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SUMUŠTIESIEMS

Praeitą sekmadieni, geg 
dieną, ■ Susivienijimo LfemvitV 
Amerik;oj-6~PildombsJOs Tarybos 
prezideųtąs . ir, visos eilės kitų' 
lietuviškų organizacijų atsakin
gas pareigas/ buvo atvykęs į 
Čikagą ir dalyvavo Lietuvių Tau
tinių Kapinių mirų siems pagerb
ti iškilmėse.“ ’ - - ' •

Kartu;su: P. Dargių į Liet. Tau
tines Kapinei'Wvo atvykusi- ir

linkui kapines. Tikrasis ka
■ pareigūnas pastatė Povilą Dar-, 
Į gį pirmaje eisenos vietoje. Eise-( 

nos. priešakyje buvo nešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
vėliau žingsniavo Zalubos or
kestras, o tuojau po orkestro j 
taktą žingsniavo .iš dešines pu
sės SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis, o iš kairės gretos pusės 
taktan žingsniavo sek r. G. Mei-' 
liūnienė. Liet. Tautinėse Kapinė
se palaidoti keli šimtai SLA na
rių ir atsakingų pareigūnų, to-1 
dėl nenuostabu, kad garbingon 
vieton buvo pastatyti dabartiniai 
SLA pareigūnai.

— Kaip Jums atrodė šiais me
tais suruoštas šitt metų mirusių
jų pagerbimas^ — paklausiau Po-' 
.vila Dargi. Iškilmės buvo baig
tos ir ponas Dargis turėjo pro
gos nužengti, nuo estrados.

— Iškilmės buvo gražios, — at
sakė p. Dargis- : ■ .

r —Diena’pasitaikė labai graži, 
suėjo didokas skaičius žmonių,? 
buvo stiprus orkestras, pasaky- . _ ,

įičs jyąiriU kalbos, . prisiminti 5 : 0MAR BAGCI BUVO NUVYKĘS J BULGARUOS
mirusieji, jinūsų krašto didysis 
lituanistas Vaclovas Biržiška, re-Į

Brighton Parko Lietuvių dienai vadovaus Viktoras 
Utaras ir Joe Kulys. Paveiksle matome ir kitus komite

to narius.

domcsios1 Ta'ryboš sekretorė. 
Virusiems savaitgalį j.
Čikagąir kiti 
SLA Pįį^^^oą'^^arį'bps na-, 
riai, į:.^^B^Žapi^^^amūor 
sius ? įįįg^&Iuj: jr 'pašė-
džiaį$J .’i^psfoavb'' buYė''aty^kęš. 
Al^ąntfcasįČaplikas, Q.ju&a;, 
goję gyvena kiti. RįĮdpĮnt^ns^a 
rybos hųtiai,* Dr; >VytatifeC-N. 
Daitgrs, Srįstįfią Austin 3ri kH?.;- ;

Kiekvieną etą šiuos j
,-ius pagerbti iškilmės prastoda
vo visuęįrtet?- U. '’•valandą. Visi; 
žmonės žinėjb. kdd šėkmatiie-' 
nį iškilnjėš^ prasidėdavolaiku. 
Bet šį metą nauajai išrinkti.di
rektoriai, nežinodami tikslesnės 
tvarkos visu pusvalandžiu pavė
lavo- •

Iškilmes prasideda eisena ap-

atsirado, išaugo nau^ų pamink
lų. Jono Evanso įvesta vėlia vii
alėja gražų įspūdį daro. Ąpžįū- Revolveris, kuriuo šautas popiežius, buvo pavogtas iš 

J rėau keliautojo Vlado Basčiaus-U- ^Bulgarijos kariuomenės sandelio

SOSTINĘ

Bulgarijos kariuomenės sandeliodentas Kazys Grinius, SLA sek-į , . .. . - -
pretorius M. Vinikas ir šimtai ki-* Tiarai gražiai at-. ROMa Ttaliia Teisiamųjų
hi -Titfo; l rodo. Keliautojas kelis kartus že-1 KOMA, Italija. — teisiamųjų

* I me ^^s/pamatai gražūs. e^llurkli advokatas dėstė teisėjui 
; kūėMžbŽintas, o Grigaičio pS| SantiafHci, kad Mahmet Ali Ag- 

taistosi vienas’ nepaso-į fa yrn pamišėlis, kuris vedžioja

kaip siąndien/.taiTMŠ; galėjo bū
ti) daugiau*, žmonių.

—..Naujai išrinkti direktoriai 
padare* didelę klaidą, jam paaiš- 
kindmėį — Nuo kapų įsteigimo 
diehos/kiekviėną metą direkto
rių nusamdydavo kelis busus ke- 
leiyiąrhs - iš •” Čikagos atvežti, o 
šį mėtą*- nutarė.busų nesamdyti,1 
tai apie šimtą-ar dviem šimtais 
.žmprairi buvo' mažiau. . į

— O kaip Jums kapinės atro
do?’,. '*

, — Kapinės man atrodo pui-, 
kios, keliai nušluoti, žolė nupiati j

dinta ne viena gyva gėlė. Pana 
{•šiai ir su Šliupo paminklu, c

Viekšnių Biržiškai tai vienas pa
guldytas. šalia antro — lituanis
tas Vaclovas ir matematikas Vik 
toras, aplankiau Gugių kapus. 
Kazys ilgus metus buvo SLA iž 
(liniukas.

— O ką Pildomoji Taryba 
tarė? — dar paklausiau-

į — Pildomoji SLA Taryba po 
' sėdžiavo keturias dienas. Didele

nu
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Libano prez. Amin Genajel Damaske tarėsi su 
rijos prezidentu Asadu.

Si-

!.Italijos teismo organus už nosies 
. štisus trėjis metus, bet tolimes- 
, lis teisiamųjų tardymas parodė, 

cad jis bandė išsisukinėti.
Ketvirtadienį prokuroras pa

šiaušė Omarą Bagci kur jis va- 
C O z W

minėjęs 1930 metu vasarą. Bagci 
i lieko negalvodamas pasakė, kad 
| /ašarą su dviem truku draugijos 
j lariais buvo automobiliu nuva- 

/iavęs į Turkiją vasaros atosto
gų praleisti, papasakojo, kur jis 
uuvo ir kaip grįžo-

Bet Bagci nežinojo, kad jo pa-Į t. N 
as buvo teismo prokuroro ran
gose. Šveicarijos policija ne tik 
šsivedė iš namų Bagci. bet vė- 
iau jie iškratė jo kambarį. Ten i 
rado jo pasą. Kai išsiuntė Bagci 

“J i Italiją, tai Italijos policija ati- 
pdavė ir jo pasą.

Jin revolveriai vienu paspaudi
mu iššauna šovinį. Tai 9 mi
limetrų mauzeriai, kurie galingi 
ir tinka tolimiems užpuolimams. 
Belgai turėjo Bagci atvežto re
volverio numerius. Pavogti re
volveriai buvo nuvežti į Austri
ją, o iš ten nuvežti į Šveicariją, 
c iš ten pateko Į Bulgariją, kur 
Agca išmoko juos vartoti, o Sag
ei atvežė Į Milaną.

Tūkstantis Belgijos policininkų išvengė dides
nių sportininkų žudynių 

berniukų.
Vidaus reikalų ministeris pra

nešė, kad žudynių metų žuvo ne 
42, kaip vakar buvo paskelbta, 
bet tiktu 39. Užtat sužeistųjų 
skaičius žymiai didesnis. Vieto
je 200, kaip vakar paskelbė, su
žeistųjų skaičius peršoka 250. 
Daugelis sužeistų iš ligoninės 
greitai neišeis, nes smūgiais ak
menim kirsti galvon.

Britų premjerė M. Thatcher 
penktadienio ryta sukvietė mi- 
nisterių kabinetą. Ji pasiuntė vy
riausybės vardu užuojautas'žu- 
vusiems, bet ji žinojo, kad užuo- 
iautu nepakanka. ?

Britai turi ekonominių sunku
mu, bet vyriausybė paskyrė 
317.500 britų svarų ir įsakė pa
skirti žuvusių artimiesiems ir. 
Belgijos ligoninėje esantiems ne * 
dideles sumas.
Be to, ponia Thatcher įsakė vi

daus reikalų ministeriui imtis 
griežtų priemonių prieš sporti
ninkų tarpe esančias prievarti
nes nuotaikas. Ji priminė, jog 
čia sportas, o ne karas. Vyriausy
bė' leido vidaus reikalų mihiste- 
riui imtis visų priemonių, kad 
sportininku tarpe nebūtų tos ne 
apykantos, kurią Liverpoolio 
futbolininkai parodė visam pa
sauliui. Britams būtų buvusi di
desnė garbė, jeigu jie būtų pra-

organizacijai visuomet yra datų 
Įvairių klausimų, — aiškina P.

j Dargis. Ateinančiais metais Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje ■ 
minės savo šimtą-met u sukaktį 
Ta iviena iš didžiausiu ir stip 
riaušių lietuviškų organizacijų. | 
kuri sulaukė šimto metu. Čika-’ 
goję svarstėme šį klausimą. Nuj* 
tarėm šimtmetinę sukaktį šauk }. Prokuroras, atsivertę,- 
t i Čikagoje, didžiausioje lietuvių dausė, 
kolonijoje. Kaip žinote, mes esą 
nie netik seniausioji, bet ir tur ! 
tingiausioji lietuviškoji organu Į 
zacija. Mes. gaFme išmokėti visas 
skolas ir mūsų fonde dar liks 
stambi suma pinigu. Pajėgėm 
taip tvarkyti SLA reikalus, kad 
piniginė atskaitomybė visą laiką 
buvusi tvarkinga, niekas pinigų 
nenuknraukdava, niekas blogų 
paskolų nepadarė. Kam buvo 
paskolinti pinigai, tas atiduoda
vo visus pinigus su ruoširnčiais.

— Pinigų mes turime, liet mu
ms reikia gauti naujų narių, — 
tarė Povilas Dargią.

— Mums reikalingas jaunimas, 
knris domėtųsi lietuviškais kul
tūriniais, reikalais ir tęstų Lietu
vos laisvės ir demokratijos rei
kalais. Jiems nereikes rūpintis 
pinigais Vedamam /darbui pa
liksime reikalingus fondus. Jie 
galės išmokti kaip reikia pinigus 
laupyti ą* padėti pavergtiems lie
tuviams savo laisvę atgauti, — 

j baigė savo pareiškimą Povilas

_ ęs pasą, pa
— kaip pase galėjo atsi

rasti 1980 m. rugpiūčio 30 >1. 
mtspnudas. Antspaudoj aiškiai 
matyti, iš Jugoslavijos įžengta 
į Bulgarija per Kalendą mieste
lį. O vėliaus kitas antspaudas sa-| 
ko. kad 1980 m. rugp. 1 dieną iš 
Bulgarijos išvažiuota.

— Išeina, kad Bagci turėjo 
būti 3 dienas Bulgarijoje. Kas 
stebina, kad Mahmet Ali Agca 
prokuratūrai pasakęs, kad jis 
tuo metu buvęs Sofijoje Bulga-I 
rijos sostinėje.

Bagci turėjo prisipažinti, kadi 
į jis buvo Bulgarijoje.

Agca prisipažino, kad jis bu
vęs Si f, oje. ten išmokęs varto 
ti revolveri. Tą revolverį ils Įd 
vęs Bagcai. o šis atvežęs i Milai 
ir atidavęs Agcai.

REVOLVERIS PAVOGTAS 
Iš DIRBTUVĖS

Teisme paaiškėję, kad ne tik 
BagcL bet ir Sergei L Antonov, 
Bulgarijos aviacijos bendrovės 
‘ Bulgair” vedėjas pažine Agcą, 
jam surado butą Šv. Petro aikš
tėje, ir buvo pasiruošęs jį išvež- 

tatyta, kad komunistai or
ganizavo popiežiaus nužudymą.

IZRAELIS IŠEINA. SIRIJA 
VALDYS

Izraelio vyriaua/bė vra nuta
rusi atšaukti savo karo jėgas iš 
Libano. Izraelis atidavė Vidur- 
ėemiu jūros pakraštį, o dabai 
atiduos kebus, einančius iš Da
masko į Beirutą. Ganoje! kariai 
norėjo užimti izraelitų peiktas 
sritis, bet nepajėgė.

Dabartiniu metu

BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gijos vidaus reikalų ministeris. 
Charles F Nathomb vakar pra-i 
nešė, kad jis neįsileis britų spor-! 
tininkų j Belgijos teritoriją, kol j 
britai nesiims priemonių panai-1

• kinti karingas bntų nuotaikas 
savo sportininkų tarpe. Per du! 
metus oelgai britų neįsileis ir 
klausimo nebes varsty s, o po dvie 
jų metų jie sutiks išklausyti, ar 
britai ėmėsi žingsnių žiauriom ir 
karingom nuotaikoms pašalinti iš 
sportininkų eilių.

i Belgai turėjo paruošę 1.000 po
• licininkų vienoje Hapel srityje 
ir kitus 200 paruoštų policinin
kų kitoje srityje. Belgų va dovy-

. bė būtų galėjusi minėtus polici-
• ninkus pasiųsti į sporto aikšte, 
; bet belgų policijos vadovybė ne- 
‘ buvo tikra, kad tie policininkai 
i būtu galėję, apraminti keršto

nuotaikoms užkaitusiems sporti-
: ninkams malšinti. Jeigu policija 
’ būtų atskirusi arba išvedusi da

lį minios, tai kita minios dalis 
būtų parodžiusi save galią ir bū- 

j tų prasidėjusios dar didesnės 
žudynės. “

Belgai žino, kad pačios žiau
riausios žmonių žudynės įvyko 
1964 metais Peni valstybės sos- j 
tin į e. Pradžioje įvyko mušt;-. 
nės tarp dvieju žaidžiančiųjų pu- j 
siu- Bet kai aikštėje, vietoj žai-1 
dimu, pasipylė kraujas, tai abi! 
pusės pradėjo rodyti savo jėgą, j 
O kai įžengė Peru policija, gink į 
luotą tiktai policininko “banano- 

; mis”, policija muštinių sustabdy- j 
ti nepajėgė. Tą diena Limos sp<< j 
to aikštėje žuvo 318 spertinm-j 
ku ir žiūrovu.

Reik:a turėti galvoje, kad Ha
pel aikštėje buvo 74.000 žiūrovų. 
1200 policininkų būtų nebuvai- 
džiugi tokios didelės minios, kur 
mažiausioji kibirkštėlė gali sn- 
kelri dklžiau-sią gaisrą. Vis: pri- 
paž’sta, kad belgai mokėjo at

Italu premjeras Caksi patyręs, 
kad belgai pajėgė apraminti ko- 
vo tįsius 
riniecius

sportininkus. įtikino-tu 
tęsti žaidynes. Caksi 
jog tai buvęs pasityčio- 
italų. Britai išžudė ge- 
ilalų žaidėjus, c lika-

jima< u
riausius
sius belgai privertė žaisti. Pasi- 
piktinęs premjeras viską me:ė 
ir išvažiavo i Maskvą.

— St. Helen ugniakalnis vėl 
sugriaudė ir pramušė garus. Spe 
cialistai bijo, kad neužverstų du-

v’sos apylinkes.

k

Milan i

iTurin
Venice

P3 um 2 Renoa JĮypdena*.

SvLeghorrų

Florenc

KALENDORĖLTS

Sirijos prezJ- 
dentas Sirijoj turi 30.000 karei- 

Jis jau valdo

JustinaBirželis. 1d.

.v. MarcelinBirželis. 2 d - 
Ąžuolas, Ankstė.

Birželis, 3d. — šv. Karolis 
Lin., Vipil ja. Divelta.

Saulė teka — 5:19, leidžiasi 
5:18. šiltas, debesuotas.

vių ir 1.000 tanku.
visą šiaurės Libaną. Ganajel dar 
valde pati Beirutą, bet jis mato, 
kad viskam slysta .š jc ranku.

Paaiškėjo, kad Bagcai atvežė
Milaną levolverį, kurs buvo 

pavogtas iš Roarmindo ginklų 
dirbtuvių * , |

Minėtoje dirbtuvėje gamina-

į

A ROM

Romos teisme paaiškėjo, kad bulgarai klausydami 
rusų, ruošė popiežiaus nužudymą.
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VISAKOME
IvL. i\isaKykitu, ?.r is liKi*ųjU| 

lenku tautybės pensininkai, ap-j 
sigy vene \ ai šovoje, Lenkijoje, 
iš JAV’ gauna pensijos čekius j 
per paštą į rankas ir juos 
‘‘juodojoje rinkoje pakeist į 
tus? Marijo M-t

i
Į ZiO 
ienė

ka teko nu

iš vaizdu Vaišuvoje, kur (.hiea-i 
oo.s žurnalistas levy parodė So- C* . !
lidarnost vada Walensa ir pdlrl 
rijos kelis būrius, vaikančius de 
Įijonsti anlus.Ią patį vakarą žur-Į 
ralistas Levy kalbėjosi su lenkų 
pensininke, kur: sakė, kad ji j 
iš Washinglono gaunanti paštui 
pasijos čekį;, oficialus lenkui 
valdžiom kuesas už 1 dol. — 125 
zlotai, o toji pensininkų “juodoj, 
rinkoj” už 1 dol. gaunanti 615 
zlotų; toji pensininkė teige, 
po kurio laiko žada grįžti i Chi- 
ca o vėliau ir vėl i Varšuvąjuir j 
vietos darbininkai už piene kvoi 
tą ir svarą duonos turi dirbti i Į 
vai sunkų fabriko darbą, 
JAV pensininkė “juodoj 
koj” ge 
vargo. .

riau ir pasekmėje bus geiesnė, 
kūne turėsite atsparumą prieš 
infekcijas, kūne atsiras kovoto* ' 
jų prieš susirgimą, lie skysčiai] 
padaro urine daugiau rūgščių Į 
(acid), kurie kovoja prieš bak
terijas. Minimas juisas malonus Į 
gerti, sveikas,, padeda palaikyti 
savy vandenį, kas yra geras šal- I 
tinis išlaikyti ^veikus inkstus.

Tokia pažiūra pareiškė dr. J.
P. Donehue

KL. Pasakykite, ar 
ras maistas turi Įtakos 
kvapą ir kūno kvapą, 
vies ir kit.?

tam tik- 
į burnos 
pyz. žu-

Ona T-vičienė
Niagaros krioklyj

tnŽu rainė $325,41 8‘

žųsoiaai —~" po $211.93.
Metusi nifli priedai šeimoms 

už veikus iki 18 metų amžiaus 
šiemet buvo padidinta iki 31.27

u
♦ Gudų girioje suskaičiuojama 

daugybė drevėtų pušų k ąžuo
lų. Tai ne ūk gamtcs paminklai, 
bet senovės bitininkystės peiki
mas. Senieji bitininkai storo me
džio kamiene, maždaug 10 m. 
aukštyje, išskobdavo ertmę bi-

pažymėtma, kad prieš Kalė-i tems, angą uždarydavo plautu, 
kito didelis triukšmas Kana-1 Kopinėti medaus drevininkas 

dos parlamente, kai premjero* 
B. AiLtlramo vyriausybe prabilo 
apie galima visuotinių atšauki-

tiksiu banko dri ek toriui per me 
tus uždirbančiam pusę milijono 
dolerių^ už kiekvieną vaiką kas 
mėnesį duoti po $31.27, kai tiek 
pat tegauna neturtingos šei-

lipdavo į medį specialia virve su 
medžio kablfti-geiniu. Iš drevės 
iškopinedavo po puspūdį me
daus. Girios kaimų gyventojai 
medų naudodavo maistui, vais
tams, gamindavo midų. Iš vaško 
liedavo žvakes, vaškuodavo val
tis.

o 
rin-

pr. petitą.

KL. Prašau, paaiškint: man ko
kia įtaką turi^ žmogaus inkstus 
jūsų gerėmat, va. cramberry ir 
kitokį‘? Ačiū!

ATS. Kai kuris maistas gali' 
kai kuriems žmonėms sukelti1 
nemalonų kvapą, pvz. kiauši
niai, liveris, soja pupelės iir žu
vis, kurie turi tam tikras sub
stancijas, ir žmogaus kūne su
kelia tam tikrą kvapą, kuri žmo 
nes pajaučia, šlapumo skysčiuo
se (urine) gali būti tam tikrų 
sustancijų blogo kvapo nustaty
mui, apie kurias plačiau dėsto 
dr. P. Donahue savo sveikatos 
skiltyje, Health, Sun-Trines lark 
raštyje. p. petit.

------------------------ s

čių vadovaujamame žydų žu- 
dy prie Minsko, Balgudijoje. Jis 
atsisakė būti liudininku Juozo 
Juodžio deportacijos apklausoje 
1983 m. Iš paties J. Sisieliausko 
pareiškimų paaiškėjo, kad jis įsi 
jungė j XII savisaugos batalio
ną, Jis teigia; kad paaugliu bu
riamus išmoki) siuvėjo amato, 
dirbo siuvėjų, pagalbiniame ba*

— Toronto lietuvių pensiniu- Street Journal” V.15.85, išeinąs 
kų klubas birželio 18 d. rengia 
vienos dienos išvyką į 1000 sa
lų, šingstoa, Ont., Kelionė pui
kiu autobusu ir laivu, maistas ir. 
kt. kainuos tik $43 dol .asme
niui Gali dalyvauti ir ne pensi-

pr. petit.

KANADOS DIDŽIAUSIA 
PENSIJA

TRUMPAI
Spaudoje daug buvo rašoma 

apie Kanados pilieti, Juozą Ki- 
selaitį; 64 m. amž. persikėlusį 

t. ATS. čia patiekiu tamstai 1963 m. į Shrewsbury, Mass. Jį 
jūsų istoriją. 1 ie gėrimai turi karmims nusikaltimais apkalti- 
rūgščių (acid), kurie kovotojai no ir norėjo deportuoti OSI įs-' 
Tokhp juisų reikia geidi dau. taiga. Esą jis dalyvavo vokie.

Teklė Onienė I

'^vadovavo iretirviai karininkai/ 
OSI įstaigai kaltinimus parūpi
no sovietų KGB. 3, Kiseliauslcas 
Kanadon atvykęs kaip siuvėjas. 
Jo sesuo Ona Albright šeimos 
ūkyje teigia, kad jos brolis iš 
viso negali užmerkti vienos 
akies. Jo atvejis taip .pat buvo 
paminėtas Kanados pariamen-

ne i

Moterys, dirbančios šio

na laiką, vidutiniškai gauna po 
$268 per'savaitę arba 66% ma-

čiavo Fed. Darbo dep-to parei 
gūnai. Tuo pačiu laiku savaiti
nis uždarbis juodukų vyrų bu
vo $305, t. y. apie 100 dol. ma
žiau, negu baltos rasės vyrų už
darbis. Gi ispanų moteris per 
savaitę uždirbo $224. {Tokius 
duomenis išspausdino The Wall

Diskusijų metu buvo paliesta 
senatvės $273.80 pensija tur- 

įgiems, kuriems ji visiškai ne- 
ik.alinga. Pastarąją būtų gali

karpyti, kad didesnės paramos 
sulauktų vaikų turinčios netur-

tBndinga, kad šių socialinių pa 
slaugų visuotinumo tada šoko 
ginti J. Turnerio vadovaujami 
liberalai ir kiti su jų vadu E.

Prepjero B. Muronio konser
vatorių partija griebėsi išsisuki
nėjimo taktikos, nors tokiai pa
žiūrai, pasak Galupo instituto 

j surtoktus duomenis, pritaria ka 
1 aadiečių dauguma, T. Ž.

• Iš lūpų į lūpas perjodama 
legenda, kaip kadaise giminės 
pramatė Varėnė klajojusi po gi* 
rias, ieškodama vietos savo gi
minei nuolatinai apsigyventi. Ją 
suradusi prie sraunaus upelio ir 
Merkio santakos. Tas upelis šian 
dien Varėnė vadinamas, o gy
venvietė išaugo Į Varėnos mies
tą 1933 m. Varėnės pakrantėje 
rasta tauro kaukuolė su dviem 
ragais, čia unikalus eksponatas 
saugomas T. Ivanausko zoologi
jos muziejuje, čia į Merkį ir 
Varėnę ateidavę atsigerti šian
dien išnykę taurai. 15 a. prie 
Merkio buvęs medžioklės namas, 
kur apsistodavę atvykę medžio
ti Lietuvos didieji kunigaikščiai 
Vytautas, Jogaila.

• Prie vieškelio, via pat įbė
gančio į judrų Valkininkų — Va
rėnos plentą, dunkso tvorele ap
tvertas keturkampės piramidės 
pavydalo pilko granito .akmuo, 
dzūkų vadinamas ‘‘Užkeikta mer 
ga”. Viena legeuda;pa*sakoja, jog 
ievai privertę savo dukterį te
kėti už nemylimo vyro. Važiuo- 

kilo iki 5273.80. Už ja nebuvo l jungtuvių nuo-
taka verkusi del savo likime:, 
“ Geiiau aš akmeniu pavirsta u, 
uegu su nemylimu vyru gyven- 
tau...” Išsipildę jos žodžiai, mer
gina virtusi akmeniu. Kitas pa
davimas sako, kad šis akmuo, tai

Šiemetinė Kanados didžiausia 
pensija — $43542. Ji priklauso 

. nuo metą skaičiaus ir įmokų dy-i 
džio. Daugeliui Kanados pensija

> yra mažesnė. ■ • į>. f
Visi kanadiečiai, sulaukę 65 

metų amžiaus, gauna mėnesinę 
senatvės pensiją, kuri šiemet pa

• Kandidatas išrinkimui į val
stijos seimą nusiskundė, kad ne
labasis jo opozicionierius jį šmei 
žia, vadindamas girtuokliu.

‘‘Tai šmežtas”- sušuko vienas 
kandidato šalininkas. “Aš pats 
lamstą keletą kartų mačiau blai
va-”.

7T I ’
IŠSIŽADĖJIMAS,
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— Kai mudu apsivesiva, turė
si būtinai mesti rūkyti, Petrai!

— Mielai, prisekiu savo barz
da; nuo pirmos medaus mėnesio 
dienos!

— To negana, mano mielasis. 
Gėrimą taip pat! Mūsų namuose 
alkoholio nebus nei lašelio. Su
tinki, mylimasis?

— Jei jau taip imi būtinai 
oūti — taip! 's'

— Ar sutinki dar kai ko išsi
žadėti, Petreli?

— Taip, mano mieloji! Ką tik 
man atėjo galvon mintis 
vęs išsižadėtu.

jokių specialių atskaitymų. Ji iš 
mokama visiems, nežiūrint ją 
metinio uždarbio, net h* tiems, 
kurie pensininko amžiuje nenu
traukia darbo.

- ? 1
Tiems .pensininkams, kurie ne .Sttakme?ėįusi ^i^o-žaiao, se- 

; novės lietuvių dievo, uodega, 
žaltys -pastojęs kelią vienuo
liams, atėjusiems krikštyti lietu
vių. V. Krėve, apsilankęs šiame 
kaime, parašė vieną iš Dainavos 
šalies žmonių padavimų “Už
keik ta mergą”. Čiurlionis pada
vimo įtakoje nutapė Zodiako 
ženklą "Mergelė”.

turi kitų pajamų, pridedama

LIETUVI, LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI!

Šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau
siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukakti. Jo 
džiaugsmas vėl bus atžymėtas Dainų Švente ir kitomis 
iškilmėmis. Aegntij - .agentėlių skelbiamos kelionės į 
okupuotų Lietuva bando įs viso pasaulio sutraukti bū 
rius laisvųjų lietuvių, ?kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais. <

Ką atsakys išeivija į šias viliones, — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsrnię-isąmonii.gi, kaip buvo žydai du su 
viršum tūkstančius "mėtų? Atsidūrę vergovėje, jie tarė 
savo psalmėje: Ą

‘Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai mums liepia giesmes giedoti, 
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giędoti Viešpaties giesmes: 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu,
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 

(pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užminčiau, mano tėvų

, krašte!” 0 gal ir mes kartu su okupanto prievaizdom 
> džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes?

Šių laikų Lietuvos okupantas turi “geresnių” prie- 
| monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi gerų talkininkų, kurie, užmir- 

I šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
i jų lėtą bado mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
i ir mirti už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę- 
: siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, — 
; bandys įtikinėti nesubrendusį jaunimą, kad jie “priva- 
' lo eiti kartu su Lietuvp*, kad *Mėl jos nebereikia
verkti.” ' ' L

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
■ spaudoje, įveisę negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik
čiau už patį okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš 
pavergėją ir JiX*

' Mielaf
1 Atidėk sav 
jVo tautai!

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS^VADOVYBE

sa-

ta-

KIAULE SU RAGAIS

Senio dantys, tai ne juokas.
Katės drvskoso nagais. 
Moka gintis ir apuokas. 
Jautis nugali ragais.

. Tai matydama kiaulytė 
Ir pajutus, kad baugu, 
Ėmė Viešpatį prašyti 
Nuolat augančių ragų:

— Viešpatie, protėvių Dieve, — 
Šaukė kiaulė žviegdama,
— Leisk neplėšti niekšų žievę, 
Ir aš būsiu čia dama—

Kiaulės prašymą išgirdęs, 
Dievas davė jai ragus.

Ji, kaip jautis koks įširdęs, 
Bado čia dabar visus.

M o r a la s dėmesiui draugų: 
Geresnė kiaulė be ragų

• - B.

JUBILIEJUS

šalys švenčia jubiliejų, 
Džiaugiasi karus laimėję. 
Gegužės dienelės liejos, 
Kaip Iąšai, nukrėsti vėjo — į 

Neramus klausėjas klausia, 1 
Kiek skaidriu lašu (kr likn 1

Ala Baika

Jei pati visai ... nupliko...

• '*?•. Ala Baika

šeštadienis Pirmadienis, Sat.—Mon., June 1_ 3,-198&



A. WATERMĄNĄS ;

ŽMONĖS VANDENYJE

(Tęsinys). . 4 į

Ant bzngų suposi daugybė 
klvchų. žv.'jai traukė vieną po 
kfos pilnas pintines rilririų, 
krabų ir kitų jūros dugno gėry. 
tių O dugnu vaikščiojo čiabu
viai ir rinko aus'.res panašiai, 
kaip mūsų kraš'ų sodininkai 
skina braškes. Jie ramiai krovė 
It'mikj į nuleistas ant virvės 
I«i tinęs. Tik tuo skyrėsi nuo že- 
r.ijs scdininkų, k.-.d prie kulkš
nies turėjo prisirišę po akmenį, 
kuris laikė juos gelmėje, žvejai 
pasakė, jog 'kiekvienas rinkėjas 
išbūna :po vsndmiu iki pusva- 
ląndžio.

Išklausęs Džefrio, aš užver
čiau jį’klausimais. Svarbiausias 
buvo teks: kokiu būdu austrių 
rinkėjai guli taip ilgai išbūti ne
iškilę į paviršių ?

— Jie kažką vartoja, kažko
kius vaistus, — atsakė jis{

AŠ - pats į tokius paaiškini
mus žiūriu Įtariamai, ypač kai 
“vaistais” stengiamasi paaiškinti 
ves ne viską pasaulyje. Ir vis 
dėlto tenka pripažinti, kad čia 
k:žko esamą.

Taigi “pasivaikselojimas” po 
vandeniu galėjo būti įmanomas 
kažką vartojant, tačiau visi, su 
kuo man tekdavo svarstyti šią 
k eisią istoriją, -ypač Vakarų Af
rikos gyventojai, linko į kitą 
versiją; jie- stengėsi šį “stebuk
lingą” žmogaus sugel>ėjimą aiš
kinti tuo, kas netiksliai vadina
ma hipnoze.

Fakirų triukas — gyvam iš
lįsti iš “kapo”, kuriame jį už
kasa publikos akivaizdoje — yra 
ne naujas. Tai oficialiai patvir
tinta daugybės liudytojų. Aš 
pats savo archyve turiu kopiją 
pranešimo, pasirašytą penkių 
žymių gydytojų. Publikai pasi
rodė jaunas meksikietis, matyt, 
indėnų kilmės. Gydytojams de
taliai apžiūrėjus, jis buvo užkas
tas 24 valandoms. Ant jo “ka
po” išversti du sunkvežimiai 
molio. Tai vyko pagrindinėje 
Hondūro sostinės aikštėje, dau
gybės miesto gyventojų aki
vaizdoje;.:

Daktaro R. ęęvertopo- nų-omo- 
re fakiro būkįėsį Į^aĮhnet va- 
dinti kataleptiher nors jo-pulsas

buvo labai silpnas ir beverk ne
įmanoma pastebėti kvėpavimo.

Nežinau, ar fakirąs iš tiesų 
buvo laikinai nustojęs kvėpucti, 
arba tik sumažinęs kvėpavimo 
intensyvumą, kad. net patyręs 
gydytojas negalėjo pastebėti, 
bet išbuvo tokioje būklėje dvi
dešimt keturias valandas. Jeigu 
tai sugebėjo padaryti fakiras, 
nėra priežasčių abejoti, kad vi- 
S^s kaimas nesugebėtų to iš
mok'i. Ar g:li būti geresnė ap

sauga nuo vergų pirklių ant
puolių, kaip sugebėjimas pasi
slėpti po vandeniu ?

O kaip gi tie žmonės, kurie 
rinko kriaukles sūriame jūros 
vandenyje? čia tikriausiai jo
kios katalepsijos nebuvo, žino
ma, nebent..

Afrikietis lyg netyčiom prap- 
tarė žinąs, kaip sulaikyti krau
jotaką. •< i

Ir man pačiam n? kartą teko 
matyti, kaip žmonės sulaikyda
vo kraujo apytaka. Vienas ma
no mokslo draugas, sėdėdamas 1 
už stalo, išdykaudamas rankoje 
išsipiovė inicialus. Pasirodęs 
kraujas visus sujalioino, bet jis 
pasakė tuoj sustabdyrąs krau
javimą. Taip ir padarė. Vos tik 
sudavė servetėle per žaizdą, ši 
liovėsi kraujavusi. Liko tik raus
vas gilus piūvis. Vėliau, vakare, 
mes paprašėme parodyti žaizdą. 
Piūvis buvo sausas, be kraujo 
žymių ir beveik užsitraukęs.

žodžiu, aš sutinku su aiškini
mu, kad tai katalepsija ir mokė
jimas kontroliuoti vienas ar ki- j 
tas organizmo funkcijas. Tik 
niekaip negaliu suprasti, iš kur 
žvejai senegalieeiai ima tiek 
energijos, kad užtektų palaikyti) 
gyvybę .'tokiomis sunkiomis są- j 
lygomis, renkant moliuskus.

Tačiau didžiausia bėda man 
yra ne ta. Niekaip negaliu - su-' 
rasti Vakarų Afrikos gyventojo, 
kuris suteiktų papildomos infor
macijos. Galima sakyti, kad to
kios istorijos — besaikis mielas, 
bet taip pat galima manyti, kad, 
gal būt, tai paprasta... teisybė.

Šiaip ar taip, aš primygtinai 
siūlau, kad visa kas susiję su 
aprašytais atvejais, būtų ištirta 
moksliškai.

• : (Versta iš airių)

i
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Magdalena Stankūnienė Ralandis

Vasario šešioliktoji Vokietijoje

(Tęsinys)
HAMBURG

Šiaurės Vokietijos uosta-
Lietu

Šio 
miesčio lietuviai 6?-sias 
vos nepriklausomybės atstaty
mo metines atšventė vasario 16. 
Šventė pradėta kun- Petro Gir- 
čiaus atnašautomis &v. niišionns 
Šv. Antano bažnyčioje Hamburg 
•Winterhudej. Giedotos lietuviš
kos ir vokiškos giesmės.

Minėjimą parapijos salėje pra
dėjo VLB ^Hamburgo apylinkės 
pirmininkąs^Leonas Narkus, pa- 
sveikindaiAaš- susirinkusius ir pa 
aiškindamas ^Vasario 16 reikšmę. 
Gavęs leidimą iš ligoninės apsi
lankyti minėjime, kun. dek. V. 
Šarka dėkojo: už maldas, aplan
kymus, laikus su užuojautomis 
bei sveikatos linkėjimais ir pa
skambi nimus. Trumpas kalbas 
pasakė ktįn. P. Ginčius, latviiį 
bei ukrairiiečių atstovai ir vo
kiečių klebonas Tourneau- Su
giedotas Lietuvos himnas.

Elenos Baliulienės vadovauja-

ma ir Ric. Baliulio akordeonu pa 
lydima taut, šokių grupė sušoko 
ketvertą liet. taut, šokiu. Padek
lamuota Maironio eilėraščių. LB 
apylinkės pirmininkas yra se
niai ir plačiai žinomas burtinin
kas. Ir per minėjimą jis gabiai 
demonstravo savo meną stebin
damas savo sugebėjimais. Soliste 
Izabelė Schroeder padainavo ke
letą lietuviškų dainų, o su savo 
vyru, irgi dainininkų, dainavo 
vokiškai. W. Roenne grojo akor 
deonu. Apdovanoti jgęįėmis E. 
Baliulienė, buvo dar if "kjta pro
ga — jos gimtadięnisyljolfgan- 
gas ir Irena Radtkė'Įgpąvaišino 
visus savo pagamintais pyragais 
ir kava.

MEMMINGEN' ' • . , . t. ? -j y
■ Vasario 16 - minėjimą VLB 
Memmingeno apylinkės valdyba 
suruošė irgi vasario 17į Pradėjo 
štiTtgartiškio kun K.:f Senkaus 
aukotomis Šv. mišiornh gražiai 
papuoštoje šv. Ulrięhpjpamų kop 
iyčioje. Kartu su lietūyiiis mel- 

_ ... ” .įr 1

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
"5 LHTRATOltA, He tuvių literatūros, meno Ir mcf?.-. 

ISŠ4 m. metrašti*. Jauna yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vtnv- 
žrtvta, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoe 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ii ? 
Metisui straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis M 
M. K. ^Čiurlionio, M. Kelkio, V. Kašubas, A. Rūkštdės ir A. Varsr 
kūrybos joveikslaia 365 puri. knyga kainuoja tik IX

DAINŲ SYENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa ir to 
tinli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie date^ 
iventea bei jų istoriją Ir eigą, {domi skaityti ir nedainuojo 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai! duommhuK 
bei ntk-nliatfl.fi, Studija yra 151 pusk, kainuoja

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsi) 
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *au«» 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ut< 
eatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 200 puslapių knyr 
narduodama tik ui Ei. ir* '

-» LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašasl 
;3omlai parašyta studija apie Rytprftaiua, remiantis Pakalni* I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs klekvknan 
lietuviui. Leidinys ttinatruotas nuotraukom^, pabaigoje duodami 
vitovardšių pa vadinimą’* ir jų vertlnlaJ J vokiečių kalbą. Labai 
-uudlngoje X35 pust knygoje yra Rytprflafų UmėUpla. Kaina F

> K4 LAUKIS L1M*, rašytojos Pejonėlėf Orintaltėa ata 
mfafrnaf Ir mintys apie omenis Ir rietas neprft Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 254 puslapius 
bet kainuoja tik H r

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, neaupm
Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje’; tik 1 

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus 
Knyg* yra did«lio formato, 265 puslapių, kainuoja M

v SATTMMW nonrurs, M tosaJenko ktryba. J. VaJaia* 
lee pi, knygoje yra M sąmojiafą aovaHą. Kaina |H

fuygM jaxeamo KauJT««oaa, 1TW 8*. lt,
n IMS. Ckafail pfM pHM BtaFirm

vpač lietuvių veiklą. Apie jų pa
kankamai žii.Cų pateikia galėsi 
mūsoji -panda, tik reikia ,:ą sek- 

*' • !Meninėje programoje Įspūdin
gai pasirodė Almos Neumann — j 
Mikalauskaitės suoi'ganiztiota ir 
slavinta tautiniu šokiu grupėj 
.-ušokusi net 9 šekius. Ji jau į 
spėjo atkreipti r vokiečiu eiėme-j 
-Į (plačiau apie ją žiūr. praeita-! 
me informacijų nr. 1 2psl. 
Vytautas Bernotas raiškiai

23 porų tautinių šokių grupė), 
bet dar ir Vasario 16 gimnaz ją, 
ir Lietuvių kultūix>s institutą bei 
kitas centrines lietuvių instil ci- 
jas finansiškai paremti. Ir šįkait 
visas loterijos pelnas paskii tas 
Vasario 16 gimnazijai.

Minėjimą giriančiai aprašė Ne

Dideli pasisekimą turėjo laimi- 
; kia's gausi loterija. Didžioji jos 
Š atrakcija buvo V. Kalinausko pa-i 
- dovanota gyva riebi žąsis. Mera- 
i mingeno lietuvės maloniai ir ska- 
■ niai pavaišina svečius netik pas 
I save namuose, bet ir viešuose 
! renginiuose. Ir per šį minėjimai 
1 jos buvo stalus pukrovus’Cs ska-! , 1 J I oc
Į niais patiekalais ir uoliai ragino 
i vaišintis.

ti. B. Vok. b i ulele n s 
(Bus daugiau)

I • Senų senovėje klestėjus, ku- 
t ri aikštystė, kurios valdovas bu

vęs Perbus. Nuo jo varde kilęs 
ir perlojos pavadinimas Mieste 

i buvę kelios bažnyčios, 20 kai via.
Netoli Perlojos yra Kartuvių kai 
nas, ten būdavo kariami neklus- 

i nūs baudžiauninkai, ant Ašari- 
; nės kalno žmonės apraudavę sa- 
■ vo ne laimes ir skriaudas, o iš tų 
Į ašarų susidaręs Ašar inės ežerė

lis ir Ašarinės upelis. 1710 m. 
maro epidemija nuvertė į ka-

Minėjimas sutraukė rekordinį pus visus iki perlojiečius. Mūsų 
skaičių žmonių — apie pusantro] laikais Perloja buvo patekusi į 
šimto. Suprantama, jog toki ren
ginį suruošti reikia sugebėjimo ir 
ne tik dviejų rankų. LB apylin
kės pirmininkas Kasp. Radzevi
čius yra žinomas visokio darbo 
nevengiąs organizatorius. Jam 
t oliai talkina darbštusis A. Jur
gaitis. C kur prireikia moteriškų 
rankų, visados atskuba Eugeni
ja Januškienė, Birutė Michailo-į žiūriu šis paminklas negali bū- 
vbmė ir kitos kaimynės. Gi visų, 
gerų sumanymu skatintojas ir rė. 
mėjas yra viešai nemėgstąs ro-; 
dytis (ypač fotografuotis) kun. j

10 km. pločio neutralią zoną, kur 
vykdavo susirėmimai su baltalen 
kiu kariuomenę. 1923 m- praves
ta demarkacijos linija padalino 
Perlqja į dvi dalis. Pačiame Per- 
lojos miestelio centre, prieš baž 
nyčią btovi Vytauto Didžiojo pa
minklas. statytas 1930 m. Auto
rius Taribilda. Nors menini’: po-

dėsi nemaža ir vokiečiu, ža>’ėda-1 
iriesi gražiomis ir labai gražiai 
giedamomis giesmėmis ir šven-4 
t ei teikiamu iškilmingumu.

Pamoksle kun. Senkus primi
nė tvirtą lietuviu tikėjimą tėvy-; 
nėję, nors tikėjimo tiesų moky
mas baudžiamas kalėjimu bei 
trem’mu. Nemažesnis ten prasi-. 
rišiąs ir prie savo tautos. Už Va-- 
sario 16 šventimą daugelis yra An?.,stinas Rubikas 
skaudžiai nekenkę. j ucJiai įr sutsi^,nai dirb.

Popietinės iškilmės vyko Kul-, darni. Męmmengeno lietuviai 
tūros namu salėje, papuoštoje'yra Įsigiję gerą vardą vokiečiuo- 
Lietuvos trispalve ir Bern. Braž-. ?e. Jie. Įstengia ne tik patys apsi- 
džionio eilėraščiu — Mylėsi Lie-! rūpinti lėšomis (reikia tik pa- 
tuvą ir tolo. Nuskambėjus Lie-j galvoti, kiek kainuoja vien tik 
tavos himnui, minėjimą pradėjo ’ 
LB apylinkės pirmininkas Kas-| 
paras Radzevičius. Trumpas svei, 
kinimo kalbas pasakė miesto bur 
mistras dr. I. Holzinger, katal.' 
kun. dekanas M. Wales, latvių 
atstovas H Philippscns. Visi kai; 
bėtojai smerkė sovietų okupaci- i 
ją, linkėdami Lietuvai atgauti g 
laisvę, o Latvis baigė savo kalbą g 
šūkiu — Tegyvuoja Lietuva! j B

Paskaitą apie ryžtingą lietu-ji 
viu laikymąsi krašte skaitė litu- ‘ 1 
anistikos dėstytojas Frankfurto _ S 
W. Goeths universitete Vincas;® 
Natkevičius, M. A. Jis kvietė Įsi-; 2 
klausyti į mūsų tautos balsą, g 

sE ateinanti iš okupuotos tėvynės. 
pi 1 Tikras žinias apie padėti Lietuvą | 

je teikia ne sovietinė spauda, bet 5 
J pogrindžio leidiniai. Su dideliu " 

vargu jie pasiekia Vakaras ir čia 
paskleidžiami Įvairiomis kalbo- 

H mis. Mūsų pareiga tuos leidinius 
17— skaityti ir remti. Iš jų ir kita- 
gs taučiai informuojasi. Reikia ge- 
i| rai pažinti ir padėtį Vakaruose,

ti išskirtas, bet dvasiniu ir tau
tiniu požiūriu tai neįkainuoj i- 
mas paminklas, bolševikų nesu
naikintas :ki šiol. Perlojiečiai jį 
-augo ir globoja.

Mokytojas: — Kur galima ra
sti dramblį?

Petriukas: — Dramblys yra 
toks didelis, penas mokytojau, 
kad. sunku jį pamesti.

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
į yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalirė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SLUONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekia n H am 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama,

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, ~ 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

b
T-
I

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

TeL (212) 563-2210
Atdara šiokiadieniais nuo

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

UtTESTINGAJ tSPILDOMI RECEPTAI FANNIE MAY SAL- 
‘ DUMYNAJ » KOSMETIKOS REIKMENYS

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vs 
D. IL'HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

For constipation relief tomornr^f 
> reach for EX- LAX tonight. €

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax js 
“The Overnight Wonder!’ 

■ »
j kX,

Read label and folkrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(T1 tomas .............. ...................... . .............. ......... ....... ......... f 10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. £6.00
H dalis, 229 psl._____________________________________£6.00

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_ $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. £5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. |4 00

6. J. Venckra^ S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
60 psL 12.00

NAUJIENOS, 1799 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60606 siųs
kit* čekį tr prfcJfkN rianą dolerį parainntlmo tilaidome

& 

j 1

Inl UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių Įmygą, kurion sudėjo viską, kas 5et ka3a Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalb^ Jis mokėsi kartu su kum. Jaunium Ir prof. K, 
Bags pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pad&ri 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertiniui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kalu pL Kieti ytrietiiL

šeštadienis — Pirmadienis, Sat.—Mon.. June 1—3. 1985

nliatfl.fi
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britams ir italams vietas, jie nutarė užtverti nepaima-
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pusei metu -------

trims mėoesiama- 
rienam mėnesiui .

other USA localities $40.00 year*> Kanadoje
[ metamu —______

pusei metų _ . 
vienam mėnesiui

As of Jaoutfy 1> 
Subver t prion fUM:

Chicago $4500 per year, $24-00 per 
Jx months, $12.00 per 3 months. In,

sv? HQ per six months, $12.00 perl 
Jiree months. Canada $45,00 per year;
•'ther countries.$48-00 net year.

25 cents per copy
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Dienraščio kainos:

Užsieniuose
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\ivoot ori v vietose:

plytų tvoros užtverta nemokėjo. Romą stačiusieji ai- 
ruskai mokėjo taip sudėstyti plytas, niekas- jų niekur 
nepastumdavo, bet belgai taip plytas sudėstė, kad Ha- 
verpolio vyrai, Įregę pečius, jas galėjo nuversti ir 

Visos galingesnės valstybės turėjo savo, televizijas

K
Tai tie! u v ių mėjjjamos dainos i me dviguba sukaktimi: 120 me 

kinio*- aiuoEiu* yra po£- tų- gimime ir 45; metai nuo jo 
i.ta* ii* mokytujfts Severas Saką- 'minties.
: lauslfcfti/Taaagėfai. JI drąsiai gar ' Taveras Saktdauskas (litera-1 
•laiiEMi pavadinta išeivių poetu, ’ tūriui* sUq>yvai <ii> Kxivejas Va- 

Jaes ji*, kaip ir gyveno, dir- nagėlLj gimė 1363 nu balandžio i 
'Ha ir mirė išeirijaje. šiemet tą 27. d. Kūdikystės dienas praleido ; 
įmums artimą poetą prisimena- garsiojoj Dainavoj,

If— _ __

me dviguba sukaktimi: 120 me

pirmuosius

■ Jacques De&ors pareiškė, kad- niekad daugiau nebus i 
Sitbolo. rungtynių, teisėju.

Kai spartiatinkai užmiršta, kad rungtynėse nepri-
€ 1 O 1 *

jtoo futbolininkų sungtynes pranešti savo krašto gyvento- |vak>. būti, neapykantos, tai žaidynės tampa žudynėmis.
jams. Ne vien, amerikiečiai, bet Indijos, gyventojai ir

H5.00 argentiniečiai satelitų pagalba galėjo perduoti vykusias 
2 $24'00 “ * ■ " ' " “ • '* • 1 - — — —
_ $5.00

$48.01
moc

Naujienos eini kasdien, išskiria^ 
sekmadieniua, pirmadieniui ir iven 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So- Hairted Street; Chicago, 
IL 50608. TeieL 421-8100.$24.00

$154X1

$5.001 Pinigus reikia siųsti pašto Menėj 
Orderiu, kartu su užsakymu.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais. — iki, 12 v*L

GĖDA BRITAMS, GŠDA FUTBOLININKAMS

Šios savaitės trečiadienio vakarą, gegužės 29-tą, 
Belgijos sostinės priemiestyje, Hapel sporto aikštėje 
geriausioji britų ir 
turėjo persiimti dėl Europos futbolo taurės.

i ratai, aptarnaujami specialistų, kad jie praneštų^ kas- 
spoitO; aikštėje vyko.

Dauguma užsieniečių, buvo susirinkę: prie Turino 
komandos. Visi žinojo, kad. britai kelis kartus buvo, nu- £ 
sinešę: futbolo taurę. Užsieniečiams rūpėjo- pamatyti 

, italus, kurie buvo pasiryžę ši metą atimiti tą garbę, 
i Daugelis žinojo, kad italai yra geri sportininkai ir susi- 
rinko tiems italams parinkoje vietoje.

? Vos tik prasidėjo pirmieji rungtynių žingsniai,, su- 
.treškėjo belgų, sukaltos sėdynių lentos ir kelios žmonių- 

i eilės krito žemyn tiesiai ant atsarginių Turino sporti- 
tinkų. Vieni buvo vietoje užmušti; b kiti gerokai pri
trenkti. Tuojau atskubėjo Raudonojo Kryžiaus pagal- ’ 
ba, kad galėtų padėti nukentėjusiems.

To dar neužteko. Aikštėje prasidėjo žaidynės, o .ke
li stiprūs Liverpoolio vyrai priėjo prie plytų, sienos- ir 
savo pečiais bei kojomis pradėjo versti plytų sieną į ita

; Krak vienas sportininkas šias mintis privalo įsikelti į 
igalvą ir turėti pakankamai energijos jų laikytis.

Amerikiečiai, savo vaikus moko žaisti. Žaidimą pra- 
1 laimėjęs- veraanąas pasveikinti laimėjusį ir kala vaikui 
!į galvą^ kad jjs kitą kartą turi tikėti laimėti. Kada savo 
, žaidynių konkurentą užmuša, tai tada baigiasi sportas, 
®nę& nžra su. kuo, sportuoti.
« Neapykantos- neprivalo būti ir visuomeniniame.gy- 
įveaime. Reikią-, vartoti ne kumšty bet protą. Savo prie
šą reikia įtikinti, kad jis klysta.

ANTANO? VADUKO KALBA JOHN MARSHALL 
TEISIŲ MOKYKLOS. MOKINIAMS

(Tęsinys)’
Jeigu kas nors E. F. Hutt-on bendrovėje, būtų pa- 

; siskundęs-, galimas daiktas, kad: kiti būtų išklausę

ir geriausioji italų futbolo komandos / ; x x .. . !?(t.
' - - - - - - Raudonojo Kryžiaus žmones- dar nesuspėjo visu- tur

Britus Haysel aikštėje ątstovavo-geriausioji^ britų kitos pVses ant italų uzv^-į
-----   -to pėdų.aukscto^plytų siena, . daugumą- gerokai su- 

)fo ‘Si^kZT^UZ^-------------------------------trenkdama. sjeną prasiveržė .Liyerppalio vyrai. ;stjė
r ... J nvmmic’1 L’nmcT'iYnic’ ■nuodSm donvirti -v*

futbolistų kdmanclaį kurios atstovybė-pateko Į Liyerpo-

priomiš’’kumštimis pradėjo daužyti nuo svaigulio, dar 
neatsigavusius italus. ' :l į

Susikoncentravę italai, pradėjo spiestis, vienas. prie 
'kito, kaip vilko užgultos avys. Jie bandė atsikirsti,, beit 
neturėjo progos. Britai jiems kirto smūgi po smūgio, O> 
jeigu kuris apstulbdavo, tai gaudavo-naują smūgį.

Viršun iškeltos foto kameros, pradžioj buvo nukreip
tos i žaidžiančius- futbolininkus, bet kai britai pradėjo 
mirtinai daužyti italus,ta visos kameros, buvo nukreįpr- 
tos Į sporto aikštėje vykusias kovas tarp-britų^ ir turi
niečių. Viskas buvo, paruošta iš vakaro; pranešinėjo, vi
sam pasauliui vykstančias žiaurias kovas.

Ankštėje muštynės ėjo tiki- mirties. Niekas nieko 
nedarė. Niekas nebandė muštynių sustabdyti ir baigti 
kruviną kovą. Daugiausiai nukentėjo italai. Britai juos

lijos geriausią futbolo" komandą. Jie persiėmė sų pačio
mis geriausiomis Italijos futbolo komandomis. Italijoje 
yra gerų futbolistų, bet Turinio futbolininkai buvo pa- 
trys geriausi e ji. Jie mokėjo vykusiai suderinti savo jėgą, 
mokėjo gražiai kirsti ir tikėjosi laimėti Europos 
taurę.

Tą patį galima pasakyti ir apie Liverpoolio sporti
ninkus. Jie suplėkę visas britų futbolo komandas. Liver- 
poolis, o ne kuris nors kitas miestas turėjo teisę atsto
vauti britus Haysel aikštėje. Jeigu būtų laimėję, tai Li
verpoolio komanda būtų galėjusi parvežti Europos tau
rę Į Angliją. Visi, Įskaitant karalienę su kunigaikščiu, 
būtų turėję nusilenkti grįžtantiems Liverpolio spor
tininkams.

Į Briuselį suvažiavo 70,000 žmonių. Ten buvo Bel
gijos geriausi sportininkai. Ten atvyko geriausieji viso’ daužė, kol gyvybę atėmė. Užmuštuosius belgai vilko Į 
pasaulio sporto specialistai. Greta italų, britų, belgų, salį. Kažkuriam atėjo mintis užmuštuosius apdengti 
prancūzų, vokiečių, ispanų ir kitų Europos valstybių Į Turino-miesto vėliava.Ne italų, bet turiniečių. Britai iš- 
sportininkų, į Briuseli trečiadienį sugūžėjo Kinijos, Ja- daužę jaunus italus, pradėjo mėtyti plytas į Turino vė- 
ponijos, Hong Kongo, Taivano, Amerikos, 
Argentinos, Afrikos ir komunistų pavergtų tautų., atsto-1 
vai. Jie rado būdus pasiekti Vakarų Europą, kad galėtų 
pasakyti, kaip ėjo kovos dėl Europos futbolo taurės.

Į Briuselio priemiestį suvažiavo tiek daug žmonių, 
kad į Haysel aikštę visi negalėjo sutilpti. Belgų ir pran
cūzų galėjo neįleisti, bet jie negalėjo uždaryti vartus iš 
Azijos, Afrikos arba Pacifiko salų sportininkams. Bel-

Brazilijos, liava apdengtus lavonus.
Vietoje sporto rungtynių, pasaulis turėjo progos 

pamatyti žiaurias neapykantos pasireiškimą sporto 
aikštėje. Britų premjerė Margarita Thatcher dvi valan
das sekė televiziją, ir stebėjosi, kas darėsi Belgijoje. Ji 
neiškentė, išjungė televiziją ir pasakė:

— Gėda britų valstybei ir gėda futbolininkams!
Buvęs sporto sąjungos pirmininkas, prancūzas

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
riedami Alfonso ir Giedros, kurio dviratis dar 
tebebuvo atremtas Į jų vežimą. Motina permetė

Paskutiniu. metu -Chicagoje- ipuvo- patraukti tei^-’ 
'liian5 GhiedgdS: banko tarnautojai, kurie buvo įvelti į pi- 
J nigų uyalyrną” ilgą laikau o šių. transakcijų ; metu pokąl- 
,biai būvą užregistruoti ir advokatai ^praleido didoką įai- 
rk-o' įeieijį. Advokatai prižiūrėjo^ had transakcijos i Britsų? 
degąliškos, t.y. kad tos ąkėijoš neperšoktų. S.lQ?00pj jeigu1 
^smna neperšoko.: šio' Skaičiaus, tai nereikia prą*^ 
-nešia>.

Jįec sunkiai dirbo,, kad pasiliktų- įstatymo^ribose-, -vi- 
ssai nekreipdami dėmesio, kad rengėsi' padaryti didesni 
1 nusikaltimą;

Šie. klausimai nebuvo keliami, minėtuose bankuose, 
jr,. aišku, jie nebuvo keliami Chicagos bankuose. Atsi- 
į rado/advokatų, kurie turėjo, drąsom ateiti į teįsmą- ir liū^ 
;dyti, kad: jie. matė, atneštus pinigus, įteiktus teismo 
^tarnautojui. Ir Ghicagoje visi žinojo, kad teismuose ėjo 
įvairios transakcijos-.

Kiek kartų; mes, kaip; advokatai, patyrėme, arba> tu
pėjome pagrindo Įtarti, kad pinigai nešami į apskrities' 
teismą. Kiek kartų mes patyrėme, kad pinigai, arba tu
rėjome pagrindo Įtarti, kad pinigai buvo., nešami i To
rens įstaigą, kur pinigai būdavo Įteikiami tarnautojui, 

-kad; surastų bylą ir kad sutaupytų laiką advo
katams.

Tr toks elgesys svarbus? Tarnautojai buvo trau
kiami Į federalini teismą ir baudžiami už apgaulę fede- 
raliniam teisme, pagristi tuo faktu, kad jie ėmė pini
gus. ‘ -

Daug svarbesnis dalykas yra, kad mes, advokatai, 
visa tai matėm ir neprotestavome ir neatsisakėm eiti 
tuos keliu? Tokiu būdu mes buvome pasiruošę nekreip
ti dėmesio Į nusikaltimą ir leidę žengti neteisingą 
žingsną.

žingsnius pradėjo žengti Kales
ninkų kaime., Simne vis., Aly
taus aps. Augo aplenkėjusioje 
šeiniioj^ tai ,ir pirmuosius moks- 
Ttis Teko pradėti lenkų kalba pas 
namų mokytoją Skarąrkevičių. 
Vėliau mokėsi Simno ir Krokia
laukio |ųokyktos.ė:jia-a ir išmoko 
gįto^sžyąniaiš vituzikos1 jnstru- 
mentais. P<y kiek laiko persikė
lė'Į Veiverių pavyzdinę mokyk- 

įlą-tanią:baigęs, Įstojo i vietinę 
'• mdky&ijiį...seminariją, šioje se- 
. nū n arijojo: ntokėši: da tig. 1 ietu vių, 
į tai; ir tautinis- veikimas čia pradė
jo reikštis dar prieš ."Aušros” pa
sirodymą. Sukpažinęs su J. An- 
dziiilaičtti — Kalnėrm. pradėjo 
semiirarijoje platipti ‘‘Aušrą’. 
Jiedu - seminarijoje leido mėne
sinį- laikrašti: “Laasyės Valandos“. 
K. Sakalauskas, dar būdamas se 
minarijoje; jam tapo tvirtu lie- 
tąviu, jp. Lietuvai, dirbo iki savo 
gyvenimo, pabaigos.

1883- m. baigęs mokytoju se
minariją-. apsigyveno Dzūkijoje, 
netoli Dusios ežero, čia gyvenda 
mas'palaikė glaudžius ryšius su 
apylinkės žmonėmis, kėlė1 tau
tinį :susipratimą, platino ' “Auš
rą” ir lietuviškas knygas. 1883 
m- rugpjūčio 12 d., sėdėdamas 
prie. Dusios ežere, parašė jaus
mingą damą “Kur banguoja Ne
munėlis”. šią dainą greit išmoko 
alinimas, tuoj ji paplito po visą 

Leituvą. ii- šiandien jį plačiai 
skamba visame lietuviškame pa
saulyje. Gal todėl ir ji buvo pa
vadinta išeiviu himnu.

(B'us daugiau)

LIETUVOS LAISVĖS KOV^ ROMANAS

(Tęsinys);
— Jie mane susirado jaunimo būry.Maniau, 

kad dėl Įvykio vakar su Vincu Malioriu, bet pa
sirodė, kad jie jau areštavo ji. Jūsų, Agute, nu
jautimas greičiausiai yra teisingas. Man reikia 
eiti prie vežimo, namiškiai jau norės važiuoti 
namo.

— Tai aš jus palydėsiu. Galima?
— Labai malonu, c gal parvažiuosime 

drauge?
Agutei būtų labai malonu važiuoti drauge 

su Alfonsu, bet ji moterišku instinktu nujaučia, 
kad taip staiga prie Alfonso prikibti, dar yra 
per anksti. Geriau truputi atsargiau, kad dides
nė Įtampa Alfonso širdy atsirastų.

— Ačiū labai, Alfonsai, bet aš turėsiu grįžti 
drauge su šeimininke; kartu atvažiavome.

Jiedu ėjo drauge ir kalbėjosi jautriais, ne- 
dabaigtais sakiniais. Kartas nuo karto jųdviejų 
akys susitikdavo lt valandėlei paskęsdavo vie- 
.ic kitose. Netrukus jie buvo netoli bažnyčios, 
kur uodegomis švaistėsi pririšti arkliai ir mar
gavo gražiai pakloti vežimai. Alfonso mama sė
dėjo vežime, Dai -a.su Kaziu, stoviniavo, lūku*

— Kažin kur gaišti, laikas jau važiuoti na
mo, — jos balse nepasitikėjimo gaidelė suvir
pėjo.

— Suspėsim, mama, aš kiek sugaišau. Poli
cija mane pašaukė ir klausė apie Vincą Ma* 
lioriu.

— Neprasidėk tu su tuo Malioriu: jis tau 
galvą perskels kada.

— Ponia, jis jau areštuotas, — skubiai pa.- 
sakė Agutė, bet ji nesijuto išsikišusi.

— Ką gi su jais, jie visi jau tokie. Viskas. iA 
motinos. Jo tėvas yra iš padorios šeimos.

Agutė ir Daiva pažįstamos, dažnai vakarė
liuose susitinka ir šoka, bet Kazys pamatė ją 

1 pirmą kartą. Magnetinis jos grožis sukėlė gilius 
virpesius jo stygose. Jis tuojau ėmė ją kalhintr 

-ir atsako gan painiuose flirto posūkiuose.
— 0, aš labai atsiprašau: — sako greitai 

priėjęs Giedra: — pasistačiau dviratį prie įūgų 
vežimo ir taip ilgai užtrukau. Jūs gal turėjimą 
išvažiuoti ,o mano dviratis trukdo.

— Nieko, nieko, jūs visai laiku, mes dar tik 
rengiamės vąžiuoti, — sako Daiva.

Giedra apmeta visus akimis: Kazio 
jam nėra pažįstama, o taip pat ir Agute.

— Mes su Giedra esame geri draugai 
bai gabus ir man daug padeda.

— Ačiū, Kazy, už malonų komplimentą, tik 
aš nežinau, kuris iš mūsų daugiau sugebame.

•— Jis dažnai apie jus pasakoja ir labai jus 
vertina, jis stačiai jus Įsimylėjęs,— sako Daiva 
ir meiliai šypsosi. - ■ ' ■

Malonus šypsnys nuslysta Giedros veidu: ji 
labai graži mergaitė, toji>. Kazio sesuo ir taip, 
iššaukiančiai, juokauja.

čiausjai jis kalba ne apie mane, bet apie kokią 
mergaite, kurios vardas gal yra toks kaip ma
no. Bet aš- tikrai nelėeiau- jį Įsimylėti, jei tik jis

Visi skaniai nusijuokia^ Daiva grakščiai 
paliečia pagal madą apskritai Į užpakalį rištą 
skarelę, kuri, jąi tinka, lyg karalaitei brangių 
deimantų sietynas, o jauname jos veide malo
nus jausmas užsiliepsnojo.

* — o —
Buvo netoli jau vidurnaktis,, kai* Morta drau- 
su Gyniotiene, pasikinkiusios arklį išvažia-

Štai jau ligoninė: didokas medinią dviejų 
aukštų pastatas, su plačiomis stiklo durimis.

Jos sustoja aikštėje, prisiriša arklį prie bar
jero, paduoda jam ėsti, nusidulkina šapus nuo 
savo rūbų ir eina stačiai prie durų, o širdys, ne
dorėlės, nežino, ąr labiau daužytis, ar visai su
stoti, ji dreba ir nerimsta.

Viduje viskas čia taip didinga, taip šviesu, 
kažkuo kvepia daug daugiau,’ negu bažnyčioje 
nuo smilkalų. Atrodo, kad net pats oras čia yra 
gydymo galia kupinas ,ir kad jokiu būdu nega
lima čia pakliuvus neišgyti.

Su išbujojusia viltimi Morta prieina 
Antano palatos durų, o jos užpakaly seka 
niotienė. Durys gerokai praviros, Antanas 

■ant lovos-, kažką skaito, sumušimo žymės
matosi jo veide, ir aprišta jo. ranka baltuoja. 
Morta žvilgteri Į aprištą savo ranką ir stabteli. 
Gyniotienė tuojau aplenkia Mortą ir įskuba į pa- 

. latą prie Antano.
— Antanai, Antanėli, ar dar gyvas?
Antanas ramiai pakelia gaLą nuo knygos:
— Gyvas, mama gy' as, man visai gerai.
Jis padeda skaitytą knygą ir apkabina mo

tiną... Jis nepastebi Mortos prie durų.
» Lū, Mama, ar tu viėna*? *- > t. v

A// '
(Bus daugiau) 1 ū ■ ’

prie 
Gy- 
sėdi 
dar

seimą

is 13-

ge 
vo

Dar toli jos dardinėja baltu, dulkinu vieš- 
kai bažnyčios nuskambi-

no sumai. Bteti šę sekmadienį jot* ne Į bažnyčią 
, skuba. Jųdviejų. mintyse, — „Aimanas;. kurį*, priep 
keletą dienų huvežė Į ligūninę. Abi jos važiuoja 
tylėdamos, savose mintyse paskendusios, lyg bi
jodamos prabilti, kad drauge su žodžiais jų vil
tys nenuskambėtų.

AjjUpąsp. kurį* priep

šeštadienis — Pirmadienis.Sat Mon., June 1-
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H. VILIAUS

Charles Stasukaitis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DAIMIDService 461-8200, Page 06058

ir “contact lenses”.

KAZIMIERA ŽEMGULIS,

ka-

Florida

18 METU MIRTIES SUKAKTIS

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

i
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal suataricų

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Ofiso Metanas: 776-2430, 
fconoencijos tolof.; 448 5545

“Lietuvos Aidai”

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 

Medicines direktorius

1934 s. Mtuhelm R<L, WeefcheMer, UL 
VALANDOS; 3—3 dirbo dienomis

r Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street ’ 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

i % OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 7Ut St- T«L 737-5149

PERKRAUSTYMA1

CHARLES KRIKŠČIŪNAS

SOPHIE BARČUS 71

Vedėja — Aldonu Daukus

7159 So. Maplewood Avė.

Telef. 778-1543

. j

pažįstamiems. O Tartį mūsų 1 my

Nuliūdę lieka: Motina, brolis, dukterėčia.
TT

»

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parke.

2S

— Pilna apdraude 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles. į

R. iERtNAS. Tel. W5-8G43 »

šeštadienis — Pirmadienis, Sat—Mon., June 1—3, 1985
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

■UBBUIHHaHUIIBIin

j jo dipkmą. Pabuvęs pusantrų 
metų Amerikoje, Jis grįžo Lie
tuvon, o netrukus, iš ten vėl pa
suko Amerikon, suspėdamas da- 

| lyvauti devintame Susivienijimo 
seime.

V. Sirvydai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

Kur.. M. Šedyydis (1869-1919) 
mokėsi Dvasinėje Akademijoje 
Peterburge, bet kunigo mokslus 
baigė Sulpicijonų Seminarijoje 
Baltimorėje, Amerikon atvykęs 
1891 metais ir įšventinimus ga
vęs 1894 metais- Jis kasmet da-

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

Tel: 585-2802

LIETUVIŲ DIENOS i

“Lietuviu Dienu” žurnalo ba
landžio mėnesio numeris jau iš
siuntinėtas. j

Šiame numeryje , yra Sovietų 
Sąjungos teismas ir Jaunimo eks 
kursija į Skandinaviją.

Vytauto Pluko — Albinas Mar
kevičius sėkmės keliu- Lietuvių 
išeivijos kultūros klausimais: 
Povilas Gaučys, Alė Rūta, Rūta 
Klevą - Vidžiūnienė. Jono Min- 
gėlos poezija. VLIKo pirm, dr K. 
Bobelio pagerbimas. Lietuvos 
skautų Sąjungos pareigų perda 
vimo nuotraukos. LTM Čiurlio
nio ansamblio 45 m. sukaktis — 
V. Bacevičaus nuotraukos. V. 
Vyteniečio — Aleksandras Stul
ginskis.

Valkininkuose kryžiavosi knyg 
nešiu keliai. Lietuviškos spaudos 
draudimo metais čia gyvenęs 
poetas Silvestras Gimžauskas 
(1844-1897), pasirašinėjęs Žemai
čiuko ir kit. slapyvardžiais su
telkė nemažą būrį knygnešių. 
Nuo Prūsijos pasienio iki Valki
ninkų knygas gabeno Jurgis Už
davinys iš Dargužiu kaimo. Jo

(Tęsinys)

Seimas suprato, kad didėjan-j 
čiai organizacijai vis sunkiau bus 
rasti t nkamų žmogų, kuris ne
mokamai aUikių Centro sekre
toriaus darbą. Todėl nutaria 
sekretoriui mokėti į metus 825 t jyVaiidaV0 Susivienijimo seimuo- 
atlyginimą. Už leidimą Vimybei; se ;r buvo knygills katalikiškos 
LietuvnirJjų per devynerius me-1 šakos (1901-1903). 1898 m. pra
tus be atlyginimo būti Susivie- dėjo leist; Garsą Amerikos Lie- 
nijimo organu, seimas Juozą 
Paukštį pakėlė Garbės nariu.
Garbės nariu pakėlė ir preziden
tą kuri. A. Burbą.

Šis seimas atsiliepė Į Kražių 
(Lietuvoje) skerdynes, kurios 
Amerikos lietuvius labai sujau
dino ir supykdė. Tos skerdynės 
Įvyko 300 kazokų 1893 m. lapk
ričio -3, užpuldami valstiečius 
Kražių bažnyčioje, kurią rusai 
norėjo paversti cerkve. Devyni 
buvo užmušti, dešimts pašautų, 
40-dešim't keturi šiaip sužeis
ti ir per pusantro š-mto suimtų 
ir išvežtų į kalėjimus. Miluko 
inešimu Susivienijimo seimas pa
siuntė apeliaciją šv. Tėvui Ro
men ir paskyrė komisiją ragini
mui Amerikos lietuvių rengti

; protesto mitingus. Komisiją su- 
' darė kun. Jonas Žilinskas, kun

Mykolas šedvydis ir d r. J. Stup- 
nickas.

tuvių ir 1900 m. buvo vienas Įkū
rėjų Motinėlės Draugijos, kuri 
rėmė mokslus einantį katalikų 
jaunimą stipendijomis. Tam tik
slui testamentu paliko §3.000.

J. .Stupuickas (1857-1945) Apie 
rikon atvyko 1889 m., turėdamas

sodyboje buvo ir knygų slėptu
vė. Kita slėptuvė buvo Vaikinių-, 
kų bažnyčioje. Knygnešiai Mo
tiejus Markevičius, Motiejus Už
davinys, Ieva ir Rozalija Kaz
lauskaitės platindavo knygas.

i 
1

1 — - ‘

1 : DR. G K.
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Apdraustas porkraustymas 
B jvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

F \

. K

Gyveno Beverly Shores, Ind., anksčiau gyveno 
Chicagoje, Town of Lake

Mirė 1967 metų birželio mėn. 2 dieną, sulaukęs 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap.,Krekenavos vai.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Yuška), dvi 

dukterys Christine Austin, Leonora Lukas, žentas 
Leonard, 7-ni anūkai ir kiti, giminės, draugai bei 
pažįstami.

Sekmadieni, birželio 2 ft, 10 vai. lyte bus la:Vo? 
mos pamaldos šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores. 
Indiana. , • - .

Mes Tavęs mūsų Brangiausias, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus nebesugrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave nueisime.

a Tau lengva ši {žemelį A.’

Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTERYS ir GIMINĖS.

Protesto sumanytojai aiškių | 
tikslų nesugalvoję, Kražių sker- | 
dyniu minėjimui iš Amerikos 
lietuvių tesutelkė $163.19 Pro
testo mitingai buvo ruošiami “be 
dievių ir katalikų” bendrai. Ku
nigas Jonas Žilinskas, aukų rin-' 
kimo komiteto pirmininkas pa-j 
rašė 77 puslapių knygelę pavadi
nimu "Kražių skerdynės ir jos 
pasekmės”, ką Antanas Olšaus
kas Chicagoje atspausdino 4000 
egz. tiražu. O garbės narys kun. 
Juozas Žebrys, slapyvardžiu Ak
meninis. parašė veikalą vaidini
mui “Kankinimas katalikų Lie
tuvoje abelnai, o ypatingai Kra
žiuose”. Veikalo paskirtis britą: 
“Užlaikant teisybę išaiškinti mas 
kollų politiką, jų norus, žmog
žudystes ir tam panašiai — dėl 
lietuviško teatro”. To veikalo 
750 egz. atsoausdino Juozas Pau
kštis. •

Knygas peržiūrėjusi komisija 
ra.portavo, kad Susivienijimas 
jau turi 1173 narius, o pajamų 
per metus turėjęs $890.63, išlai
dų $128.73. Ižde buvo $761.90. 
— daugiau negu bet kada nuo 
įsikūrimo.

(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON i Hill)NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FU NERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 53į h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MSn??NIŠK05 KOPLYČIOS.
AIKŠTĖS AUIDMOBILIA3IS PASTATYTI

gimusi Lietuvoj. Plungės aps., 75 metus išgyvenusi 
Amerikoje ir palaidota Lietuvių Tautinėse 
pinėse.

Brangi Mamyte; Tu jau iškeliavai iš mūsų 
po, bet mes tave nuoširdžiai prisiminsime, 
gyvi-būsime.

Prašome visus Kazimierą pažjnusius, prisimin
ei ją gražiomis mintimis.

# VANCE FUNERAL HOME
tar
koj 1424 SoiJh 50th Avenue 

Cicero, ill. 60650 
Tei.t 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

•Sūnus WALTER ir
marti MORTA

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes aiif'-niobiliams pastatyti

JUOZAPAS ALEKSANDRAVIČIUS 

mirė 1985 m. gegužės mėn. 13 d. ir palaidotas ge
gužės 17 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Velionis Juozapas Aleksandravičius negali at
sidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo jj i amžinygės vietą. Todėl mes, 

[atmindami ji ir apgailėdami jo mirti, dėkojame 
draugams, atvykusiems Į šermenis, atsiuntusiems 
gėlių, užplukusiems mišias ir 
kapus.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui Šv. Jurgio 
[bažnyčios klebonui Bulvit, kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo. sielą ir kun. Charles Anglis, kuris 
sukalbėjo rąžančių koplyčioje.

Dėkojame šauliams už jų pareikštą užuojautą 
ir- sugiedojimą Marija, Marija, koplyčioje. Dėkoja
me laidotuvių direktoriui Povilui Ridikui, už man- 
Įdagų ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karsta- 
[ nėšiams šauliams, nunešusiems jį Į amžinojo poil- 
[sio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gi- 
įtninėinš, ypač tįeYhs, iš Racine. Wic., draugams, bei 
‘pažįstamiems. O Tart, mūsų ' mylimasis, sakome: 
i— Rainiai ilsėkis šaltoje žemelėje!

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Lau’ t'vrių Direktoriai L

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

11028 Southwest llwy., Palos Hills, Illinois 
l el. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



HBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BBAL tfTATi Kt *AL1

|212 W. Cermak Road Chicago, IU.

J. Motekaitienė

’ėjimas kieme

DANA B AJ ALYTĖ AND 
ALDONA PANKIENĖ 

11 Granada — Pucini, 
ROSALYN INFELISE 

12. Kad Galėčiau — Dirvian

susirinkimas 
mėn. 2 d. 10 vai 
1507 So. 49Court, 
iš šono. r

Iš ORGANIZACIJŲ 
VEIKLOS Prieš 15 ni. gyvenusį Brighton 

. Pra
šome jį atsiliepti arba žinantieji 
pranešti tel. 523 0148. Jo vardu 
vra svarbus laiškas.

Vcice Studio Address:
714 West 30 th Street 
Chicago, Illinois 60616 
Tel. 842-4324.

Įėjimas — auka S4, pensinin- 
karn.s ir studentams — S3.

Atgimstant,
TADAS RŪTA. STUDIO 

GRADUATE
18. Klausyk BrargMji — 
Imi,

DALIA POLIKAITYTĖ AND 
ONA POŽ ARNUI KAITĖ 

Acccmpanistas Manigirdas Mo 
tekaitis.

IZABELĖS MOTE KAITI E.X ES UAVASAK1N1S 
KRTAS

rOZAKN lUKAril- 
n"(?'r Aria’ Verdi

H

DANA BAJALYTR
13. Tykiai, Tykiai — Bi.driū- 
n?s.

ALDONA PANK1ENĖ
14. Piano solo — Chopin, 

MANIGIRDAS MOTERAITIS
15- (Vaiva) — Klevą, 

DALIA PILIKAITYTĖ 
16. (La Traviata) — Verdi,

i Ų ■
...

RIAL BSTAT1 K>B MLB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJflHASS 
tį 1EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAtt.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Tri. 847-774J

Sekmadienį, birželio 2 d. 3 
vai. p.p. Jėzuitų centre, esančio 
5620 So. Claremont.

1. Lcpšmė — Braham, Shu
bert.
2. Paklausykite — Hande, Ro
ssini,
3. Mergaitė — Sinius Mozart,
4. Visur tyla — Gruodis, Mo
zart, Audrė Budrytė, .
5. Broli, pašoksime — Ham- 
perdinck. George and 
Lee Ferro,
6. Dainininkai — Heada, 
zarto, Margaret Fashing,
7 Tegul mano daina sujungia 
tavo širdį — Charles, Rassini,
8. čigonė — Donizetti,

CATHERINE ALLETTO
9. Čigonai — Brahms — Viar- 
dot,
AUDRĖ BUDRYTĖ AND
MARGARET FASHING

Teri

Mc-

Cicero šauliai gegužės mėn- 26 
ir 27 d.d. lankė savo mirusiųjų 
narių knputs, o jų jau yra 21 ir 
prie kiekvieno pasimeldė ir įs
meigė Lietuvos tautines vėliavė
les. Bendrose iškilmėse Tautinė
se ir K izimierinė<e kapinėse da
lyvavo su savo kuopos vėliava. 
Birželio 9 d.z minint Ciceroje So
vietų Rusijos daroma lietuvių 
tautos naikinimo minėjimą, da
lyvaujama vasarine uniforma.

Spalio 5 d. Šaulių Namuose Či
kagoje, įvyks

rainoje solistė 
tė, o šokiams 
kestras.

metinis kuopos 
s. Meninėje prog- 
Aldona Buntinai- 
gros Gintaro or-

Pertrauka
10. Vakaras — Petrauskas, 
Devynbalsė,

susirinkimas 
12 vai. Šv. 

Antano parapijos salėje, Cicero
je. Mažosios Lietuvos minėjimas 
įvyks 1986 m. sausio 12 d- Cice-

Visuotinis narių 
įvyks spalio 27 d.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
^£1 ruošiatės keliauti — »ereipkitės i Lietuvii; Įstaigą:

American Travel Service Burean
§727 S. Chicago, Ill. £0543

Teief. 312 23S-1787
> Remckasjm lėktuvą, traakwlxx-
(enriset), viešbučių rr automobilių nnorravimo Parduoda

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į ir kitus c.'Mtus,
Sudarome iškvietimus gimimu apsil^rkymui Amerikoj* į teikiame hifer 
macsiaA visai.* įmonių rei>jdai>

> Taupykite skrisdami Chartered lektavAia, tik -eim* ressrvuon riet^
S ankito — pries 45-80 dienu. . .

Paieškojimai
roję, parapijos saleje. L pajie-kcme JUOZĄ ŽVINAKĮ.

* * * Pri.ž __ ____ ‘ 2_.
Čikagos ir apylinkių varpiniu- Farke 4336 so.Cainpbell. 

kų — liaudininkų ‘ ‘ ’ 
įvyks birželio

*
ALTo ir šaulių ruošiamas So

vietų Rusijos daromas lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas 
Įvyks birželio 9 d. 10 vai 30 min. 
pamaldos už nukankintus ir mi
rusius mūsų laisvės leovotojus, o 
tuojaus po pamaldų minėjimas 
parapijas salėje. Kalbės žurna
listas V y tautas Kasniūnas, o me
ninėje programoje solistai Mac- _ 
garita ir Vaclovas Momkai ir stu 
dentės Buntinaitės deklamacijos. ’

* i

KODĖL DAUGUMA ŽMONIŲ 
VENGIA KALBĖTI APIE

MIRTĮ?

“Nes nuodėmės alga yra mir- ( 
tis, bet Dievo malonės dovana— 
amžinasis gyvenimas Kristuje 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje.” Ro
miečiams 6:23

Šį. antradienį, 8:45 vai. vaka
re radijo banga 1450 AM per 
“Lietuvos Aidus” išgirsite pas
kaitą šia, mums taip svarbia te
ma.

sp-

BUTŲ NUOMAVIMAS
B WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

■LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

* * *

Namų savininkų draugijos iš- ■ 
rinktoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas A. Sko- 
pas, vicep. Razma, sekretorius 
J. Kuprys, kasininkas Kizlaitis, 
parengimam Skama ir Dumčius. 
Jų metinis balius įvyks lapkri
čio 23 d- parapijos salėje.

Medž'otojų-Meškeriotojų klu
bo Ešeriu valdyba mažai pasi
keitė, tik kasininko pareigas pe-j 
rėmė Antanas Dumčius. Ju me-’ I 
unis balius Įvyks lapkričio 9 d. ’• 
Amerikos Karo Veteranų — VF- į 
W salėje, 1434 So. 49 Court, Ci- j 
ceroje.

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
' $1.85

(įskaitant perlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida. 30 rub
li ų.Persiunitimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY

Shipping, Inc. 
744 Broad St.

Newark,' N. J. 07102
Ėst. 1947

Sekmadienį 9 vai. ryto maid, 
nekite pasiklausyti “Gerosios 
Naujienos Lietuviams” per So
phie Barčus radijo.

Jau išėjo iš spaustuvės 10 
DIEVO ĮSAKYMŲ knygelė. Či-j 
kagoje ir apylinkėse, prisiimtų-į 
siaim 81.00 ir iš tolimesniu mies-šiam $1.00 ir iš tolimesnių mies- 
stų $3, — atsiųsime. Mūsų ad
resas: 321, Oak Lawn, II. 60454.

— Prez Reagar.as važinėja po 
įvairias kolonijas, patardamas pri 
imti jo siūlomą mokesčių siste
mą.

iF

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu) .

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkuL Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
(Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

il.E.KTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI - |

Turiu Chleagos miesto ;
Dirbu ir užmiesčiuose, freJt, 

>ar»ntuotai ir MŽininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Telman Ai 
Tel. 927-3559

i 
i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AME VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

%

GOVERNMENT HOMES : 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

Dengiame ir taisome visu rftj 
šių stogus. Už darbą garan- 
fuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue .

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

MISCELLANEOUS
Jvairūs ©alvkal

GOVERNMENT JOBS.
§16,559 — §50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - €87-6000 i
ylxt R - 961L 7 |

S. Paulauskas

»*ar< -»*«■

i'M<va»Nci

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

40642 - 424-8654 
tat* F«« FH

i

i

Naujienose, galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ -

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA $17. (Persiuntimui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, U. 60608

Rengėjams ir visiems, prisidėjusiems prie žu- J 
vusių, mirusių ir gyvu Lįėįivos partizanu iškilmių- J 
go pagerbimo — minėjimo-, pasisekimo^ nuoširdžią 
padėką reiškia: rengimo komitetui, kun sudarė dr. J
J. Danilevičienė, A. PaškonFs, A. Repšienė, -D. Tri- 5 

’į čienė, A. Katelienė, A. Ašoklis ir J. Bagdžius, Didž. J
Gerb Lietuvos Gen. Konsulei poniai J.Daužvardie- 
nei už Jautrų, sveikinimą raštu; VLIKo pirminin
kui dr. K. Bobeliui už oro bangomis perduotą svei
kinimą; gerb. klebonui A. Zakarauskui už iškil
mingų pamaldų sutvarkymą bažnyčioj; choristams 
ir choro vadovui A. Linui už nepaprastai įspūdingą 
giedojimą; šaulių Vytauto Didžiojo Rinktinei ir Jos 
vadovui V. Išganaičiui už vadovavimą vėliavos pa
kėlimui; sol. L. Nakutytei - Šalkauskienei už Ame
rikos ir Lietuvos himnų sugiedojimą; organizaci
joms, dalyvavusiems su vėliavomis: Vytauto Di
džiojo Šaulių Rinktinei ir vadovams VI. Išganaičiui 
ir M. Dapkienei; Daukanto Jūrų šaulių kuopai 
pirmininkui E. Vengianskui; Cicero Jūrų šaulių 
Klaipėda kuopai — pirm. J. Mikulskiui; Venezue- 
los D-jos pirm. A. Baradui; R. L. B-nės Marquette 
Parko apylinkės valdybai; Vytauto Didžiojo Rink
tinės vado padėjėjui JkGurevičiui už gražų ir tai
kingą eisenos sutvarkymą; paskaitininkui prof. dr.
K. Eringiui; solistams Margaritai ir Vytautui Mom- 
kams; pianistui Mani girdui Motekaičiui; progra
mos pranešėjai Ramintai Tričytei; dail. Jonui Tri- 
čiui už menišką programos viršelio paruošimą; me
cenatui Broniui Strikaičiui iš Califomijos, organi
zacijų atstovams, dalyvavusiems minėjime, spaudai 
— “Naujienoms” ir “Laisvajai Lietuvai , radijo 
programoms — Aldonai Daukui ir Lietuvos Ai
dams”; ir visiems dalyviams taip skaitlingai atsi
lankiusiems į šį minėjimą, mirusių ir gyvų partiza
nų pagerbimą • Minėjimą

JAV R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CENTRO VALDYBA

DĖMESIO
Parduodšžnejhaujaųsias mes* 

keres, kablitfki^. tį^kĮus*' špū^ 
les-“reels”', :“liyįė' bĮĮįŲt 
mus. Taip pat taisome? Ahdara 7 
dienas. --
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle 
7106 W. Archer

^ lEvef9.;lsartt, »I. f

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS, 
e'man Dečkyi 

Tek 585-6624

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu*
9 viL ryto iki 8 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. i.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Street

Chlor®, HL 60621

JOHN GIB AITTS
Advokatų įstaiga1-

6247 S. Kedzie Ava
(312) 7ib-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Sr V. BRIZGYS ?
Darbo valandor . "1

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarusi

1606 S. Kedzle Are.
Chicago, III. 60629
Tek: 778-8000

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuota*.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

PATS SKAITYK IK KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

šeštadienis




