parapijose negudri prastuomenė, 
lenkų kunigų ir jų talkininkų įstatoma į “polską 
viarą” ir atitinkamai veikiama”. (Prof. M. Bir
žiška, “Lietuvių tautos kelias”, 11., 2 psl.)

Nėveltūi ir ne Be reikalo cldr ir šiandieną 
buvęs JAV prez. Cartėr’io patarėjas Ėrzezynski’s 
nei kiek nesidrovėdamas išsireiškė, kad lietuviai 
turi kietas galvas, bet tuščias. Bet kas blogiau
sia, jogei tokiomis gudriai šafkaūskio paskleis- į 
tomis mintimis ir tik antraip išreikštomis Brzc- 
zynski’o ir kitų lenkų, dar ir dabar tebegyvena 
mūsų šalkauskininkai. Jie geriau pasimeldžia už 
Lenkiją, bet tik ne už Lietuvą ir už jos žuvusius 
gynėjus, už Gulago kacetuose tebekenčiančiu*.

(Būš dafigfkū)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service
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DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas m chirurgas 

WastchMter Community klinikoc 
Medicinos direktorius

193* S. Manheim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomii

TeL: 562-2727 arba 562-2728

J®rvk« 455-4506, P««e 06058

GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS, 

SPEClALYBt; AKIŲ LIGOS 

9907 W«rt Street 

Valandos pagal eoaitarinH-

OPTOMETRISTAS

SENIAUSIA KNYGA APIE 
NEMUNO UPĘ

Apie Lietuvos upių karalių — 
Nemuną buvo rašomos eilės ir 
kuriamos dainos nuo seniausių 
laikų. Viena tokių poemų buvo 
išleista Krokuvoje 1553 metais. 
Ją parašė Adomas Šroder, ke
liaujantis poetas.

Tuo laiku vienas Lietuvos di
džiūnų Mikalojus Taria užsimo
jo apvalyti Nemuną tarp Kau
no ir Gardino, kad juomi galė
tų plaukioti laivai. Atlikus tą 
darbą, buvo pakviestas minėtas 
A. šroder “įamžinti” tą žygį.

Pačiam darbo vykdytojui Mi
kalojui Tarlai buvo pastatytas 
paminklas Nemuno pakrantėje, 
bet jis šimtmečių bėgyje išnyko 
be pėdsakų.

Soldinė lietuvaites deda gėlių .vainikus toje vietoje, kur žuvo 
Atlantą perskridę lakūnai Darius ir Girėnas.APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

2613 W. 71* St. T»L 737-5149

ir “contact lensea”,

BLONDINIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

-••I. II 
•UIP.

Charles Stasukaitiš

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

DEIKI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL8S 11 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofirt tetefeMK 776-28M, 
441-5542

Švedų statistikai, po ilgų me
tų tyrinėjimo, priėjo išvados, 
jog šviesiaplaukių arba blondi
nių merginų skaičius nuolat ma
žėja. . | *

Jų skaičius skandinavų šaly
se bėgyje šio šimtmečio suma
žėjo 20 nuoš. Panašiai esą ir ki
tuose vakaru Europos kraštuo
se- . •. iF L U R i D A

Prostatoj inkstų ir ilapmna 
takų chirurgus.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371g

Tei. (8132

S Išminčių knygose yra už
rašyta: “žmogaus garbė panaši 
j aukštą medį,’ kuriam ilgūi 
reikia augti, bet neilgai — nu
lūžti”.

Naudingi pdtarimdf ?r įdomus dalykai
sos, kainas, neš 25% visų skelbi
mų yra fiktyvūs, skelbiant re- 
'gularias kainas dideliais nume
riais.

Stengtis-"nesinaudoti' apkepi- 
mų ir panašiiis preparatais, o 
naudoti duonos trupinius ar džio 
vintą duoną bei norimus prie- 
skoniūš.

8 Perkant maistą, atsimintina 
šie dalykai:

Namuose susidaryti perkamų: 
produktų bei daiktų sąrašą ir jo 
laikytis.

Nesivesti i krautuvę vaikų, 
kurie savo norimomis pr^emi's 
žymiai padidina savaitinį maii 
to biudžetą. Jų užkandžiams 
nepirkti iškeptų p'dpkorhų, bet 

‘ sudarykite jiems' mafbnumą per 
kant kepimui parūdštūš komui.

Reikia žinoti prekių, ypač ntiė-

i

PEBKBAUSTYiAAI

Leidimai — Pilna apdr*»įj 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA kortele*.

JLŽERtNAS. TaL 925-4G6J

ii ivairiy atahnsy.

ANTANAS VILIMAI 
TaL 376-18*2 acta J7M994

SOPHIE BARČUS
<A0|JO fiUMOS VALANDOS
Eetfadieniiif ir sekmalieni^

Stotie WOPA . HM AM

MarqueHi Parka.

Vedėja —. Aldona Deukw 
Telefa 778-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

“Lietuvos Aidai*
KAZt BRAZDŽIONYTt

XAkCco nuo ptrmadieolo Dd penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

viaoa laido* ii WCKV rtotiaa.

ii WTIS įtotiea. 1110 AM banga.
is4< W. Tirt Strert

mtnoM 60629 
778-1374

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATIOK

į Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Į COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Courier of Madison Avė.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151

S K f B ■ A I :

Apple Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46306 
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. H J. 07111 
Hartford, Conn. Oil06 
Houston, Texas 77034 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Beach, FL 33139 

Montebello. CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 0710$ 
New York, N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia. P*. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 

o » y. 
WorcheVer

Coan. 06710

Oho «5J3

72 County Ro*d No. 42 
393 West Broadway 

1880 Seaview # w>< 
2501 West 69 Street 
6089 State Road 
1W7 Beineke Road 
1541 Plainfield Ave. NE 
112 Mein St.
1082 Springfield Ave. 
1839 Park St.
8517 Beechnut 
241 Fourth Street 
1352 Washington Ave- 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
<307 Ė. Carson Street 

555 Cook Street 
>ae Millbury Street 
3O9 W. federal Street

612-432-3939 
617-268-3784 
203-367-280 
WA S-2737 

884-1738 
432-5402 

616-361-5960 
201-342-91J0 

374-6446 
203-231-6400 
71X777-9542 

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-004

LQJ-UW 
373-tftS 

AL 4-5458 
CH 3 2583

HU 1-2750 
7SA166B 

SW 8-2868

• Perkant arty vėsintuvus, U.’ 
S. News ■& World Report žur
nalas duoda Whirpcol korpora
cijos patarimą — žiūrėti i ener
gijos efektingumo bei taupymo 
įrašą, pažymėtą EER raidėmis. 
Juo aukštesnis EE skaičius, tuo 
vėsintuvs ar kitas elektra ope
ruojamas reikmuo sunaudoja 
mažiau energijos. Vienetai, ku
rių EER yra pažymėti 7.5 skai
čiumi, laikomi aukšto efektingu
mo. Tačiau tokie aparatai yra 
brangesni, o energijos sutaupo
ma už skirtumą kainoje tik apie 
per 5 metus.

• Lietuvoje moterys būdavo 
nepatenkintos, jei pasitaikyda
vo sumušti nepilno riebumo — 
didįjį sviestą, labai skanų val
gyti sū duona arba su virtomis 
ar keptomis bulvėmis. Į ji yra 
panašus whipped sviestas, ta
čiau jo nėpartotina receptuose, 
kuriuose reikalaujama dėti svies
to.

te į išmuštus kiaušinio baltymus, 
apibarstykite džiūvėsiais ir įpy- 
lę alyvos į keptuvę pakaitinkyte 
keturias minutes.

• Lengva grietinė (Light 
mream) teturi tik Ij iki 30% 
sviesto riebalų. j

* *
Patarimai kaip apsaugoti dantis

American Dental Association 
žurnalas tikrina, jog atidžiai pri
žiūrint dantis, juos būtų galima 
apsaugoti nuo sugedimo. Tam 
reikalinga prisilaikyti sekančių 
taisyklių: i

1) Reguliariai apsilankyti pas
dantistą dantų ištyrimui. i

2) Užplombuoti skylutes dan
tyse, kai tik jos atsiranda.

3) Pasirinkti tinkamą maistą 
ir vengti nepaprasto kiekio sal
dainių.

4) Valyti dantis po kiekvie- 
valgio.

• Artėjant vasaros sezonui ne
pamirština, kad maisto kalorijos 
duoda mūsų kūnui energiją, rei
kalingą gyvybei palaikyti: gal
voti, kvėpuoti, virškinti ir ju
dėti. Atsimintina, kad per va-

, landą vyrai išleidžia į aplinką 
390 Britų šilimos vienetų, o mo
terys — apie 330.

* Vietoj grietinės ar pieno,
■ maišant kiaušinienę, ipllkyte 
J vandents ir tas priduos daug 
: minkštumo.
I • - .

’ • SenSa'ū moterys naudojo
: muskatinių riešutų sviestą, kad 
: išnaikinti veide atsirandančius 
! šlakus.

I • Jeigu jūsų šeima nemėgs- 
‘ ta kepenų, bandykite supiausty- 
* tit ilgais gabalais, pamirkyki-

no

VĖŽIO LIGA TAMPA 
ŽMONIJOS RYKŠTE

i GAIDAS --DAIMID
i

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

Paskutiniais 30 metų vėžys 
(cancer) padaugėjo ir iš 7-tos 
vietos atsidūrė 2-roj vietoj mir
ties priežasčių sąraše. 17 milijo
nų amerikiečių, dabar gyvenan
čių ,turės mirti vėžiu sekančia
me šimtmetyje. Kasmet nuo 
vėžio miršta apie 160-175 tūks
tančių žmonių JAV-se.
Vėžiu gali sirgti vyrai, mote

rys ir vaikai. 
* * *

i

MEDUOLIŲ RECEPTAS

250 g. medaus, 125 g. cukraus, 
kiaušinis, 0.5 stiklinės pieno,

500 f. miltų, 1 pakelis kėlimo 
miltelių, po 1 arbatinį šaukšte
lį cinamono, anyžių, 5 gvazdikė
liai.

Medų ir cukrų pašildžius, su-' 
dedami prieskoniai ir kiaušinis. 
Miltai sumaišomi su kėlimo mil
teliais ir maišant pilami į me
dų, pakaitom su pienu. Gerai iš
sukta tešla supilama į paruoštą 
formą ir kepama 50 minučių.

Magdalena šulaitienė

1

• Pirmoji žinių konferencija 
buvo rodoma T. V. stotysė, 1955 
metais sausio mėn. 19 d., daly
vaujant prezidentui Eisenhowl- 
riui.

• P i imąsis karalius, kuris ap
lankė JAV, buvo David Kali-' 
kua iš Sandwich salų (dabartį- v 
niu metu Hawaii). Jis aplanlOėi 
Baltuosius rūmus 1874 metais.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tęlef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7 VANCE FUNERAL HOME .

£ 1424 South 50th Avenue
. Cicero, HL 60650

'7 Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

. ia JEAN VANCE ir GEORGE SORINI y

j' Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

e Iš miego duonelės nekepsi.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572 f

y VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '

/ 1446 South 50th Avenue \
/ Cicero, Illinois \ V.
' . Telefonas — 652-1003 \ A.
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Z. Juškevičienė

Dažo namus iš lauko

talkininkai 
Vaičiūnas, 
Januška ir

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

- J. Skei 
J. A^ackc

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

and PLEASE 
make people 
more careful

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

Laikrodžiai Ir
PirdaviniM h Taisymas 

2644 Wttt S*th Street 
Tel. REpuHlc 7-1941

• Smuikai pagaminti reika 
linga apie 70 gabalų medžio.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

PIRKITE JAV TAUPYMO dOMUI

rinktines 
užuojauta 

šaulei Onai, 
pus- 

giminėms: 
;ir Liucei 
šeimomis,

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė* pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

APARTMENT BUILDING 
FOR SALE

Minėjimo reikalais kreiptis — John Paukštis, 4428 S. Cali 
fornia Ave., tel. 523-0546.

BY OWNER — VICINITY 
91st & HARLEM AVE.

4 bdnns.. cent, air, BRIDGE
VIEW-SOUTHFIELD. Oak 

Lawn High School.
Tel.: 598-2352

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

i Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632.- Tel. YA 7-5980

girsite “Geresnė proga".
Parašykite mums, pareikalau 

darni knygelės “šv. Jono Evan
gelija”. Mūsų adresas: Lithua 
nian Ministries, P. O. Box 321 
Oak Lawn, Ill. 60454.

D ė M E S I/O 
62-36 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblll* 
Liability apdraudimas panslala- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. . 
TeL 523-8775

Notary Public į
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

žyniai ir kitokie blankai.

žius. šauliai ir Ramdvėnai iš
statė prie karsto vėliavas. Kars
tas- padengtas tautine vėliava

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,

ELEKTROS ĮRENGINIAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidi r* y 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit.

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERT1MAL

Advokatas ■
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
: IĮ pagal susitarimą. 

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

3 AK LAWN — Family. Type, 3 flat. 
1 bedrooms, 3 baths each apartment.
5 car garage. Contractor built — 
1 of a kind. Superb construction, 
irick. flexicor, oak trim and plaster 
:hroughout. 15 years old. Finest- area, 
income $32,000 per year.

(404) 252-9313

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Laka)

Minime Dariaus ir Girėno transatlantinio žygio penkias
dešimt metų sukaktį. Tas žygis liko įamžintas Lietuvos, lietuvių 
išeivių istorijoje ir dar gyvas daugelio atmintyje šiandien.

Minėjimas įvyks liepos 4-tą dieną didingu paradu ir iškil
mėmis prie paminklo Marquette Parke, 6700 South California. 
Paradas prasidės 1 vai. prie Lithuanian Plaza Court (69-tos) ir 
Western gatvių, o iškilmės prie paminklo 2 vai. Eisenoje daly- 
avus įvairių veteranų postai, karinis vienetas, šauliai, skautai, 
daugelis kitų organizacijų. Paradą lydės keli orkestrai, papuošti 
vežimai ir kit. įvairenybės. Dainavos ansamblis, skaitlingas 
Musichcrale ir tautinių šokių grupė atliks meninę dali. Minė
jime dalyvaus daug mūsų ir amerikiečių garbingų svečių.

Bus pagerbtas solistas Algirdas Brazis ir laikraštininkas 
Stanley Pieža.

Visos organizacijos turi jausti tautinę pareigą minėjime 
dalyvauti, atsinešti vainikus, kurie “vainikų eisenoje” bus pa
dėti prie paminklo. Šią tautinę demonstraciją papuoškime tau
tiniais rūbais. Atveskime kuo daugiau jaunimo, perduokime 
jiems Dariaus-Girėno ryžto dvasią ir meilę tėvų kraštui. Pa
minėkime mūsų didvyrių penkiasdešimtmetį taip, kad jį minė
tu šimtmečiai. -u,i

MmmL — Pardavimui
UAL I STATI FOR SALI

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O. TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

jimus, progai pasitaikius, vi; 
įjungdama ir Lietuvos laisvės 
reikalą.

ADVOKATŲ DRAUGU A

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoj: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S. Kadzla Ava. 
Chicago, UI. 60629

TeL: 778-8000

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent ~ 
320872 W. 95th St , 

Everg. Park, UI
60642 - 424-8654 S

Far* Rrg aetf Caaerfv ' CFV
Mm ORcm: * <«.•*

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAD PENKIASDEŠIMTMETI MINĖTŲ 
ŠIMTMEČIAI.................

Velionis mirė 1983 m. birželio 
27 dieną. Gyveno Marquette 
Parke. Amerikoje išgyveio 33 
metus. Gimė Lietuvoj, Plungėje. 
Giliame liūdesyje liko žmona 
Ona, duktė Aldona, anūkai — 
Ritas ir Darius; Lietuvoje bro
lis Vladas su šeima, švogeris 
Petras su šeima ir kiti giminės. 
; Velionis priklausė Šaulių Są
jungos Vyt. Didžiojo rinktinei, 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų draugijai, Ramo- 
včnams, BALFui ir šv. Vardo 
draugijai.
į Kūnas buvo pašarvotas D. 
Petkaus koplyčioje 71-oje gat
vėje.
? Birželio 29 d. vakare kan. V.- 
Zakarauskas atliko ritualines 
apeigas ir sugiedota “Marija, 
Marija”.

Atsisveikinimui vadovavo Vy
tauto Didžiojo rinktinės valdy-' 
bos narys J. Mackonis, šaulių 
vardu pasakė šią gražią kalbą:

“Su liūdesiu tenka šiandien 
atsisveikinti su baigusiu šios že
mės kelionę Vyt. Didž. šaulių 
rinktinės nariu a.a. Adomu Ūse
liu. Mielas Adomas išsiskyrė iš 
savo šeimos ir mūsų rinktinės 
narių tarpo, nebaigęs savo pasi
ryžimų, darbų, nepasiekęs užsi
brėžto tikslo. Tačiau prieš mirtį 
pasipriešinti ar permaldauti — 
negalime. Juk velionis buvo iš 
pat jaunystės neabejotinai pa
milęs savo Tėvynę, nes vos at-

ŠAVININKAS NORI SKUBIAI 
PARDUOTI 2 aukštų trijų butų 
mūrinį namą, tarp Pulaski ir 
Cicero Avė., už $69,900.

Skambinti 767-7826

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tek 847-7747.

vo ir savo šeimos gyvybe 
barbarų teroro.

Iškentėjęs sielos skausmus ir 
materialinius vargus, velionis, j; 
atkeliavęs į šį laisvės kraštą, ir į 
čia nepaskendo tautų maišaly- jį 
nėję, bet įstojo į Šaulių Sąjungą f 
ir kitas lietuviškas organizaci-1 
jas, kad savo darbu prisidėtų I 
prie Tėvynės išlaisvinimo, lie
tuvių papročių ir kalbos išlai
kymo. Juk velionis pilnai tikėjo, 
kad greitai išauš rytas, kada 
trūks raudonosios vergijos pan
čiai ir, grįžęs į laisvą savo gim
tinę (Plungę), savųjų tarpe ga
lės ramiai baigti laikiną šios že
mės kelionę. Tačiau Visagalis 
jo troškimų nepatenkino.

Vyt. Didž. šaulių 
vardu reiškiu gilią 
velionies žmonai 
dukrai Aldonai su šeima 
broliui John Rusin, 
Stasei Petrauskienei 
Kavaliauskienei su 
pavergtoje Lietuvoje likusiems 
broliui Vladui ir švogeriui Pet- j ‘Marija, Mąrij
rui su šeimomis ir kitiems gimi
nėms ir artimiesiems. O tau 
mielas Adomai, amžino ir ra
maus poilsio šioje, nors, ir sveti 
moję, bet .laisvės žemėje.”

Po jo kalbėjo Ramovėnų var
du į>. Juškaitę Namų Savinin
kų draugijos vardu 
vys, BALFo vardu - 
virius, R. LB-nės vardu — Ig. 
Petrauskas ir Šv. Vardo drau
gijos vardu susirinko būrelis 
narių su valdyba. Pirm. W. Kal-

Serneantš
SfNTRri 

Flea & Tick Collar

Parodoje yra gausiai ir me- 
. niškai eksponuoti lietuvių tau- 
; tos meno lobiai. Išstatyta tur-
■ tinga. kolekcija gintaro, margu- 
Į čių, keramikos, drožinių. Ypač 
j gausu audinių, kilimų, kilimė-
■ Jių. Net žmogaus dydžio figūros 

aprengtos pasigrožėtino darbo, 
etnografiniais lietuvių moterų 
drabužiais. Tai dailininkų Ta-

j mošaiėių kūrybos, darbo pasi- 
; grožėtini originaai. Yra ir dau

giau šių tautodailės meistrų kū
rinių. Ypač gausu šioje parodo
je audinių, tai įvairaus dydžio, 

j rašto ir spalvų derinių takelių, 
’. išaustų Lietuvių Tautodailės 
I instituto mokinių.
Į Viską, išvadinti šiame rašinyje 
' neįmanoma, reikia atvykti ii 
į pačią parodą apžiūrėti, ja pasi- 
! grožėti. Iš tikrųjų, paroda, yrs 

ne eilinė, bet išskirtinė, ypač 
j aukšto lygio meniniu jos apipa- 
j Vidalinimu. Tai pavyzdys, kaip 
i reikia rengti ’ tautodailės dirbi- 
Į nių parodas.

Parodoje su savo eksponatais 
j dalyvauja net trisdešimt asme- 
Į rių. Parodą Įrengė ir ją meniš

kai apipavidalino dail. P. Aleksa, 
jam talkino: J. Paštukas, Pauli
na Vaitaitienė, Vida Rimienė ir 

j kiti. Į šios parodos Įrengimą su 
savo eksponatais aktyviai įsi 
jungė ir ponia Marija'Krauchiū- 
nienė, Lietuvos vicekonsule.

Oficialus parodos rengėjas 
yra Lietuvių Tautodailės insti 
tuto Chicagos , skyrius, vado
vaujamas pasišvėntusios tauto
dailininkės Aldonos Vėselkienės. 
Tenka pastebėti, jog Lietuvių 
Tautodailės institutas yra gana 
neseniai įsteigtas, tik 1977 me
tais Kanadoje. Jį įsteigė tauto
dailės meno meistrai — Anasta
zija ir Antanas Tamošaičiai. 
L.T. institutas jau turi net ke
lis skyrius. Jie visi pasigėrėtina: 
gražiai veikia. Tai išeivijos tik
rai didelis kultūrinis turtas ir 
pasididžiavimas.

Ši lietuvių tautodailės paroda 
dabar vyksta Illinois univer
siteto A. Montgomery Ward ga
lerijoje, kuri yra Circle Centei 
rūmuose, 750 S. Halstęd Street 
Paroda yra atidaryta rino birže
lio 26 d. ir ji \yks iki liepos 3 d. 
Lankymo valandos nuo 11 vai. 

1 ryto iki 4 vai. popiet Parodoje 
dažniausia budi pati vyriausia 
šios parodos organizatorė Al.

1 Weselkiene ir kitataučius malo- 
-niai informuoja .apie lietuvių 
tautos meno pastangas ir laimė-

— Lietuviu krikščioniu demo 
kratų susitikimas įvyks šį šešta 
dienį, liepos 2 d., 1 vai. po pietį 
Lidijos ir Vlado šoliūnų reziden 
cijoj, esančioj 8335 Fieldcrest 
Willow Springs, Ill., telefonai 
839-5874. Centro komitetai 
kviečia narius ir svečius pa 
bendrauti ir pasivaišinti.

— Pasaulio Lietuvių Dieni 
proga svečiai, atvykę į Chicagą 
kviečiami aplankyti čiurlionii 
Galeriją, Ine., 4038 Archer Avė 
Dabar yra išstatyta Kūrinii 
Fondo kolekcija, skirta la;sva 
ir nepriklausomai Lietuvai. B 
daugelio kitų darbų, yra dail. P 
Puzmo, Z; Kolbos,. Adomo Var 
no kūrinių. Įėjimas laisvas Ė 
nemokamas. Į galeriją įeiti ga 
Įima ir per Midland Saving 
banko duris.

Čiurlionio Galerijos, Ine 
vadovybė

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatė, keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
1727 S. Western Ave., Chioqfo, m. 60643

j Telef. 312 238-9787
• NcciotaUkAf patanuTlnuu nt*ukcnt llktavq, traukiniu. Laivoj kebe 

Blą (erulKS), vienbučių far automobilių nuomavimo rexervadjag; Parduoda 
ax kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus ktiMua, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer- 
madja» visais kelionių reikalais.

• Taupykite skriedami Chartered lėktuvais, tik setus resermoa vietas
■ anksto — prieš 4B - 80 dienų. .-

Pastebėtina, kad sveikinusieji Paminėtina 
pasakė gražias kalbas: paminėjo pradininko d 
jo išsimokslinimą, pasirengimą 
profesijai, pareigingumą ir ki
tas dorybes. Manau, kad dalis 
kalbų bus atspausdinta kitoje 
spaudoje.

KADA NERAMU?
KAIP TURĖTI RAMYBĘ

Apaštalas Povilas, įkvėpta 
Šv. Dvasios, taip rašo: “...Die 
vo- gerumas veda tave į atgailą 
Savp užkietėjimu ir neatgailau- 
j-ančia širdimi tu krauni sau pa
čiam rūstybę, kuri . apsireikš 
rūstybės ir Dievo teisingo teis 
mo apsireiškimo <lieną... Be' 
dabar Dievo teisumas yra ap 
reikštas skyrium nuo įstatymo 
aorš.apie jį liudija įstatymas i 
pranašai, būtent Dievo teisu
mas, kuris teikiamas per tikėji
mą Jėzumi Kristumi: jis tenka 
visiems, kurie tiki. Nes nėra 
skirtumo; juk jie visi nusidėjo 
ir stokoja Dievo garbės; jie do
vanai pateisinami JO malone 
remiantis atpirkimu, Įvykdyti 
Kristuje Jėzuje”. (Rom. 2:4b-‘ 
ir 3:21-24).

Kviečiame visus pasiklausyt. 
‘.Gerosios Naujienos Lietu 
viams” šį antradienį 8:45 vai. 
vakarė radijo banga 1450 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Rytoj
to per Sophie Barčus radiją

kad R. L. B-nėc 
Z. Danilevičiau*- 

mirė: J. Jasaitis, J 
S. Grigaravičius, K. 
Ad. Ūselis.

K. P.

Birželio 30 d. 10 vai. kleb. A. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas 
ir velionį iškilmingai palydėjo
me į Šv. M..Mafijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią Marquette 
Parke, šv. Mišias atnašavo kleb. 
A. Zakarauskas. Prieš pamoks
lą, visų kunigų. vardu šeimai 
pareiškė . u ž u o jautą. Pasakė 
prasmingą panieksią.

Švs Mišių auką nešė anūkai — 
Ritas ir. Darius. -■ , ■

Vargonais ,'gfojo muzikas A. 
Kalvaitis.

Po Šv; -Mišių virš 20 mašinų 
pravežė pro namus ir palydėjo 
į šv. Kazimiero Liet, kapines.

Čia jau laukė kam A. Zaka
rauskas ir sukalbėjo išmaldas. 
Pašventino Aldonos vyį?o dr. J. 
Pavilionio gražų paminklą. Su-

Ramovėnų vardu A.’ Juškevi
čius nuėmė nuo karsto tautinę 
vėliavą ir kaip Tėvynės meilės 
simbolį įteikė žmonai Onai. Su
giedojom Tautos himną.

D. Petkus šeimos vardu visus 
pakvietė-pietums į Gold Coast 
restoraną 71-oj gatvėj.

Po vaišių, padėkoję šeimai, 
apie 2 vai. skristėmės į namus.

Iš viso dalyvavo virš 50 as
menų.

Tau, Adomai, tebūna lengva 
ši svetinga žemė! <(

vaitis sukalbėjo poterius ir pa
reiškė šeimai užuojautą, 

likęs karinę prievolę, iki raudo- į Dalyvavo apie 30 uniformup- 
nieji barbarai užtraukė' mūsų tų šaulių. Pakaitomis stovėjo 
Tėvynei vergiją, dirbo 3-čio sargyboje. Atsisveikinant ■ Ra- 
pėst. Didž. Lietuvos Kunigaikš- movėnams, -garbės sargyboje 
čio Vytauto pulko, Kėdainiuose,stovėjo V. Garbenis ir J. Bag- 
štabe atsakingose pareigose, kad h d: 
apsaugojus Tėvynę nuo išorinių’ 
ir vidaus priešų. Antrą kartą at
slenkant raudoniesiems Į mūsų Tš vakaro šauliams vadovavo 
Tėvynę, kiek skausmo ir rūpės rinktinės pirmi-; VII Išganaitis. 
čio velionis pergyvena apleisda-j Laidotuvių .dieną — J, Maeko- 
mas gimtinę, kad išgelbėjus ra-Knis. Be to, prie šaulių prisijungė 

iš r ir karstą nešė anūkai., šauliai 
gražiai reprezentavosi koplyčio
je, bažnyčioje ir kapinėse.

Iš vakaro ir laidotuvių diena 
buvo apie 20 uniformuotų sau-

FLEASJICKS!

Dengiame ir taisome visu 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717


