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ALKOHOLIS — SUNKUS SOVIETŲ SANTVARKOS 
? . KRYŽIUS

" Beveik visam pasauly alkoho
lio vartojimas yra gerokai išsi
plėtęs. Alkoholizmas neigiamai 
atsiliepia j žmonių gyvenimu. Ir 
Amerikoje dabar daug alkoho
lio išgeria žmonės.

Apskaičiuojama, kad daugiau, 
negu pusė a utomobilių a varų ų, 
kuriose žūsta dešimtys tūkstan- 
čių.nekaltų žmonių, įvyksta dėl 
neblaivaus vairuotojo.

:B4t jii^eur pasauly nėra alko
holizmas taip išsiplėtęs Jr. giliai 
šąiknis suleidęs į.valstybės gyvę’- 
nimą,'.kaip. Sovietų-Rusijoje ir 
jds okupuotose, šalyse įskaitant., 
žihqma, =ir. Lietuvą.-- Rusiją ir 
Lietuvą, aplankiusieji, parveža 
šiurpių^žinių. -y ■ i ’- ; y

..Žmonės, taip Maskvoje, taip 
ir A’iiniūje geria ryte, ir vakare, 
geria darbe, geria ir laisvomis 
vBafiddmš.' ’Geria'namie' geria 
gątvėje, geria kontorose. Ir apa- 
pus geležinės sienos didžiumą 
auto-avarijų ųyykdo prisigėrę 
vairuotojai.
J Gorbačiovui parėmus Soyietų 

valdžios vairą, dažnai riešai! kal
bama Rusijoje it pavergtuo^ pašalinfbs”.' 
kraštuose apie reikalą jei ne iš
naikinti, tai bęjit sumažinti al
koholio varfdjflną. ^i;;

straip^ 
skai

Yra taip Laisvųjų Vakarų ir • 
Pavergtų Rytų skirtinga inter- : 
pretacija dėl alkoholizmo prie- ! 
žasčių. Pas mus, Amerikoje, kai 
bama, kad kraštas pasidaręs la 
bar turtingas per daug pinigo 
turi n. v t ir jaunuoliai. Komunis
tai kiekviena proga primena sa
vo pavergtiems piliečiams, kad,1 
girdi, kapitalizmas yra išpuvęs,f 

. I. nieko gero nežadąs pagerinimui
žmonių gyvenimo, tai gyveną 
be .vilties, turi savo nusivylimą 
skandinti alkoholiu.

Bet, kada svečiai iš laisvojo 
užsienio paklausia sovietuose sa- 1 
vo alkoholių giminių, dėl ko jie 

'■ tiek daug geria,- tai visi duoda, 
tą patį atsakymą “o-kaip ne
gersiu, jėy-gyvenimas yra pasi
daręs beviltis, be ateities paža
do, be inspiracijos — nematome 
tamsiojo tanelio gale ne j ma
žiausios kibirkštėlės.” > ■ ;

Sovietams yra sunkiau su jgir_ pareiškia, kad 
' tarimu kovoti, nes oficialiai jie gyvenimas dar netobulas .ir yra 

daug dalykų, palaikančių gir
tavimą ir trukdančių kovą su 
juos.” 
. Jlš įr kritiškai atsiliepia apie 
Sovietų valdžios didelę alkoho
lio gamybą ir pr.^kybą (ten juk 
kiekvienas” ląselis pagaminamas' 
vaĮs^^?įš^^klose -ii parduri 
damasl valstybinėse krautuve21

Pirmoje eilėje žygiuoja aplinkui Tautines Kapines 
(iš kairės: Teodora Kulienė, Povilas Pi Dargis, vice
konsule Kriaučiūnienė, Genovaitė Meiliūnienė, Kongre
so atstovas Marti Ross ir inž. Jonas Talandis.

Foto Al. Vaitis

jjl^^abar pilna 
įtikinti; 

tdjuš'.Kad alkobblžp Kvar.

JI VISKĄ VALGO, ĮSKAITANT HAMBURGERJ 
BET NEKEMšA

Algirdas Voketaitis turi ne vien gerą balsą, bet 
labai gerą akį

CHICAGO, Ill. — Nijolė Vo- 
lietuvaitė, dypuke,

las jai padėjo modeliuoti. Ji su 
savo drauge nuėjo pasižiūrėtii

ketaitieaė.
atvykusi Amerikon 1950 metais, modeliavimo eigos, šiaip sau, pa
kai!) dauguma lietuvių dypukų, ti nedėdama vilčių, užpildė lapą 
yra pati geriausia Amerikos mo- i
deliuotoja. Geriausia dėl to, kad j kyti- Ji norėjo valgyti ii’ valgė,

• bet per visus 25 metus josios sVO 
ris nepadidėjo nė vienu svaru ir

ir laimėjo. Ji išmoko susitvar-

tur triūhyti kad, girdi, “Sociali- | 
etinėje valstybėje pagrindinės 
girtavimo socialinės priežastys-

Sovietai ^giriasi “i ša aklėje”) 
nauju žmogų, kuris yra “doras, 
teisinas?.--, darbštus, vengia blo- 
•gįOjksŠfe^^hąlis.” Bet ksiip jti- 

: kinti f “ ^'yj^ases

Šiandien mūsų PORTUGALIJOS PREMJERAS MARIO SOARES
£■ f ATSISTATYDINO

Vaškai fanatikai šią savaitę nužudė keturis Ispanijos 
pareigūnus

ji yn vienintelė, kuri pajėgė mo
deliuoti ištistts 25 metus.

Chicago Tribune žurnalistas I nesusterėjo. - <
J Bill Boyce birželio 13 dienos nu- i vjsi modeliuotojai žinojO( kad 
Į meryje paskyrė modeliuotoja. išjnjeros tokios pačios> ko. 
j Nijolei Voketaitienei gana gyvą j buvo praeitaįs jUŽpraeitai. ir 
; ir įdomų rašinį apie modeliuoto• | ankstyvesniais metais.
•ją. Chicago Tribūne fotografas į Qneros dainininko Algirdo Vo- 
, George Thompson paruošė visą, ket,riio fcalsas patiko Nį:ole| 
į eilę Nijolės printrauVų ir nn-I - - - -
j skelbė vakarikščiame dianrašty- 
! je. Fotografo Thompsono nuot-
• raukos ir reporterio Bill Boyce j 
I raštas sudarė ištisą Ch. Tr. pus- J 
lapį.

Keistas sutapimas, Illinois gu
bernatorius James Thompson 
paskyrė lietuvį Laimuti Narge- 
lėną Illinois valstijos polks jos va
du. Kap. Nargelėno jis nepaži-

Į no ir Nu juo nesikalbėjo, bet pa-

nuotraukų ir pa-į gero bake, dainininkas turėr

-LISABONAS, Pert-— Portu- darbiaus su Europos rinkos vaL'ty^ kad jis gavo geriausius pa
galimos socialistų partijos prem.Į stybėmis. žymėjimus egzaminų metu, tai

*jeras Mario Soares, grįžęs iš 
Madrido konferencijos, kur pa- 

'Tįsirašė dokumentą. įleidžiantį’ 
i Portugaliją į Europos valstybių

Jis,; tai tik kapitąlišfinių kraštų, paregšką ekonominę politiką, 
nematančią, kad šiandieninis 

i pelnas rytoj virsta daugeriopų’
SPėtras Jašinskas, Kauno', klini- nuostoliu ir griauna pačius eko-i

. kos .vyriausias gydytojas, įver- mikos pagrindus.” į
buotas j kovą su alkoholiu, ne-! Kova su alkoholiu snapus ge- Į

• priima. Maskvos tvirtinimo, kad 
. “socialistinėje valstybėje’ • girta-

išnaudojamų darbininkų ' ram
stis; '■ K.’.'- ... ii

si^galingas'; įprptjsr-.ę.dėh- jk.^rib 
įvesta ’nūsįkattimiair Lnelajjįes, 

susergaipa’- psichinė-.
rnĮsj.;včnęrihėmis b^i kitomis :li-
gčrrris.. JeaIkohdliš-T-šeįmų. •. įrimo,- 
dordvimo hitopolio; kaltininkas^ 
daranti^. visuomeper didelius eko

* -*> T- ’ * - "... JTv- . S t - . , • 'C -* . . ’ ■ r,

naminius; nuostolius-’-’(“Vilniaus- vimo priežastys, pašalintas.’’ Jis
Vilnians “Tiesoje” (geg. 25' d.)

jo geras akis. Jis pastebėjo nesi
keičiantį Nijolės grožį. Bet ir iš
tekėjusi, ji pajėgė modeliuoji. 
Nėra kitos lietuvaitės modeliuo
tojos. Nėra amerikietės, kuri 
būtų pajėgusi modeliuoti 25 me
tus. Turim didžiuotis, kad lietu
vių tarpe atsirado pavyzdingų 
vyrų ir moterų.

RUSAI IŠKĖLĖ ERDVĖN.2 
KOSMONAUTUS

MASKVA, Rusija. — Tass pra
nešė. kad praeitą trečiadienį į 
erdvę iškilo du sovietų kosmo-

jis ir paskyrė. Dabar Illinois po
licijos vadas pavyzdingai eina- 
savo pareigas. Gubernatorius ga- į 
'Ji savo energiją ir laiką skirti ki- • 
tiems valstijos darbams. Tuo tar- f 
pu Ch. Tribune fotogmfas Geor
ge Thompson paskelbė visą eilę; 
Nijolės Voketaitienės paveikslu, ’ 
einančios modeliuotojos parei
gas ne vien Chicagos , bot vi
sos Amerikos pramonininkams. :

Kaip kap. Nargelenui reikėjo
ilgas vaiandas dirbti, kad baigtų į eitų metų spalio 2 dieną jie nu- 

s i leido gerokai apsidaužydami.
■‘Tass’ nepaskelbė ar šie du kos

monautai surado erdvėje “Sc- 
;uzą” ir ar j.edvem pavykę ati
daryt; prišalusias duris.

Erdvėlaiviui vadovauja 43 me
tu pulk. Vladimir Džambekov'ir 
45 metu inžinierius Viktor Savi- 
rrich. Jiedu privalo iškilti ir pri
sijungti prie erdvėje besisukan
čio Sojuz 7 “dirbtuve”. Trys so
vietų kosmonautai skriejo apie 
anlink Žemę 257 dienas, o pra-

rinką, tuojau įteikė prezidentui 
atsistatydinimo pareiškimą.

Prieš 10 dienų Portugalijos 
socialdemokratų partijos minis- 
įeris pasitraukė iš socialistų 
Soares vyriausybės.

Portugalijos prezidentas Ra- 
malio Eanes buvo pasikvietęs 
socialdemokratų vadovybę, pa- 

Į tardamas jam nenaudoti koalici 
Dr. Jasinauskas tvirtina, kad. jos, nes bus sunku surasti demo.

“svarbiausiu uždaviniu lieka ben, 
dro kultūrinio lygio kėlimas, vi
sapusiškas asmenybės ugdymas, 
auklėjimas dvasiškai turtingo j 
žmogaus, kuris neturėtų povei-, 
kio svaigintis, neturint ką veik
ti’’ ar tai stiprios dvasios žmo- ' 
gus? Jis kbai sunkiai, tiesiog 
neimančiu ai duodasi auklėti bar ‘ I
kariškoje vergijoje. Į

—A. Opackas.. I

ležinės sienos bus sunki nes re- I * i
ceptas tokiai socialinei sah tvai
kai netinka.

KALENDORSLIS

šw;>:Š:x"x

— Kanados vyriausyliė įsakė 
visiems kanadiečiams ‘tuojau’ I 
trauktis iš Libano. Ten nėra jė
gos, kuri garantuotų žmonių

Benas,
ANTARCTICA

SOUTH POLE

Vi tau, 
Kris- Į

BOLIVI

Gshuaia

c Buenši

Ushuaia

Argentinos vyriausybė penktadienį uždarė kelis 
bankus, kad žmonės neišimtų savo indėlius.

kelis Argentinos bankus, 
negalėtu išimti

stambias sumas, bet italai 
grą-

k ratinę vyriausybę. A t rodo,kad 
uis socialdemokratų ncitikino 
no .

Premjeras Soares pasakė kaL j 
bą per radiją, patardamas pre
zidentai, kad pasirašytų Ispani-j 
mentą ir pravesti naujus rinki, 
mus. Jis mano, kad naujas psr 
lamentas neturėtų didelių sun- j šos 
kūmų.

VASKONTJOS FANATIKAI 
.. TEBEžCDO ISPANUS

RAUL ALFONSIN UŽDARE . 
KELIS BANKUS

BUENOS AIRES. Arg. — Ar- 
gentines prezidentas Alfonsin už 
darė
kad gyventojai 
savo indėlų. Argentinos bankai 
buvo paskolinę Italijos bankui 
gana 
nepajėgia argentiRiečiams
žinti pinigus. Italijos banko pre
zidentas prieš pusę metų išva
žiavo į Londoną ir ten po tiltu 
pasikorė. Bankų vadovybė tvir
tino, kad italai persi tvarkys ir 
atiduos argentmiečiams gautas 
paskolas. Bet pasirodo, kad ita
lai paskolų nepajėgia atiduoti. Ši 
žinia pasiekė argentiniečius, to
dėl jie ir pradėjo traukti savo 
santaupas iš Argentinos bankų ‘

Be to, prez. Alfonsin panau-1 
proga ir paskelbs visą eilę

ekonomin ų priemonių krašto 
ūkiui pertvarkyti. Jis bandys su- i 
tabdyti infliaciją, sustabdyti sun • 

kios valiutos išvežimą iš Argen- ! 
Vnos ir išlyginti generolų pada- ' 
rvtus neapsakomai dideles išlai
das Argominos bankams.

kolegiją ir pažintu įstatymus, 
taip ir Nijolei reikėjo pasispau<-( 
t', baigti kolegiją ir pasiruošti 
mikrobiologijos darbui. Ji. kaip' 
dauguma ttemiimų jaunuolių 
ėjo į Chicagos universitetą, mo-, 
kėši mikrobiologijos, kad galėtų Į 
su motina pragyventi. Tas moks

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $313.00.

SAN. SEBASTIAN, Isp.—Kai, 
Ispanijos sostinėje buvo šuva-1 
žiavę 10 Europos valstybių pro-Į 

isvę. Į izdentai, kad pasirašytų Ispani-
____________ j jos ir Partugalijos įtraukimą į j

— Max Kampelman vakar Že- 
nevoj tarėsi su Juliju Kičinskiu. ’

Birželio 15 d. — šv. 
Jolanta, Adelė Švarnas 
tane.

Birželio 16 d. — Šv.
Jūra, Kantgirdas.

Birželio 17 d. —Šv. Mafalda, 
šv. Adolfas, 
būrė

Europos rinką. Ispanijos valsty
bė pasižadėjo laikytis Europos Į 
rinkos valstybių nutarimų.

Tuo tarpu Ispanijos vaškai pa 
rodė suvažiavusiems atstovams, 
kad Vasfconija reikelauja didės- 
nių teisių, n'-gu dabar jie turi.

Vaskonijos katalikai nužudė 4 Į 
Ispanijos pareigūnus. Jie nužu-1 
dė pujk. V. Remerio ir jo šefe- I 
rį, civilinį imagų.

Už trijų valandų Madride vaš
kai nužudė du 
vus, šaunamų 
tus.

Ketvirtadienį
vaškų kovos organizacija

Daumantas, Nau- kelbė, kad jie neša atsakomybę 
už keturių ispanų nužudymą ir 
praneša Europos valdovams, 
kad pasirašymas sutarties nieko 
nereiškia, nes vaškai nebendra-

Saulė tpka 5:15, leidžiasi 8:26.

M&žišu debesuotas, šilčiau.

valdžios alsto. 
ginklų ekspei“

vakare slapta 
pas-

LOS ANGELES. Cal. — Ame
rikiečiai pirko ir valgė Meksi
koje gamintą baltą sūri. Iš Jo- 
li-ko miesto Meksk.oje kasdien 
atveždavo į Los Anglees po 70 
didelių dėžių sūrio.

Sūris turėjo būti nuodingas, 
nes jau mirė 28 žmonės. Patys 
meksikiečiri dažniausiai baltą sū 
rį pirko. Keli žmonės mirė Les 
Angeles priemiesčiuose gyveną 
meksikiečiai arba kitų P;etu ar 
Centro Amerikos gyventojai at- Į 
vvkę į Ameriką. I

Amerikiečiai minėto sūrio pa
vyzdžius išsiuntė į Atlanto ir ki
tas rytų pakraščių vietas, kad 
nustatytų kas tame sūryje ga
lėtu būti, jeigu jis į kelias dienas 
iau toki didelį skaliu žmonių 
apnuodijo Amerikiečiai pataria 
uždaryti Jolisko ir kitas dirbtu
ves. kol bus išaiškintas mirties 
priežastys.

CALIFORNIA

Carson City

San 
Francisco

* Sacramento 
b Oak land

— PACIFIC
= OCEAN

Earthquakes 
since 1850: 
■& major
• minor

— Main faults

Santa Barbenau

Los Angeles^

T

200

San^Degc

EI Centro,

Salinas SAX 
ANOREAS
FAULT

Bakersfield

Sefton

Sugedusiu Meksikos sūriu apsinuodijo didokas ame
rikiečių skaičius, 28 jau mirė. JAV vyriausybė uždraudė 
įvežti Meksikos sūri į Ameriką.
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MIŠKO BROLIAI

h

IŠKILMINGAS PARTIZANŲ MINĖJIMAS

PASIRUOŠIMAS

J. Tričio kūrinys

Gaila, kad atsiranda ir pas 
mus tokių, kurie ruošiasi važiuo
ti ir ten kartu džiaugtis. Net 
spaudoje buvo rašoma, kad rei
kia vykti ir šviežio oro nuvežti j

ka> būrelis patriotų lietuvių 
sis momentas ne taip lengvai

Savo tautai atidavėte viską: kančias, gyvybę, išnie- buJ.PamirstaĮ5- .
kimmą. Nors kovojote nelygią kovą, žinojote, kad kovos vėliavoinii; Vytauto Didžiojo 
nelaimėsite, bet Lietuvos okupantui ir jo tarnams nenu- jaujjų Rinktinės 4 vėliavos su 
silenkėte, pasigailėjimo neprašėte, bet kovojote iki pas- savo vadovais 
kutinio šovinio, kuris buvo skirtas kovą baigti didvyrio M. Dapkiene;
mirtimi, parodyti pasauliui, įspėti okupantą, kad oku
pacija nėra amžina, bet laikina ir laiko tėkmėje Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė prisikels ir triumfuos.

Mieli broliai, prieš Jūsų kančią ir aukas mes lenkia
me galvas ir darome priesaiką, kad lietuvis, kur jis be
būtų: laisvame pasaulyje ar neštų vergijos jungą kraš
te, nepavargs kovoje už Lietuvos išsilaisvinimą.

Visa Lietuvos žemelė: miškai, krūmai, gojai, keliai 
ir pakelės ir turgaus aikštės aplaistytos Jūsų krauju ne
leis lietuvių kartoms pamiršti, kad Jūsų pradėtoji kova 
nebaigta, už laisvę paaukotos gyvybės snepamirštamos 
amžiais. Baigsiu miško brolių —partizanų prisiminimui 
šia mintimi:

“Atlikęs pareigą tėvynei,
Tautos laukuose Tu žuvai,
Garbė per amžius Tau didvyri, 
Tauta žinos, kas Tu buvai"...

; Daukanto Jūrų 
kauliu kuopos 1 vėliava — vado
vas E. Vengi an skas; Cicero Jū
rų Šaulių Kuopa Klaipėda 1 vė
liava — vadovas J. Mikulis; Ve 
nezuelcs d rauguos 2 vėliavos su 
savo pirininiraku A. Baradu; R. ' 
L- B-nės Marguette Parko Apy
linkė su 2 vėliavom. Viso daly- Į 
vavo dešiųrtS vėliavų. Išskyrus > 
saulių vėliavas prie visų kitų vė- 
liavu buvo moterų palyda, tau- • 
tiniaJs drabužiais pasipuošusių.

Eisenos tvarka: visų šaulių i 
kuopu vėliavos ir jų vadovybė, i 
•.niformucti šaulės ii šauliai, Ve- 
nezuelcs Dr-jai, R. L. B-nės Mar- Į 
auette Paiko Apylinkės vėliavos, 
vainikas, aukų nešėjai, R. L. I 
B-nės vadovybė, grupė moterų j

y Jau prieš keletą mėnesių vie
name R L.B-nes centre'-Valdy
tos posėdyje buvo'iskeltaš klau
simas kad reikia suruošti Lietu- 
Vos partizanų pagerbimą - minė
jimą. Kaip sakyta, taip ir pada
ryta. Ypatingai br.vo didelė leng
vata, minėjimą ruošiant, nes bu
vo jau mecenatas Bronius Stt-i 
kaitis, gyvenąs Calif orai j oje, 
įteikęs tam tikrą pinigų sumą 
šiam reikalui

'ėdyje buvo nustatyta minėjimo 
.jiįata ir eiga- Minėjimas įvyke 
gegužes 19 d., kuris susidėjo iš 
dviejų 'įąlių: iškilmiftgų pamal- 
-iu bažnyčioje ir akademinės da-j 
ies — salėję. :

Minėjimui pasiruošta kuo pui
kiausiai. Toliau seka minėjimo 
eiga.

VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS IR .
EISENA

Eiseną tvarkė Vytauto Didžio
jo Saulių Rinktinės vėliavų tvar 
.ky-ojas J. Gurevičius. Eisena pa
sigėrėtinai gražiai ir tvarkingai 
tuvo sutvarkyta.

IsKILMINGOS PAMALDOS

Minė imas pradėtas 19 gegu
žes 19 d., 10 vai. ryto vėliavų 
pakeliniu Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos aikštėje, vado
vaujant Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinei ir jos vadui VI. Išga- 
naičiuL Sol. L. Nakutytei — Šal
kauskienei giedant Amerikob 
himną, vėliava didingai iškilo 
iki viršaus stiebo, giedant Lietu
vos himną — vėliava sustot:o pu- I 
^iau stiebo. Juk tai gedulo ženk’ 
ias-..

: Kultūros komisijai, kurią su- * . , ■ ... daro: dr. Joana Danilevičiene,
Delfiną Tridienė ir Angelė Ka- 
įelienė. buvo- pavesta s u daryti 
■minėjimui rengti komitetą. Po
sėdyje, įvykusiame kovo 12 dn., 
buvo pristatytas minėjimui reng
ti komitetas, kuris pareigomis 
pasiskirstė sekančiai, dr. Joana 
Danilevičienė - pirmininkė. Au
gustas Paškonis — vicepirminin
kas, Antanina Repšienė — sek
retorė ir informacijai. Delfiną 
Tričienė — aukų tvarkytoja. An
gelė Kateiienė - vaisių vado
vė. Augustinas Ašoklis ir Juo
zas Bagdžitis — techniškiems re; 
kalams. Komitetą globoja cent-j -elis poniu ir panelių tautiniais

Reikia pastebėti, jog vėliavų 
pakėlime aktyviai reiškėsi para
pijom klebonas kult. A. Zakaraus
kas. Pagarba ir padėka jam. Rei
kia pasakyti, kad šis momentas 
buvo tikrai žayingas: mažas bū-

Iškilmingas Šv. Mišias celeb- 
; ravo ir toms iškilmėms pritaikin- j 

tą pamokslą pasakė, vadinamas 
‘reorgu” dvasios vadas didž. 
gerb. kan. Vaclovas Zakaraus
kas. Jeigu būtų daugiau tokių 
dvasiškių kaip kan. V. Zakarauo 
kas. tai šiais metais neplūstų mi
nios lietuviu į ok Lietuvą pa- 
dėko i didžiajam broliui už “iš
laisvinimai R. K.

štai viena kita mintis iš jo pa
mokslo...-

“Šiandien gausiai susirinkome 
Į šią Šventovę, prisiminti mūsų 
tauto< karžygių — partizanų. Su
sirinkome pamąstyti ir pasimels 
ti. O taip pat susipažinti su mū- j 
sų skausmas ir herojiška kova rie taip giliai pergyveno tautos kiuotos organizacijų vėliavos ir 
dėl jos laisves. Juk tie. Tautos Į tragediją ir visa neužmirštamai Į taip pat parapijos choro, p. A. 
didžio'iov nelaimės ir skausmo 
liudijimai yra kartu balsas, sau Į 
kiąs teisybės ir žadin 
ta kova už lietuvu tauto 
zistenciją ir valstybini nepriklau-1 
somumą.

Lietuvos partizanai, kurie išė
jo su ginklu rankose, ginti rė-1 
vynės nuo žiauriausių p’ iesų tizanų lšnickįn;mas... Ir kiek dar

I įspaude jų sieloče...
. .Toji kov?. kuria tuome; Lie-

i šven j tuvos partizanai vedė, tai buvo 
eg- j už žmogau^ teises ir teisingumą, j ię.

už demokratiją, tautos laisvę ir Į 
vaLtybinį nepriklausomumą”.... |

/ ■ ' i
Ir užbaigdamas pareiškė. .. < 

*O koks žiaurus nužudytu par- į.... _

partizanus — tai gedulo švente. 
Su liūdesiu ir giliu skaųsiuu pri
simename partizanus, nes jie pa- 

' aukojo savo gyvybes, kovodami 
Į su nelygiu priešu, gindami mū- 
Į sų brangią tėvynę. Jie yra mū

sų tautos didvyriai. Jų lavonai 
buvo išmesti ir išniekinami tur
gaus aikštėse. ,

Okupanto pataikūnai, okupuo- 
• toje Lietuvoje, juos šmeižia, ban
ditais vadina. Neleidžiama net 
prisiminti.

Tuos, kurie dabai; okupuoto
je Lietuvoje, veikia pogrindyje, 
taip pat galima priskirti prie 
partizanų. Jie kovoja už religi
ją, už žmogaus teises ir už lais
vę. Puikiai žino, koks likimas jų 
laukia: mirtis, kalėjims, psichi
atrinės ligoninės, tremtis.

Kartu prisiminkime jaunuolį 
Romą Kalantą, kuris paaukojo 
savo gyvybę, pačiame gražiau
siame amžiaus žydėjime, už tau
tą ir laisvę. Degdamas liepsnose 
šaukė: “Lietuvai laisvės, Lietu
vai laisvės,, u.Skaudu ,iiį liūdna, 
kad šiais įlietais okupuotoje Lie
tuvoje švenčiama džiaugsme 
šventė, keturiasdešimt penke- 
tių melų ‘‘išlaisvinimo” iš bur
žuazijos ir prijungimo prie Sovie 
tų Sąjungos. Ruošiami minėji
mai, dainų ir šokių šventės. Oku
pantas įtaigoja kuo daugiau 
Kviestis svečių iš užsienio, kad 
Kartu pasidžiaugtų dainų ir šo
kių šventose su jais. Nors daugu
ma šoks ir dainuos su ašaromis 
akyse,, nes jie yra verčiami šok
ti ir dainuoti.

nėjimas yra surengtas ir prašo 
perduoti VLIKo ir jc asmeninius 
sveikinimus rengėjams ir daly
viams. Linki sėkmės.

Po tokios jausmingos ir patilo 
Lines kalbos tolimesnei progra
mai pravesti pirmininkė pakvie
tė visuonieninir.kę Ramunę Tri- 
čytę. Prieš pradedama tolimes
nę programą, R, Triėytė prane
šė, kad komitetas gavo iš Lietu
vos gen. Konsulės laišką, kuria
me apgailestauja, jog dėl svei
katos negalėsianti minėjime da
lyvauti. l aip pat Ji reiškia pa
sėką R. L. B-nės centro valdy
bai ėmusios iniciatyvos šį gar
bingą partizanų minėjimą su
rengti- '

invokacijai nukalbėti buvo pa 
kviestas kan. ’V-.’ Zakarauskas, 
kuris kvietė visus susimąstyti, 
pagarbiai nulenkti galvas prieš 
tuos, kurių krauju, yra n>ilaisty-

Lir.o vadovaujamo, giedamo, pa- 
;rio‘..inės giesmės. Pamaldoms pa
sibaigus, visuomenė rinkosi Į sa-

AKADEMINĖ DALIS

Pagalvokime ir susimąstyki
me ar mes, pasitraukę iš tėvy
nės, gyvendami laisvėje tinka
mai Įvertiname partizanus- Jie 
pasilikę kovojo, kentėjo ir žuvo 
Buvo visų pamiršti, 
minėjimas skiriamas 
nimui ir pagerbimui.

Vakar skambino 
Lietuvos Išlaisvinimo 
pirmininkas dr Kazys Bobelis. 
Jis apgailestauja, kad negali mi
nėjime dalyvauti, nes svarbiais 
reikalais turėjo išvykti į Wa
shingtons. Džiaugiasi, kad šis mi-

Todėl šis 
jų prisimi-

Vyriausio
Komiteto

už tėvynės ląisĮ^^aukojo savo 
brangiaų^^jt^^ — gyvybę...

Toliau sekė partizanų pristaty 
mas ir pagerbimas. rPublikiii bu- 
vopristatytu .gyvųjų partizanų 
atstovas Augu/fas Paškonis, tri
jų žuvusiu partizanu brolis Au< 
gustinas Ašoklis ir žuvusio par
tizano motina Veronika Gailienė. 
Juos pagerbiant buvo prisegti • 
balti gvazdikai žuvusių partiza
nų, atstovas A, Ašoklis. uždegė 
žvakę, stovinčią prie vėliavos ir 
tarė: “čia yra partizanų krauju 
sulaistyta vėliava atvežta iš oku
puotos Lietuvos”... t

Minutės atsistojimu buvo pa
gėriau visi žuvę, mirę ir nukan
kinti partizanai, žodį tarė gyvų
jų partizanų atstovas A- Paško- 
ms. Kadangi jo kalba buvo at
spausdinta “Naujienose”, todėl 
duosiu tik mažą ištraukėlę. O 
štai ji:

“...Iš partizanų kapų kylantis 
laisvės balsas niekad nenutils, 
šaukdamas į pasaulio sąžinę. Ti
kėkime, kad teisingumo ranka 
išvarys raudonąjį, lietuvių krau
jo prigėrusią mešką.

Partizanų kapai bus papuošti 
tiispalve vėliava ir gėliųvaini
kais. Mes nulenksime galvas prie 
partizanų kapų, o šalta rytmečio 
rasa sidabro lašais gaivins ant 
partizanų kapų gėles. Balta vy-

(Nukelta į trečią puslapi)
Jėjus i salę, dvi aukų rinkėjos, 

laiitiniaus drabužiais pasipuošu
sios. Tai Ald®na Kačinskienė ir 
Delfiną Tričienė. Ant stalo pa 

j statyta kortelė su užrašu: “Lais
va auka”. Aukotojų netrūksta...

Pilna salė pristatyta kėdžių 
Galvoju ar pakaks publikos. De
ja, stigo sėdimų vietų. Scenoje: 
uit stalelio, padengto gedulo 
>palvos uždangalu, pastatyta įrė
minta Lietuvos partizanu krau
ju sulaistyta vėliava, atvožta JŠ 
ok. Lietuvos ir dabar laikoma 
Lietuvos šaulių Sąjungos Trem
ty e Centro Valdybos žinioje. 
Priekyje vėliavos — žvakutė ir 
kitoje stalelio pusėje tas pats 
gyvų gelių vain'kns, perkeltas iš 
bažnyčias (po minėjimo nuvež
tas i kapines, prie Romo Kalan 
tos paminklo ).
i

Publikai užėmus vietas, komi 
teto pirmininkė dr. Joan? Dani- 
ievičienė, tautiniais drabužiais 
nasipūošu i, atida* ė šį iškilniin- 

j ra T ietuvo< partizanų minėjimą 
iniką. $iais žodžiais- “Mielos vešnios ir 

ir gyv^ P'vfr 
ou\ G at neš-1

Mį- 
ir A. •

brangūs svečiai. i - 
, Man yra didėlė stiebė komite-l 
to varpu' pa>veiktriti Jus visus 
ria atvyktomis. Mex susirinkome | 
pinna karta rtkatfok

•Tune 15-17, 1985

I* >otraukaParko pa

re valdvba dr. Vytauto Dargio j • ūbais pasipuošusių, uniformuo- kruv noje kovoje. Paiti/an u tai> ne^ino»nu broliu partiza- i 
vadovaujama. Tame pačiame po’ i šaulės ir šauliai ir gana aido- nepilaužamos dvasios vyrai, ku- nn ]<<lpU slepia žaliosios Lietuvos!

girios. Juos puošia pavasariui I 
i nušvitus pražydusių žibučui žie-1 

dai Bet gi, tai ne žibučių žie-» 
dai. o pražydusios žiedais lietu ' 
vių motinų ašaroj, šiandien Lie-j 
’lives žemė yra permiikus: mū-j 
>ų brolių ir seMU kraujais ir aša- > 
romis. Jei negalėtume pasem į 
*i Lietuvos /emių ynu ją. Jas tvir- ! 

! tai sugniaužtume, tai iš ju ištry- J 
I kštų mūsų brolių ir sesių parti- 
! zanų. ų pralieto kraujo lašai i:

jų m
Čia

inų LŠaru srovės*’...
t;k buvo duota ti umpa 
'iclovo Zakarausko pamo- 

i kslo ištraukėlė.
šv. Mišių auką nešė: minėji- 

I mui rengti komiteto pinjin'nkė 
I dr J Danilevičiene, gyvųjų par- 
i Lizaiių a stovas Augustai Paško- 
; nis ir žuvusiu trijų partizanų 
į brolis Aiigu>tihas Ašok!:s.

T rispa 1 v j gjvų c
pegerbrnmi žavumu 
tizanų. kulis vėliau 
tas j >alę. | 
kulskiene. i



BENDRUOMENES VAGOS

(Atkelta iš antra puslapio)
I nas tikslas — Lietuva!” 
j Po to kemiteto pirmininkė dr- j 
i J. Danilevičienė pakvietė visus

tis vėl iškils virš sostinės -tVil- 
i.’iaus'”.

Paskaitą skaitė prof. di. K£ 
?ys Eringis- Jo paskaitos turinio* prie kavutės, 
nemėginsiu atspausdinti, nes jo-j 

1 yra daug datų, pavardžių bei 
yyvardžių. Tikiu, kad ši pas- 

i: i a bus išleista atskiru leid - 
relių. Būtu nuostolinga, jeigu ši 

skaitą, tiek darbo įdėta, neiš
vystų saulės šviesos.

Programos pranešėja Ramunė 
T ičytė paskaitė du eilėraščius, 
žinoma, ne iš kario. I eilėraštis:
Ateis pavasariai” — Partizane 

Kariūno ir “Pavergtos Tėvynės 
rauda” — Partizano Vilnies. ’

Pianistas Manigirdas Motekai- 
ti.s atliko piano solo du dalykus: 
Gedulo Maršą irjBaladę — G — 
Moli — Chopin:

' Mūsų iškilieji solistai Marga
rita ir Vaclovas Monkai atliko 
šias dainas: Banguok vandeny
ne — A. Bražinsko; Meile tėvy
nės nemari — J. Naujalio; Šiau
rės pašvaistė — S. Sodeikos ir 
Lietuva brangi... kartu su pub
lika. Akompanavo Manigirdas 
Moteikaitis.

Reikia paminėti, kad pasiteira
vus dėl henoraro, mielieji solis
tai atsakė: “Mes irgi norime pri
sidėti prie žuvusiu, nukankintų 
ir gyvoj partizanų pagerbimo”. 
Nuoširdi padėka gerb. solistams:

Meninei programai pasibaigus, 
visi programos atlikėjai buvo pa
gerbti, prisegant jiems po gėly
tę. Prof. dr.. K. Ęringiui ir sol. 
M. V- Momkams įteiktos kny
gos apie partizanus; Gėles pri
segė. ir dovanas Įteikė Gr. -Gie
draitytė ir A. Repšienė. Publika 
nuoširdžiai -plojo programos at
likėjams.** ' • -r-

MINĖJIMO UŽDARYMAS

Programos pranešėja Ramunė 
Tričytė pakvietė JAV R. L. fi
nes centro valdybos pirmininką 
dr. Vytautą Dargį tarti minėji
mo uždaromąjį žodį. Trumpu žo
džiu -padėkojęs visiems kuo nors 
prisidėjusiems prie šio Iškilmin
go žuvusių, nukankintų ir gyvų 
partizanų minėjimo pasisekimo, 
savo žodį .baigė šiuo eilėraščio 
posmelių: G'Lietųvių kančios . iš- 
trauti^ir kraujo kritosio lašai 
—tebiSĄe-.f’n^aika^ gyvųjų, 
rią sĮrlįfc^i^ašai.;
Vieriybė; darbas ir Kova .ir vie-

NEGALIMA PRAEITI
TYLOMIS

Jau daug rašyta apie ši iškil
mingo partizanų minėjimo eigą 
bei pasisekimą. Negalima praeiti 
taip jau patylomis apie kai ku
riuos asmenis, kurie daug prisi
dėjo prie šio minėjimo Pirmiau
sia nors keliais žodžiais noriu 
apibudinti šio minėjimo pradi
ninką t y. mecenatą Bronių Stri- 
kaitį iš Califomijos. Jis savo au
ka davė pradžią Įvykdyti ir pa
gerbti mū'ų garbingus pąrtiza- 
nus.

P:ikvietus į minėjimą, jis štai 
ką sako: “Aš jūsų veikla esu la- f 
bai patenkintas... Siunčiu mažą 
auką už bilietą, bet nebūsiu”. Ir
žinoma to “bilieto” auka 100 dol.} 
Nuoširdžiausi pagarba ir padė-| 
ka p. Br. Strikaičiui. ’

Negalima nutylėti ir kitą gana| 
labai svarbų asmenį, kuris pa-į 
šventė daug darbo valandų prie 
meniškai programos viršelio pa
ruošimo. Tai mūsų dailininkas 
Jonas Tričys. Paklausus apie fak 
tinas išlaidas, atsakė: ‘‘Nėra jo
kios kalbos- Juk ir aš noriu pri- 

; sidėti prie garbingų partizanų 
pagerbimo”. Reikia pažymėti, 
kad visa trijų asmenų p.p. Tričių 

■šeima aktyviai prisidėjo prie šio 
minėjimo.

AUKOS IR KAVUTĖ

§v. Mergelės Marijos Gimimai 
parapijos bažnyčioje ir saleje. . j

K. L B-nės X(argr.ette Parko* 
apyEnkkė pranešiu kad turės 
savo stalą įvyksiančiame Lietu- j 
vjų d enu festivalyje birželio 2i) 
d. ad esu Lithurm’en Plaza Cou- ’ 
;t Bus galima skaniai pavalgytij 
atsigaivinti namine gira, nusipir-j 
kii knveu. pamėginti laimės š>i-j 
jini. T’kime, kad mūsų stalas 
bus toje pačioje vietoje, kaip ir i 
praeitais metais. (Netoli Wash-’ 
renew gatvės). Aplankykite.

* ♦ *

R. L. B-nės Marguette Parko 
gegužinė — piknikas numatomas 
rgpiūčto mėn. 4 d. atvirame ore 
— parke. (Prie 67 — ir Califcr- 
ni s Avė.). Prašome tą įsidėmė
ti.

, * ą; ¥

Kas nori įsigyti Antano Pleš- 
kio išleistą knygelę: “JAV Lietu- 

t vių Bendruomenės Suskaldy- 
mas”, prašome kreiptis šuo adre
su: 7236 So. Rockwell, Chicago, 

; 111. 60629 Ypatingai patartina 
! pasiskaitvti tiems asmenims, ku- 
; ne 
, kas

nežino, kas LB suskaldė ir 
patraukė į Amerikos teisiną.

* * ❖
R. L. B-NF.S FONDAS

Dr. Danilevičienė kalba partizanams pagerbti mi-’ 
nėjime. i <j i

tizviška.s ačiū!
Pastaba. Noriu priminti, kad 

garsiakalb:o Įrengimus atliko ko
miteto narys J. Bagdžius.
Reikia tiktai džiaugtis, kad ko

miteto nariai taip vieningai ir 
sutartinai dirbo, todėl šis minė
jimas yra skaitomas širntaprccen- 

į tiniai pavykęs-
Redakcinė kolegija centre vai

dybos Įgaliota nuoširdžiai taria 
lietuviška ačiū visiems, kurie* - '

bent kokiu būdu prisidėjo prie 
tinga padėka priklauso arc!^-] žuvusių, nukankintų ir gyvų Lie

Minėjimui rengti komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams, kurie tai pat noriai ir 
gausiai parėmė šį minėjimą —, 
sumažinti rengimo išlaidas. Ypa-j

Oswald Thiel, kuris ne tik šį 
kartą, bet visuomet stambesne 
auka paremia mūsų parengimus.

Angelė Katelienė, komiteto 
, narė vaišiu reikalams, suorgani
zavo taip gražių ponių — padė
jėju būrį, kurios paruošė viso
kių rūšių saldumynų. .Ypatingai 
pasižymėjo Cicero ponios. Neat
siliko ir Čikagos ponios. Taip pat 
norisi priminti, kad visuomet pa i 
remia mus ir ši kartą tai pat, j 
Buitiebškery/sav. panai Aukai,: 
Marguette Delkatessen — Danu į 
tė Kurauskienė. Nuoširdus lie-

tuvos partizanu pagerbime — mi 
nėjimo. Tegul gerasis Dievulis 
suteiki a-amžiną ramybę, iškelia
vusiems Į amžinybę, o mums te
gul suteikia jėgų ir ištvermės ir 
toliau tęsti kovą su tėvynės oku
pantu ir jo pakalikais.

ŽINIOS IŠ APYLINKIŲ
R. L. B-nės Cicero apylinkės

LfTERATORA, lietuvių Htentūros, meno A mo&A 
metrtftis. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vla^ 

____ Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenkot 
j. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir v 
šleflaui įtraipeniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis % 
K. £. Čtuiflondo. M. SflelHo, V. Kaiubcs, A. Rūkitelės Ir A. Vara^

DAINŲ IV.ENTES LAUKUOSE, poetės, nlytojoi tr Ira 
■Jalą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventei bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja® 
Hemą, gėrintis intorėf puikiu rtiHuml ir surinktais duomenlml 

ųfkuliaiala. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai} 
at? fuoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauas? 
gyvenimo bruotą apvalymai, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
catūrinė studija, luakiratyta akirsntiiaia. Ta 203 puslapių knyr 
parduodama tik ui EL v 1 :

> 1.1IC14IVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJa'SXi 
jUomiai paraiyta studija apie Rytprtaiua, remiantis Pakalnis s 
Labguvos apakričiij duomenimis. Apralymai įdomūs kiekvienas 
lietuviui Leidinyi OlustruotM uuotraukomla, pabaigoje duodami 
■ritovardflg pavadinimaJelr Jų vertinlaj į vokiečių kalbą. Eaba; 
gan dingoję S3* pu«L knygoje yra Rytprūafų iamttapia. Kaina P

K4 LAUMES LIMA n lytojo* PetronėMe Ortataltoi atr 
aaJtaAnal ir mintys apie aamenia ir vietas nepulk. Lietuvoje ir pir 
maiafali boMevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik K. . »-

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoDoefonlerim, nemprri 
tr Vertingai interpretuojimai gyvenime Ir politikoje] tik » 

?Kfglo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą ir poe 
r- j. Dtbar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui fanogaua teisei 
Knyga y-a (fietelio formato, 365 puslapių, kainuoja

>■ IATYMN16 NOVlLtS, H. loačenko fctryba. J. ValafBi

PsygM Na

Tai tokio turinio laiškas su 100 ėmiau už galvos! Pirmiausia ne- 
dol. LB ir 300 TF. buvo gautas , supnmtamąs žodis travelog as? 
Marguette Paiko apylinkėje. Ti Kas jis? Tokius naujadarus ža
kime. kad gausime ir daugiau. | džius vartoja ok. Lietuvoje. Aut- 
Aukotojui nuoširdus ačiū- | ta. Joninės? Joninės švenčiamos

• • • į birželio 24 d. Kodėl birželk 15?
Juk birželio 15 d. 1940 m. So
vietu Sąjunga okupavo mūsų tė
vynę Lietuvą. Manę manymu, 
Bimtė Zalatorienė 1940 m. jau 
nebuvo vvstvklucse. Tai kam ji 
gali nežinoti, ką birželio 15 ji re
škia? Narėčiaii, kad kur nors 
spaudoje atsakytų į tuos klausi
mus. Putniau galvojau, gal klai
da, pal sukeistos datos. Bet ne
atrodo. čia kažkas sąmoningai 
daro, kad pasitarnautų... Su ne 
kantrumu lauksiu kokio nors

Perskaičiusi šį skelbimą, susi-paaiškinimo.

KLAIDA AR PASIMETIMAS’
“Drauge” birželio mėn- 11 d. 

1985 m. numeryje "Aplink Mus” į 
skyrime tain rašoma: "Birutė’ 
Zalatorienė praves tns travelo 
gus per Ateitininkų namuose i 
rengiamas Jonines birže!’© 15 d. 
Iliustruotas montažas susidės iš Į 
šių dalių: 1 vai. popiet Lietuvių 
dienos Veronoje, 2:30 vai Toli- į 
mieji rytai, 4:30 vai. Atostogos i 
Laivu”.

PARTIZANO LAIŠKAS

Sugrumba pirštai rašant šitą laišką broliai, 
0 akys merkiasi nuo nemigo klaikių naktų. 
Tamsos klastoj žaibai įšėlę žemėn puola, 
Kančia suvirpa miškas, 
Su žūstančiais kartu....

Jaučiu neišsakytą nuovargį širdyj ir kūne,— 
Prabėgo dienos, blėsta viltys grįžt į namus.... 
0 ilgesys išvysti tėvyškę svajone liko pakeliūne, 
Dėl laisvės aš, 
Kasdieną ūkancn kovų giliau brendu...

Prašyk! Prašyk! Prašyk! Yra 
sakoma, jog prašysi tai ir gausi, 
žinoma tas yra tiesa. Bet nevi- 
suomet taip yra. Matote, ir ga
na daug patriotų žmonių, kurių 
daug prašyti nereikia. Štai vie- 

’ nas laiškas: “Sugalvojau parašy- 
| įgpj]dytj pažadą. Siun- 

R. L. B-NĖS EAST CHICAGOS čiu du čel-ius: Tautos Fondui ir 
ŽINIOS Į Lietuviu Bendruomenei. Prašau

Įteikti juos, kaip paskirta. O vė
liau, kaip prasigyvensiu, padė
siu ir daugiau. Tegul tų organi
zacijų idealai ir darbai stiprina 
visus tremtinius visame pasau
lyje ir tėvynėje Lietuvoje Te
gul išsipildo mūsų troškimai — 
laukiame Lietuvos laisvės ir ne- 

JAV R. L. B-NĖS MARQUE-’ priklausomybės - • tegul Dievas’ 
TTEPARKO APYLIlSįKĖS į duoda mums ne tik apsilankyti 
' ' žiNio^r j ten, bet ir sugrįžti į savo tėvynę.

Mes netikime parsidavėlių me- 
•ais, kurie važiuoja ir kvicria f ri- 
sidėti aprūdyti "Naują lietusą” 
— komu i s -'-- į “rojų”. Kai- s" 
kotės? 
bate ne rt '.'l savęs, 
tų ir sus! iciint.. 
: e išvystu laisvės 
ašarotos .tk.,' 
ir laisve, kurios išs; igę laokia. 
k; d visi išblaškyti liet ’vru ga-\ 
lėtų sugroti į tėvynę, kaip pau- 
1 šteliai <11 grįžta į savo lizdą.

Tegul Dievas duoda Jums sve 
kates ir telaimina Jūsų darbus. 
Su Dievu eidami ir dirbdami 
nugalėsime visus sunkumus ir iš
sipildys mūsų troškimai — Lietu 
va bus laisva!”

Jūsų K. P. K

gegužinė — piknikas, kaip teko 
girdėti, rengiamas rugsėjo mėn. 
29 d. šaulių Namuose. Pradėki
me ruoštis kojų paaniklinimui. |

JAV R. L. B-nėsEast Chicago s 
Ind:anos apylinkė ruošia gegužir 
nę rugpiūčk* mėn^.Ųį^. ponų 
čiurinsku sodyboje? Rezfrvuoki 
me tą dieną šiam ..pąjgeągimui, 
nes visuomet šeimirtiril^ilyra la- . . . ... ....... ibai malonus ir vaisingi. į

R. L. B-nės Marguette Parko 
apylinkės valdyba nutarė su vė
liavomis ir moterų tautiniais rū
bais palyda dalyvauti ^ŽuTo ren
giamame Baisiojo Biržglib minė
jime, kuris įvyks bii^euo 16 d.

abejo, kad dan,; dir- 
l.et del pav-^g 

; lietuvių kad 
dieną, kad jų

išvystų džiaugsmą 
kurios išs; ig

Ak, suzvimba kažkas___ir skaudžiai skverbiasi
Nakties klasta prabyla — ūkauja miškai — 
Girdžiu toli pirkelėje lyg motina suklinka— 
Ir žydi gėlės rausvos....
0 žvaigželės merkiasi lėtai —

— Ir partizano kraujas
Jau margina laiške iškrypusias raides—...

Atdara šiokiadieniais nuo

JNtrA' lofLUWALl ItUX-JSTTAl * fAMMUS

DUKYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

For constipation relief tomorrow 
» 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 
“The Overnight Wonder? \

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

<n tomas  —------------------------------------- ----- ------ f 10.00

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

H dalis, 229 psl.___

3. Miko Meikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

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

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

6. J. Venelevea, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00
36.00

$5.00

$5.00

M.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halried St., Chicago. Hl. 60608 siųs
kite čekį Ir prkjfiktw rien^ dolerį prrsiuntiiBo Wlakdom*.

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams, ištikimai tarnaujanti jau ..per 97 meta.

SLA — atlieka kulteriųius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. * ' ' • r ' *. .* '

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 33ĮJJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. > ’<į

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas liėtuyis ir lietuvių draugas gali

• Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo;mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė nl 
$1,000 rapdraudos sumą- temoka tik $3.00 metams.

SLA— kuopų yra visose- lietuvių kolonijose. " 
Kreipkitės į sava apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centru:

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

TeL (212) 563-2210

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
K metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, bei kada tf 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. H. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

KaIm pi. KJeH TtrWi*L fUtiu ©. I“ * ?

p s s n n j k d i
ISĮ'-^ž HEiM B. H»lste3 St., BEIeag-o, ID ULI

Šeštadienis—Pirmadienis. Sat.^- Mon. June 15-17, 1985
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— Prokuroras prašė teisiną pa
skirti 2,3 ar 5 metus kalėjimo už 
maištavimą, Lešek, Viešai,

mano 
tau, jei 
jis, ap
ie prie

Mortai: buvo taip miela ir gera, ji negalėjo ra
sti žodžių jam atsakyti, tik dvi didėlės laimės 
ašafos>-\ir meilėm gijomis neperskiriamai surišo 
jųdviejų širdis.’.-; ; :

Paulius VI ir\Įąrcirikųs Vati
kane. Sindoįa t nrih
dol. Nixonok-ampaaiijai.^bet įsta
tymai draudė priŪTfcti,?ndts- ta do-

rių. Didžiausias-nuostolis JAV.
ir

jo r^X) mil; į tą įeina.
27 uūL vjfiikąrįp ir šėrai lame-

VAIKŲ KARNAVALAS BIRŽELIO MĖNESIO 
’ 15-tą DIENĄ" ’

kad jau mjlsų išeivijos balsas lyg nutylą ir okupanto 
noras, kuris laukia, kad išeivijos lietuviai keikiau nutil
tų, nes tai būtų jam didelis pasitarnavi^įas. ’

A, / Svilonis :>

(Tęsinys)

Vatikano Bankas buvo naudo
jamas “nešvariems” Mafijos ir

,per Ifdfeėijto; ;
' Roberto; Gaivi gime i 920 me

tais. 1947 ui; prad&Jo dirbti la
bai dieveliainfingame bank 
Banco A mbTosjanp Milane.' Suk

1974 n>/spalio mėnesi Ličio 
GeBi afhaįbka dalį investavimų, 
kuriuos J^dona padarė P-2. 
Sindona sužino i$. GėĮli, kad bus- 
policijos areštuotas. Spalio 4 die
ną jis pabėga J’Šveicariją, nes 
turi jos pilietybę../

Spalio mėn. 8 Ą; Franklin Na
tional Bank bankrutuoja.-Fede
ral Deposit Insurance Korpora.

dona buvo įspėtas, tai jis nusi- ei jai kainuoja 2--bilijonai dede- 
juokė. paminėdamas savo ry
šius. Tie ryšiai buvo mafija 1975 in' sausio mėn. djįu.!
Amerikoje ir Sicilijoje, popiežius bankų bankrutuoja. Va tikslas

: • ■ i . '."-iŠ

f'V

Geltonomis šilko kasomis i 
palinko
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Karnavalo tikslas paremti Dainavos jaųnipap 8to- 
” vykią. Tiesa, tikslas geras ir remtinas. Bet klausimas, 
kodėl pasirinkta birželio 15 dieną? Atrodo, lyg tai daro
ma sąmoningai, tikslu paminėti ir neminėti tų nelai
mingųjų brolių ir sesių lietuvių, kurių kapais nusėtos 
Sibiro dykumos. Juk tai faktas, kurį mes seniai paste
bėjome, kad mūsų jaunoji karta apie birželio mėnesio 
tragiškus įvykius beveik nekalba — tyli. Bet ar gi jie 
netylės? Jei mažai apie juos žino. Jei net tą skaudžiąu- 
sią mūsų tautai birželio 15 dieną Ateitininkų namai . 
ruošia vaikams karnavalą, kuriame bus atlikta progra
ma, kurioje nė žodžio nebus prisiminti tie birželio tra-1 
giškų dienų įvykiai. - J

Tik paskaitykime tokio renginio — karnavalo Atei- . 
tininkų namuose programą. Jame bus atliktas Birutės 
Zalatorienės, kažkokiu grubiu net ne lietuvišku žodžiu 
pavadintas “Travelogas” — kelionė į Veroną, Rasa Šo- j 
liūnaitė atliks operetę. Tomai, Tomai, na ir Tolimųjų' 
Rytų kelionė, pasakos, Rock video ir pagaliau, iki dvy-: 
liktos nakties, šokiai prie degančio laužo. 1

Na, sakykite, ką šitokia karnavalinė programa pri
mins sukviestiems vaikams ir jų tėvams, kurie šoks iki 
vidurnakčio, kas' vyko anose baisiose biiželio dienose. 
Juk apie tai nė žodelio programoje. Tai gi, ką gali pri
minti tokia karnavalo programa tiems, ten atsilankiu
siems? Sakysim, kad ir toks travelogas, Rock video,! 
operetė apie Tomą, kai visai nutylėta toji pasibaisėti
na mūsų tautos tragedija, kurioje kankinių mirtimi mi
rė ne tik vežami Sibiran seneliai, ligonys, bet ir mažy-' j 
čiai kūdikiai. Todėl mus nestebina, kad mūsų jaunoji ‘ p-2 pinigams, gautiems Sieksi 
karta ne tik tyli, bet veik nieko-nežino apie mūsų tautos 
kančias ir tuos kankinius, kuriuos- okupantas nukanki-

i no. Pagaliau,kaip pasaulis išgirs Sibiro kankinių šauks-

1
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniai

As of January 1,1140 
Subscription Rata:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
months, $12.00 per 3 months. In, 

other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
-'ther countries $48.00 ner year.

metams ________________   $40.00 !
pusei metu - $22.00 i
trims mėnesiamg _________  $12.00 į
vienam menesiui__________  $4.00 !

Kanadoje: 
metanu _________________  $45.00 '
pusei metų ________________ $24.00 !
vienam mėnesiui____________ $5.00

25 cents per copy * . .     8 iUžsieniuose:
meta mg  $48.00 *
pusei metu ________________ $2K00Nuo sausio pirmoc dipnoi 

Di<nrxščic k&inoe:

Chicaioje ir priemi^&uc»:

meta ns____________________$45.00
pusei metų------------------------- $24.00 i
trims mėnesiams _________  $15.00 j

yienam mėnesiui____________ $5.00
Kitose JAV vietose: '

Naujienos eina kasdien, išskiriant! 
sekmadienius, pirmadienius ir iven-1 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- 
vė, 1739 So. Halstad Street, Chicago, 
IL 60608. Telei. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Honey i 
Orderiu kartu su užsakymu. -r r-» i.>

i

%,

M. Šileikis

Dt. T. A. LEGACKAS < -

Šis tas apie Vatikano finansus
pra randa 240 .mil. dolerių.

Norima ištremti Sindoną, ku
ris atsirado JAV spalio mėnesį.

•Metant žvilgsnį atgal, ' norisi 
■ paminėti, kad popiežius Paulius 
VI. rūpinosi .turėti įvairiausius 
investavimus Užsienyje, ■ turėti 
daug pehio, nenorėjo mokėti 
Ralijos taksų, nuo jų.visaip išsi
sukinėjo. Vatican Incorporated 
buvo suvertžiotas Slndonos. Kai
trio patarėjai, jų tarpe ir Mar- 

kuris buvo daug kartų ■ 
apklausinėjamas italų. 1973 me
tais Marcinkūs riūr^^ad Sin- 

geri 
1375 nl.'sakė, .kad 

jis Slndonos visai nežino. . ....

koje, Kanadoje ir JAV, ajrvžly- 
ti, kai jie toliau paskleidžiami 
Italijoje. Pinigai buvo atvežami 
čemodanuose. Amerikos mafi
jos pinigai buvo paversti, bonais, 

sEdil Cenbp -.WajiiinglonA ^Sub-s 
sūliarią liiMnobiliūre, kuri tarp 
kitko pastalė .Watergate apar- 

a J ’ ..... j! -    _ ■ l 
prie kapo ir juos linksmintų pasakomis, operetėmis, į^inabarfi. 3ėigų;
travelbgais, Rock video ir šokiais. Kodėl Ateitininkų norei° švarius pinigus į Ita

liją įvežti; naudojo Vatikano 
Bari ko kanalus, nes S i ndonos . 
filosofiją buvo, melas, šantažas, 
dalinai ir kvšiai. Smetona savo 
pinigais palaikė ir krikščionis 
dęmokratųs, ir komunistus. Ais 
pinigais spekuliantas, buvo pa
garsintas 1S78 metais Amerikos 
at^basadoriaus “Man of the. 
jcar”. Kai Sindona Romoje nu- 
pirkp Daily American laikraštį i 
ir žadėjo į Ameriką išvežti 100 
milijonŲ, tą jo kalbą girdėjo 

'.Marcinkus. CIĄ tą laikraštį pa
laike. ''s "

Į Sindona nupirko Franklin Na_ 
r senesniųjų dėmesį donai. Bank: New Aorke už 40

Kiekvienas lietuvis, gyvenantis laisvajame pašau ■ jej Ateitininkų namuose tokioje dienoje ruošiamas 
_ . kad birželio mėnuo karnavalas ir dar su tokia programa. V . J _■

T 1_._ J ~1 IA A Li -v» 1 " g ■>■ “* ’i*’ 1Ų1

Man atrodo, kad toks ruošimu karnavalas birželio, 
mėn. 15 dieną lyg’primintų tą; motiną, “kuri šąvo' moti-,

lyje ir pavergtoje Lietuvoje žino.
mūsų tautai yra tapęs baisiuoju. Ir kad 1940 metų, bir- į 
želio 15 dieną,- Maskva pavergė Lietuvą ir jai atnešė į 
vergiją, i Tąip pat :1Q41 rh. birželio mėh. 14—18 dienomis, 
enkavedistai tūkstančius lietuvių išplėšė .iš jų gimtojo 
krašto ir juos. sugrūldĮ į 'gyvulinius vagonus, išvežė Į 
žiauraus klimato, Sibiro sritis, į gulagus kančiai ir 
mirčiai.

O kas suskaitys, kiek tokių nelaimingųjų vagonuo
se mirė, gal tiksliau pasakius, užduso, kankinami vasa
ros karščių, alkio ir troškulio. > Ir kiek tame skaičiuje 
mirė ne tik senelių -Jįgcnįų, bet mažyčių kūdikių. Jų la
vonais buvo nusėti geležinkelio grioviai, kuriuos dras
kė alkani vilkai ir plėšrieji paukščiai. Juk tokie pasibai
sėtini faktai, tai ne lakios fantazijos sukurti. Juos liū-. 
dija išlikusieji gyvieji, pasiekę laisvuosius Vakarus, tai 
šios baisios tragedijos liudytojai, kurie surašė savo pri
siminimus knygose.

Tai buvo tikrai siaubingos birželio trėmimo dienos, 
kurios mūsų tautos istorijos lapuose įrašytos tų nelai
mingųjų ašaromis ir kraujais. Tad tragiškas birželis 
mus kviečia giliam susikaupimui.

Tad nebe pagrindo mus čikagiškius prislėgė ne tik 
nusivylimas, bet pažadino gilų nusistebėjimą, prislėgė 
gilių širdies liūdesiu. Drauge skelbiantį kvietimą ir kai 
išvydome Marquette Parke 69-sios gatvės krautuvių 
languose iškabintą plakatą, kad Lemonte. Ateitininkų 
namuose, birželio 15 dieną ruošiamas Joninių karnavalas, 
nieko bendro neturintis su ta tragedija, kuri ištiko Lie
tuvą, birželio mėn. 15 dieną. Į tą Joninių karnavalą 
kviečiami visi, ypač vaikai. Kviečiami ne tik lietuviai, 
gyvenantieji Lemonte, bet ir visi Chcagos lietuviai.

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVES KOVŲ ROMANAS

~ (Tęsinys)
— Gal netyčia, o gal jie savo tarpe ko nors 

susiginčijo. Matosi, kad jiedu kažkaip kvailiuoja, 
todėl apgalvotai išmintingų veiksmų iš jų nega
lima laukti: tekie viską gali padaryti, ir niekas 
nesupras, kodėl. Juk neseniai skaitėme laikraš
ty. kaip vienas šaulių būrio narys septynius žmo
nes mirtinai peršovė ir policijai nepasidavė. Už 
sidarė daržinėje ir atsišaudė, kol apsupusių šau
lių šuvri jo nenukovė.

— Oi, koks dabar pasaulis — Seniau 'niekad 
tokių dalykų nesigirdėjo.

— Karas, mama, karas pakeitė žmones, jų 
galvojimo būdą, jų veiksmus. Kiekvienas ,karas 
ypač toks didelis, kuris vadinasi Pasaulinis Ka
ras. negalėjo nepalikti savo pėdsakų žmo
nių nusiteikimuose ir veiksmuose.

Jų vežimas prisiartina prie tankių krūmų. 
Dideli alksnių lapai tain tankiai susipynę, rodos, 
uodas snapo nei kištų. Pakvimpa cigaresė,lyg kas 
1 f ’ icmna. sujuda lapai, lyg staigaus vėjo pū- 
kepurė uz rarkta ant akių, veidas perkreiptas, 
ir akv^ pamis ’iška’ žėri. Žiauriu įnirčiu šniokš
damas. ju peišo.:a griovį, sulaikė arklį ir ištie-

' 1 ’ - ■ if

nos mirties sukakties dieną':'nusivestų savo vaikučius .taęnentu‘kotnptetaą). Tie bonąi
_ ■_ — _ _ _, - ? - r- * ^41 —- ■» • •< f -f

travelbgais, Rock video ir :
namai negalėtų tokią dieną suruošti parengimą, kuria
me vaikams ir jų tėvams būtų būtų priminta, kad oku-i 
pantas nukankino tūkstančius lietuvių ir jų kaulais nu
klojo Sibiro dykumas? ' • ":Ą\

Tikrai, sunku suprasti, kad tokiam karnavalui; rei
kėjo net Joninių nakties tradicijų iš birželio mėn. 24 
dienos atkelti Į tą. baisią mūsų tautos tragedijos dieną 
ir vaikų ir jų tėvų dėmesį nukreipti kur kitur. Tą die
ną. kurioje prasidėjo mūsų tautos kančios- dienos, už
gožti nieko bendro su jomis neturinčiu karnavalu.

Tiesa, kad toks tragiškų įvykių paminėjijfias nebus, 
atliktas pavergtoje Lietuvoje. Bet tai suprantama ko-? 
dėl. Iš viso, sunku suprasti kodėl Ateitininkų namai pa
sirinko birželio 15 dieną, lyg būtų norima tokia karna-1 
lo programa nukreipti jaunųjų ir 
kur kitur. Juk tokie įvykiai dar ir šinadien ten ne- Į mQk^ 40 dol. už serą, o 
nnrihflifrė * .'■•'j^šėrokamabuyo32dol.Ban-

T . ’ . ....... ^ ..... . . ’ --".kas buvo svyruojantis, ka’ Sin-Nejaugi, Ateitininkų namų seimininkai mano, kad 
jau visi išeiviai užmiršo tąją birželyje pradėtąją mū
sų tautos kančią. Manau, kad dar daugelis su giliu šir
dies šiurpu prisimena ir jų ausys dar neapkurto. Jie ir 
šiandien, girdi Sibiro gulaguose bei kalėjimuose ar psi
chiatrinėse ligoninėse kenčiančių brolių ,ir sesių šauks
mus šaukiančius mums ne karnavalus ruošti birželio 
mėnesyje, bet dar labiau sustiprinti šauksmą ir pasau
liui skelbti apie jų kančias, jų nužmoginimą. Atrodo,

— Ar, a, tu šunie, velnio vaike, tau suskai
tytos sekundės! 'r .. |

— Domai, nekvailick, nuleisk revolveri, — 
suriko Morta.

— Taip, taip aš nuleisiu, bet pirmiau manp 
kulipka pervers tam mergininkui makaulę.

— Domai, būk vyras, ką tu galvoji? Juk čia 
ne kautynių laukas, aš jokio ginklo neturiu! kii- 
dėl tu nori mane peršauti?

— Eik šalin, tu nenaudėli, ką tau Antanas 
padarė? Ar tu Dievo nebijai, pamišėli, — šau
kia senoji.

— Ne, aš nesu pamišęs. Aš jam atlyginsiu 
iž Ievą. Ar ne tu ją policijai išdavei? Ar ne tu 
’ą nuo manęs paviliojai? Per tave aš šarkanį 
turėjau nušauti alksnyne, per tave aš dabar tu- 
"’u slapstytis nuo policijos. Aš tau nedovanosiu. 
Man bausmė nebebus didesnė, jei ir tave-nu
bausiu. Aš būčiau galėjęs nušauti tave iš krū
mų. bet tau būtų buvę perdaug lengva bauSTnė 
mirti staiga, netikėtai. Aš noriu, kad tu gero
kai pasikankintum. Aš matau, kaip tavo kinkos 
dreba, kai]) tikro leitenanto, didvyrio. Dar va- 
’andėlė ir tavęs nebebus. Aš jau matau, kaip 
prakeiktas davo kūnas krinta, kaip tu klyki, 
kaip ant dalgio užšokusi varlė.

Mortos akys įtemptai stebi Domą ir Gynio
tą. štai jis peršaus Antaną, jos vienintėlį Ji ne
gali leisi uri daryti, reikia apsi

;ia akimirka, k*»l bai

Pagaliau Sindonos biznio, im
periją pradeda .rodyti -plyšius. 
Priežastys: krikšdfpiiysž;®t&pio- 
kratai, Vą^r^njas, 
jo, sparne^.Chuntos Pietiį-Aėjėri- 
koje — s/įai visi, gaunąnGėirtš 
jo pinigai. Taip pat ir .jJėrioiiafe) 
augantis tartai
1974 »i. Natkaial Bink 
už serą dup^a tik >^-cexitę*,'4aigr 
jau 40;/iįiiiįjdok nuosi<^.'-Jokiį 
dividehdfj šŠĄo šėrininkams' ne- 
bentoka.}; t • '

T f7' ' 1 5 ■ ■

IlaifįOje-: du Slndonos bankai 
turi 2 blL-^ų'riedaieklių.

1974•'žLrugsė.jo mėn. Banca-

<kw anotas/1 -97Tūri;' tapo to - ta n- 
• ko direj^OTiitfiū,? ‘'per CSindoną 
susipažino; sū Marėmkumi, Calvi 
įkūrė kofiipąnTją. Luxeuiburge 

.Compendium;' Į’ėii a u pavadm tą 
’ Banco; ' Apibrcšiano- Hold’ngs.

Bąheo Ąn^brCsTapo jisigijo vieną 
Šveicarijos banką, per kurį eida-

- vo mafijos pinigai. O to banko 
šaka" jąjubuvoj 1971. m. Nassa u, 
vienas rš direktorių buvo Mar
cinkus. ' . -i•

Banko Ambrosiano ir Vatican 
•Bank buvo labai .susirišę. 1976 
me tais. Gaivi įsigij o 53,3 seru 
Banco Mercantile Florencijoje. 
Tas pirkimas-: buvo Vatikano 
Bankui. Calvi. atsilygindamas

(Bus. daugiau) .

sus šūvs nevervėrė Antano krūtinės. Ji mato, 
kad Antanas nori šokti ant Domo, bet jis to ne
gali daryti, nes Domas laiko revolveri tie
siai į jį-

— Ne, ne, nemėgink šokti ant manęs ir man 
ginklą išmušti, kaip aš išmušiau
rankų, o dabar atėmiau iŠ Vinco. Nemėgink, tu 
nesi toks vikrus, aš spėsiu tave dešimt kartų 
peršauti. Aš dabar jau šausiu tave, atsimink už 
viską, vienas, du ...

— 0 Jėzau, nešauk, nešauk, ką tu darai, tu 
žmogžudy nelabasis!...—visų balsu surinka se
noji ir nori apglėbti sūnų. . .

—Ne lisk tu, sene ragana,—sušniokščia Do
mas ir paskutiniam momentui, sukaupęs visą 
dėmesį, nutaiko ginklą, bet tuo pačiu momentu 
stiprus storoojo botkočio galo smūgi visa jėga iš 
Mortos rankos krinta taikliai ant Domo galvos, 
Domas žekteli ant žemės, kaip k<»ks maišas, bet 
revolveris laikosi jo rankoje. Gyniotas iššoko iš 
vežimo, paima revolverį ir įsikiša'sau į kišenę; 
dabar jis ramiai prieina prie Mortos, spaudžia 
jos ranką ir su atsidavimu žiūri į jos akis.:

— Mortele, tu antrą kaitą išgelbėjai 
gyvybę. , Dabar du kartu aš priklausau 
tb panorėsi mane turėti. — tyliai pasakė 
kabinęs ją per pečius ir švelniai priglaur

TO PATIES AUTORIAUS KNYGOS:
• Gydytojaš;Gaulys, romanas; išsemta laida.

. '_ / s 14 * j

•i Skaųibėldtė Stygos, eilėraščiai; išsemta 
laida, f ’

Stoviu .ĄŠ Parimus, liaudies ir naujos dai
nelės su gaidomis.

r balta skarele



A “Lietuvos Aidai

TeL: 562-2727 arb* 562-2728

Jonas JokubomsService 461-8200, Page 06058

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

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.
2646 W. 71st Street

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WsatchesUr Community klinikos 

Medicinos direktoriui

19^4 S. Manheim Rd^ WeMchestex, 11L 
VALANDOS: 3^—9 darbo dienomis

j'TiiiiiHiiiiiiiiiiiinniiiii—_ _ __  L 11 iidi i LU A 1 1 t A i 0 1 1 1 Pi

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigui 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103-d Street 
Valandos pagal girsi ta rimą

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

DR.FRANK PLECKAS
^i-; OPTOMETR1STAS

KALBA LffiTUVIŠKAI 
2618 W. list St. TeL 737-5148 

Tikriakis. Pritaiko skining 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

OHao ttlefonas; 776-2880,
Raziaendjo* t»l«f.: 448-5545

a

Florida karta
a

Aikštes aid- inobiliams pastatyti

i

■Z

sraiku
ueina-

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdc£ 778-1543

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

>O.‘« APT FULLY LICtNSrDTOmSCRIBf 
pRUtS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER f GUNTI FKLALLY ACCEPTED 
MIANS FORT R EATING INJURY AMD DISEASE, 
including thiuscof MANIPULATIVE

■lives, krikštynas ar kokias sukak

PERK RAUSTYMAI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

gelmę — bene aptiksim vietą, turėjo. tai eidavo pas kaimynu?, 
kur kadaise sudužo mūsų svajo- rkclnti Važiuodami į kokias yes- 
nių laivai7

Apdraustas perkraustyrnat
S įvairiu itstumy.

į ANTANAS VILIMAS
Į TeL 376-1882 ar 376-5996

"....111111......... '

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūsp studijos 

Marquette Parko.

Leidimai — Pilni >pdrjud« 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles-

R. iERĖNAS. Tel. 725-8063
t

ai

Šeštadienis—Pirmadienis. Sat.— Mon. June 15-17, 1985

III
MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

ANC tOnN A^SOCIAtfO

4040 ARCHER 6VEMUE

Chicago, IL 60632
CHICAGO, IL 60632

WHAT IS THTFASTEST GROWING 
HEALTH CARE PPOfESSįOįM!^

OSTEOPATHIC Z22EDKLINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHS 
D.O.X WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-CROWING FROM 
IS,000 TODAY TO MORE 
THAN $6,000 PHYSICIANS 
IN the NEXT 20 years/

SOPHIE BARČUS

PRIMARY RtASOk 
FORTUI P2OFE5SIOKJ 
1WD GSOWTKBTHI 
IMPH.ASI3 ji PLACCJ

FJtACTiTiC'Nl^ /

uo 1914 metų ’
^.AXB FEDERAL SAV- 
VGS aptarnauja taupymo ir 
»mu paskolų reikalus visos 
susu anylinkės. Dėkojame 
time u? mums parodyta oa- 
•fikėjima Mes norėtum bū- 
< Jums nai'dingi ir ateityje.

Sa Valtoa apdrausto* 
iki $100.000.

Fhgmt DISEASE
Hacttrr c* na

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tai 925-7400

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

*

— Lietuvių Tauragės Klube 
narių pusmetinis susirinkimas 
įvyks 1985 m. birželio 23 dieną, 
2 vaL popiet, šaulių .Namuose, 
Po susirinkimo tradicinė kavutė. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. Klubo valdyba

s Mūsų jaunystės. dięuos,: lyg 
tristiebiai burintei 'laivai, kadaise 
buvo išplaukę kelionėn per gy
venimo vandenyną. Lyg laivai, 
pakrauti pasakiškais lobiais, au
ksu, sidabru, brangakmenių sk
ryniom — nuostabiom svajonėm, 
didelais troškimais.

Netoli išdidūs laivai tenuplau- 
kė- Nakti pakilo audra, sudraskė 
bures, sutrupino stiebus į šipu
lius ir sutriuškino laivus ant klas 
tingų sąsmaukos uolų. Viskis nu 
garmėjo į vandens gelmes. To
dėl metų metais mus neramina 
mintis, kad kažkur giliai jūros 
dugne guli nugrimzdę neįkai
nuojami turtai. Tyliom vienat
vės valandom mes k 
grįžtam i ana lemtinga pakran- O - v . .V
tę. Lyg nebylūs narai vėl iš
plaukiant .jūron, vėl neriam į

JONO JOKUBONIO ATSIMINIMAI

Jau numinėjau savo dėdes ir luves, tai turėdavo ką nors nusi
vežti. -

Brolis manęs be darbo nepa
likdavo. Aš ir pįts galėdavau jo 
susirasti, bet -jiĮ.jman kiekvieną 
dieną pasakydavo kebas užuoga
nas aš turiu aparti.

— Jeigu neaparsi, tai grįžęs aš 
tau kad drošiu, tai tu visą gyve
nimą atsiminsi.

Porą kartų jis man kirto, bet 
vėliau aš iš jp jau pasprukdavau- 
Jis manė mane įveikti, kai jau 
buvau.didesnis. Vieną pavasarį,: 
atsimeni*., pasėįuįne penkis pū- , 
rus avižų. Žemė buvo gera. Pri- 
kulėm 27 pūrus.. Nuvežėm avi
žas įr d.u didelius vežimus-aviži
nių šiaudui. ^Ūž , avižas gavome 
gražaus pinigo Broliui nupirKO 
naują švarką. Prižadėjo nupirk
ti ir man, bet kai atėjo laikas 
pirkti, tai sesei nupirko sijoną, 
Mane paėmė didelis piktumas. 
Aš dirbu daugiau negu kiti, bet 
švarko negavau? Visą metą tu
rėjau trintis senu aplopytu švar
kų ir kelnemi . .Toks elgesys ma . 
ne erzino ir kėlė pyktį. Kodėl aš 
buvau taip skriaudžiamas? Ko-j 
dėl į mane visai nekreipė dėme-1 
sio?Kodėl visi kaimo berniukai Į 
buvo gerai aprėdyti, o ašturėda-j 
vau eiti aplopytas? 1913 metų 
rudenį pasiekė žibia, kad galima 
važiuoti i Ameriką. Nieko kito 
aš nenorėjau, kad tžttąi greičiau 
išvažiuoti iš Kubilių- Buvau įsi
tikinęs. kad nuotaikos tarp bro-

ietas, bet apie paskutinę mano 
tetą nieko praeitą kartą neužsi
miniau. Vyresnioji mano tėvo 
sesuo Elzbieta Jokubonytė Pran- 
tkienė, o jauniausiojo mano te
ta vadinosi Nastazija Jokubony
tė. Ji' buvo ištekėjusi .už Speičio 
ir vadinosi Nastazija Jckubonėtė 
Speicienė.

Vyresnioji nia.no teta nute
kėjo Biržų apskritie, prie di
džiųjų girių pakraščio, c jau
niausioji pasirinko Rokiškį. Pa
ties Rokiškio ji 'nepasiekė, bet 
nutekėjo la’kryptimi. Kaimas bu
vo didelis, bet man neteko Vii- 
ga:liįj kaiiiiė tbūti. TaipH’eikalai 
susinėdavo, kad Į svečius išva
žiuodavo mano brolis ir motina. 
Jiedu kartais paimdaj.7o abi ma
no seseris, bet man daugiausia 
ekdavo būti namie. Kartais vie- 

aa sesuo išvažiuodavo su motina, 
bet manęs nepakildavo.

- Man būdavo, skaudu. Man at
rodė. jeg tai buvo pažeminimas. 
Jeigu jau važiuoja į svečius, tai 
galėtu ir mane paimti. Įvairu
mas visiems pageidautinas. Ūky
je ir sodyboje yra daug. įvairu
mo. la'kai ir gamta keičiasi, bet 
aunas berniukas nori Į svečius, 

Į miestelį, o mano motina vi- 
1 -uoniet pasirinkdavo brolį.

Kai važiuodavo, tai be pinigų 
nevažiuodavo. Ne, visuomet jų 

b’o r manęs nepa-ikei . Jaučiau, 
kad motina neturės geresnės1 
akies ant manęs, negu turėjo iki' 
šio meto.

Pats vienas nutariau važiuoti į 
Ameriką. Neturėjau artimų drau 
gų su kuriais būčiau galėjęs pa
sitarti. Nutaręs važiuoti tapau 
laimingas. Įsitikinau, jog tai bu
vo geriausias nutarimas. Aš ir 
šiandien tikiu, jog tai buvo ge
riausias mano gyvenimo nuta
rimas.

Išvažiavau, gali sakyti, be ka
peikos, bet ir šiandien matau, 
.<ad tai buve vienas svarbiausias 
ir geriausias mano nutarimų.

Buvau. įsitikinęs, kad esu 
nagingas. Man atrodė, kad nėra 
okio daik.o, kurio aš napadary- 
oiau Geriausias mano mokyto
jas buvo mano dėdė, motinos 
vyresnis brolis. Jis mokėjo pa
daryti bei kokį ūkiui reikalingą 
daiktą Ratai, rogės, balnas, pa
kinktai, namams stobas ar bet 
koks kitas dalykas. Aš pas ji 
dažnai nueidavau ir su juo pa
sikalbėdavau. “Žiūrėk, kaip aš 
dirbu, tai ir tu padarysi”, saky
davo jis man. Jis mane išmokė 
žiūrėtų kaip jis ir kiti dirbo. Jis 
pramoko skaityti ir aš pramo
kau. Jis skaitė vokiškai ir aš pra 
mokau Rygoje. Jis skaitė rusiš
kai ir aš ten kelies raides para
šiau. Jis turėjo įrankių ir aš pra 
mokau, kaip juos laikyti ir draž- 
ti. v>

Svarbiausia, jis man įkvėpė pa 
sitikėjimą savimi. Tai buvo di- 
ažiausia .r svarbiausia mano pa 
moka. Pradžią1 davė bemokslis 
mano 
buvo mano geriausias mokyto
jas.

‘ Labai svarbų vaidmenį suvai
dino -mano mokytojo šiltumas, 
noras padėti, pamėgimas, -meilė 
Jis niekad nepratarė-nė vieno že
minančio vaikėzo žodžio, jis nie
kad manęs neįžeidė, jis niekad 
man neapykantos neparodė. Aš 
ir šiandien jį prisimenu su di
džiausia pagarba, nes jis man 
padėjo gyvenimo pagrindus ir 
įkvėpė pasitikėjimo, kurs yra 
mano didžiausias turtas ne tik
tai kelionės pradžioje, bet visą 
gyvenimą.

Jonas Jakubonis 
((B- d.)

P. S. Jei kas pažinote mano pa 
minėtus asmenis, tai prašome pa- _ 
skambinti Chicagoje šiuo telefo-1 
nu — 434-2610. Būsiu dėkingas.!

dėdė, o vėliau gyvenimas

CaitE£R$,RHTN A. FVTVRT

U. S. Arihy’ and

— Aukso amžius — ne 
nuosavybė. Mūsų žemė 
žiau didžiavosi anais laikais. He- 
siodas, pirmas ji aprašęs, nėra 
išimtis pasaulinėre literatūroje. 
Aš rašiau. Rašė Simanas sau’O 
Būde. Rašė kiti tautosakininkai, 
tautotyrininkai. Dabar tau ro
dau. Ne praeitį gilią, ue senovę 
vos atspėjama, ne paminklus ar 
iškasenas, kalbančias į mus mū
sų protėvių vardu, ne. Radau, 
tau Aukso amžių netolimą, visai 
pasiekiamą jei ne ranka, pasie
kiamą mūsų atmintimi. Neilgas 
lai buvo amžius trumpas laiko 
tarpas, tačiau aš jį pavadinau 
auksiniu. Ne be reikalo — auk- 
>ini> r buvo! Dvidešimt du me
ti! Laimes ir džiaugsmo metai, 
1 ‘ ;ės ir kūrybos metai, mani- 

acijos, atgimimo, išpažinome

Telefonas — 652-1003

8929 SO h'ARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 604 5 S 

Tai. 598-9400

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 S0. HERMjTĄi.Ę AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

,RAL HOME

tėvas n; sūnus

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DU1UNED KOPLYČIOS

2533 W. 71 si Street
1410 So. 531 h Ave., Cicero

Telef. 476-2345TRYS MOOERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ali'I tfMOBUJAMS PASTATYTI

1424 South 5()th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tel: 652-5245
TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Lai<': ių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



Amv Allison

l.-kLin:nga.'- misas atnašauja i 
paniek->lą sako klebonas kuu. A. 
Zakarauskas. Gieda parapijos 
clicja-. d:r. A. Lrnar. Vargonais 
groja A. Eitulylė. Solistė — A. 
Giedraitienė.

10 vai pamaldos Liet. Even- 
geiiku Liuteronų Tėviškės par. 
bažnyčioje, kurias atlieka vysk. 
A. Trak is.

Panelė
Andrew ir Sharon Allison dūk 

tė, gyvenanti Chicagcje, 14801 
Wenthworth Ave sekmadienni, 
birželio 23 d., bus debiutante Pal
mer House didžioje salėje.

Panelė Amy mokėsi Marijonu 
aukštesnėje mokykloje ir ruo
šiasi mokytis kolegijoje, kad ga
lėtų įstotį į Meno institutą ir 
mokytis prekybinio meno. Ji 
1983 metais dalyvavo marijonų 
žingsniuojančiame orkestre ir ga
vo pažymėjimus. Mokykloje ji 
dėsto tikėjimo pamokas Blaki
niams. Be to jai patinka piešti ir 
groti.

ŪK. J MENGELE MlliC 
BRAZILIJOJE

SAO PAULO, Br. — Rolf
Mgneele, Dr Josef Mengele sū
nus i1’ Sabine Uackeir/os, jo sek
retorė, pareiškė spaudos atsto
vams, kad Dr. Jc<cph Mengcle, 
kurio taip smarkiai Izraelio va
dai tebeieško, mirė prieš 6 me
tus ir Sao Paulo kapinėse paiai-

Tuojati po pamaldų. 12 vab Uotas.
Kodėl jis nepaskelbė kai jo 

tvas mirė. Sūnus atsakė, kad jau 
' kelis karius buvo paskelbta, kad 
io tėvas miręs, tai nematė jokio 
reikalo dar kartą kartoti tą pa
čią žinią.

Vokietijoj gyvenantis sūnus t 
visa Dr. Mengele šeima tvirtina, 
kad Dr. Mengele gavo širdies 
priepuolį, pabuvo 3 savaitės li
goninėje, buvo nuvežtas į G lane 
namus, ten mirė ir Sao Paulo 
miesto kapinėse palaidotas. Kanc 
leris Kohl abejoja, kad jis būtų 
miręs, o Izraelis ir toliau jo ieš- j

parapijos salėje akademija. Kal
bės Mažosios Lietuvos veikėjas 
Martynas Gclžinis. Meninę dalį 
išpildys dainin’nkė - gitariste Jū
ratė Tautvilaitė ir deklamuos 
Agnė Kižienė.

Lietuvių visuomenė, spaudos 
atstovai ir organizacijos kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organiza
cijos vėliavų pakėlime ir pamal
dose dalyvauja su savo vėliavo
mis.

Chicagos Lietuvių Taryti

KADA DIEVAS MUS 
IŠGIRSTA

Pas
kū-

BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖ
MIMŲ MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tarybos 
baisiųjų birželio trėmimų minė
jimas, pirmininkaujant Matildai 
Marcinkus, Įvyks šia tvarka:

Sekmadienį, birželio 16 d., 
10:15 vai. vėliavų pakėlimas 
Marquette Parko liet, parapijos 
aikštėje.

10:30 vai. pamaldos Š. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje.

UO maldos Klausytojau! 
Tave gali ateiti kiekvienas 
nasM Ps. 65:2;

Maloniai kviečiame visus pasi
klausyti šios radijo programos 
apie maldą 8:45 vai. vakare, 
banga 1450 AM per ^Lietuvos 
Aidus*

Sekmadienį, 9 vai. ryto radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar
čais išgirsite 
Lietuviams”.

Malonėkite 
kalaukit? 10 
knygos. Chicago j e ir apylinkėse 
SI.—Tolimesnėse Amerikos vie
tovėse S2.—. Prisiusime. Mūsų 
adresas: 321, Ooak Lawn, IL., 
60454.

~ >
RUSAI TURI MODERNI

ZUOTI DIRBTUVES 1

Gerąją Naujieną

parašyti ir parei- 
Dievo Įsakymų

MASKVA, Rus. — Komunis-' 
tų partijos sekretorius Michail 
Gorbačiovas antradienį įsakė vi-t 
šiem? 
vėms 
vietų 
nevo 
saukusios, išklypusies ir negali, 
pagaminti Sovietų Sąjungos gy
ventojams bei kariuomenei rei-( 
kalingų produktu.

Paskelbti tokį įsakymą ne sun
kus dalykas, bet sumodernizuo
ti mašinas Sovietų Sąjungoj yra 
labai sunkus reikalas. Iš kur ru
sai gaus reikalingas naujas maši
nas ir, kaip senose dirbtuvėse

Sovietų Sąjungos dirbtu-Į 
sumodernizuoti visas sc-( 
dirbtuvių mašinas. Brež-: I paliktos mašinos yra su-j

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:7

American Travel Service Bureau
S7Z7 S. Western Ave^ Chicago, EI- 60843

Telef. 312 238->787
; W užpilant lėktuvų, traukinio. ksžk?-

(eruises), viešbučių ir autoniobiLę ntv>mavimo rezervacijas; Parduoda 
Mionin draudimu*; Or^anlzuojarie kelionės J Lietuvą ir kitus kLisžtur, 

Skarom* iškvietimus giminiu apsUaakymuj Amerikoj# ir teikiame tnfer 
macija^ visais teuoniu reikalais

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik lelxxa reserruoci netss. 
R inksto — pries 45 - SO dietuj<

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S, Paulina St j 
(Tewn of Laki) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
J l

. Naujienose galima gauti

■4 AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $100.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
į DR. ANTANO RUKŠOS 
i 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA *-* 117. tPersiuntiirni pridėti $1J ’ r'
1 čekjj " ' >

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

jie tas mašinas įrengs ir kaip 
išmokys darbininkus tas mašinas 
vartoti, vra kitas galvosūkis, ku
rį Goibnčiava’s turi išspręsti.

— Amerikos lėktuvą Libane 
pagrobė musuĮmonai. Jie reika
lauja, kad Izraelis paleistų visus 
musuknrnus iš kalėjimo.

— Europoje buvo pasklidęs 
gandas, kati prez. Reaganą iš
tiko širdies priepuolis, b?t j's 
atvyko į apskrito stalo kambarį 
ir priėmė 'užsieniečius.

— Texas valstijoje įvyko di
delė Rankiška konferencija, ku
rioj? atstovai negalėjo susi
tarti.

— Prez. Markos paskelbė, kad

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
§1.85

(įskaitant perlaidą ir ap- 
i draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
li ų.Persiumlimas 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. 

741 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947 ■ '
...... - . ............ . s ■ tsl

PASSBOOK 
SAVINGS...

H<h 
Interest Rate* 

Paid on

Intr-Mt Compounded
C*i, »nd Paid Quartorty

i E3 si

UAL ■ STATI PO< SALI 
ibiu*, U«rf —

RIAL M«TATi FOR RAJUI 
MmmU Ii mž — Partartmi

jam gali tekti paskelbti karo sto-| 
1 vū j^igu salose maištininkai pri
vers vesti kovas gatvėse.

—- Filipinų prezidentas yra pa- ; 
siruošęs skelbti karo stovį, kad 
pribaigtų maištavimai salose.

Miko Šileikio apsakymu knyjza 
“Liucija” jau atspausdinta, 

butonus pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
jradžios iki 11 Pasaulinio kare 
£2 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

y A SKOTO S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM1 
K ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEHMAIi. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

£212 W. Cermak Road Chicago, H

BUTŲ NUOMAVIMAS 
E NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT1 
T INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ■

T*L 847-7743

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. .

Didelis, grabai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus. t

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO Į 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis, .j r

Knyga su formomis gauna- j 
ma Naujienų administracijoje. ■ 
Knygos kaina — $3.95 (su per-| 
siuntimu). Į

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from §1 (U repair). 

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

-Ext. GH-6917 
for information, ’ -

ELEKTROS ĮRENGIMAI 1
PATAISYMAI 5

Turiu Chkages miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, fralh i 

tarinfuotai ir ssžinineaL » 
KLAUDIJUS PUMPUTI! =

4514 S. Ta Ima nAv*, ^ 
TaL 927-3559

DĖMESIO
62^80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobili© 
liability draudimas pensiniukarrs. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tek 523-8775 arbe 523-9191

į tuo jame ir esame apdraustų

į ARVYDAS KIELA
f .: 6557 S. Tęilman Avenue'

Chiecaa. IL 60629
^655 ar 737-171

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

' ©798S Dorsey Laboratories; Dtrisiun of / 
Sandoz. Inc,Lincoln, Nebraska 6850L

us for 
financin«-

' AT 0UI LOW UTE

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
MOUBSi Mon.Tue.Frl.>4 Thur. 1-8 >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomiu* gydy
tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A- GafuKsa — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, tied* 1905 
metų [vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* 11 

TuatrŪDinima —_________________________ _— 18.00

Dr. A. J. Gunaeu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliai? ------------------------

Minki tai* viršeliais, tik---------------------

Dr, A. J. Gowen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik-----

Gwfbn* taip pat užsakyti paMu, atsiuntė* čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II pernuntimo iilaMom*.

|3.M

I2.M

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
r Nuosavybės — kitur -

— Beverly Shores Indianoje,i 
išnuomuojamas didelis, gražus 
kambarys vasaros sezono metu.

i šaldytuvas ir virtuve^ Vieta,, ap-
supta <eg' 
ežero .T

HELP
Reikia

ds.Vienas blokas nu® 
■nąs=y1 -219-$£į^08d|

'ANTED MĄfeE-FĘMALF 
Dąrb&Junkįr rr XMrbiSnkiy

FULL OR PART
HIMMEL FURS 

2201" W. 95th S., CHICAGO 
Tel. 779-7000

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

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

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI
Parduodame naujausias meš

keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reels“, “live bait”. Leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.. -.
Savininkai broliai Matulevičiai 

Windy City Fishing Tackle 
7106 W. Archer

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

M. ŠIMKUS
Notary Public - 

INCOME TAX SERV1C1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745C

iškviefįnai, pildomi pilietybės pą-’

SSK'i W; 95th St . 
_£verg. Arrk, Hi. 
60642 - 424-5654 

&St Hrv Frt CmCy
**«e Cffiteas, KBBWput. Saefc

Advokatai 
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu*

h pagal susitarimu.
TeL 776-5162 .

f«4l West 63rd Street
ChicAg*, DL 6062*-

I U J U Ii.,.

ADVOKATU DRAUGU A
V; BYLAITIS

Darbo valandoc j 
Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 

le^tadieniais pagal suaitariiaą.
S. Kadzlt Ava. 

Chfc*oo, I1L 40629
TeL: 778-8000 '

$247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

Šeštadienis—Pirmadienis. Sat.— June 1547, 19f§




