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KNYGA APIE NERUSŲ TAUTAS SOVIETU SĄJUNGOJE
Praegerio leidykla New Yorke pernai išleido straipsnių rin

kinį Soviet Nationality Policies and Practices (Sovietinė tautybių 
politika ir praktika). - Rinkinio redaktorius, Jeremy R. Azrael, 
savo straipsnyje pranašauja, kad nerusų tautos ateityje dar la
biau pabrėš savo nacionalinį savitumą, kuris galės pasireikšti 
dar kovingesnėmis negu prieš tai formomis.

Nežiūrint to, Maskvą sugebė
sianti susitvarkyti su protesto 
išsiveržimais nerusų tautose, jei 
neiškils stambesnis karas, ar jei 
Maskvos padėties neapsunkins 
vidinė politinė degeneracija po 
ilgos ir aršios kovos už vąldžįą. 
Ir normaliomis sąlygomis,’ rašo 
Azrael, Maskvos veikimo laisvė 
suvaržyta -— kraštųtįiiės' prie-

kio kolūkio žemdirbiams, o ypač . 
mechanizatoriams, jau nusibodo 
laukti, kol būsime aprūpinti 1 
spec, drabužiais. Jau daugiau i 
kaip- treji metai mechanizato
riai negavę kombinezonų, taip 
pat didesnių ■ guminių batų... 
(D. Kulbokienė, kolūkio profsą
jungos komiteto pirm, ir kt.). i

J

The Lithuanian Daily News
Published by The lithuanian News Publishing Co.. loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
H Ay market 1-6100

••••••••••••••••a** 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

BAIGS PASITARIMUS STRATEGINIU ATOMO GINKLU SUTARČIAI

kredituotų Maskvą “Trečiajame 
pasaulyje”, kur ji nuduoda esan-. 
ti tarptautinės integracijos mbr 
dėlių ir priespaudą kenčiančių 
tautų nekomunistiniame pasau
lyje gynėja. '

PARTIJOS IR LĮAŲpiES DĮA-

SOVIETINĖ-SISTEMA — 
“VIETINIŲ -REVOLIU

CIONIERIŲ” KŪRINYS

1940-ais metais nebuvo Rau
donosios Armijos' agresijos — 
sovietinę sistemą į Pabaltįjį įve
dė “vietiniai - revoliucionieriai’'. 
Tai tvirtina pernai Maskvoje 
išleista liuksusinė knyga, Socia-

Prezidentas Carteris su žmona ketvirtadienį išskrido į Vieną, kad penktadienį 
galėtų susitikti su Brežnevui ir tartis dėl nebaigtos sutarties.

Partiją: “Tarybų šalies eko
nomika — tai sudėtingas, tarpu
savyje glaudžiai susijęs liaudies 
ūkio kompleksas... Tarybų Lie
tuva su broliškomis respubliko
mis sujungta daugybe strėlių, 
reiškiančių nenutrūkstamus dvi
šalius/įvairių liaudies .ūkio kro- 
yitnų srautus... Vien/Maskvą ir

,mūsų<respublikos užsakymų už 
šimtus/milijohų 'rublių;. Lai- 
mėjhnaičežihopiikos...’ srityje, 
nuolat kjfldnii .gerovė;.. Lietu
vos pramones bendrosios: pro- 
dūkci jos.apimtis dhlšar ■_ 51- kartą 
viršija 1940 metų lygį.. (P.
Griškevičiau^ Imygbs-Šbvietska- 
ja Litva, 1978, recenzi j a Komu
niste. Nr. 1978).

Liaudis: “Baigiasi metai, o 
dar nė kartą negavome nusi
pirkti už parduotą, pieną pri
klausančių kombinuotųjų paša
rų” (J. Sinkevičius, Kaišiadorių 
rajono, Jagelonių kolūkio kol
ūkietis, Valstiečiu Laikraštis, 
12/23/1978).

“Apie ūkiškus dalykus su 
žmonėmis išsikalbu. Dažnas nu
siskundžia, kad neturi į ką pie-- 
ną supilti... 10-12 litrų bidonė
lių dažnai nėra kur nusipirkti...” 
(P. Jurjonas, Šilutės miško pra
monės ūkio vairuotojas).

“Mažeikių rajono Sedos gy
venvietėje. . t, norėdami įsigyti 
guminės avalynės, be kurios ru
denį kaime prapultis... Turime 
sporto prekių parduotuvę, bet 
joje nerandame reikalingiausių 
atsarginių dalių dviračiui ar 
motoroleriui suremontuoti”. (K. 
Sedietis)

“Mums, Kapsuko rajono Ilgis**

'Lvtve^ .Laivii, il.Esionii..-Vossta- 
novlenjė spvtetskoį vlasti (So
cialistinės revoliucijos 1940 m. 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Sovietines valdžios atstatymas. 
Nauka, Maskvą, 1978, 5317. p.). 
I. I. Sifiju^Vądovaųj amą; redak
cinė. ’kdi^Įąį.ątlįko, savo /užda
vinį Yąu - i^^škpmis.. lazdelėmis 
— iš^4QrJ^^7j^^.dįngo;Rau- 
donoj^AŽdŠgaįA^Iastoti^rinki- 
mai, '.^ajmi^.lįUnof ąs,;/masinės 
depo^ącijos./į' </?/.-A.Ų-, ■ -

, /'..v;*. .
Balandžio -21^jtą, /'šeštadieni, 

lietūvia.i.'“savanoriškąi’’Udalyva- 
vo “komunistio^e"> t-aW’o j e 
(Tiesą,- ’4/17/19(79)!; 75^ procentai 
joje uždirbtų lėšų nukreipti į 
“pagalbos fondą broliškam Viet- I 
namui;’ nukentėjusiam /nuo bar
bariškos Kinijos agresijos”.-

- - (Elta)

4

— JAV prokuratūra, dalinai 
atgavusi . “liaudies maldyklos” 
išviliotus turtus, bandys nu
skriausti ems bent kiek atlyginti.

— Jim Jones, buvęs “liaudies 
maldyklos” vyriausias dvasiškis, 
apgavo daugelį Kalifornijos 
lengvatikių, patikėjusių jam sa
vo santaupas ir turtus.

TŪKSTANČIAI NIKARAGVOS (ŪKININKŲ VAŽIUOJA I SOSTI
- ATRODO, KAD ANASTASIO SOMOŽ^^AU YRA 

PASIRUOŠĘS BĖGTI Į UŽSIENIUS
MANAGUA, Nikaragva. — 

Susidaro įspūdis, kad Nikarag
vos diktatorius Anastasio Somo
za ketvirtadieni rengiasi išskris
ti iš sostinės ir atsisakyti prezi
dento pareigų. Paskutinių dienų 
karo veiksmai įtikino diktato-, 
rių, kad valstybėje taikos ne
bus, kol nebus grąžinta demo
kratinė santvarka į Nikaragvą; 
Nacionalinei gvardijai pavyko 
užimti Masajos centrą, bet pra
rado kelias strategines pozicijas 
pačioje sostinėje.

ŪKININKAI VAŽIUOJA
< Į SOSTINĘ

Nikaragvos ūkininkai, maty
dami, kad sostinės gyventoją! 
nepajėgia įvesti tvarkos, nutarė 
suvažiuoti į Managua. Tolimiau
siose Nikaragvos vietose organi
zavosi didžiausios ūkininkų gru
puotės, traukiančios į sostinę. 
Važiuoja 
mobiliais 
ūkininku 
Ūkininkai
dalgėmis ir peiliais. Ūkininkai 
yra pasiryžę atstatyti tvarką vi
same krašte. Jiems jau įgrisęs 
nuolatinis maištas, ardąs krašto 
gyvenimą. Ūkininkus paveikė 
žinia, kad Nikaragvos dvasiški- 
ja atsisakė remti diktatorių A. 
Somozą.

KARO VEIKSMAI 
APRIMO

sunkvežimiais, auto- 
ir arkliais. Vietomis 
ratus velka jaučiai, 
ginkluoti piautuvais,

Chomeini pataria 
rusams nesikišti

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Jimmy Carteris penk
tadienio rytą išskrenda į Vieną, 
kad galėtų susitikti su Sovietų 
Sąjungos aukščiasios tarybos 
pirmininku Leonidu Brežnevu t 
ir aptarti ne tik atomo sutarties, 
bet ir pasaulio taikos klausimus.

Kartu su prezidentu Carteriu 
|į Vieną išskrenda valstybės sek- 

į retorius Cyrus R. Vance ir visa 
‘ eilė Valstybės departamento bei 
strateginių atomo ginklų komi
sijos narių. Pagrindiniai atomo 
sutarties principai buvo aptarti 
prieš mėnesi, liko susitarti dėl 
smulkmenų. Manoma, kad pre
zidentui Carteridi pavyks nesu
sipratimus aptarti su Sovietų 
•Sąjungos aukšč. tarybos 
ninku Leonidu Brežnevu 
gero, išspręsti.

Prezidentui Carteriui 
tinka vykti į' sutarties pasira- 

' šymo ceremonijas, kaid sutar-

pirmi- 
ir. ko

Padės Kambodijos 
tremtiniams __

BANGKOKAS. Tailandas. — 
JAV, Prancūzijos ir Australijos 
atstovai sutiko teikti pagalbą 
1.500 Kambodijos tremtinių, pa
tekusių i Tailandą 
jokios globos.

Prieš mėnesį iš 
į Tailandą įsiveržė
tinių. Jų tarpe buvo didokas 
skaičius Kambodijos komunistų, 
kurie paskutiniu me+” valdė 
kraštą. Į Kambodiją įsiveržus 
Vietnamo divizijoms, vietomis 
Kambodijos komunistai prieši
nosi įsiveržėliams. Dabar komu
nistai pateko j Tanlandą, iš kur 
stengiasi patekti į Kiniją.

TEHERANAS, Iranas. — Mu- 
- la Chpr- eini, patyręs, kad Irano 

gyvertjjU dauguma jį skaito 
Maskvos agentu, vedančiu jos' ties tekstas nebaigtas. Jam ge- 
politiką ir klausan'-'” --įsų pa
tarėjų, labai pa'-Ųrt/hio. Jis sa
kosi esąs ira’ ietis, musulmonas.1

i Korano salininkas ir n tas 
f -į žmogus .
i

1 Kad mulos Chumeisi nepažįs- 
MASKVA. JAV ambasada Į tantieji iraniečiai patikėtu jo 

Maskvoje pranešė, kad ištremto; pareiškimais, pirmadienį jis pa- 
sovietų disidento Georgij Vins j tarė sovietų valdžiai nesikišti į 
šeimai vizos emigruoti jau iš-; Įrari0 reikalus. Jis tvirtina, kad 
duotos ir visa šeima \ inso j iraniečiai patys pajėgs sutvar-

> vidaus ir už- 
s:enio reikalus. Jis džiaugiasi

prašys Somozą. Jiems jau Įgriso 
nuolatinės kovos.

G. Vinso šeima galės 
emigruoti į JAV

motina, žmona, penki vaikai ir:kvtį visus Irano 
dukterėčia išvažiuoja į JAV.

Vins yra vienas iš tu penkių prisidėjęs prie šacho pritarėjų 
sovietų disidentų, kurie buvo Į nkvidavimo 
išvaduoti iš sovietinių kalėjimų i 
mainais už du JAV-se nuteistus 
kalėti sovietų šnipus.

Sovietai mainais tiek 
kinti, 
vežtis 
šunį.

kad leido Vinso 
ir St. Bernardo

Libijos Kadafi finansuoja 
j Pakistano atominę bombą 

paten- J
šeimai) CBS žinių agentūra patyrė, 
veislės • kad Pakistano stat _>mą atominę 

bombą finansuoja Libijos kieta-

nepa-

riau patinka visus klausimus iš 
anksto išsiaiškinti, o vėliau pa
tvirtinti ir pasirašyti, šį kartą 
jis sutiko vykti į Vieną, nes jam 
buvo pasakyta, kad pagrindi
niais sutarties klausimais vis
kas buvo aptarta ir susitarta. 
Liko tiktai antraeiliai klausi
amai, kuriuos turėjo išspręsti 
specialistai. Bet dabar juos teks 
spręsti prezidentui ir Brežnevui.

Aptaręs pagrindinius strategi
nių atomo ginklų klausimus, 
prezidentas Carteris nori palies
ti kelis tarptautinės taikos klau
simus. Prezidentas nori aptarti 
su Brežnevu Artimųjų Rytų 
taikos klausimą. Prezidentas iš
dėstys JAV tikslus Artimuose 
Rytuose ir pastangas siekti tai
kos. Prezidentas kvies sovietų 
valdovą padėti siekti šioje su

ieško bendros kalbos
I ,

su palestiniečiais

Aleksandrija. Egiptas. — 
Izraelio atstovai tariasi su egip
tiečiais, kaip jiems lengviau iš
spręsti labai sudėtingą palesti
niečiu klausima. Pirmiausia su 
palestiniečiais pradės vesti pa
sitarimus Egipto atstovai. Vė
liau su palestiniečiai tarsis Iz
raelio atstovai. Jeigu būtų rei
kalo. tai galėtų įsimaišyti ir 
JAV atstovas.

Izraelio premjeras pareiškė, 
kad Izraelis nenori atiduoti Jor
danijai kairiojo Jordano upės 
kranto, nes ten šimtmečius gy
veno žydai. Daugelis žydų pri
ėmė arabų tikėjimą, bet jie 
savotiškai interpretuoja kelias 
Biblijos vietas.

rankis pulk. Muammar Kadafi tyje taikos. Iki šio meto sovie- 
jir kad bombos išbandymas įvyks Mų politika nevisuomet buvo tai-

Kinija statys didžiausia I o c ,1 7 *- Ipo 2—5 metu. To ginklo konst-
pasauly atominę jėgainę įrukcija žymiai paspartino Pa

— Amerikos gabūs chemikai 
bando pagaminti sintetinį 
liną. Jeigu pavyktų pigiai 
gaminti, tai nereikėtų 
pas arabus.

gazo-

pirkti

Brežnevas penktadienį bus 
Vienoje pasirašyti strategi
nių atomo ginklų kontro

lės sutartį. -

KALENDORtLIS

Birželio 14: > Digna, Eteras, 
Alka, švendrė, Butrimas, Eivilis.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28.

, Oras giedresnis, šiltesnis, ,

Atrodo, kad karo veiksmai 
aprimo ne tik pačioje sostinėje, 

{bet ir kituose miesteliuose. Ne
pasirašyta jokia paliaubų sutar
tis karo veiksmams pristabdyti, 
bet Nacionalinė gvardija nesi
veržia į sukilėlių laikytas sritis, 
o sukilėliai neina į Nacionalinės 
gvardijos laikomas. Visa eilė 
vietovių, kurios buvo tuščios, 
pateko į sukilėlių rankas.

Jeigu prez. Somozą ketvirta
dienį neišvyktų iš Nikaragvos, 
tai ūkininkai padėtų Sukilėliams 
jį išprašyti. Pranešimai sako, 
kad į sostinę- suvažiuos virš pu
sės milijono ūkininkų. . 'Jiė i iš-

kos politika.
Niekam ne paslaptis, kad 

CHICAGO. _  Antradienį pa-!kistano mokslinmko mautas pla-j prezidentas Carteris aptars su
’ ‘ ‘ ‘ ‘ '■ (Brežnevu ir Tolimesnių Rytų

aukštai klasifikuo- klausimus. Prezidentas Carteris 
kuriuo paprastą vra gerai informuotas apie Įvy- 

i kius Irane, Pakistane ir kituose ‘I ’
aukštos rūšies medžiagą. Prane 1 kraštuose. Prezidentas Carteris 

savo laiške priminė Brežnevui, 
kad Sovietiį Sąjunga nesiųstų 
savo karo je^ų į Irano terito
riją. Jeigu ten koją įkeltų ru
sai, tai už valandos ten būtų 
iškelti Amerikos kariai.

Prezidentui Carteriui taip pat 
rūpi Pietų Azijos padėtis. JAV 
norėtų, kad Vietnamas, Laosas, 
Kambodija, Tailandas ir Kinija 
nesusipratimus spręstų taikiu 
būdo. Be to. lieka Indonezijos 
salos" ir vandenynai. Preziden
tas Carteris nenori, kad į minė
tus ktaštus būtų siunčiamos ka
riškos ekspedicijos ir neleidžia
ma patiems gyventojams pasi-

sirašytu susitarimu su Jungtinė-j nas kaip padarvti duiu centri- 
mis Valstybėmis, Kinija pradės j fuga. Tai vra ; 
statyti didžiausią pasaulyje ato- tas išradimas, 
minį akceleratorių ir tuo būdu. uraniuma galima paversti 
pereis į aukštos fizinės energi- t ’ " 
jos gadynę. Lygiagrečiu susita- Į Šime sakoma, kad Pakistano 
rimu, Kinija turės teises į visus mokslininkas tą planą gavo iš 
išradimus Kinijoje, padarytus , olandų firmos, kurioje jis dirbo, 
projektą vykdant. Jungtinės i Kiti bombai reikalingi kompo- 
Valstybės turės tas teises JAV-) nentai esą buvo pirkti viešoje 
bėse. Tuo susitarimu kiniečiai j rinkoje. ■__ _ w B •
naudosis Amerikos patyrimu 
kaip pastatyti 50 bilijono elekt
ros voltų aukštos energijos ak
celeratorių — ketvirtą tokį vi
same pasaulyje. Visa ta konst
rukcija bus požemiuose, netoli 
turistų mėgiamos.vietos — Min- 
gų kapinyno.

Chicagos universiteto profe
sorius Robert Wilson, JAV de
legacijos narys Pekine, sako,

CBS pranešime minima kaip 
per eilę metų Kadafi žūtbūt no
rėjęs gauti pirkti atominę bom
bą. pagaliau davė Pakistanui 
“blanck check” supirkti reika
lingus komponentus, nepaisant 
jų kainos.

kad ta mašina pastatys Kiniją į Jie paliko savo namus ir 
mokslo fronte. Visa tai teiks taupas.
Kinijai apsčiai technologijos. ‘ • ------------------

j — NY bankai sumažino
■—Iš Nikaragvos’ buvo išvežti kestį už paskolas iki U.5

61 amerikietis^ paskutiniu metu .nieriai už .trumpas paskolas mo- 
gyvstnę*'Managuos apylinkėse.' • kėdavo didesnius procentus.

— Somozos nacionalinė gvar
dija leido amerikiečiams biznie
riams išskristi iš Nikaragvos.

san-J rinkti tokios valdymo formos. 
J kuri geriausiai jiems patinka.
i Prezidentas- Carteris nėra 
priešingas prekybos su Sovietų 
Sąjunga, lengvatoms, bet leng
vatos bus galimos tiktai taikia
me pasaulyje. • Sovietų vadai

mo-
Biz-

Allen— Kalifornietis Bryan 
pasigamino lengvą, kojomis va
romą lėktuvą, kuriuo nuo Ang
lijos pasiekė Prancūziją 
Anglijos 
truko 2 
$200.000

per 
kanalą. Kelionė jam 

vai. 49 min. Laimėjo 
premiją.

— Senatorius Edward Kenne
dy kritikavo prez, Carterio pa
ruoštą valstybini planą sveika
tos apsaugai. t-''Qzidentas sako, 
kad r-". Kennedy kalba be pa- 
gr-do.

— Na jienose už doleri gali
ma gaut. “Lietuviškų liaudies 
dainelių ir Šokių gaidas“.

pasakoja, kad nori atstatyti 
krašto pramonę, bet kliudo Eu
ropos taikai, siunčia karo eks
pedicijas į buvusias portugalų 
kolonijas, Etiopiją ir kitas Pietų 
Afrikos sritis.

Rusai galėtų gauti : G y i os 
lengvatas, jeigu p; dar 
agresijos politikai h r; 
kos ^visame pasaulyje. Pviys 
sai turėtų taikyti tas pačias 
lerfgvatas: valstybėms.

:cktu' 
P ru-



Edouard Manet

“remiamas prie sienos”

Į mano laišką “Dirvoje” (ko- mas įjungti JAV L.B-nę į for 
vo 29), “Dėl A. Juodvalkio ri- tnalią laisvinimb veiklą buvo 
ginimų”, ktsiltepe S. Barzdukas “siųstas iŠ dangaus”. Gaila, kad 
“Drauge" (gegužės 15), kut ėsu toks nutarimas nebuvo padary- 

duoti tas gymiai anksčiau ir anksty- 
įrodymus “kur, kada ir koks vesnėths JAV LB krašto valdy- 

’ ■’ r ernes! boms teko vesti “partizaninę
! veiklą”."
i Ta partizaninė ir atvira 
L.B-nės veikla politikoje reiškė
si ir tebesireiškia ALTos veik
los dublikavimu, jos silpninimu 
ir nuolatiniu reikalavimu “tar 
tis", kol tas patš dr. Kriauče- 
tiūnas, patekęs į ALTą, ėmė 

I B-nei talkininkauti uždėti AL- I rI Tai “apinasrį” ir ją “pažaboti”

S-gos pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika iš Los Angeles nuvykęs 
Čikagon į s-gos seinuL kuriame 
buvo pirmininku pernoktas an
trai kadencijai, ten susirgo ir 
jam Si. Lucas ligoninėje (Mil
waukee, Wisconsin) padalyta

LB Atsakingas organas” 
veiksnių griovimo.

Pirmiausia, “Draugo” skaity-l 
tojams reikia priminti bent da
lį, kas mano laiške buvo para
šyta: “Atrodo, jąm (A. Juodval
kį) nesvarbu, kad L.B-nė nu
stojo jai būtino bendrumo joje 
įsigalėjus vienai' grupei. Jis taip 
t&t nemato, kad L.B-nė užsimo- 
■io “perorganizuoti" visą išeivi- - k - ų - X.. A• I A ai auiiiami jq
j*. veik!«; sugnaut, ..Rochesterio susita

rimais”. Buvo per daug vaikiška 
tikėtis, kad ALTos vadovybė 
nubalsuotų savo laidotuves ir 
tą “susitarimą” patvirtintų. Tu
rėtų būti taip pat aišku, kad 
AL/tos įprastų aukų grobstymas 
Vasario 16-os proga ir L.B-nės 
veržimasis į politinį lietuvių at
stovavimą yra neabejotinas ne 
Uk ALToš, bet ir VLIKo grio
vimas. Kaip atrodytų, jei ALTa 
Užsimanytų ruošti paraleles 
Dainų ir Šokių Šventes ar kai
šiotų aukų krepšius kartu su 
L.B-nės aukų rinkėjais -jų rink
liavose? Šiandieną JAV LB ta
riasi- turinti pakaitalą ALTai, 

Račiau VLIKo sunkumų metu, 
buvo nedviprasmiškai priminta, 
kad PLB-nė turinti nutarimą 
panašų- pakaitalą sudaryti ir 
VLIKui. Štai, kur veda bend
ruomeninės organizacijos supo- buvo vienintelis, visi, sune nuui

. -«•- «.4rv.%- -1- -t ^Az-iktinimas- to laiko iki šiol skaitėme L.B-nes] 
vadovų ar jų; “advokatų” pa'si-j 
sakynįiis, iki įgrisimo girdėjome- 
apie “veiksnių konsolidacijos” 
reikalingumą, buolarinius pasi; 
sakomus prieš .grupes bei parti-, 
jas, prieš ALTą it net pp^
VT.TKą Pasisakymūs ir žodžius^ LB "linija ir po rinkimų liks ta 
sekė veiksmai. ’Štai ką rašė 'pati, kol gyvenimas ją pakeis ir , 
IŠ. i£hėš pareigūnė . .p. Zerr|nukreips į -lietuvybės išlaikymą, .j — Vokiečių policija suėmė 
‘TJraūgė" jkbvo 27): “Esu nuo-. kad mokyklų Jietuviukai neuž- -į buvusi Amerikos kaxj^pardavi- 
^.ęnės, kad 'JAV; LB - ta^^Sš.iąmfų- ūsų R.-Kalantai paišymu”nėjanti narkQtiku.s_Ji&-^en ver- 
1971 metais padarytas hūtari-|ar pan. dalykais. ■■ tesi šia prekyba.

seniai veikiančias, pagrindines 
šio krašto organizacijas — ALTą 
ir BALFą, — tuo sukeldama 
nesibaigiančius vaidus. Juk, dėl 
tos .pačios grupės Užmačių ir 
VLIKas tris mėnesius išlaikytas 
be vadovybės”..

S. Barzdukas vengia kalbėti, 
apie “vėiklds perorganižavimą”; 
atrodo, jam labiau įstrigo mano 
paminėjimas apie veiksnių grio
vimą. Mano išmanymu, esmė 
yra ta pati: “perorganizuojant” 
ir padarant BALFą ir ALTą 
L.B-hės sekeijbrms, kaip dr. L.’ 
Kriaučeliūnas pasisakė pasikal
bėjime su J. Janulaičiu “Drau
ge” prieš 7-ošios L Briėš Tary
bos rinkimus,, būtų ne kas kita, 
kaip tų organizacijų - sugrio
vimai. .

Dr. Kriaučėliūno balsas ne
buvo vienintelis. Visi, kurie riuo

* ■ ■ i - »- A * . - ' >

...Parinktieji kandidatai į 9-ąją 
LB Tarybą spaudoje kaip vie
nas pasisakė už LB politikavimą 
ir ALTos aukų grobstymą. Net 
dėl “kvapo”- neišstatytas kitaip 
galvojantis kandidatas, taigi,

Žuvų natiurmortas” (tapyba)

Pats St. Barzdukas netiesio- VL. 
giai pripažįsta (“Draugas”, ge
gužės 10), kad buvo vedama at- i 
kakli, planinga kampanija su- j 
daryti “teigiamą viešąją opini
ją” veiksnių “konsolidacijai” ir 
L.B-nės-ALTos “unijai”. Tačiau, 
pamatęs, kad “unijos klausimas 
šiuo tarpu visiškai neturi nors 
šiek tiek parengtos bei išpuren
tos dirvos”, taria: “Galva sienos 
nepramuši, tad ir nereikia”.

Po šių priminimų, tikiuos, 
p. Barzdukas nebegalės jaustis 
mano “klaidinamas ir net mul
kinamas”.
Čikaga, 1979.V.18.

— Irano diktatorius Chomeini 
pasakė arabams, kad jis nė- 
kre:ps dėmesio į nustatytas naf
tos kainas ir už statinę naftos 1 
ims $21.31. Vakar paskelbė, kad 
ims tik $20. Šiandien jis jau ima 
$1.31 daugiau.

BAKŪNAS

įstaigos perėmė savo žinion įvy
kio tyrimu ii- testamento vykdy- 
įtoo tikrumą. Pasirodo kad velio
nis, buvęs teisininkas, testa- 
inentą paliko tvarkingą ir visas 
jo turtas paskirstytas lietuviams 
ir Hėtiiviškiems reikalams. Bir- .
želio 7 d. lietuvių bažnyčioje širdies operacija (open beart 
buvo htlaikytbs mišios, kuriose surgery), po kurios jis sparčiai 
dalyvavo labai daug žmonių, iš sveiksta. Kdl pasveiks lauti- 
kur ilgai automobilių vilkstinei nės S-gos pirmininko pareigas 
lydint — karstas nuvežtas į laikinai eina pirmasis vice-pir- 
Glendale Forest Lown kapines, mininkas Br. Dūda.
Prie kapo atsisveikinimo kalbas 
pasakė: Lietuvos Laisvės Kovo- Angeles 
tojų vardu — Vyt. Aleksandriū- grįžti į namus ir visūbhieriiries 
nas, Teisininkų vardu — J. Ku- pareigas, 
tra, Radijo valandėlės ir Tauti
nės S-gos vardu' — VI. Gilys, 
Tautinių Namų vardu — Br 
Dūda, Neo-Lithuahų vardu —

Linkėjimai A. MažeikaHš Los
— greitai sveikti ir

Lietuvis kardinolas 
“in pectore' ?

Prieš popiežiui Jonui Pauliui
Ed. Balceris, šaulių vardu — K. [H išvykstant Lenkijon, kai ku- 
Karuža. ' riuOse didžiuosiuose Amerikos

Gaila, kad tokio tauraus lie
tuvio ilgas bėglio (tremtinio) 
kelias baigėsi taip nelaimingai

laikraščiuose pasirodė gana 
džiuginančių (lietuvį) užuomi
nų. Taip pavz. milijoninio tira-

ir steiga, bes vėlioiiis galėjo į08 8eSu"
j dar daug metų ilsėtis savoje žės 27 d. laidoje įsidėjo AP pra- 
i senatvės pastogėje — saulėtos ^ešimą iš Vatikano, kad popie-

žės 27’ d. laidoje įsidėjo AP pra-

žiaus į kardinolus pakeltų 15 
vyskupų tarpe yra vienas ne
skelbiamas — laikomas “in pėc- 
tore” — Popiežiaus širdyje įr 
kad tik Popiežius nustatys kaip 
ir kada tą širdyje' (paslapčio
mis) laikomą naujo kardinolo 
pavardę paskelbti. . Tame pat 
AP pranešime sakoma, kad Va
tikano sluoksniuose spekuliuo
jama, kad tas “paslaptįpgasiš” 
kardinolas gal būsiąs liėlūvis, iš 
Vilniaus, Lietuvos sostinės, vy
skupas Julijonas Steponavičius. 
Tokį, esą, to pranešimo autorius 
susidaręs įspūdį pagal/ lietuvių 
exilu šaltinius. Tame, pat lai- 
kraštyjfe taip pat pastebėta, net 
vedamajame (5. 3L 79), kad 
Vatikanas esąs susirūpinęs pa- 
gerinti .bažnyupioš1 pozicijas ir 
kitur Rytų EMropojė —- v-p^tin- 
gai Čekoslovakijoje irt Lietuvo
je I L. f

Taip pat .ryšium su Popie 
žiaus kelione Lenkijon — Lietu
vos vardas buvo paminėtas’ ir 
yi&iojė Lūgiindrnių • Amerikos

| Kalifornijos palmių pavėsyje — 
I ąpsiiptžš labki jį mėgusių kai- 

iriiynų ir draugų, bei išviso jį pa
žinojusių didelio rato. Bfet jei 
toks buvo jo pasirinktas kelio 
galas šidje žemėje — ilsėkis ra
mybėje, mielas Henrikai.

Protestas prieš sovietinį 
įžūlumą

1 ■- į-- - -

Ryšium su Sovietų Rusijos 
paskelbtu nauju įstatymu, įsi-, 
galiojančiu nuo š.m, liepos mėn. 
1 d., pagal kurį netik Lietuvoje 
ir kituose Sovietų okupuotuose 
kraštuose gimę (dabar kaip 

J emigrantai gyveną Amerikoje ar 
i kituose kraštuose) bet ir jų vai
kai (nežiūrint kokiame krašte 
būtų ^gimę)- skaitomi Sovietų 
Rusijos piliečiais — kilo čia, kai 

. kuriuose, kol kas privačiuose 
sCvabioras 
lyvavo pogrindžio veikloje, bu
vo vokiečių suimtas, kalintas 
La tvij oj e, išvežta s... S tutthofo.

PRIEŠ 15 METŲ MIRĖ STASYS VAINORAS

I, labiau, kad -tas Lietuvos 
gyvenimas buvo tikrai vargin
gas ir dėmesio vertas pirmoje 
eilėje ... St. Vainoras tuo labai) 
sielojosi, daug apie tai rašė 
spaudoje. Jau 1938 m. St. Vai
norui išvykus man teko perim
ti “Jūros” redagavimą, nes, mat,< 
nuo pirmojo 1935 m. rugpiūčio- 

j mėn. nr. buvau redakcijos na
iviu — St. Vainoro artimiausiu 
bendradarbiu. Nežiūrint kai ku
rių jo asmeniškų ydų — jūri- 
hėje žurnalistikoje Št. Vainorui

- Lietuvoje lygių nebuvo.
Lietuvos Okupacijos metais.

žveju

Stasys Vainoras
. Birželio mėri. 29'd. (1964 m.)ikacetan’/š kuriopaLeko’. Švedi- 
čikagdjė,’iiiifė' “KžlijiSSų’’’ įjiiri 18 teil Amerikon kur 
mojo puslapio 'ilgametis redak- 

’ torius — “bonavfidė” žurnalis
tas Stasys VAINORAS/ Šiuo-'me-_... . -
tu mano prisiminimai apie Sta- gyveno žemėje
sį Vainorą grįžta net į nepriklau
somą Lietuvą ir .ypatingai laiko
tarpį — prasidėjusį 1935 me
tais Klaipėdoje, kai, .jis ėtiiėsi 
iniciatyvos (žurnalistinės) Stei
gti pirmąjį Lietuvos jūrinės] Ilgo kelio staigus galas . . 
minties žurnalą "Jūra”; kurioj Gegužės 19 d. Lds Angeles la- 

. steigimui, administraciniu po-jbai tragiškomis ąplinkybėiriis 
žiūriu (taigi — -pinigais) netikįmirė (nusišovė) taurūs lifelūvis 
pritarė bet ir skatino vos. besi- Henrikas KMITAS, 72 ūlbliji 
suorganizavusi Lietuvos Jūri- anižiaus, nepriklaūšotoojė Lie-( 
ninku Sąjunga, -kanos • dėlioti-;tuvpje„buvęs teisininkas. Su vi
nių “Jūros” pastatyųhui “4nt jkę-lsa WJu, nuo bolsevikinm tva-’

‘ nuo pat pirkiojo, nr. (1935, no, bang A — per Vokietiją (pa
rų. rgpiūčio mėn.) „ buvo iųbto '" ’ - . -r._
kapitonas Stasys DAGYS (da
bar gyvfenantiš ^įkągbjej. Tub 
1‘aikd Št. Vairioms, kSdp dkbfid- 
tiiiš’fSs, ėj’^ adkšraosius bibkš- 
lus Kauno Universitete, jau Ku-

rengti pro'testo demonstracijas 
prie Sopėtų Rusijos geiiėralinio 
konsulato (kuris čia skaitomas 
rusų šnipų centru Kalifornijoje) 
(San' ĖHbčisko' miėšfe — pro
testuojant prie^^' cdkį šbvifetų'yy laidoje, kur buvo paš- 
įžiiluiųą = eniigi-antų persekioji- 
iho tikslia. Taip pat keliamas 
klkhsihias, kad reikėtų demonš- 
triidti ir prib NktUralizacijoš ir

iėš, reikūlktijmit, kad Štkte 15e- 
partmėbt'as padarytų visai ne- 
dv^fūšhiišką pa’rėiškihią (ry- 
šiūhi su iiiihmiū riišų įstatymu) 
tokių Amerikos piliečiu (iikūjų 
imi^f'aiitų iš šovrėtiį bkuptlotų 
kraštų) teisine pilifetyt^ ir jų 
saugumo padėtimi — jei sovie
tai Hi'ėgintų kdm nors ttokiij 
“dvigtiboš pihėtybės” ksifiehų) 
ddĄ-ti tfdkdybių ntii-ykūs šdvb 
kiHūėš kfdštkh paV., Lret^Švoii.

Reikėtų, man atrodo, kad šiuo 
reikalu labai skbbiai pasisakyt^ 
mūsų vadovaujantieji veiksniai: 
^tL-IKas, ALTa ir kt. nevengiant 
asmeniško kontakto su State 
Departmental.

' < • * w J • . '»• . X'XUIVIJ

Amerikos Lietuvių Tautini bą jūroje

tebėta, kad esą labai daug lietu
vių. vyksią Lenkijon (Popiežiaus 
viešnagės inetu), kad pasauliui 
parodyti Lietuvos katalikų baž
nyčios gyvastingumą. Bet 1 ; . 
kai Popiežiaus Lenkijon nuvyko 
—• nei apie lietuvius, nei iųiie 
Lietu vą, nei jd kalbose nei spau
doje — nei žodžio. Mažių ma
žiausia kibk aš galėjau sekli 
‘(TV ir špšudoje). "Gal būt; kad

■ tesi šia prekyba.

neprikladsoinojė Ul e J

Mariiii some cm I’ca’Go Motor clob’ttpš oft

tXPRESSMWDtOWG

— Meksikoš ilartk'Oje tebesi- 
veržia b'afta g riulattžt.o vamz
džio. Audra if vėjės trukdb dbr-

DON'T CUT IN BETWEEN GARS 
JHAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

žinojau ji Wioj'e
stovykloje — lageūyjfe) žfskiū- 
rė Austršlijojė, ktir ištĮyVehęs

— Itališkoji aūtorhobilių sta
tybos bendrovė Fiat šiftiko pa
imti ispanišką ėūtomdbiliiį ga
mybos bendrovę, kufi nepajė- 

,'gia išsiversti.

1964 m. birželio 29 d. mirė Či
kagoje.

St. Vainoras, kaip ir aš — įny-

bus * paskelbtas birželio 30 cL 
kardinolų uždarame suvažiavi
me Vatikahe. Turėkime viitibs, 
kad jis bus ’lietuvis .. t

jų”

prisilaikant anglų poeto Her-] - ir
bert patarimo: “mylėk jūrą  JJAūge- 
gyvenk žemėje”. Gaila tik, kad 
$t. Vainoras nebuvo palaidotas 
jūroje kurią taip labai mylėjo.

£

Ydb chn būy »hlrė8 i 
4*.

NAUJIENOS, CHICAOO i* H-U Tfiuręday, June 14, 19J9 *t;

•t bank m jot vubi^ct to oUm

Bonn nave been helping, fo make 
XV5' dream* come true for yeafs.

No*r, Bonds matUr^ In lefes than

Amerikon ir čia LdŠ Ahgbfes 
mirė. Buvč labli švbthiiuš fr š'u- 
gyx:enaiho (visiSlnš fcrifthtifto) 
būdo, ramūs ir didelis tdfebSii- 
tas kitaip gžlvojhhčialii. PH- 
kt&use T&utinei S-gai, Nbd — 

.. ....... , pėdos]lithūanų kbrp.; Tautinių N&hų 
By1!: .51-būvo^b-Va fkoąv), rėmė tumit M-‘ 

sai Visdkį patriotiškai Ifettršnš- 
ką rfeikalą, kartais fr Jabal Ode
lėmis sumomis. Pžvž. kaip vd- 
nietis pernai užmokėjo bet pen
kių Los Angeles lietuviškosios 
Tadijo valandėlės programų iš
laidas, užprašydamas, kad kiek
vienoje tų t>pQgramų kas nors 
būtų pasakoma apie Vilnių ir 
kraštą.

TJaMbttfVės vėlavo hiip ilghi

our pąrti-

Brinra you know ft, yobf Amėnč*A ' 
will ba a reality.

lake stock in America-
N'A’to’ Botjufc ikšttiits ift ffijua ndx yaKW,

Lietuvos Špa'udbjfe. Aš’ biivau 
apėinęs jūrinį; ^yveriimą kaip 
reporteris, svarbiausiai, lietuviš

’ laniiiinkystL KlĄjėdd *

sakyčiau, jūriiai| pubEčist|š —- 
apėmus jūrinę Į&lyihifjky^tę ir 
preky’bą. net tarptauhniu. speu-'
dos iiihstu išviso. Jis taįp pat

/gėi-ai žinojo Lie(ūvos žvejų pro
blemas. jo gysldse šrūyen’o ne
lik sūrus krau^dg, bet .dalinai 
jame turbūt buvd BėfČjbs jū-

J rines druskos ir- SVeAtosibs žvė- 
į jų prakaito. Jis' tnSi?.būyo $-

męš Lietuvos i>ajuryje iT^ah-
gftje) >r žvejų gyvenimas }rtlvo dėlto, kad po tokios trakos 

- jhrti arėkiūsiai prie^rdfcšg juo Ūfirtics (s^Eu^j-bė)
a -------------9 _

■■ ' 111 . ..... > i>- -----"1.

. Forydur headache Įjėt 
extra stfėngth and safety, tod

Antein* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
uiar headacjl^ tablet. Apd more pain reliever than .any 
Anaan combindfc that strength regular strength headache 

l!h.safe^r‘. .. ' ublet. Gives you safety you
Like all. leading headache WpWt With extra strength you 

tablets, Aaacai aram -with a Waot. Read and folio* tabtf



PIKNIKAI
ir nežiūrint, jog

foR 4Kl

w

ciu mažina
J. Klauseikis

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
RETAS KNYGAS

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Aveeue)

$10.90

Minkšti viršeliai $10.00

$10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniką
Pridėti dolerį pašto išlaidom®.Rėmėjams bus paskirstytos gausios; vertingos dovanos

ENERGY 
WISE .

įčOPLH WHoJg 
-crop o# $£1 
Houy Rugsw 
VJtTH SHOčSjįl 

wes^D/įčgj
ANO 

exscureci^rj 
IM n"® 
cfNTuey /|/. 
euftpiaf Žf/Z

įjmtt us* of dlsweshar 
to once a day, after the 
waning meti, and cut 
excessive uaa of water 
and olectrictty. "iA

Doni ba a Boca Loteri

Metrikienė ir V. Dūda 
programos atlikėjai 

pirmininko kalbos buvo
Solo dainavo Vylė
jam pianinu pritarė

Sįiggį^įss^s
siSSiss&i

retų 
čiams.
"nesiima žemės gręžimo
naftai gauti.

keičiasi ir jo darė kelios populiarios piknikų 
ietos Chicago j e. Garsusis Bučo

vi es ti tani vakarui buvo atskri- 
Solistas V.

dvi Onos Mr 
trikienės koin-pozicijas iš muzi
kinio Galindos kūrinio ir dar ke- 

kitų dainų bei svetimtaučių

gut/gg-seuP11.

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DE 60608

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

tXXTTH MMERJCAN opossums 
HAVE TAILS 3T/A/£~S j 
THE LENGTH OF THEIR'

BODIES W

e Di-GeL 
The Anti-Gas Antacid

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

— Meksikos specialistai pata- 
rrė prezidentui samdyti ameri
kiečius naftai pasiekti žemės gi
lumoje ir sutikti naftą pardavi- 
:riėti amerikiečiams.

Ir taip ūždavo iki saulėlydžio, 
žiniomis apie Trakų q rytojaus dieną dalindavos 

įspūdžiais — gerais ar blogais. 
___________ ____ a naujienų.

O dabar, kaip tame A. Bara
nausko eilėraštyje: “Visa pra
puolė, tik ant lauko pliko, kelios 
pušelės apykreivės liko”. Gal
būt, priežastis yra ta, kad užsi-

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai---------------------- --- $15.00

(ZSSžj)

Los Angeles jauni
mo ansamblio “Spindulio” bir
želio 24 d. dainų ir šokių festi
valį, kurs bus Hollywood Pal
ladium; liepos 4—8 dienomis 
latviai San Francisco mieste 
rengia dainų,: šokių, muzikos 
festivalį ir spaudos parodą, jų 
kvotimai su plačiu programos 
aprašymu lietuvių baliuje pada
linti.

Iš spaudos aišku, kad dabar 
daug lietuvių pensininkų iš vi-

Dėl šių ir kitų priežasčių klu- 
bai ir draugijos pradėjo geguži: 
nes — Jonines ruošti salėse bei* 
saliukėse. Visi lietuviai gerai’ 
žino, kad tai ne tikra gegužinė,* 
kad tai tik iš būtinybės, bet at-, 
gal grįžti į praėjusius laikus- 
nebeįmanoma. h

Atrodo, kad piknikavimo vie
ni krizę sumažino Naujienos. 
Jos rado piknikavimui gražų so
dą, su gerais įrengimais ir di
dele aikšte automobiliams pasi
statyti. Miesto autobusais taip 
pat labai patogus privažiavimas. 
Atvažiuokite visi. Būsiu ir aš.

Viktoras Galeckas

ja apsigyventi7 Floridoje, ma
žiau beatvyksta į Kaliforniją. 
Tačiau gyvenimas įvairus, įvai
rūs reikalai ir sprendimui. San 
Francisco Liet. Bendruomenės

2759 W. 71st St, Chicago, UL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

dvidešimt metų jis Čikagoje gy-teatro scenoje, o spalio .mėnesi 
veno.

Jūratė Nausėdaitė muzikos 
. teatro scenoje

Nuo gegužės vidurio iki bir- 
vydis, Aleksandras Alutis ir Pe-iželio 9 d. Mickey Rooney ir Ann 
tras Indreika, sakyčiau, Kalifor-Į 
nijos naujakuriai, neperseniau
siai iš Illinojaus čia persikraus
tė. Baliuje buvo ir U. Gustai tie- 
nė, buvusio Lietuvos aviacijos 
viršininko gen. Gustaičio žmo
na. Ji iš Čikagos persikėlė į 
San Franciscd miestą pas savo: 
dukteris. Rasa Gustaitytė yrat 
žymi amerikiečių spaudos žur
nalistė.

Meksikos prezidentas no- j 
pavesti darbą meksikie- į 

, bet nė vienas inžinierius 
darbo

vadii vi 
vakarienė, 

pašnekesiai.
buvd apstu literatūros

A 1^0 A ROOM, UP

Hm mi f&oF OUT

Miller viename .San Francisco 
teatre vaidino muzikinėje, links
mos nuotaikos programoje, at- 
gaivlndimi senoviškąją “bur- 
tesųįie/’, .Be - šių- žvaigždžių sce- 
mdje yra 14 puošnių merginų šo
kėjų, dainininkių, be to — šu
niukai! ir treniruoti balandžiai.

Gegužės 26 d. nuniei-yje Oak
land Tribūne nemažai vietos 
paskyrė savo reporterio pasikal
bėjimui ■'Sii. Ann Jillian, įdėta 
ir jos fotografija. Ann Jillian — 
tai Jūratė Nausėdaitė, tačiau iš 
Oakland Tribune straipsnio ne- dienų, kai dabartis karamų skai- 
atpažinsi, jei nežinosi to slapy
vardžio, jog 'tai,lietuvaitė. Duo
dama trumpos---biografinės ži
nios. Esanti gimusi Cambridge, 
Mass., augusi Los Angeles. Vai
dybos profesinę karijierą pradė
jusi Walt Disney filme “Babies 
in Toylahd”.

“Sugar Babies” — taip pava
dinta Rooney ir Miller atkurto
jo vodevilio teatro programa, 
kurioje ir Nausėdaitė vaidina. 
Pokalbyjd.su reporteriu ji sakė, 
jog vulgarizmo jos repertuare 
nesą. Ji dainuoja7-ir: treniruoti 
balandžiai atskrenda'! sceną, nu
tupia ant .jos galvos ir ant pe
čių. .7^--' ' -’C'®'? •■■■

Paskutinėse įSari:Francisco 
laJikrasčių-Ą reklamose rašoma, 
jog J-Sugar Babiės” nuo birže
lio 13 d. bus Angeles-Pantages

duotas ir namais apstatytas, 
prie Tautiniu Kap’nių — vietoj 
pikniku aikštės — Įrengtos ark
lidės. Nors dar yra keletas pik- 
iiiku virtu su visa;s įrengimais, 
tač'au jau seniai nenaudojamos 
ir baigia supūti be priežiūros.

Netoli už buvusio Bučo darže 
yra gražus parkas su visais įren- 
g-’mais. Jis priklauso “pažangie
čiams”, kurie jau beveik visi 
iškeliavo amžinybėn, ir ten ne
bėra kam piknikus beruošti. Ten 
pat yra ir Spaičio daržas, kurio 
šeimininkai irgi išmirę.

Dar yra buvusi seniau graži 
v;eta, įrengta netoli šv. šeimos 
v’los. be ten. sako, direktorius' 
kunigas neduoda leidimo pikni
kams ruošti. Mat, kai kurie pa-' 
jėgesni seneliai kartais galėtų 
susigundyti nueiti to viso pasi
žiūrėti. o kitas gal ir kokią bon- 
kelę alaus išgerti ir tuo pačiu 
padaryti gyvenimo gale “mirti
na nuodėme”.

Keičiasi pasaulis
plunksnos. O dar, rodos, taip ne 
seniai laukdavom tų gegužinių'daržas išdalintas sklypais, išpar 
— susitardavom su giminėmis ir 
pažįstamais ten susitikti, va
žiuodavom į tą pažmonį kaip į 
kok'us atlaidus kas savo maši
nomis. kas autobusais, visais ke
liais traukdavom, tarsi piligri
mai Į Šiluvą. Moterys pasirū
pindavo užkanda, o vyrai atsi
gėrimu: atsiveždavo pilnas šal
dymo dėžės ir apguldavo jas visi 
prie pasitaikiusių stalų. Kiti net

i atsiveždavo savo stalus. Visi 
ūžė. linksrrrnosi. dainas traukė. 
O kas maisto neturėdavo, tai 
gale daržo veikė virtuvė, iš kur 

t sklmdąs kvapas kuteno nosį, 
j todėl veik visi neiškęsdami ką 
nors paragaudavo.

Prie baro, kaip musių prie 
į medaus, vienas kitą vaišino, še
rnai bes'matę draugai ir pažįs
tami gėrė į sveikatą. Orkestras 
į-rėžė polkas, valsus ir tvistus — 
šoko seni ir jauni. Veikė loteri- l . . . . . .v. ...■ jos, visi norėjo išbandyti savo 
laimę. Kartais pasikviesdavo ir 
kokią šokėjų grupę, kurios da
lyviai, pasipuošę tautiniais dra

bužiais, natūraliai žalioj pievoj 
’isušokdavo keletą tautinių šokių, 

o publika aplinkui jiems ploda
vo, ir džiaugėsi, kad jaunimas 
taip mikliai sutartinai šoka, 
kaip toj dainoj: jauni šoka, že-

Oak- mė dreba, o apie senus nesaky-

Nęw Yorke.
Dar apie karaimus

Prieš kurį laiką amerikoniš
koje spaudoje buvo kelių žurna
listų rašiniai apie Trakų karai
mus. Vienoje korespondencijoje 
minėjau, ką apie juos rašė Iajs 
Angeles Times.

.'Birželio 3 dieną;
land Tribune perspausdino iš s’u, nes ^ai liestų ir mane. 
Christian Science Monitor strai-l 
.psnį 
karaimus. Straipsnis pavadintas
‘.‘Tiniest Russ minority dwind- Sužinodavom visokių 
lė”. Yra Pabaltijo žemėlapis,!
Lietuva su Vilniaus ir Trakų' 
miestais. Plačiai rašoma apie 
viduramžių Lietuvą ir karaimų 
gyvenimą nuo anų laikų iki šių

San Jose mieste gyvenę Aldo
na ir Alvydas Kudirkos su tri
mis vaikais šį pavasarį Sišvyko 
apsigyventi Los Angeles apylin
kėje. San Francisco mieste gy
venęs inžinierius Izidorius Bart- 

durio ar rytų Amerikos kėliau- kus kovo 19 d. mirė. Gal prieš

PAVASARINIS LIETUVIŲ PASIŽMONĖJIMAS
Birželio 2 dienos savaitgalis mo laikotarpyje 

Los Angeles lietuviams buvo dešimtimis mylių kai kam rei- 
turtiilgas suėjimais bei kultu- kėjo keliauti į balių, betgi pub- 
rinėinis pramogomis. Gimnazi-j likos susirinko nemažai. Kai kas 
jų baigusiųjų pagerbimas, šeš-inet iš Kalifornijos sostinės, Sa- 
tadieninės mokyklos 30 melų eramento miesto buvo atvykę, 
sukaktuvės, opera r La Bohenie, iki San Mateo pravažiuodami 
kurioje be svetimtaučių daina- apie 100 mylių:
vo solistė Birutė- Dabšienė ir Re- Baliaus pradžioje, publiką 
gina Kungienė. Muzikoš ansani- sveikindamas, bendruc'menės 
blyje buvo pianistė Raimonda valdybos pirm. R. Tci-vy’dis.pa- 
Apeikytė, operos režisierius Al- šakojo, kas valdybos nuveikta, 
gimantas Žemaitaitis. Tačiau kas planuojama. leidžiamas ži- 
man nė vienoje šių sueigų nete- nių biuletenis, buvo žiemą lie
ko pabuvoti, nes gegužės pabai- tuviška mokyklėlė, planuoja su
ges ir birželio pradžios savaitė- rengti gegužinę, etc.
se svečiavausi San Francisco 
apylinkėse. ,

Deja, ir čia tik spėti vos ga
lima iš vienos iškilmės į kitą 
pramogą. Birželio 1 d. anūkės koncertas. 
Dainos Junior High baigimo su- nis Dūda 
eiga, birželio 2 d. L.B. San Fran-^ Ona Matrikienė. Abu jie pal 
cisco apylinkės pavasarinis ba 
liūs San Mateo mieste, čekų sa-' dę iš Los Angeles 
kalų salėje. Keletą valandų pa-^Dūda padainavo 
buvau, nemažaį, pažįstamų sut 
kau.

šiaurinėje Kalifornijoje lietu- let 
viai gyvena labai išsisklaidę, tai kūrybos arijų. Abu menininkai 
matyti ir iš bendruomenės vai- publikos smarkiais plojimais 
dybos, nes ji sudaryta iš narių pasveikinti, 
ne viename mieste gyvenančių.) Po programos buv 
Pirmininkas Romas Tervydis ir moji linksmoji dalis: 
spaudos informatorius Petras šokiai, loterij 
Indreika gyvena Pacifica mies- Salėj 
te; vicepirmininkas Petras Šu- apie kitų parengimus, būtent 
kelis ir parengimų vadovė Jani- kvietimai 
na šukelienė gyv. Oaklande; iž
dininkė Alberta Astraitė Singh 
iš San Frannisco; sekretorė Da
nutė Janutienė gyv. Berkeley; 
parengimų vadovas Aleksandras 
Alutis, Pleasant Hill.

Vietinių lietuvių kalbama, jei 
į parengimą teatvyksta apie 60 
publikos, skaitoma, jog blogai, 
o kai 80 — jau gerai, o jei susi
renka šimtinė, tai visiškai ge
rai. Nežiūrint, kad šis- pavasa
rinis balius buvo benzino taupy-

i adpmsvujjf. RvAooe
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Sovietų maršalai buvo pasiruošę atomo bombomis iš
naikinti visą komunistinę Kiniją, bet prez. Niksonas irgi 
šiuo atveju rusams pasakė, kad Kinijos negalima nai
kinti atomo bombomis, nes tai sukels tarptautinį konfliktą 
ir naują pasaulinį karą. Sovietų maršalai ir šiuo atveju 
turėjo keisti savo planus. Jie buvo galingi, bet jie žinojo, 
kad Amerika yra dar galingesnė. Jie nenorėjo rizikuoti 
nauju pasauliniu karu.

Sovietų karo vadovybė nutarė tęsti pasiruošimus nau
jam atomo karui. Juo daugiau bombų jie pasigamino, tuo 
didesnę pažangą atomo srityje padarė amerikiečiai.

Sovietų specialistai atsiekė daug nuolaidų^ atomo 
ginklų gamybos srityje, nes tikėjosi ne tik pasivyti, bet 
ir pralenkti amerikiečius. Brežnevas manė, kad jau atėjo 
laikas amerikiečius priversti daryti nuolaidas naujoje 
atomo sutartyje, ir įtikinti juos, kad jie darytų nuolai
das ir prekyboje. Brežnevas, maršalų raginamas, ne tik 
kaip lygus su lygiu nori tartis, bet jam atrodo, kad jis 
gali amerikiečius paspausti ir išsiderėti pačias lengviau
sias prekybos sąlygas. Sovietų valdžia yra pasiruošusi , 
Amerikoje, be javų, pirkti gausias elektronikos mašinas, 
kurios rusams yra tiek pat reikalingos, kaip ir kiniečiams.

Prezidentas Carteris pirmame pasitarime su Brež
nevu pasiūlė sumažinti atominių ginklų gamybą. Viena, 
ji nereikalinga, nes žmonija prie atominio karo neprivalo 
eiti, o antra — atominės bombos, kokios jos bebūtų, labai 
brangiai kainuoja? Prezidentas Carteris žino, kiek bom
bos kainuoja amerikiečiams ir kiek jos kainuoja rusams.

i Jis du kartu patarė Brežnevui tiek daug ir tokiiį brangių 
bombų negaminti, bet Brežnevas nepatikėjo. Jis manė, 
kad jis gali dar kartą paspausti Sovietų Sąjungos vergus, 
ir krašto jėgas skirti atomo ginklams.

Radijas pranešė, kad prez. Carteris į Vieną nešasi 
naujausio atomo ginklo modelį. 'Tai bus tokios bombos, ku
rios galės skrieti nurodyta kryptimi, galės pakeisti-kryp-

.Icney

NAUJIENŲ mitinė atdara kaxtien, ižakyra sekmadienius, iros
9 vai. ryto iki 8 vai vakaro, ieitadieniaia — iki 13 vtL

ilbCM* V X

5S
%

sW4/

“Anksti rytą”

J, KREIVĖNAS.

į

M

g;
M. ŠILEIKIS

ntįal

Svarbūs Carterio ir Brežnevo pasitarimai
Penktadienį JAV prezidentas Jimmy Carteris susi-' 

tiks Vienoje, Austrijos sostinėje, su Sovietų Sąjungos) 
aukščiausios tarybos pirmininku Leonidu Brežnevu. Ofi
cialiai jiedu suvažiuos strateginių atomo ginklų sutarties 
pasirašyti, bet tikrumoje jiedu planuoja aptarti visus pa
saulio taikos reikalus. Pirinon eilėn jiems rūpi taika tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Viskas paruošta, kad strateginių ginklų sutartis ga
lėtų būti pasirašyta pirmadienį, birželio 18 d., bet šian
dien sunku būtų pasakyti, ar ta sutartis bus paruošta iki 
pirmadienio? Sekretorius Cyrus R. Vance, grįžęs iš pas
kutinio pasitarimo su A. Gromyka, pareiškė, kad pagrin
diniai. sutarties punktai jau aptarti. Jis čia pat pridėjo, 
kad dar yra likusios kelios techninės smulkmenos, kurias 
specialistai aptars ir duos teisinę sutarties formą, bet 
iki šios dienos amerikiečiams specialistams nepavyko su
sitarti su tokiais pačiais sovietų ekspertais. Pagrindiniai 
klausimai abiem pusėm suprantami ir aiškūs, bet aišku
mas pasibaigia, kai reikia duoti teisinę kalbą sutarties 
smulkmenoms.

Tai sako, kad patys pagrindiniai dalykai nėra tokie • slapčių pasivogti iš amerikiečių. Prezidentas Carteris j gyvenime, kad mūsų tarpe dalis kilme ir tinkamoje aukštumoje 
aiškūs, kaip aukštiems pareigūnams, ne specialistams galės naujos ginklų rūšies negaminti, jei Brežnevas ir ąeaPykąntų jčylg, dėl^ųš-jįakjykimę tautos jnirųsuis did- 

atomo ir elektronikos srityse, atrodo. Svarbiausia, kad visa sovietinė sistema nesiruoš karams, bet taikai, PrezĮ- 
ši strateginė sutartis buvo kompromisų vaisius, bet Brež- dentas nori taikos Europoje, Artimuose Rytuose, Pietų 
nevas niekad neturėjo drąsos pažiūrėti į klausimo esmę. Azijoje ir vandenynuose. Prezidentas Carteris siūlo taiką 
Sovietų šnipai praeito karo eigoje pavogė kelis svarbius bent mūsų amžiuje, bet reikia dirbti taikai, 0 ne karatas..

’ Prezidentas Carteris galės padaryti naujas koncesijas, 
bet jos neturės didelės svarbos, jei Brežnevas ruoš rusus 
karui. Karui tada ruošis ir Amerika. Tuo atveju -visos 
strateginių atomo ginklų sutartys vieniems ar dviem me
tams pasirašytos, bus bevertės, nes naujų atomo ginklų 
gaminimas eis visu smarkumu,

A Brežnevas turi kitų tikslų. Brežnevas žino, kad visa
- - - r- Sovietų Sąjungos pažanga pasiekta karo jėga. Jam sunku.pavergti visą pasaulį ir jam pnmesti sovietinę išnau-:

- - - — - - įdėjimo sistemą.

to prietilčio pavergti Ameriką, bet nieko iš to neišėjo J šąlu ,kad padėtų kariams siekti svarbiausio tikslo,kurį ■ Preizdentas Carteris dar kartą bandys įtikinti patį, 
Prezidentas Kennedy liepė Chruščiovui atšaukti laivus jiems įkalė maršalas Grečko, Be to, Brežnevo sveikata Brežnevą ir artimiausius jo patarėjus siekti taikos. Ar 
su atomo bombomis, nes JAV yra pasiruošusios jų Į Ku- silpna. Sekti posėdžius jis gali tik dvi valandas. Vėliau join pavyks patį Brežnevą ir kitus sovietų vadus įtikinti 
bą neįleisti. jam reikalingi vaistai ir poilsis. Jam svambu pasirašyti netolima ateitis parodys.

TAUTOS DIDVYRIUS!
Paskaičius mūsų periodinę 

spaudų ir pasiklausius viešų ir 
užkulisinių kalbų, liūdnas ir 
skaudus vaizdas, kad lietuvis lie
tuvį neapkenčia ir stengiasi vie
nas kitam visokiais būdais pa- 

ikenkti ir apjuodinti, ko giliau

biame, kaip tai daro kuitūrin- 
igos tautos.
< Tik dėka mūsų tautos karžy- 
gių-didvyrių, kurių 1918-1920 
metais buvo iškovota lietuvių 
tautai laisvė ir Nepriklausoma 
Lietuvos valstybė. Netekus Lie
tuvai nepriklausomybės, mūsų 
tautos karžygiai-partizanai su
dėjo tūkstančius savo gyvybės 
aukų ant Tėvynės aukuro dėl 
tautos laisvės. O, kaip mes juos 
dažnai prisimename ir pager
biame? . . .

Gal nevienas, iš mūsų išeivi
jos, jiems primeta žodį “bandi
tai’7, • nes juos taip vadina oku
panto tarnai. ’ ’

1972 m. gegužės 44 d. 
Kaune, 19 metų amžiaus gimna
zistas Romas Kalanta, neapkęs
damas okupanto, priespaudos ir 
tautos išnaudojimd, vedamas 
patriotinių jausmų ir neapykan
tos tautos priešui, Lietuvos jau
nimo vardu, ryžosi pareikšti 
okupantui grieštą protestą, pa
aukodamas savo gyvybę ant-Tė
vynės aukuro. Jis viešai Kauno 
teatro sodelyje padegė savo rū
bus ir degendamas ugnyje šau
kė Lietuvai laisvės!

Kalantos mirties ugnis pade
gė Kauno miesto gyventojų šir-

pročių nusikratyti. Ar mes jau 
serganti ir išmirštanti tauta, sa
vo dvasiniais ir patriotiniais 
jausmais, kad nesusivokiame 
kada ir ką turime smergti ar 
gerbti’ •

Labai gaila, kad mūsų tarpe 
yra nemaža tokių “patriotų”, 
kurie nesupranta savo tautos 

. tikrųjų idialų ir neatskiria, kas 
tautai yra gyvybinis egzistenci-

tį, skrieti kita kryptimi, aukštyn, žemyn arba apsisukti i įgelti-įskaudinti, ar moraliai ap
juodinti. Taii-požymis,. kad trūk
sta kaukam išsiauklėjimo ir ar
dymui meilės.

Daugumoje'iš tokių kers tau- jos klausimas ir kas yra kenks- 
tojų ir paplavų pilstytojų, pasi- mingas-mįrtinąs. Ir dėl, to, mū- 
rodo, kad gyvenime vienas ant- sų tarpe išsivysto neapykantos 
ro nebuvo sutikę ir jokių skriau- ir erzeliai, ši tautos “vėžį” pri- 
dų vienas kitam asmeniškai nė-; valome kaip galint greičiau pa
ra padarę, o tik dėl skirtingų j šalinti, nes, priešingai, mes su- 
įsįtikiniinų ar pažiūru, vienas nyksime ir . . .
kitam stengiasi kuo daugiau iš-

ir skrieti atgal. Apie šią naują atomo ginklų rūšį ameri
kiečiai mažai težino, bet jiems, jau pranešta, kad prezi
dentas Carteris jau paprašė Kongresą paskirti 30 bili
jonų dolerių naujoms .atomo bombomsgaminti. Jeigu 
Brežnevas nepristabdys sovietinio apsiginklavimo, tai jo 
ūkis dar labiau susilpnės, nes valstybės darbo jėga turės 
ir toliau būti skiriama apsiginklavimui.

Prezidentas Carteris galės Brežnevui parodyti mode
lius, kaip nauja atomo ginklų rūšis veiks, nes mokslinin
kams jie negalėtų būti didele paslaptimi. Sovietų elektro- 

j nika silpna, bet tai nereiškia, kad jie negalės naujų pa-

Mes nepratę gerbti savo tau- 
įieti sayp neapykantos ir parp- i teis nusipelniusių veikėjų ar net 
dytį nedėkingumą. ~ Pastebėta didvyrių gyvųjų tarpe, tai gerb-

atomo skaldymo,'amerikiečių nustatytus dėsnius ir pasi
gamino atomo bombą. Maršalas Grečko pajėgė Įtikinti 
visus sovietų karo vadus ir Įtakingesnius partijos vadu
kus, kad atomo bomba sudarys rusams geriausias sąlygas 
pasauliui užkariauti. Rusai neturėjo duonos ir apavo, bet 
bombų prisigąmįųo, Gamybos procesas jiems parodė, kad 
atomo bombos yra labai brangios. Ir svarbiausia, kad tu
rimomis bombomis pasaulio dar nevaldysi. Sovietų mar
šalai planavo Įsitaisyti kelias atomo bombas Kuboje, p iš suprasti pasauli be karo. Jis pats padarytas sovietų mar-

Čios ir kvailos garbės, ne užtar- vyrius, kurie sudėjo savo gyvy- 
ųąutų titulų ir vadovauj ųančių bės aukas ant Tėvynės aukuro, 
vietų varžybose. į dėl tautos garbės ir laisvės. Lię-

Tokios tuščios-' neapykantos tuvių tauta nuo senų amžių, sa- 
kovds, kultūringose tautose jąu vo istorijoje turėjo nemažai 
seniai yra atgyventos, pasmerk- tautos didvyrių. Jų turime neseniai yra atgyventos, pasmerk- tautos didvyrių. Jų turime ne-p i gaLes viešai de-

. v-i vi •v i •t' i v ,• • v -»•— x • pirlAl “UanUrvc 1oic»xtAz»

tos ir Į šiukšlyną išmestos. Tąd mažai; ir sendien, lik liūdna ir,.
ir mūsų tautai jau laikas sukul- graudu, kad mes juds retai pri
tūrėti ir tokių nekultūringų pa- simename ir tinkamai nepager-

monstracijai dėl tautos laisvės 
ir Nepriklausomos Lietuvos, 
Tris dienas ir tris naktis Kauno 
gyventojai, išėję į gatves, štur. .

I mavo kaip jūrą audroje. Nešini 
strateginių ginklų sutartį, kad jis galėtų bent vieneriemsl plakatus ir tautos vėliavas, dai

navo patriotines dainas ir šaukė 
laisvės Lietuvai, grumdamiesi 
su okupanto tarnais ir 
agentais.

(Bus daugiau)

metams apraminti sovietų karo mašinos vadus, pasišovu-

KGB

— Skokie miesto žydų 
rovė pardavė Rodezijai 

. malūnsparnius.

bend-
JAV

ANDRIUS RYLIŠKIS ■

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
*• (Tęsinys)

Po to, vokietis karininkas pasakė, kad jis 
įtaria mus rusų bolševikų šnipais ir pradėjo gin
kluoti vokiečių kariai stumti juos prie griovio, o 
mane prie didelio lentomis apkalto sunkvežimio- 
Ęavoninės. Pamačiau krūvą lavonų, vokiečiams 
atidarius duris. Vokiečių kalba iš susijaudinimo 
išgaravo pas mane. Atsimenu be sąryšio karto
jau: Ich bin Kammunist Gefengener ir Gefaenn- 
gnis in Marijampole”.
* Sakiausi, kad gerai kalbu lietuviškai ir rusiš
kai. Prašiau pakviesti lietuvių arba rusų kalbų 
yertėją.

Vokietis karininkas atvedė prie manęs buvusį 
navolgio vokietį, savo vertėją. Pastarasis su pa- 
yolgio akcentu taisyklinga rusų kalba pradėjo 
inane klausinėti. Aš jam trumpai papasakojau 
apie savo areštą ir kaip atsiradau šioje mašinoje. 
Paklausė kokį darbą dirbau Lietuvoje. Pasakiau, 
kad mokytojavau, vertėjas paklausė, iš kokio va
dovėlio mokinausi psichologijos. Atsakiau, kad 
pas m Lietuvoje plačiai buvo vartojamas Čelpa- 
navo psichckrijos vadovėlis. Po to vertėjai klau
sinėjo. ar aš pažįstąs tuos du automobilyje, buvu
sius vyrus. Pasakiau, kad matau juos pirmą kar

tą, bet kadangi jie pažįstami su Simno policijos, 
nuovados viršininku ir pastarasis įprašė juos ma
ne pavėžinti iki Alytaus, tai aš laikau juos ne šni
pais, bet padoriais žmonėmis.

Dabar išgirdau ir studentą atgavusį lygsvarą 
ir aiškinantis pakenčiamai vokiškai. Mano vertė-.. 
jui pasikalbėjus su karininku, pastarasis liepė 
studentui sėstis Į mašiną šoferiauti, o mums ki
tiem dviem užimti mašinos užpakalinę automobi
lio sėdynę ir mums visiems nejudant tylėti, o gre
ta šoferio pasodino du vokiečius karius su užtai
sytais revolveriais rankose. Vieno revolveris buvo 
nugręžtas Į mūsų šoferį, o kito — į mus abu.

Vokiečiai Įsakė mūsų šoferiui studentui vykti 
kolonos viduryje, o pasiekus Alytų — pasukti Pir
mojo pėstininkų Pulko gatve Į Alytaus vokiečių 
komendantūrą, Įsikūrusią šaulių namuose, miesto 
parko pakraštyje.

Birželio mėn. 25 d. (trečiadienį) skaisti ryto 
saulutė pasveikino mūsų lėtai judančią karišką ko
loną Alytaus kalvelėse. Vokiečių kolona nuslinko 
Į ulonų pulko karievines, o mes pasukome Pulko 
gatve ir nuvažiavome prie šaulių namų.

Įėjus į platų koridorių, krito Į akis “raudona
sis kampelis”, apstatytais komunistiniais “balvo- 
nais” ir transparentais su komunistinais šūkiais. 
Čia Stalino, Lenino, Molotvo, Kaganovičiaus ir kt 

paveikslai.

J komendantūrą mus įriš įvedė revolveriais 
ginkluoti vokiečiai ir žodžiu paaiškino dežuruo- 
jančiąms sulaikymo aplinkybes. Dežuruojantis 
vokiečių karininkas pasiuntė užsimiegojusį vokie
tį karį į'pHešais |aulių namus buvusią rusų NKVD 
įstaigą .Atėjo lietuvis policininko rūbais. Jis pa
sveikino mane ir pasakė vokiečių karininkui, kad 
mane asmeniškai ir iš bylos gerai pažįstąs. Ko
mendantūros dežuruojantis vokietis karininkas 
liepė jam paimti mane savp globon ir pristatyti 
[saugumo viršininkui. Taip atsiradau buvusioje 
|ru«ų NKVD baisioje įstaioje ne kaip tardomas ka
linys, bet kaip laisvas lietuvis.

Sovietų NKVD įstaiga buvo Įsikūrusi čepo<ha- 
moųse. Buvo tuose namuse 6 kambariai: kabine
tas, svečių kambarys, miegamasis, valgomasis ir 
virtuvė. Kabinetas buvo paverstas laukiamuoju, 
svečių kambarys NKVD įstaigos viršininko kąbi- 
binetu, miegamasis — tardymo kambariu, nes jo 
ląpgai buvo užkalti geležinėmis štangomis, o val
gomasis kambarys paverstas archyvu. Pastaraja
me pasieniais ant grindų pridėliota keli šimtai by
lų su seksotų pranešimais, o jo viduryje pastaty
ta sena minkšta sofa, matyt, budinčių pąr.eigūnų 
poilsiui ir prie lango netoli virtuvės durų stovėjo 
nedidelis stalas. Kambario grindys nešvarios, sė2 
nai valytos, pilnos šaulių būrių vėliavų gabalų ir 
juostų.

Policininkas liepė sėstis į sofą palaukti. Greit

ant rtąlp atsirado: cukrus ,kava, duona ir sviesto 
gabalėlis. Baigus užkandžiauti, atėjo saugumo 
viršininkas, lietuvis, aukšto ūgio apyjaunis ne
pažįstamas vyras.

Papasakojau apie kelionės nuotykius ir gir
dėtą Simne gandą, kad A. Čaplikas turėtų par
vykti pas šeimą Į Alytų iš.Pošnios. Bet kažkodėl 
dėl jo likimo suabejojau, nes jis buvo stambaus 
kūno sudėjimo, trumpai nukirptais plaukais, pil
komis pusiau galifė kelnėmis, batuotas ir juodu 
švarku apsirengęs. Jis labai buvo panašus Į persi
rengusį rusų karį. Dabar Simnas-Alytųs keliu 
juda didelės vokiečių karių valymo kolonoj. Aly
taus raudonosios armijos skaitlinga kariška (gula, 
ginkluota 'slapstosi Alytaus apylinkėse ir net plė
šikauja. A- Čapliko padėtis yra tjkraį kebli ir, jei 
neturės kantrybės, tai gali būti ir tragiška.

Viršininkas taip išvedžiojo:

— Vokiečiai pradėjo karą sekmadienį, birželio 
mėn. 22 d., 3 vai 30 min., o dvyliktą valandą die
nos jų tankai ir motorizuoti daliniai jau buvo Aly
tuje. Plento ir miesto tiltai per Nemuną lijeo sveiki. 
Vokiečių vermachto daliniai pirmą karo dieną 
padarė apie 150 kilometrų. Jie išblaškė Marijam- • 
’Klės, A’y^aui Ir Prienų skaitlingas rusų karių 
įgulas. . ,

(Bus daugiau)
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Rmfoelaticler, Wisconsin

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

TeL: YArds 7-3401

Tei.: OLympic 2-1003

TeL: LAfayettfc 3-35Y3

TeL: YArds 7-1138.1131

Programo* vedi|a SUSIRINKIMŲ

Direktorių

Asociacijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClKLYŠĖ NUŲ Ulbos 

3907 Wait 103rd Stroot 
Valandos pagal susitarimą.

A&s'ulAnšO 
PATARNAVIMAS

Cook it HIGH about 15 minutes or until filling Is thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops trith cheese. Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings.

Tlifetiivbš AidaT 
KAZĖ GRAZDtlONYTt

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tek 737-8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

sandeliais
Apie diūšų tautos tragediją 

ttlrės p?ogcs išgirsti ir pilna

Aparatai - .Protezai iRkL ban- 
jfazat Speciali pagalba (Ojoms. 
tAren Supports) ir t t

DR. C. K; BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

kasdien nuo binbadienio ūd 
penktadienio 9 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vai vak.

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p, 
ii WITS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
CMMUjb, mhtofe <0629 

Tfelef. 778-5374

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

žteu West 63rd St, Chicago. IfL 60629 
Taiof.j P Rcipoct 4-5064

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vau vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijoj telefu 448-5545

jvaiz- 
■eifej-a Salomėja Š;na:žiė- dueja kas yra vergija, tikėjimo 

persekiojimas ir prievarta žmo- 
h'ų Irmsportsvifortš Į Sifor^ gy
vuliniuose vakonuose. Dalyvau
kime kuo skaitlihgiau minėjime 
ir bažnyčioje. S. s.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai.— Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
fc ĮĖMĖ NAS 
Tfl._wA S-&63

"Tu paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa* 
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
priė piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ųnt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muz’ikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

2 '
1% caps rmTk

Si teaspoon salt .
% teaspoon ground uutmar

Tn medium-sijse mixing bowl, beat eggs until foarr^. Id 
remaining ingredients. Portion evenly into fout-^-ounce glasr 
custard cups. Place m shallow glass baking dish fitted wfth about 
1 inch of hot water.

Cook at HIGH 6 minute. Rotate, and took at HIGH afcetal I 
minutes longer or until knife Inserted near center comes out 
cleam Let stand 5 mttiutes before serving. Sėtve warm with 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 servings.
NOTE: Cūstards may codk at Slightly different rates becauas 
amount of custard in each cup tends to vary.

MICRO TIP. What's delicious in soups, sandwiche*, wbaghelS, 
and cocktail sauce? Meatballs of course. Whirlpool borne eeene- 
mists suggest that you make several batches to freeze so rouTt 
hare the makings tbr U kulek rohM on hand. Baric ihgre^entat 
pvmd beef, your favorite seasonings, egg. liquid, and KeRorr's 
Com Flake Crumbs. Form into 1-inch balls, and place In Ktach 
glass pie plate. Cook, uncovered, al MEDUM Tor S minutes, turn
ing meatballs over and rearringtng tWka.

Hot Springs, Ark.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vietos skyrius ruošia mūsų tau
tos tragiškųjų birželio įvykių

Tired of north-of-the-bordėr 
meals? Then go south with a 
Mexican -flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared, in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don't stop with 
the main dish. End your micro
wave mealtime adventlire with 
Bran Custard Surprise.
i , MEXICAN j

ynjFFED PEPPERS 
lotai cooking time: 23 minuter

< large green peppers
Sali

[ 1 lb. ground beef
1 medium-size onion, rifced 

lį4 cups Rice Krispies cereal 
- teaspoon instant 'minced

jarBc x
B ieaspww efafi powder
1 teaspoon salt

įį teaspoon pepper J
1 teaspoon sugar

eup slfcei pitted, rtp** ? 
dives

j 1 can fS ot) tomato h®sfe 
j 1 can (lė ox.) whole peeled 
1 tomatoes, drained >

M cup shredded sharp 
ehrdrtar cheese

Wash peppers. Cut off tops 
M^d remove seedy jportions. 
Light ly salt Inside ot eaSh pep
per. Place Mt side up,
in 13 1 x 2-inčh Hhis bak- 
tafc afttuSHfesrife.

riace frrbuhd beef ifid onion 
h i x 8 x 3-Inch fciass baking 
ffish. Stit to crumble. Cobk, un- 
bovered. at HIGH 6 tb *7 min- 
htea or tMQ beef ft booked, 
S tirti ng train off
excess dribWhfS^ Add remain
ing ingredients except cheesy 
Stir to codibfhtu cutting toma
toes frith plRtes with spoon. 
Spoon totb papers, dividing 
tverity. ObW stuffed pepper* 
With plastfc wrap. Poke several 
holes tn plastic wrap t6 attPW 
USSShfb ESSJfc. _________  ;

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE

sirado Rytų Prūsijoje tit XV; 
amžiuje, o galūnė -keim, kuri; 
atitinka “lietuvių” -kehmen, prū
sai esą pasisaunę iš lietuvių (H.- 
Mortensen, 1923, psl. 313).

Įrodymui, kad visi Morteseno 
tvirtinimai yra gryna nesąmo
nė, čia pateikiame datas (pagal 
Ordino dokumentus), kada Ry
tų Prūsijoje atsirado gyvenvie
čių pavadinimai su galūnėmis 
-kaym (-keim) (G. Gerullis,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

s šis “atradimas”'juo labiau nuo- sb ne ankstyvesniam, kaip XV,8 
•stabus, kad visur naujakuriai a. periodui, nes Hanso Morteh-,4

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

Telef. 476-2345

GYtĮVTOjAs IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. ManHolin Rd.# Weštchosi>rf 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T»l.i 562-2727 arba 562-2728

Amerikos Lietuviu Pflieeiu Pašal
pos Klubo pusmetinis nhriu susirin
kimas Įvyks sekmadienį, biitelto 17 
d., 1 vaL popiet Anelės salėje, 4500 
So. Talrnan Avė. Nariai prašomi at. 
silankyti. nes yra svlriWj reikalu ap
tarti. Po šio susirinkimo bus vasa
ros atostogos, o kurie nėra užsimo
kėjo duoklių, prašomi užsimokėti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

BRAN CUSTARD SURPRISE į 
total rooking Umc: 12 minties

K ew »«r*r
3^ teaspoon vanffl?- fftTsrtzij 
Š& cop Cracklin’ Bra* eereeL 
k; cup seedless raisim

minėjimą, kuris įvyks birželio me dalyvauti ir pagerbti mūsą 
16 d. YWCA salėje, 500 Qua- tautos kanln~ins, vier.uš jau žu 
paw avė., Šeštadehj 
>ie‘ų. Programa bus 
mi ir verta dėmesio.

Svečiai menininkai
jc’s — aktorė, dainininkė Lai- Jena bažnyčioje iškilmingų šv. 
ina F/aštdnytė ir jds vyras konr Mišių metu pasi nė’sitnė už mū- 
pozitoi Es. mkziitaK Darius La- sų išlfemtuosraš bi'dHiiš, fceses. 
pinskas atliks mnžikes, dainos Solistės L. Raštenytės liėluviš- 
ir žcd^ią pynę ištrem’iiesiams kai ir lotyniškai giedamos gies- 
ir žuVi^ieins šalia to, nišą jšilyriiiibš. vaitglšiaiš mu-
vieto4 gy'yenti^o pedagogo, ra- žikd D. LajfiiĖ&b, ndves mus 
šyto^o Petro Maldeikio paskai- info imis j gražiąsias mūsų Lie
ta, Sibiro treintines Stefanijos ttftrcs bažiišbišs, kurią ne vieną 
Šukienės zcifiš, tb^r.o Lenibėr- komunistas č^iujiahtaš pavertė 
to i>oėžija. pritaikyta minėjimo šar.dilias žrr net šJdrtb Salėmis, 
temai, sk'aitortia Elccnordš Ras 
tenien'ės.

Minėjimui pr'a^feti pakviesta bažnyčia hmerikiėčią, kurie, lai 
radijo Ya’andėlėš keiskit į Te- ši’ėje gĄ'yėhdarhi, STet nė’ 
vvrię 
nė. Vielos ALToš skyriaus vai 
dyba šu pirmininku Vincu Ras 
tanfia kvifeč.a visus II o t Sprirg; 
ir apylinkėse gyvenančius lietu 
vius šiame įspūdingame minėj!

Tai buvo Įvadas rimtesniam 
puolimui.

“Labai pritariamai” nagrinė
damas toponimikos medžiagą, 
kurią surinko Gertillis, Mobten- 
senas pasiūlė gyvehriečių pava
dinimus suskirstyti į šešias ka
tegorijas pagal jų galūnes.

Prie pirmos kategorijos jis 
priskyrė pavadinimus, kurių ga
lūnės baigiasi - hibken ir -keim.

Prie antros — su galūnėmis 
-au (anksčiau -ow ir -a-d’).

l^rie trečios — Šti g^lūnėihis
'-ittėh.

Prie ketvirtos — šu galūnė
mis -elinen, -aineri (Anksčiau 
-eih, ^ain ir -ėn) i'r -ibnėn.

Prie penkios — šii ^lūnėiiiis 
-laukėm.

Prie sestos — su Įvairiomis 
kitomis galūnėmis.

Po to “tyrinėtojas” ėmėsi ana
lizės. “Gyvenviečių pavadfoimai 
su galūne -nicken dažnai pasi
laiko srityse, kurios buvo atgy
ventos palyginti vėlai”, rašo 
Mortensenas. Pvz. Sūduvių kam
pas, lietuvių gyvenamas jaū Or
dino laikais, turi daug įfovadftū- 
mų, kurie baigiasi galūnė -ni
cken. Iš to Mortensenas darb iš
vadą, kari visi šie pavadinimai 
‘nauji”, “vėlyvi”. Taip pat “nau 
ji” visi pavadinimai, kurie 4>ai- 
giasi galūne'-keim. Jie pritilau-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2§i4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

3 vai. po vastus, kitus dar vi tėbeken- 
tikrai dc- cialrius.

‘ Po minėjimo, sekmadienį —
17 d. 10 vak ryto šv

v Mirė .1974 m..3l>irzelib iriėii. 14 dieną, sulaukęs ŠI metu amžiaus 
Gimęs L4eKu.voje, Kruopių valsB .Ka.lnėnų kaime.
_ F^laiabtas NoHnwddd Šteniorial Garden kapinėse, Rhinelander, 
Wisconsin. . '

. Paliko nuliūdę: žmona^NęUie, feijwsi Abi^škeričiūtė^. sesuo. An? 
taifina Valėhtinieriė, gyv. Lietuvoje^ ir kiti ^giminės, draugai bei pažis- 
t&ihi.

Mės Tavęs, Mušu BrąngUušiaš niekuomet ke^ihirsinib, TU piaš 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave hueisinie. 
Tebūna Tau lengva ši žemele.

. Nuliūdę lieka:
žmona, sesuo, giminės

Ūft; A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 3371 

TeL (813) 321-100*4

duoda pavadinimus naujoms so- seno žmona, Gertrūda Morten-^jj mirasį .je-žriionai Marijai, Amerikos Liettfrių- Tarybos 
dyboms pagal - savo ankstyves-jsenienė “įrodė”, kad lietimai at- tcėfoatrtGj^'k vręĮškiamė gižią nžudjaūtą-Tf k£rtū iiūdiiile'. 
nes gyvenamąsias vietas. Tokiu 
būdu pvz. vokiečiai naujakuriai 
pavadino savo kaimą L’derbal- 
len pagal netolimo p’’ūsų pilka
pio Udergraben vardą, o kaimą 
Georgenwalde — pagal vardą 
miško (George — lietuviškai 
miškas? — P-J-)-, kur kūrėsi nau
ja sėdyba. Tai verčia tyrinėto
ją, perspėja Mortensenas, atsar
giai spręsti kokiai etninei grupei 
priklausė gyvenviečių steigėjai,] 
o ne daryti sprendimus vien iš] 1922 psl. 28, 52, 53) 
pavadinimų. Be to, daug gyven 
viečių gavo

Spagai ju savininkų pavardes, o 
žmonių pavardės, .Morteseno 
nuomone, ne taip -jaū tiksliai 
nusako jų tautybę, ir “daug vo- 

j kiečių nešioja nevokiškas pa
vardes”. Iš to Mortensenas pa
darė išvadą, kad gyvenviečių 
pavadinimų kalbini: 
visuomet gali eiti kriterijų tau 
tinei gyventojų sudėčiai nusta

g Rudosios -žiurkės atkeliavo > 
į Europą iš Azijos- drauge su į 
grįžtančiais Kryžiaus ■ karų da- i 
lyviais, gi Amerikoje atsirado j 

pobūdis ne laike revoliucijos. Kai 1930 m.
Kansas valstijoj WV6 didelė . 
sausra, tai iŠ teri išbėgo visos t 
žiurkės.

DR, FRANK PLECKA> 
OPTOMĖTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
vi 261? W- 71 St. TeL 737-5145
Tikrirr» akis. Pritaiką akinius ir 

■“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IK OMIKUKUAS

Sendra praktika, spec. AAOTERŲ Ilges.
Ofisai 2ŽŠ2 WEST 5Yth FlĖGĖT

. . • -5Tel-^
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Šcėtadie- j 
aiąis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

ūagM susitarimu.

SOPHIE BARČUS 
RADtid IEIMOŠ VALANDOS 

Viso* programas Ii WOPA.

1490 HL A. M.
Vaisi’: kasdien hiic į»ir- I 

madieaio Ud penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet A Se&tadiepišls 
ir »maXEenlais nuo 8:30 iki 9:30 
’*»!. ryte.

Vedifa Aldona Deuirua 

toVeh Htėiloči ^2411 

715S So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 6O62S

Kaymino, Kamines (1362) 
savo pavadinimus Heilsbergo apygarda
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Sovietų maišalai buvo pasiruošę atomo bombomis iš- 
| naikinti visą komunistinę Kiniją, bet prez. Niksonas irgi 
Šiuo atveju rusams pasakė, kad Kinijos negalima nai
kinti atomo bombomis, nes tai sukels tarptautinį konfliktą 
ir naują pasaulinį karą. Sovietų maršalai ir šiuo atveju 
turėjo keisti savo planus. Jie buvo galingi, bet jie žinojo, 
kad Amerika yra dar galingesnė. Jie nenorėjo rizikuoti 
nauju pasauliniu karu. j > <

Sovietų karo vadovybė nutarė tęsti pasiruošimus nau
jam atomo karui. Juo daugiau bombų jie pasigamino, tuo- 
didesnę pažangą atomo srityje padarė amerikiečiai.

Sovietų specialistai atsiekė daug nuolaidų atomo 
ginklų gamybos srityje, nes tikėjosi ne tik pasivyti, bet 
ir pralenkti amerikiečius. Brežnevas manė, kad jau atėjo 
laikas amerikiečius priversti daryti nuolaidas naujoje 
atomo sutartyje, ir Įtikinti juos, kad jie darytų nuolai-j 
das ir prekyboje. Brežnevas, maršalų raginamas, ne tik' 
kaip lygus su lygiu nori tartis, bet jam atrodo, kad jis1 
gali amerikiečius paspausti ir išsiderėti pačias lengviau-1 
sias prekybos sąlygas. Sovietų valdžia yra pasiruošusi t 
Amerikoje, be javų, pirkti gausias elektronikos mašinas, 
kurios rusams yra tiek pat reikalingos, kaip ir kiniečiains.

Prezidentas Carteris pirmame pasitarime su Brež
nevu pasiūlė sumažinti atominių ginklų gamybą. Viena, 
ji nereikalinga, nes žmonija prie atominio karo neprivalo 
eiti, o antra — atominės bombos, kokios jos bebūtų, labai 
brangiai kainuoja. Prezidentas Carteris žino, kiek bom
bos kainuoja amerikiečiams ir kiek jos kainuoja rusams.

M. ŠILEIKIS “Anksti rytų”

Svarbūs Carterio ir Brežnevo pasitarimai 
I 

Penktadienį JAV prezidentas Jimmy Carteris susi-i

, V V. • , , ■ • • 1 • j V . p » I Jis du kartu patarė Brežnevui tiek daug ir tokių brangių janksriansios tarvbos nirminmku Leonidu Brežnevu. Oti-*, , . ,. , , „ - ,.t .• ę. •bombų negaminti, bet Brežnevas nepatikėjo. Jis. mane, 
kad jis gali dar kartą paspausti Sovietų Sąjungos vergus, 
ir krašto jėgas skirti atomo ginklams. ?

Radijas pranešė, kad prez. Carteris Į Vieną nešasi 
naujausio atomo ginklo modeli. Tai bus tokios bombos, ku
rios galės skrieti nurodyta kryptimi, galės pakeisthkryp- 
tį, skrieti kita kryptimi, aukštyn, žemyn arba, apsisukti 
ir skrieti atgal. Apie šią naują atomo ginklų rūšį ameri
kiečiai mažai težino, bet jiems jau pranešta, kad prezi
dentas Carteris jau paprašė Kongresą paskirti 30 "bili- 
jonų dolerių naujoms; atomo bomboms. gaminti. Jeigu 
Brežnevas nepristabdys sovietinio apsiginklavimo, tai jo 
ūkis dar labiau susilpnės, nes valstybės darbo jėga turės 
ir toliau būti skiriama apsiginklavimui.

IŠMOKIME GERBTI MIRUSIUS 
TAUTOS DIDVYRIUS!

aukščiausios tarybos pirmininku Leonidu Brežnevu. Ofi
cialiai jiedu suvažiuos strateginių atomo ginklų sutarties 
pasirašyti, bet tikrumoje jiedu planuoja aptarti visus pa
saulio taikos reikalus. Pirmon eilėn jiems rūpi taika tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Viskas paruošta, kad strateginių ginklų sutartis ga
lėtų būti pasirašyta pirmadieni, birželio 18 d., bet šian
dien sunku būtų pasakyti, ar ta sutartis bus paruošta iki 
pirmadienio. Sekretorius Cyrus R. Vance, grįžęs iš pas
kutinio pasitarimo su A. Gromyka, pareiškė, kad pagrin- 
diniai sutarties punktai jau aptarti. Jis čia pat pridėjo, 
kad dar yra likusios kelios techninės smulkmenos, kurias 
specialistai aptars ir duos teisinę sutarties formą, bet 
iki šios dienos amerikiečiams specialistams nepavyko su
sitarti su tokiais pačiais sovietų ekspertais. Pagrindiniai 
klausimai abiem pusėm suprantami ir aiškūs, bet aišku
mas pasibaigia, kai reikia duoti teisinę kalbą sutarties 
smulkmenoms. _ Jnika silpna, bęt tai nereiškia, kad jie negalės naujų pa-Įjytį nedėkingumą.•* Pastebėta didvyrių gyvųjų tarpe, tai gerb-

. Tai sako, kad patys pagrindiniai dalykai nėra tokie slapčių pasivogti iš amerikiečių. Prezidentas Carteris I gyvenime, kad mūsų tarpe dalis kime ir tinkamoje aukštumoje 
aiškūs, kaip aukštiems pareigūnams, ne specialistams galės naujos ginklų rūšies negaminti, jei Brežnevas ir tokių neapykantą kyla ęįėl^š-Įląkiykimę tąutos mirusuis did- 
atomo ir elektronikos srityse, atrodo. Svarbiausia, kad visa sovietinė sistema nesiruoš karams, bet taikai, Prezi- 1 . -
ši strateginė sutartis buvo kompromisų vaisius, bet Brež- dentas nori taikos Europoje, Artimuose Rytuose, Pietų varžybose

Paskaičius mūsų periodinę 
spaudą ir pasiklausius viešų ir 
užkulisinių kalbų, liūdnas ir 
skaudus vaizdas, kad lietuvis lie
tuvį neapkenčia ir stengiasi vie
nas kitam visokiais būdais pa
kenkti ir apjuodinti, ko giliau 
įgelti-įskaudinti, ar moraliai ap
juodinti. Taa-požymis.. kad trūk
sta kai kam išsiauklėjimo ir ar- 
tymui meilės.

pročių nusikratyti. Ar mes jau 
serganti 'ir išmirštanti tauta, sa
vo dvasiniais ir patriotiniais 
jausmais, kad nesusivokiame 
kada ir ką turime smergti ar 
gerbti?.

Labai gaila, kad mūsų tarpe 
yra nemaža tokių “patriotų”, 
kurie nesupranta savo tautos 
tikrųjų idilių ir neatskiria, kas 
tautai yra gyvybinis egzištenci-

Daugumoje'iš tokių kerštam jos klausimas ir kas yra kenks- 
tojų ir paplavų pilstytojų, pasi- mingas-mirtinąs. Ir dėl, to, mū- 
rodo, kad gyvenimo vienas ant- sų tarpe išsivysto neapykantos 
ro nebuvo sutikę ir jokių skriau- ir erzeliai. Šį tautos “vėžį’’ pfi- 
dų vienas kitam asmeniškai nė-; valome kaip galint greičiau pa*

Prezidentas Carteris galės Brežnevui parodyti mode- fa padarę, o tik dėl skirtingų salinti, nes, priešingai, mes su- 
lius, kaip nauja atomo ginklų rūšis veiks, nes moksliniu- ar paziuru, vienas nyksime ir

’ - J o -c kitam stengiasi kuo daugiau is- Mes nepratę gerbu savo tau-Mes nepratę gerbti savo tau-
kams jie negalėtu būti didele paslaptimi. Sovietų eĮęktio- savo neapykantos ir parp- i tos nusipelniusių’ veikėjų ar net

biame, kaip tai daro kultūrin- 
I gos tautos.
1 Tik dėka mūsų tautos karžy- 
gių-didvyrių, kurių 1918-1920 
metais buvo iškovota lietuvių 
tautai laisvė ir Nepriklausoma 
Lietuvos valstybė. Netekus Lie
tuvai nepriklausomybės, mūsų 
tautas karžygiai-partizanai su
dėjo tūkstančius savo gyvybės 
aukų ant Tėvynės aukuro dėl 
tautos laisvės. O, kaip mes juos 
dažnai prisimename ir pager
biame? . . .

Gal nevienas, iš mūsų išeivi
jos, jiems primeta žodį “bandi
tai’7,; nes juds taip vadina oku
panto tarnai.

1972 m. gegužės mėn. 14 d. 
Kaune, 19 metų amžiaus gimna
zistas Romas Kalanta, neapkęs
damas okupanto, priespaudos ir 
tautos išnaudojimč, Vedamas 
patriotinių jausmų ir neapykan
tos tautos priešui, Lietuvos jau
nimo vardu, ryžosi pareikšti 
okupantui griežtą protestą, pa
aukodamas savo gyvybę ant- Tė
vynės aukuro. Jis viešai Kauno 
teatro sodelyje padegė savo rū
bus ir degendamas ugnyje šau
kė Lietuvai laisvės!

Kalantos mirties ugnis pade
gė Kauno miesto gyventojų šir-

eios ir kvailos garbės, ne užtar- vyrius, kurie sudėjo savo gyvy- 
nautu titulų ir vadovaujųančių bės aukas ant Tėvynės aukuro,

į dėl tautos garbės ir laisvės. Lię-
Tokios tuščios-' neapykantos tuvių tauta nuo senų amžių, sa-

Įovds, kultūringose tautose jaų'vo istorijoje turėjo nemažai ;
seniai yra atgyventos, pasmerk- tautos didvyrių. Jų turime ne-Į^s lr Iss^lL^ė i gatves viešai de- 

. ... - ... ... _ _ __ _ * m ATI i oi rlAl fauMc laLi-Ac

nevas niekad neturėjo drąsos pažiūrėti Į klausimo esmę. Azijoje ir vandenynuose. Prezidentas Carteris siūlo taiką 
Sovietų šnipai praeito karo eigoje pavogė kelis svarbius bent mūsų amžiuje, bet reikią dirbti taikai, o nę ka^ą.ms, 

__ . 1 .t , I • •!. ’ T .• • JI • «

bet jos neturės didelės svarbos, jei Brežnevas ruoš rusus i šiukšlyną išmestos. Tąd mažai ir šendien, lik liūdna ir^ 
karui. Karui tada ruošis ir Amerika. Tuo atveju visos ‘ - - -
strateginių atomo ginklų sutartys vieniems ar dviem me- _ _ _ ’
tams pasirašytos, bus bevertės, nes naujų atomo ginklų] 
gaminimas eis visu smarkumu. , ...

Brežnevas turi kitų tikslų. Brežnevas žino, kad visa i Batams apraminti sovietų karp masinos vadus, pasišovu-

Prezidentas Carteris galės padaryti naujas koncesijas,atomo skaldymo,'amerikiečių nustatytus dėsnius ir pasi
gamino atomo bombą. Maršalas Grečko pajėgė Įtikinti 
visus sovietų karo vadus ir Įtakingesnius partijos vadu
kus, kad atomo bomba sudarys rusams geriausias sąlygas 
pasauliui užkariauti. Rusai neturėjo duonos ir apavo, bet 
bombų prisigamjiįo. Gamybos procesas jiems paro.dė, kad 
atomo bombos yra labai brangios. Ir svarbiausia, kad tu- ---------------------- --------------------------—,---- .y
rimomis bombomis pasaulio dar nevaldysi. Sovietų mar- Sovietų Sąjungos pažanga pasiekta karo jėga. Jam sunku pavergti visą pasauli ir jam primesti sovietinę įsnau- 
šalai planavo Įsitaisyti kelias atomo bombas Kuboje, o iš suprasti pasauli be karo. Jis pats padarytas sovietu mar-^Jlm0 sistem3-
įo prietilčio pavergti Ameriką, bet nieko iš to neišėjo J šąlu ,kad padėtų kariams siekti svarbiausio tikslo, kutų1 Preizdentas Carteris dar kartą bandys Įtikinti patĮ' 
Prezidentas Kennedy liepė Chruščiovui atšaukti laivus jiems Įkalė maršalas Grečko, Be to, Brežnevo sveikata Brežnevą ir artimiausius jo patarėjus siekti taikos. Ar 
su atomo bombomis, nes JAV yra pasiruošusios jų Į Ku- silpna. Sekti posėdžius jis gali tik dvi valandas. Vėliau jam pavyks patį Brežnevą ir kitus sovietų vadus Įtikinti 
bą neįleisti. jam reikalingi vaistai ir poilsis. Jam svambu pasirašyti netolima ateitis parodys.

monstracijai dėl tautos laisvės 
ir Nepriklausomos Lietuvos. 
Tris dienas ir tris naktis Kauno 
gyventojai, išėję į gatves, štur- .

Jmavo kaip jūra audroje. Nešini 
j strateginių ginklų sutąrtj, kad jis galėtų bent vieneriems ( plakatus ir tautos vėliavas, dai

navo patriotines dainas ir šaukė 
laisvės Lietuvai, grumdamiesi 
su okupanto tarnais ir KGB 
agentais.

(Bus daugiau )

ir mūsų tautai jau laikas sukul- graudu, kad mes juds retai pri
turėti ir tokių nekultūringų pa- simename ir tinkamai nepager-

dėjimo sistemą.
Preizdentas Carteris dar kartą bandys Įtikinti put j

—- Skokie miesto žydų bend
rovė pardavė Rodezijai JAV 

malūnsparnius.

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Į (Tęsinys)

Po to, vokietis karininkas pasakė, kad jis 
įtaria mus rusų bolševikų šnipais ir pradėjo gin
kluoti vokiečių kariai stumti juos prie griovio, o 
mane prie didelio lentomis apkalto sunkvežimio- 
įavoninės. Pamačiau krūvą lavonų, vokiečiams 
atidarius duris. Vokiečių kalba iš susijaudinimo 
išgaravo pas mane. Atsimenu be sąryšio karto
jau: Ich bin Kammunist Gefengener ir Gefaenn- 
gnis in Marijampole”.

Sakiausi, kad gerai kalbu lietuviškai ir rusiš
kai. Prašiau pakviesti lietuvių arba rusų kalbų 
yertėją.

Vokietis karininkas atvedė prie manęs buvusį 
"pavolgio vokietį, savo vertėją. Pastarasis su pa- 
yolgio akcentu taisyklinga rusų kalba pradėjo 
inane klausinėti. Aš jam trumpai papasakojau 
apie savo areštą ir kaip atsiradau šioje mašinoje. 
Paklausė kokį darbą dirbau Lietuvoje. Pasakiau, 
kad mokytojavau, vertėjas paklausė iš kokio va
dovėlio mokinausi psichologijos. Atsakiau, kad 
pas m " Lietuvoje plačiai buvo vartojamas Čelpa 
navo psichckgijos vadovėlis. Po to vertėjai klau
sinėjo. ar aš paistąs tuos du automobilyje, buvu
sius vyrus. Pasakiau, kad matau juos pirmą kar

tą, bet kadangi jie pažįstami su Simno policijos- 
nuovados viršininku ir pastarasis įprašė juos ma
ne pavėžinti iki Alytaus, tai aš laikau juos ne šni
pais, bet padoriais žmonėmis.

Dabar išgirdau ir studentą atgavusį lygsvarą 
ir aiškinantis pakenčiamai vokiškai. Mano vertė*- 
jui pasikalbėjus su karininku, pastarasis liepė 
studentui sėstis Į mašiną šoferiauįi, o mums ki
tiem dviem užimti mašinos užpakalinę automobi
lio sėdynę ir mums visiems nejudant tylėti, o gre
ta šoferio pasodino du vokiečius karius su užtai
sytais revolveriais rankose. Vieno revolveris buvo 
nugręžtas Į mūsų šoferį, o kito — į mus abu.

Vokiečiai įsakė mūsų šoferiui studentui vykti 
kolonos viduryje, o pasiekus Alytų — pasukti Pir
mojo pėstininkų Pulko gatve į Alytaus vokiečių 
komendantūrą, įsikūrusią šaulių namuose, miesto 
parko pakraštyje.

Birželio mėn. 25 d. (trečiadienį) skaisti ryu> 
saulutė pasveikino mūsų lėtai judančią karišką ko
loną Alytaus kalvelėse. Vokiečių kolona nuslinko 
į ulonų pulko karievines, o mes pasukome Pulko 
gatve ir nuvažiavome prie šaulių namų.

Įėjus į platų koridorių, krito į akis “raudona
sis kampelis”, apstatytais komunistiniais “balvo- 
nais” ir transparentais su komunistinais šūkiais. 
Čia Stalino, Lenino, Molotvo, Kaganovičiaus ir kt 
paveikslai.

Į komendantūrą mus tris įvedė revolveriais 
ginkluoti vokiečiai ir žodžiu paaiškino dežuruo- 
jančiams sulaikymo aplinkybes. Dežuruojantis 
vokiečių karininkas pasiuntė užsimiegojusį vokie
tį karį į'priešais šaulių namus buvusią rusų NKVD 
įstaigą^ Atėjo lietuvis policininko rūbais. Jis pa
sveikino mane ir pasakė vokiečių karininkui, kad 
miane asmeniškai ir iš bylos gerai pažįstąs. Ko
mendantūros dežuruojantis vokietis karininkas 
liepė jam paimti mane savo globon ir pristatyti 
saugumo viršininkui. Taip atsiradau buvusioje 
rusų NKVD baisioje įstaioje ne kaip tardomas ka
linys, bet kaip laisvas lietuvis.

Sovietų NKVD įstaiga buvo įsikūrusi čepoma- 
moųse. Buvo tuose namuse 6 kambariai: kabine
tas, svečių kambarys, miegamasis, valgomasis ir 
virtuvė. Kabinetas buvo paverstas laukiamuoju, 
svečių kambarys NKVD įstaigos viršininko kli
binėtu, miegamasis — tardymo kambariu, nes jo 
Įaugai buvp užkalti geležinėmis stangomis, o val
gomasis kambarys paverstas archyvu. Pastaraja
me pasieniais ant grindų pridėliota keli šimtai by
lų sų seksotų pranešimais, o jo viduryje pastaty
ta sena minkštą sofa, matyt, budinčių pareigūnų 
poilsiui ir prie lango netoli virtuvės durų stovėjo 
nedidelis stalas. Kambario grindys nešvąrioa, 
nai valytos, pilnos šaulių būrių vėliavų gabalų ir 
juostų.

Policininkas liepė sėstis į sofą palaukti. Greit

ant stąlp atsirado: cukrus ,kava, duona ir sviesto 
gabalėlis. Baigus užkandžiauti, atėjo saugumo 
viršininkas, lietuvis, aukšto ūgio apyjaunis ne
pažįstamas vyras.

Papasakojau apie kelionės nuotykius ir gir
dėtą Simne gandą, kad A, Čaplikas turėtų par
vykti pas šeimą į Alytų iš.Pošnios. Bet kažkodėl 
dėl jo likimo suabejojau, nes jis buvo stambaus 
kūno sudėjimo, trumpai nukirptais plaukais, pil
komis pusiau galifė kelnėmis, batuotas ir juodu 
švarku apsirengęs. Jis labai buvo panašus į persi
rengusį rusų karį. Dabar Simnas-Alytus keliu 
juda didelės vokiečių karių valymo kolono®. Aly
taus raudonosios armijos skaitlinga kariška įgyla, 
ginkluota slapstosi Alytaus apylinkėse Ir net plė
šikauja. A< Čapliko padėtis yra tjkraj kebli ir, jei 
neturės kantrybės, tai gali būtį ir tragiška.

Viršininkas taip išvedžiojo:
— Vokiečiai pradėjo karą sekmadienį birželio 

mėn. 22 d., 3 vai, 30 mht, o dvyliktą valandą die
nos jų tankai ir motorizuoti daliniai jau buvo Aly
tuje. Plento ir miesto tiltai per Nemuną lijco sveiki. 
Vokiečių vermachto daliniai pirmą karo dieną 
padarė apie 150 kilometrų. Jie išblaškė Marijam- 
nclės, A’y'aJi ir Prienų skaitlingas rusų karių; 
įgulas. , j
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Mažeika Evans

Augius

(Tęsinys)

EUDEIKIS
DAIMIDGAI DAS

TeL: YArds 7-3401

Tek: OLympic 2-1003

Tel: LAfayettfc 3-35 W

Tel: YArds 7-1138-1131

Programos v*d«|a

main

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

Chicagos

Lietuviu

PATARNAVIMAS

DR. C. K; BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ ARIU LIGOS 

3907 103rd Strofai
Valandos pagal susitariau.

5025 CENTRAL AVĖ.

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

Cook it HIGH about IS minutes or until Ailing fa thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops, with cheese. Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings. M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
vtedical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

SUSIRINKIMU 
PR/ĮNEŠIMAI

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Dfc. A; MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
Št. Petersburg, Fla. 33710

TeL (&13) 321-10(4

TJfetūvbš Aidaf
KAZĖ BRAZDtlONYTt

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL Ihuiiday, June H,

V*3l|a Aldona Daukw 
talok: HEmfoelr 4-2411 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 40629

kasdien nuo btrthadienio Iki 
penktadienio 9 vai. vak.
Šeštadieniais 7—8 vai vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTTS stoties 111G—AM banga. 

2646 W. 71»t Street
CMttUfb, DHnoig <0829 

Ttelef. 778-5374

2 etr» '
IS cops miDc
k teaspoon salt .
K teaspoon RTOtm<ntibnec
In medium -sire mixing bowl, beat eggs until faannqr. Stfc to 

remaining ingredients. Portion evenly into foufr-^-ounee glasr 
custard cups. Place Ih shallow glass baking dish filled wfth aboufc 
1 inch of hot water. J

Cook at HIGH 6 minuted. Botate fcnd took at HIGH about • 
minutes longer or until knife inserted near renter comes out 
clean. Let stand, 5 minutes before serving. Serve warm with toe 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 servings.
NOTE: Cftoterds May cook at Slightly different rates because 
amount of custard in each cup tends to Vary.

MICRO TTP. What's dclirioas in soups, sandwiches, ^>a<bel< 
and cocktail sauce? MeMbaHs of course. Whirlpool home ecooo- 
misM suggest that you make several batches to freere so you'll 
have the makings Tbt M <ufck n*M on hand. Basic ftigte^enUt 
r-evnd beef, your favorite seasonings^ liquid, and KeWogg** 
Com Flake Crumbs. Form into 1-inch balls, and place in Much 
glass pie plate. Cook, uncovered, al S^EDYCM lor S minutes, turn
ing meatballs over and rearranging twice.

Lertfber- komunistas dčuį^antas pavertė 
minėjimo šand s z r net s Torto šalimis.

Apie mūšų tautos tragediją 
ttlrės progos išgirsti ir pilna 
bažnyčia htneHkiečią, kurie, lai- 

iiėt nė|sivaiz- 
ei'gija, tikėjimo

minėj imą* kuris fry 
16 d. YWCA salėje, 
paw avė., šestad ėhį 
>ie‘ų. Programa bus 
ini ir verta dėmesio.

Svečiai menininkai 
zc’s

GtbYTOjX’S R CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicine, direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westcnestor, IL 

VALANDOS: 3—9 Barbė dienomis b 
kas anlrk šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

PERKRAUSTYMA1 

MOVING 
LeidimK

ŽEMA KAINA 
fc iERĖNAS 
Tel, WA 5-8063

Amerikos Lietuviu Mlieelu Pašal
pos Klubo pusmetinis nhhu susirin
kimas {vyks sekmadieni, biritello 17 
d., 1 vai. popiet ArM& salėje, 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi at. 
si lankyti, nes yra svarbiu reikalu ap
tarti. Po šio susirinktmo bus vasa
ros atostogos, o kurie v*ėra užsimo
kėjo duoklių, prašomi užsimokėti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvtenė, rast

Hot Springs, Ark.
Amerikos Lietuviu Tarybos 

vietos skyrius ruošia mūsų tau
tos tragiškųjų birželio įvykių

paruožl štai4 mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa* 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—PsaL 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: M Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
priė piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
jnt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Štaten Island, N.Y. 10303

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-174X— 1742 . ,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

■yv.j Rhiiielaii'der, Wisconsin

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

Telef. 476-2345

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 6—7 vai. vak. 
Ofiso talef.: 776-2880 

RežidMdioš tslsf^ 448-5545

Tired of norfh-of-the-bordėr 
meals? Then go south with a 
Mexican flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Cbrporation home econo
mists, Mexfcah Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don’t stop with 
the main dish. End your micro
wave ineaIHme adventlire with 
Bran Custard Surprise.
i , MEXICAN j

STUFFED PEPPERS .
total cooking time: 23 minuter

< Urge rreen peppers
Salt

j 1 lb. grbtthd beef
1 medimh-sfee onion, Įtffced 

cups Rice Krispies cereal
- M teaspoon instant 'minced 

garbe _
1 teasp^fw® eKffi powder
1 teaspoon salt

įį teaspoon pepper
1 teaspoon snyar

X ebp slleei pitted. S 
oliva ,

j 1 can ot) tbmaU paste *■ 
į 1 can (t6 oa) whole peeled 
1 tomatoes, drained >

% cup shredded shaip
eheddar cheese

Wash peppers. Cut off tops 
and remove seedy portions. 
Ydghtly salt Esfife ot eadh pep
per. Place tappers, side up, 
m 12 X 7Vi x 2-inZh feUss bak- 
tafc dfth. taRfe.

riace grbuhd bed Sdhd onion 
h x 8 X 2-fr$h fclads baking 
ffish. Stlt to crumble. Cobk, un- 
bovfcred. at HTGft 6 tb min- 
htas or tatfl beei ft 
fcfirting bccarionhQy. t> 
excess d’rippfhts. A® ] 
ing ingredients except 
Stir to bbfhbfhK cutting toma- 
ws mfb with .spoon. 
Sfroon intb ^fcppers, dividing 
tveilty, Cbtfct Ituffed peppers 
wdth plastic wrap. Poke feeveral 
holes in plastic wtM> t6 aHww

BRAN CUSTARD SURPRISE / 
total cooking time: 12 minties

H cwp mcar
/ % teaspoon vartwfe ISartrtiJ 

eop Cracklin’ Bran eeroL 
14 cup seedless rafeino

baTHOPEDAs-PBOTEaSTAS 
Aparaxair Protezai. Aftfd. ban* 
dažai, Speciali pagalba fcJjom*. 
'.Aren Supports) ir t t.

' ; - - -a» *
—4 ir S—8. ftę*tadiemais 8—1

sirado Rytų Prūsijoje tik XV; 
amžiuje, o galūnė -keim, kuri; 
atitinka “lietuvių” -kehmen, prū
sai esą pasisavinę iš lietuvių (H. i 
Mortensen, 1923, psl. 313).

Įrodymui, kad visi Morteseno 
tvirtinimai yra gryna nesąmo
nė, čia pateikiame datas (pagal 
Ordino dokumentus), kada Ry
tų Prūsijoje atsirado gyvenvie
čių pavadinimai su galūnėmis 
-kaym (-keim) (G. Gerullis, 
1922 psl. 28, 52, 53). *. ..

Kaymino, Raminęs (1362), 
Heilsbergo apygarda

(Bus daugiau)

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

ts birželio me dalyvauti ir pagerbti mūsų 
500 Qua- tautos kanki-.ftis, vienus j&u žu- 
3 vai. po vusitis, kitais dar vis tėbeken- 
tikrai dc- čiąačius.

: Po minėjimo, sekmadienį — 
iš C.h a- b’rlt? o 17 d. 10 vaL ryto šv. 

akiotė, dainininkė Lai- leno bažnyčioje iškilmingų šv. 
ma E'astonydė ir jds vyras kom- Mišių metu piasimelsiliife už mū* 
pozitor cb, mHžifeiš Darius La- sų ištremtuosius brdHtiš, feeses. 
pmskas atliks mnžikes, dainos Solistės L. Rastenytės liėiuviš- 
ir žcdčių pynę ištremtiesiems kai ir lotyniškai giedamos gies- 
ir žuVusiente ragfetbti. šalia to, nieri, iYa'Ą'ditrtbš vai^bnaiš mu- 
vie'oš gyventojo ifedagogo, ra-.zikb D. Ea^it4cd, ndvės mus 
šyto-:o Petro Maldeikio Raškai- mfe iftiiš į gražiąsias mūšų Lie
ta, Sibštb trciiitines Stefanijos tUVcs ha^iyįišs, kiiriia ne vieną 
Šukienės žodis, l*rk 
to poezija pritaikyt 
temai, skaitoma Eleonoros Ras 
tenienČs.

Minėjimui jiriVfeti pakviest.?
radijo Va’andelėš '“Leiskit j Te- šiėje gy^eiRfeimi 
vyne” vedėja Salomėja Š;na:žie- dačja kas yra 
nė. Vietos ALToš Skyriaus ižai- per tekio jim as ir priei'atta žmo- 
dyba šu pirmininku Vincu Ras- h ų transportsvitoiaš Į Sibirą gy- 
tciriū kvieč.a visus Iiot Springs vuiiniuoše vakonuose. Dalyvau
ji- apylinkėse gyvenančius lietu- kim'e kuo skaftlihgiau minėjime 
vius šiame įspūdingame minėj i- ir bažnyčioje. S. S.

■ . Mirė 1&74 ni.., birželio niėn. 14 dieną, sulaukęs metų amžiaus 
Gimęs Lietuvoje, Kruopių vals,.Ka.lnėnų kaime.

Palaidotais Northwood Memorial Garden kapinėse, Rhinelander, 
Wisconsin. ’ . r . - . ..

. .. Paliko nuliūdę: žmona^Nellie, feiftwsi Ąbraškevičiūtč, sesuo. Am 
tankia Vaiė’ntinienė, gyv. Lietuvoje, ir kiti giminės, draugai bei pažis- 
temi. "

Mfes Tavęs. MfiSu Brangiausias niekuomet frėiižiftiršinie. TU pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona, sesuo, giminės

DR. FRANK PLECKA; 
OPTOMĖTRISTAS 

, KALBA LIETUVIŠKAI 
26M W. 71 St. TeL 737-5149 

Tiirirta akis. Priteikę, akining 
^‘contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

s šis “atradimas”'juo labiau nuo- so ne ankstyvesniam, kaip XV, J 
•stabus, kad Sdsur naujakuriai,a. periodui, nes Hanso Morteh.-,^ 
duoda pavadinimus naujoms so- seno žmona, Gertrūda Morten---^ mn^isį .jd-'žmonai Marijai, Amerikos LiettfviųTarybos 
dyboms pagal savo ankstyves-įsenienė “įrodė”, kad lietuviai at-ž tarnahtdj^k ^ręĮškiamė gilią ūžuojaūtą’-4f kartu liūdime.

įneš gyvenamąsias vietas. Tokiu 
]būdu pvz. vokiečiai naujakuriai 
pavadino savo kaimą Uderbal- 
len pagal netolimo priisų pilka
pio Udergraben vardą, o kaimą 
Georgenwalde — pagal vardą 

lietuviškai 
miškas? — P.L), kur kūrėsi nau
ja sėdyba. Tai verčia tyrinėto
ją, perspėja Mortensenas, atsar- 

: giai spręsti kokiai etninei grupei 
priklausė gyvenviečių steigėjai, 
o ne daryti sprendimus vien iš 
pavadinimų. Be to, daug gyv-en- 

ttžu w*«t 63rd SL Chicast.JfL 6062J piečių gavo savo pavadinimus 
pagal jų savininkų pavardes, o 
žmonių pavardės,. .Mortesen o 
nuomone, ne taip -jau tiksliai 
nusako jų tautybę, ir “daug vo
kiečių nešioja nevokiškas pa
vardes’. Iš to Mortensenas pa
darė išvadą, kad gyvenviečių 
pavadinimų kalbini 
visuomet gali eiti kriterijų tau 
tinei gyventojų sudėčiai nusta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OKIRURGAS 

8«ndra praktika, apae. MOTERŲ liflet
Ofisai 2^2 WEST 5>th SERGĖT

, Tai. PR S-122S
OFISO VAL.: pirm.. antraiL, trečiao. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcįtadie- j
oiaią 2-4 v*L. popiet .ir kita laiku- miško (George 

ūagal ausitarimą.

g Rudosios -žiurkės atkeliavo j 
į Europą iš Azijos-drauge su ! 
grįžtančiais Kryžiaus karų da- i 
lyviais, gi Amerikoje atsirado j 

pobūdis ne] laike revoliucijos. Kai 1930 m.
Kansas valstijoj buVo didelė . 
sausra, tai iš ten išbėgo visos 
žiurkės.

SOPHIE BARČUS Į 
RAOtje 1EFMOS VALANDOS

Ybm profrarrMM H WOPA.

14P0 kiL A. M.
LF»WyIv k• ’b*: kasdien nuo plr- i 

madinio iki penktadienio 3:00 : 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir settokdienlais nuo 8:30 iki 9:30

Tai buvo įvadas rimtesniam 
puolimui.

“Labai pritariamai” nagrinė-i 
damas toponimikos medžiagą,1 
kuria surinko Gerdlliš, Morten-

- *■ ■ - n - • . , 'V *r ’
senas pasiūlė gyvenviečių pava
dinimus suskirstyti į šešias ka
tegorijas .pagal jų galūnes.

Prie pirmos kategorijos jis 
priskyrė pavadinimus, kurių ga
lūnės baigiasi - nibken ir -keim.

Prie antros — su galūnėmis 
-au (anksčiau -ow ir -a\^;).

Prie trečios — šu g^lūriėiriis

Prie ketvirtos — šu galūnė- 
mfe -elinen, -amen (Anksčiau 
-erti, -ain ir -eh) i'r -ibrieU.

Prie i>ehktdš — šū ^Šlūnėinis 
-lauKeri.

Prie sestos — šu įvairi(>mis 
kitomis galūnėmis.

Po to “tyrinėtojas” ėmėsi ana
lizės. “Gyvenviečių pavadinimai 
su galūne -nicken dažnai pasi
taiko srityse, kurios būVo apgy
ventos palyginti vėlai”, rašo 
Mortensenas. Pvz. Sūduvių kam
pas, lietuvių gyvenamas jail Or
dino laikais, turi daug pšvadihi- 
mų, kurie baigiasi galūne -ni
cken. Iš to Mortensenas daro Iš
vadą, kad visi šie pavadinimai 
■‘nauji”, “vėlyvi”. Taip pat “nau
ji” visi -pavadinimai, kurie ixii- 
giasi galūne -keim. Jie firMau-

■••c 1' '• 7



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

$ Pilgrimų ir indėnų suruoš- ną be jokių tarpinių užkandžių 
toje pirmojoje Padėkos šventėje.: — Vidutinio sunkumo mankš- 
dalyvavo ir indėnų kariaunin- ta 2-3 kartus savaitėje.
kas Quadaquina. Jis atnešė ir pa
dėjo ant puotos stalo visą bušelį 
iškeptų popkornų. Visi juos ra
gavo ir gyrė. Popkornai ir da
bar tebėra populiariausias, ypač 
jaunimo, užkandis. Amerikie
čiuose taip pat populiarus in
dėnų skanumynas yra džiovinta 
ir rūkyta jautiena — Beef jerky 
su daugeliu prieskonių. Lowrey 
Bendrovė gamina net 5 rūšių! 
tuos jautienos skanumynus už
kandai ir iškyloms. Vienas džio-

' vintos jautienos gabalėlis turi 
apie 13 kalorijų. Bendrovė išlei
do informacinę brošiūrą “Guide 
to the Indians of North Ameri-

’ ca”. Norint ją gauti, reikia pa
siųsti 25 centus adresu: Indian

' Guide, Lowrey, P.O. Box 9128, 
Denver, CO 80209.

• Kylant gydymo išlaidoms 
bei kainoms, ’Šv. Kryžiaus ligo
ninės vedėja sės. M. Dorothea 
pareiškė, kad pirmasis ir svar

biausias dalykas yra kiekvienam 
tapti savo sveikatos sargu. Pre
vencija tebėra didžiausias bar- 
genas sveikatingumo srityje.. Ji < 
duoda pagrindines geros sveika- i 
'tos taisykles:
, — Valgyti tris kartus per die- ,

— Pakankamai miegoti: 7-8 
valandas kiekviena nakti.

— Nerūkyti.
— Saugoti savo svorį.
— Negerti alkoholinių gėri

mų, o jei geri, tai prisilaikyk ; 
griežtų normų.

• Lietuviai nuo seno mėgo Į 
avieną. Ją verdant būna daug [ 
geresnė burokėlių sriuba ir uk- 
rainietiški barščiai. Jonė Bajer- 
čienė iš So. Bostono Sandaros 
9 numeryje duoda avienos ru
tuliukų receptą:

2 sv. maltos avienos, 1 svogū- ■ 
ną, 1 kiaušinį, truputį petruškų, 
druskos ir pipirų pagal skonį; 
sudėti 
5 min. 
liukus, 
kuose.

• Kai pirmieji Amerikos ty- Į 
rinėtojai grįžo į Europą, jie at
sivežė augalą su auksiniai gel
tonais, oranžiniais arba ryškiai; 
raudonais vaisiais, kuriuos au
gino inkai ir actekai. Europie
čiai pradėjo šiais augalais puošti 
klombas, gėlynus, poilsio kam
pelius. Prieš porą šimtmečių šį.
augalą buvo galima matyti bu-į ir pakepinamas svieste. Iš teš

las daromi apvalūs'kukuliai, pri
dedant į jų vidų pakepinto py
rago. Kukuliai, apvoliojami bul

viniuose miltuose, dedami į ver-
. , ffotffepq vadovybė ir Platininio Taiana kanirija tetipteri J dantį vandenį ir verdami 15 mi-
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- v. _ . v , x .
des pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrfkoš Iletovią dienraštį, nucių. Pnes verdant reikia pa
su juo susipažįstant ir jj užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- bandvti virti viena kukuli ar 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, bendromis Jėgomi* | nesusileis. Jei kukulis ištyžta, 

jį tešlą pridedama. dar miltų. 
Į Patiekti su raugintais, kopūs
tais, burokėliais, agurkais ar stt. 
kitomis raugintomis daržovėmis. 
Tikrų krienų galima pirkti Na
talijos Delikatesų krautuvėje, 
Bridgeporte. M. Miškinytė

viską ir paminkyti apie 
Sukočioti į mažus rutu- 
Pakepti giliuose tau-

i tų languose, soduose. Prancūzai 
už ’
pietietį augalą pavadino amūro 
obuoliu, bet laikė jį nuodingu. 
Italijoje augalą pavadino “po- 

. mo doro” — auksiniu obuoliu, 
pomidoru. Šis pavadinimas išli
ko ir dabar. Mūsų pažįstamas 
pomidoras išlaikė ir seną mek- 
sikietišką pavadinimą “tomatli” 
— tomątas.

• 2 sv. virtų bulvių, 3 kiau
šiniai, 5 šaukštai tarkuotų krie
nų, 1 šaukštas krakmolo, 0.5 ar
batinio šaukštelio druskos, mil
tų, pyrago. ;

Bulvės sutrinamos, sudedami 
krienai, kiaušiniai ir įpilama 
tiek miltų, kad būtų galima 
lengvai formuoti tešlą. Pyragas 
sųpiaustomas mažais kubeliais

vaisių grožį ir sultingumą Į .• 
ietį augalą pavadino amūro I

r— joho^ linox,
— * St - - . ; - - .

Ind., be raginimo, pratęsdamas 
prenumėrątiį, savcP-sveikinimus 
if geruš'linkėjimus Naujienoms 
65 m. sukakties progai atlydėjo 
$10 auka. Dėkui.

! — Eugenijus Ė: Smūgys, gyv. 
Michiana Shores apylinkėje, 
Michigan City, Ind., pratęsda
mas prenumeratą, parėmė Nau-

I jienų leidimą7 $5 auka. Dėkui, 
j Ta proga malonu pastebėti, kad 
' Eug. E. Smilgys, gyvendamas 
1 Čikagoje, buvo aktyvus Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio narysv 

i š;os organizacijos deleguotas į 
j Amerikos Lietuvių Tarybą ir ne 
kartą buvęs Washingtone Lie
tuvos bei lietuvių reikalais. Jis 
buvo LAS knygų leidimo komi
sijos pirmininku.

— Dr. Irena Kyras atidarė 
dantų gydymo kabinetą 2659 W. 
59 St. Tel. 476-2112. Priima pa
cientus pagal susitarimą.

— Chieagos aukst. lituanistinė 
mokykla užbaigė mokslo metus 
birželio 3 d. Mokyklą baigė šie 
mokiniai: Danutė Gauriliūtė, 

[Viktoras Gliozeris, Algis Kulie- 
šis, Kristina Likanderytė, Vyte
nis Markevičius, Daiva Mikū- 
naitė, Alma Ostrauskaitė, Ro
mualdas Peleckas, Gaja Pem- 
kutė, Algirdas Pileckas, Vikto
ras Plėnys ir Vilija Traškaitė. 
Mokyklos direktorius yra Juo-

REAL ESTATE
Mamai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žrnnė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKBJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cerniak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

itamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos Išeivijos 
t \ : __ _____ _____ \ ■ r •
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalu renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
įkaityti ir platinti Naujienrs, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas KaraMs, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSs, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą Minus" 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamo^ ir paskirstyto! rude
niniame Naujieną piknike.

VLm Ir visus kviečiame į didžiąją teikt.

NA0JIINO9 
1739 JO. HALSTID JT. 
CHICAGO, IL 68601

Pavardė U vardai

Adrecta

»' Užsakau Naujienai kaip dovana savo 
yra naujas skaitytojas. Priede d

Pavardė ir vardas ----------------------------—

Adresai

SpoDSoriaua pavardė, vardai ir vietovė

— Bruno . Kaminskas, Hart
ford, Conn., atsiuntę dolerį iri 
prašė už jį siųsti susipažinimui 
Naujienas. Nepraėjus nė 2 sa
vaitėms jis atsiuntė metinę pre
numeratą. Daugelis užsisako su
sipažinimui 3 mėnesiams, atsiųs
dami 9 ar 10 dolerių. Veik visi 
jie tampa nuolatiniais prenume
ratoriais. Visa nelaimė, kad, zas Masilionis. 
Amerikos ir pasaulio lietuvių I 
tarpę atsirado grupė įtakingų Amerikos Lietuvių Tarybos Ci- 
fanatikų ir gabių agitatorių, cer0 pirmininkas, vadovavo 
skleidžiančių apie Naujienas ir Tragiškojo Birželio minėjimui 
jose dirbančius pramanytus da- birželio 10 d. šv. Antano parapi-

Dr. Petras Atkočiūnas

lykus, ragindami jų neimti nė į 
rankas. Jie gerai žino, kačf'žmo- 
nėms susipažinus su Naujieno- 

:mis, jų. propaganda nebus veiks
minga ir savaime atsiras vieny
bė visuomenėje, o gal ir bend- į kauskas,' \iS1 įnkiausą 
ruomenėje. Dėkui p. B. Kamins-j šaulių kuopai. Pagrindinę 
kui už parodytą dėmesį Naujie- skaitą skaitė i..L II. f___
noms, jų platinimo vajui ir už ALTos centro vardu kalbėjo 
prenumeratą.’ Taip pat dėkui jo Sandaros redakt. inž. G. Lazaus- j

jos salėje. Vėliavų įnešimą ir iš
nešimą tvarkė Aug. Ašoklis, 
JAV ir Lietuvos himnų giedoji
mą pravedė Irena Petrauskienė, 
invokaciją kalbėjo kun. B. Rut- 

visi priklausą Jūrų 
; pa- 

------ - ------- inž. K. Oželis,

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St- TeL 436-7878 - 

£ ,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

c 1 Tel. 767-0600.

real ESTATE — OUT OF TOWN j
Nuosavybės — kitur i

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Ihiksus. ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė,' $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI,. - 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tel. 927-3559

UNION PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius, 

_ šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
artimiesiems; davusiems Nau- Į i<a<; išsiųsta virš 200 laišku ir j bloko nuo ežero, Greenwood 

telegramų' disidentų išlaisvini- • Avė. $36,500. Chicago tel.: ‘— 
r>eer_ mo reikalu bei "padėkų Popie- 6451 po ,5-tos val.p.p.

field Beach, Flat*prieš porą me-.phti Jonui. Pauliumi!. Meninę = 
tų prisidėjo priė; Naujienų pla
tinimo vajaus, užsakydamas jas 
poniai Beatričei Opelkai, gyv.
Prairie Village, Kansas, • ir stu
dentei Irenai Sięriaitei, esančiai 
Hinsdale, I1L Kiekvienais metais 
Jis iš anksto, be raginimo, pra-

jienų adresą.i'
■ —' Juozas Matukas iš

425-

— Chicagoję-- prokuratūra dar 
veda derybas- su “panterų”; ad
vokatais- dėl keliu „mėnesių ■ at- 
lyginimo,; kuri^ advokatai, Spra- tęsia jų ir savo prenumeratas, 
laimėję'byląi• negavo.'. ’ ’Dėkui.

‘ z _______________ *__________ — ~ ~______ • **• ' ‘ - - - - r . • -■ z

Prenumeratos pratęsimo, nžsakymą, bei galiną įkaitytoji rwtnirw 
jražom* pasinaudoti žemiau eeančtomte atkarpomis. - -

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL'WA 5-2787

rinte Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737

• Platinimo vajam proga, palaikydamas lletuvificą spauda Ir Naujieną 
pastangas, praiaa jas siuntinėti už pridedamus  dot

Pavardė ir vardai

Adreau

• Platinimo vajaus proga, 
tinlmnl nemokamai ba jo*

praJau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ruslpa. 
tą Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė te vardas

Adresai

Pavardė tr vardai

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. -

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Da
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai.

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

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės < 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsiraJytt

_______ Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: ■ ' ' "

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

M7 W. SOth $♦.---- ------- T#L
~r~ -------------- -------------------------- --- -—-■-------------—— _

HELP WANTED — FEMALE 
Dsrblrtlnkly Re i kit

SECRETARY

Dependable typist and stenographer, 
loop office with 3 attorneys.

Phone 263-6397

dalį išpildė stud. Ramunė Tri- 
čytė, sol. Valentinas Liorentas 
ir muz. A. Jurgutis.

— Linksmas Šakiu Apskr. 
Klubo piknikas įvyks birželio 
17 d. 12 vai. vidudienį Vyčių sa
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Veiks virtuvė ir baras, bus daug 
įvairių laimėjimų, šokiams 
linksmai gros A. Ramonio or
kestras. Įėjimas tik $1.

Kviečia valdyba

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcij as. Mokame aukštas Į
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- kumentacijos centro direktorius 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or nsuuiugn« ■ , - ... ,v ,. .» -d,,,,.,,.Tarot Card Readings. Saturday, damas Padeh. ‘T J <ot 
11 to 5 no appointment neces.. valaus f' Menee-

FTivAD iAucTn XT viecimo) daktarą Josef Menge sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N , kalti'nama nužudymu 200.000 
STATE St, Rm. 1717. Mes kai- lę'., lu"amą.n“ da_
, , -v, • -on n__ 'vaiku, baisiais kankinimais dabame lietuviškai- /82-3/// or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

dėmes i o -
62-80 M.OAMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $99 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: '

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 . .

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

WE SMOK OUR OWN
• Smoked chubs - Sturgeon - Trout 

- Eel.
: • French Fried Shrimps.

• OUR SPECIALTY - French fried 
smelts and Fish chips.

BEN'S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

337-0263. Closed Monday s

Simon Wiesenthal 
gaudo Mengelę

VIENA, Austrija. — žydų do-

Simon Wiesenthal kreipėsi į 
Jungtinių Tautų generalinį sek-
retorių Kurt Waldheim, prasy-Astrologica , , J Pj.ra.

rant su jais visokius eksperi
mentus. Wiesenthal prieš mė
nesį laiko iškėlė prašymą gauti 
Mengelės išdavimą, kai Jungti
nės Tautos 1979-uosius paskelbė 
Vaiko metais.

, - ... v. . ' Paragvajus atmetė Vak. Vo-on.), arabams pnklausanc.oje. g Men.
žemoje. Arabe, e.s . teismus o paragvajaus
Beginąs a.sk.na kad ipilic& nu0 1959 metų.
gali įsikurti Jordanijos palesti- b ________
niečių žemėje. r

— Begin įsteigė izraelitų ko-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR

Don't give them 
the chance... uso
A Sergeant’s

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai J Lietuvą
Ir kitus kraitus ... 

p. NEDZINSKAI, 4065 Archer Ą». 
Chicege, UI. 60632. TsL YA 7-59W .

Wary PwWM 
INCOM! TAX SItVICi

Tils pet daromi rortimai. tfalalu į 
ittvt Mimai, pildomi pilietybė* pn- tymai ir kitokį blankai. I

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, HI. 
60642, - 424-8654

A

K———J

State Farm F»re and Casualty Company

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
..
• Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZEHE*. Use only as 
directed The medically proygn 
creme for P7TW^?Tpr,T^l 
itching. * I U > w’a <1 17X1—J

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A«*0cl«toi 

1649 W«rt 63rd 
Tai. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto malt*- 
rus. šeštadieniais iki 12 v. , 
Vakarais tel. RE 7-5047. -
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metą, patarnaudama klientama.
j. SŽJ

BiCOZ.EXK

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii |vairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAI

Tel. J76-1M2 arba J7644M

f ^MAWJIBNO* INKAM S, 114, /ygg U IfiTA




