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TEHERANAS, Iranas. — AP

už $1.2 milijono.

ALTos telegramos

Sadftnaitėe leidimo klausimą.

Naudingi patarimai 
nėščioms moterims

Prezidentui Carteriui ir jo patarėjui Brzezinskiui, išvykstan
tiems į pasitarimą su Brežnevu Vienoje, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas dr. K. Šidlauskas pasiuntė telegramas, prašy-

2-sis Pasaulinis karas, kuriame 
Sovietijos ir Amerikos kariai 
“petys į petį kovojo prieš fašiz
mą”. SALT sutartis turi atnešti 
naujus impulsus.

Pavojingas viesulas 
viršum Pacifiko

bandžiau pagerinti dalykus. Žiū
rėkite, kas dabar darosi. Aš iš
vykau iš Irano, norėdamas iš
vengti kraujo praliejimo. Dabar 
ten vyksta kraujo maudyklės...

WASHINGTON. D.C. — Se
natas patvirtino 40.1 bilijonų 
doleriu gynybos reikalams, šau
kimo karo tarnybon Įstatymas 
dar nesvarstomas.

LIBIJOS DIKTATORIUS SUTIKO FINANSUOTI 
PAKISTANUI ATOMO BOMBAS

NACIONALINĖ GVARDIJA BANDO PADĖTI VALDŽIOS
PAREIGŪNAMS IŠVAŽIUOTI UŽSIENIN

su fiziniais trūkumais. Karštos 
pirtys esančios naudingos, tik 

! reikia žymiai trumpinti laiką.

tys parankiausi maištininkams 
suvaldyti., . .

CHADAFI ORGANIZUOJA damas: iškelti kalinių Balio Gajausko, Viktoro'Petkaus ir Nijolės 
ISLAMO PASAULĮ

KALENDORRLIS

Birželio 15: Leonide, Vitas, 
Barinta, Naktožydė, Vyturis.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27.
Oras šiltesnis, giedrus.
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KRUVINOS KOVOS PRASIDĖJO
NIKARAGVOS SOSTINĖJE

CARTERIS PLANUOJA GRĮŽTI Į WASHTNGTONA 
TIKTAI PIRMADIENIO NAKTĮ

WASHINGTON, D.C. — Pre- | BREŽNEVO SVEIKATA 
zidęntas Carteris, žmonos ir vi- 1 KLIUDYS

. Prezidentas Carteris yra pasi
ruošęs šiais metais susitikti su 
Brežnevu, bet rusų tarpe vy
rauja įsitikinimas, kad ši Brež
nevo kelionė- bus paskutinė. Jo 
sveikata jau seniai yra pakri
kusi, bet jis vis dėlto dar tebe- 

■■ Pirmon eilėn jiedu turės iš- laiko sovietų valdžios vadeles, 
■spręsti visą eilę strateginių ato- ; Brežnevo raumenys nebeklau- 
•mo’ ginklų sutarties klausimų, I so. Atsistojęs negali ilgiau sto- 
•kūrie dar nebaigti aptarti, o vė- 4 vėti. O atsisėdęs nepajėgia atsi- 
liau eis prie kitų karo ir pašau- j kelti. Be" to, jis tiktai dvi valan- 
lib -taikos preblemų. i das pajėgia sekti debatus ir

' abiejų pusių argumentus. Vėliau 
jis pameta siūlą ir nepajėgia 
sekti diskusijų. Brežnevas turi 

Prezidentas Carteris žino, kad kelis patarėjus, kurie prieš kiek- 
■ Brežnevas dar kartą kalbės apie vieną posėdį jį informuoja. 
Amerikos ekonominę paramą 
atsilikusiai Sovietų Sąjungai.

sos eilės -Valstybės departamen- j 
to, - sąvo kanceliarijos ir atomo ' 
specialistų lydimas, išskrido į 
Vieną, Austrijos sostinę, kur 
jam teks susitikti- su Sovietų 
Sąjungos valdovu Leonidu Brež
nevu.

MANAGUA, Nikaragva. — 
Kruvinos kovos vyksta pačioje 
Managuoje. Nikaragvos sosti
nėje. Sukilėliai valdo visą pie
tinę ir rytinę Managuos dalis, 
bet pačiame centre gatves dar 
kontroliuoja nacionalinės 

j dijos kariai.
Nacionalinei gvardijai 

ta neleisti žmonėms išeiti
ves. Atrodo, kad gvardija nori 
turėti lasvas sostinės gatves su
sisiekimui. Gvardija taip pat 
kontroliuoja visą Managuos ae
rodromo sriti.

Patys rusai skleidžia gandą,
Begancių sovietų budelių nužudyti lenkų kariai Katyno srityje.

atsiiiKusiai bovietų bajungaika(j Vienos konferencijos per 
Rusai yisą laiką norėjo gauti I traukų metu Brežnevas supažin-

veikiantieji prekybos santykiai 
Brežnevo netenkina, todėl šį 
klausimą jis rengiasi pirmiausia 
kelti.

a.

Prezidentas' Carteris sutiktų 
duoti’ didesniu prekybos leng
vatų, jeigu; Sovietų Sąjunga 
siektų taikos. Sovietų, valdžia 
iki šio meto kliudė ir kliudo Eu
ropos taikai.- panašiai ji. elgiasi 
Artimuose Rytuose - ir kitur. 
Jeigu Maskva sumažintų j pasi
ruošimo karui leidžiamas sumas, 
jei pasirašytų Europos taikos 
sutarti, tada’ir prekybinė sutar
tis būtu kitokia. Be pasaulio tai
kos negalima laukti laisvos 
prekybos.

RUSAI KURSTO ARABŲ 
VALSTYBES

Prezidentas Carteris primins 
Brežnevui, kad JAV siekia tai
kos Artimuose Rytuose. Egip
tas ir Izraelis jau pasirašė tai
kos sutartį ir siekia panašių su
tarčių su kitomis arabų valsty
bėmis. Tuo tarpu Sovietų Są
junga kursto arabų valstybes 
priešintis Izraelio ir Egipto tai
kos pastangoms. Santykiai tarp 
abiejų valstybių pagerėtų, jeigu 
sovietų politikai siektų taikos.

Manoma, kad prezidentas Car
teris ir Brežnevas susitars dėl 
strateginių atomo ginklų sutar
ties ir paruoš dirvą tolimesnėms 
abiejų valstybių konferenci
joms. Galimas daiktas, kad 
abiem valstybių galvom dar 
šiais metais vėl teks susitikti.

žmogų savo pareigoms, bet ko
munistų vadai gali pakeisti jo 
planus ir vadovybėn parinkti 
kitą žmogų.

Prezidentas Carteris atskren
da Vienon vienu lėktuvų, ku
riame telpa visi jo patarėjai ir 
didokas būrys laikraštininkų, 
tuo tarpu Brežnevas atskrenda 
trim lėktuvais, kurių vienas yra 
tikra laboratorija, paruošta teik
ti pagalbą nuvargusiam Brež
nevui.

WASHINGTON. — JAV Oto 
Pajėgu lėktuvas, skrisdamas į 
Japonija su 34 Baltųjų Rūmu, 
nareigūnais, ši mėnesi Tokijuje 
įvyksiančiai ekonomijos viršū
nių konferencijai paruošti, buvo 
pavojingai sukrėstas. Lėktuvas 
viršum Pacifiko vandenvno ra
miai skrisdamas 35.000 pėdų} 
aukštybėje, staiga lyg kokios 
milžino rankos buvo mestas 
tūkstančių pėdų aukštyn ir ke
letą tūkstančių pėdų mestas že
myn. Iš skridusiujų devyni buvo 1 
sužeisti ir, pasiekus Yokota oro 
bazę, sužeistiems suteikta pa
galba, o trys paguldyti ligoni
nėje. Atskridusi į Tokiją grupė 
turėjo padėti paruošti preziden
to Carterio vizitą Japonijai šio 
mėnesio 24-29 dienomis.

TRIPOLI. Libija. — Turtin
gos Libijos diktatorius Chadafi 
nori tapti pagrindiniu Islamo 
pasaulio organizatoriumi. Jis 
pilniausiai pritaria mulos Cho- 
meini idėjoms ir nori sudaryti

Žala vynuogių derliams

NUT'S - SAINT - GEORGES. 
Pran&^ija. — Smarkios liūtys 
su stambia kruša sunaikint? 
1.500 akrų vynuo'-’ . * :^ų. kur 
buvo augina- vynuoges ge
riausiam \>uit>undrio< v~ i 
gaminti. O

Vakar iš Managuos išskrido 
dar 150 amerikiečių. JAV kon
sulas prieš dvi dienas buvo įsa
kęs Amerikos piliečiams viską 
palikti ir pasinaudoti paskuti
niais lėktuvais. Patarimas liepė 
gelbėti gyvybę, o nuosavybės 
reikalus galės turėti progos vė
liau sutvarkyti.

Manoma, kad diktatorius So
moza ’-ketvirtadienį.- išskris iš 
Managuos. nes nacionalinė gvar
dija nepajėgs sustabdyti gerai 

. ( ginkluotų maištininkų. Naciona-

Seattle. Washingtono univer- 
__ > prof. Sterling Clarren 

tent Iranas, Libija, Pakista- ■- perSpėja nėščias moteris, mėgs- 
nas. Chadafi yra įsitikinęs, kad tančias sėdėti karšto oro pirtyse, 
generolas Zia tikrai pritars mu-,kaj perkaitęs gemalas gali gimti 
los Chomeini idėjoms apie Isla
mo pasaulį.

Planuoja nepriklausomą 
katalikišką mokyklą

CHICAGO. — Grupė katalikų 
tėvų vakarų priemiestyje pla
nuoja steigti nepriklausomą Ro- 

į mos katalikų mokyklą, kurioje
įsakv-1 bus skiriama daugiau dėmesio 

tradicinei katalikų doktrinai ir 
disciplinai. Vieta elementarinei 
mokyklai dar neparengta, bet 
mokiniai ateinančių mokslo me
tų pradžiai jau registruojami.

Dr. Joseph E. Whi+e, River 
Forest gydytojas, aiškina, kad 
čia nėra kokia protesto mokyk
la. nei bandymas grįžti į vidur
amžius. nei kėslas atmesti Ant
rojo Vatikano Susirinkimo nu
tarimus ar grįžimas į Tridento 
era, o tik noras turėti tokia mo- 
kyklą, kaip Willows Academy 
Glencoe arba Northridge Prepa
ratory mokykla Niles.

Dr. White aiškina, kad abidvi 
mokyklos 'turi mokytojus, pa
veiktus Opus Dei sąjūdžio, ku
ris laikosi labiau sofistikuotos 
katalikiško konservatizmo for
mos.

— Mes skatinsime studijuoti 
Dešimt Įsakymų, praktikuoti 
moralinės dorybės kuklumą ap
sirengime ir elgesyje. — pažy
mėjo dr. White.

Ispanijos partizanų 
pavojingi "žaidimai"

BILBAO. Ispanija. — Tero
ristai partizanai slaptai įsismel
kė į valdžios labai saugomą 
kontroversinį Lemoniz atominės 
energijos centrą, esantį arti bas
ku miesto Bilbao, ir turbinų c ’ v ]
kambaryje išsprogdino bombą, 
kuri užmušė vieną darbininką. 
Nežinoma kieno balsas per tele
foną pranešė, kad jėgainėje 
greitu laiku sprogs bomba ir 
valdžia spėjo darbininkus peša 
linti, bet nepaaiškinta, kaip tas į 
vienas buvo užmirštas.

Sprogimas nepakenkė JAV- Į gumą mūsų planetoje . 
bių pateiktiems dviem reakto-j Vedamajame prisimenama 
riams. Mažai nuo bombos nu
kentėjo pats turbinų kambarys, 
tik uždegė ir sukėlė smarkų 
gaisrą, užsidegus šalimais buvu
siam 1,000 galonų naftos tankui.

DAMASKAS, Sirija. — Tur
tingi arabų sluoksniai nepaten
kinti Amerikos taikos politika. 
Tvirtinama, kad Saudi Arabija, 
Libija, Sirija, Jordanija ir ki
tos arabų valstybės iš tikrųjų 
nepatenkintos Amerikos užsie- Islamo valstybių trikampi. bū-'sjteto 
nio politika Artimuose Rytuose. 
Arabai norėtų išgriauti Izraelio 
valstybę, bet vieni dabartiniu 
metu nepajėgtų to padaryti. Jie 
priešinosi Amerikos taikos pa
stangoms ir pasmerkė Egipto 
prezidentą Sadatą už taikos su
tarties pasirašymą.

BANDYS SUMAŽINTI 
NAFTOS PARDAVIMĄ

Turtingesnieji arabų valdovai 
manė, kad jie galėtų sukrėsti 
Ameriką, jei sumažintų arba vi
sai nutrauktų naftos gamybą ir 
jo pardavimą Amerikai. Arabai 

[ mano, kad šitas žingsnis žymiai 
sukrėstų visą Amerikos pramo
nę, susisiekimą ir laivyną. Tur
tingiems arabams ir į galvą ne
ateina mintis, kad toks elgesys i 
sukrėstų ir arabų valstybes.
CHADAFI PADEDA PAKIS

TANO DIKTATORIUI
HEIDERABADAS. Pakistanas. 

Libijos diktatorius M. Chadafi 
pats pasisiūlė padėti Pakistano 
diktatoriui Zia. Libija neturi 

į atominių ginklų ir negali jų ga- 
1 minti, bet ji sutinka finansuoti 
Pakistano atomo ginklus. Libi
jos diktatorius turi kalnus dole
rių, kuriuos jam neša parduoda; 
ma nafta. Chadafi žino, kad Pa
kistanas labai lengvai galėtų 
įsigyti atominių ginklu, jei tik
tai turėtų pinigų. Diktatorius 

• Zia negali pasitikėti savo ka- 
’ j riais, bet jis galėtų valdyti ato- 

. ’ I mo ginklus. Jeieu būtų reikalo, 
Metų eilę aš dariau pastangas ir atomQ jam būtų pa.

Irano susinaikinimas
Sekmadienį Irano šachas kar

tu su žmona Farah ir sūnumi at
vyko iš Bahamos salų į Cuerna
vaca kurortą Meksikoje. Jis ten 
gyvens turisto teisėmis.

Spaudos konferencijoje šachas 
R. Pahlavi pareiškė:

— Irane dabar valdžios nėra. 
Mano tėvynė naikina pati save.

linei gvardijai buvo įsakyta 
ginti svarbesnius Managuos 
priemiesčius, bet ji nepajėgė jų 
apginti. Nacionalinės gvardijos 
kariai žuvo gatvėse, nepajėgda
mi jų apginti. Kiti metė gink
lus ir nuėjo nelaisvėn.

Trečiadienio popietę prasidė
jo kovos pačioje sostinėje. Ne
tikėtai atsiradę sukilėliai naiki
no gatves ir trafiką tvarkančius 
karius. Kad išvengtų susirėmi
mų su partizanais, nacionalinė

, gvardija įsakė žmonėms nesiro
dyti gatvėse. Įsakymas palietė 
didžiausio judėjimo gatves. Bet 
ne visi gyventojai suprato gvar
dijos paskelbtą įsakymą, ne visi 
turi radiją ir gali klausyti. Gvar
dijai įsakyta šauti į kiekvieną, 
kuris pasirodo centrinių gatvių 
šaligatviuose. Pačioje Managuo
je daugelis lavonų guli šaligat
viuose ar pačiose gatvėse.

Nikaragvos ūkininkai pamažu 
važiuoja į sostinę. Važiuoja jie 
lėtai. Dauguma leidžiasi nuo 

žodžiais, susitari- j kalnų sunkvežimiais, bet daug 
kas važiuoja arkliais ir jaučiais. 
Jie patys apsirūpino maistu.

Atrodo, kad diktatorius So
moza neturės progos tartis su 
ūkininku delegacija. Ūkininkai 
vežasi didelius plakatus, lie
piančius Somozai viską palikti 
ir išvažiuoti į užsienį.

Ūkininkai yra įsitikinę, kad 
visi Somozos šeimos milijonai, 
rūmai ir žemė priklauso krašto 
gyventojams, kuriuos Somozos 
giminė per 40 metų pasisavino.

Prezidentas Somoza pareiškė, 
kad jis jau paruošė skundą 
Amerikos valstybių sąjungai, 
kad gretimos valstybės neturin
čios teisės įsikišti į greta esan
čios valstybės vidaus reikalus. 
Nikaragvos vyriausybė turinti 
įrodymų apie Kosta Rikos ir 
Panamos vyriausybių įsikišimą 

. i Nikaragvos vidaus reikalus. 
J Nikaragvos užsienio reikalų mi- 
| nisteris .pakartotinai reikalavo

Agitpropas siūlo naują 
nusiginklavimo sutartį
Dar nepasirašius SALT II su

sitarimų apriboti ginklus, o jau 
Maskva pradėjo naują nusigink-, 
lavimo ofenzyvą. Komunistų 
partijos dienraštis Pravda tre
čiadienio vedamajame rašo, kad 
kai kurie Amerikos sluoksniai 
yra priešingi SALT II susitari
mams, kuriuos abiejų valstybių: 
prezidentai Vienoje turi pasira-j 
švti. Pravdos : 
mas “taps reikšmingu veiksniu 

! kelyje į pastovią taiką ir sau-

PARYŽIUS (Reuters). — Ci
vilinės aviacijos gen. direktorius 
pranešė, kad amerikiečių gamy
bos lėktuvams DCTO bus lei
džiama vežti keleivius tik se
kanti antradieni po nuodugnaus 
patikrinimo.

NEW DELHI (UPI). — Poli
cija formaliai patiekė- kaltini-' agentūros pranešimu, Revoliuci
nius buvusiai Indijos premjerei j jos ęargai paėmė savo žinion 
Indirai GandhL Ji kaltinama Intercontinental Hotel gėrimų 
korupcija laike 1975-77 m. nepa- rūsį ir sunaikino įvairių gėrimų 
prasto bei ypatingo stovio.

Amerikos Valstybių Sąjungą tą 
skundą spręsti.

Somozos šalininkai tvirtina, 
kad maištui vadovauja komu
nistai. tuo tarpu patys maišti- 
ninaki vadinasi sandinistais. pa
gal 1934 metais žuvusio jų vado 
pavardę. Sandinistai tvirtina, 
kad jie nori teisingos žemės re
formos ir demokratinės san
tvarkos. kurios diktatoriai ne
pajėgs sumūki. •i:.

F ketragvos jau išvažiavo 
vii^ Amerikos piliečių, tu
rėjusių £ -ekybos įstaigas. įtakos 
bankuose ir vietos pramonėje. 
Ne visi Amerikos piliečiai išva
žiavo iš Nikaragvos, šiomis tri
mis dienomis iš Nikaragvos iš
važiavo virš 200 amerikiečių, 
bet jų tarpe gali būti ir pensi
ninkų. nesikišančių į prekybos 
ar pramonės Nikaragvos gyve
nimą. Išvažiavo ir pareigūnų 
šeimos nariai.

Somoza būtų norėjas ša i vežti 
dalį savo turto, bet, atrodo. Lad 
vargu pajėgs tą padaryti. Rei
kalai taip susiklostė, kad jis ne
beturi su kuo tartis. Opozicija 
su juo tartis nenori, .



Redaguoja L JUSKBVW1BNE.
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Raštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, Ill.

Mūsų tauros tragiškieji birželiniai įvykiai kelia skausmą ir skatina ryžtą veikti—kovoti, kad tauta būty gyva ir laisva. Kiekvienas nekaltai pralietas tautos kraujo lašas gula ant 

pasaulio politiku sąžinės ir stiprina tautos laisvės siekį, kovos ryžtą. Lietuviu tauta, iš amžiy glūdumos atkeliavusi, amžius ryžtingai kovojo ir kovos už savo egzistenciją. 
| Į Niekas neturi nei moralinės, nei juridinės teisės pastoti tautai kelio į jos ateitį!

POETO FELIKSO BREIMERIO 
“SKAMBANTIS LAIKAS”

Tragiškojo Birželio minėjimas

F. Breimeris yra -jautrios šie- ta visose lietuvių kolonijose.
los žmogus, poetas,' jis yra su- F. Breinierio knygą “SKAM- 
kūręs, išleidęs eilėraščių rinki- BAN1TS LAIKAS” galima gauti 

‘SKAMBANTIS LAIKAS”, knygos rinkoje ir pas patį au
torių, jo adresas: 7023 So. Ma
plewood, Chicago, Ill. 60629 
(Knygos kaina nepažymėti, tad 
negaliu pateikti.)

Z. Juškevičienė.

F. Breinierio knygą “SKAM-

nį:
1977 met., tai yra jau antroji 
laida, papildyta kėliais naujais, 
viso 69 eilėraščiai. Išleista 1977 
met., spaudė — M. Morkūnas, 
viršelį piešė — dail'. A. Karso- 
kaitė — Sutkuvienė.

F. Breimerid profesija — gim
nazijos mokytojas, mokytojavo į 
N. Lietuvoje, Humanitarinius; 
mokslus studijavo Kaimo uni-{ 
versitete, doktoratą rengė Ka-j

I i i ’i 1i i m *

KRONIKOS ŽINIOS
Linksmas ir jaukus pobūvis

(R) LB. Marqu-ette Parko 
paliaučiau universitete. F. Brei-1 Apylinkės Valdyba, pagerbti 
meris yra ne vienkartinio, ne Dainininkų Būreliui vienų me- 
progmio kūrybinio polėkio poe-> tų valkios proga, surengė kultū* 
tas, jis yra poeziją kūręs ir ja ringą ir jaukų pobūvį š/m. ge- 
spausdinęs Nepriklausomos Lie- gūžės 12 d. Cold Coast Inn sa- 
tūvos periodikoje, dienraščiuo
se ir katalikiškos minties žur
naluose. Jo kūryba skamba tau
ria tėvynės meile, banguoja sub
tiliu gainios grožiu, subtilia 
metafora. Yra laisvai išvertęs 
Lietuvos himną į lotynų kalbą, 
Mykolaičio - Pubno: “NEAT- 
MERKIM AKIŲ” — į vokiečių

tėję, 2525 W. 71 st St. Chicagoje.
Parengime dalyvavo nemažas 

skaičius visuomenės, vietos vei-( 
kėjų ir garb, svečių: LB. Cent
ro Valdybos Ihrmininkas Dr. 
Vytautas Dargis, kąn. Zakaraus
kas ir kiti.

Dainininkų Būrelis, savo me-'* 
tinės veiklos proga atliko links-

kalbą, knygoje yra pateiktas šio mą programą. Sudainavo kele- 
eilėrašcio, tekstas ir laisvas .joj tą, tautinių dainelių ir papildė 
vertimas. F. Breimerio porai ei
lėraščių yra pritaikintos, sukul
tos ir melodijos, pritaikė muzi
kai: Bertulis ir Griauzdė.

š.m. birželio mėn. 10 d. Cicero kada karo grėsmė ir ultimatu- 
ALTos skyrius surengė įspūdin- mas po ultimatumo draskė Lie- 
gą Tragiškojo Birželio minė- tu vos vyriausybę. Jis, karys, 
jimą. ’ ' nors ir su skaudančia širdimi

Minėjimas prasidėjo pamal- liko paklusnus vyriausybės įsa- 
domis šv. Antano parapijos kymams ir nepakėlė ginklo gra- 
bažnyčioje. Į pamaldas vyko sinantiems kaimynams. Bet jų 
V.F.W. Nr. 9115 postas su vėlia- 

j vomis, Klaipėda Jūrų Šauliai ir 
Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
kuopos reprezentantai irgi su 
vėliavomis, ’šv. Mišias atnašavo 
kun. B. Rutkauskas. Ypatingai 

j gražus ir prasmingas buvo jo 
• pasakytas pamokslas šio minė
jimo proga. Ačiū gerb.-kunigui 
ir j. šauliui B. Rutkauskui.

Po pamaldų, Šv. Antano pa- lių staigiai buvo naktieš glūdu- 
j rapijos salėje įvyko minėjimas, moję prikelti ir per kelias mi- 
Minėjimą atidarė ALTos Cice- nutes sužvėrėjusio žmogaus — 
ro skyriaus pirmininkas dr. P. komuniste sukrauti į sunkveži- 
Atkočiūnas. Trumpai pasverki- [mius ir nugabenti į ilgus trau- 
nęs visus susirinkusius ir pami
nėjęs šio minėjimo prasmę, to
limesniam programos- pravedi- 
mui pirmininkas pakvietė inž. 
Stasį Dubauską, kuris paprašė 
įnešti vėliavas. Visų virš minėtų 
kuopų vėliavos išsirikiavo prie

kantrybė išseko okupacijos me
tais. Pirmas spontaniškas tautos 
prasiveržimas įvyko 1941 me
tais, o dar didesnio masto pasi
priešinimas buvo 1944-56 metų 
laikotarpyje.

Gerb. K. Oželis plačiau ^pa
liete Baisiojo Birželio aukas, 
kada virš 40 tūkstančių lietuvių, 

'.nuo kūdikio iki žilagalvių-sene-

kinio ešelonus, sugrūsti be van
dens ir maisto gyvuliniuose va
gonuose ilgai kelionei į mirtį, 
į Sibirą. Verkė visa Lietuva. Tą 
patį mėnesį tūkstančiai mūsų 
vyrų ir moterų buvo sadistiškai 
nužudyti įvairiose Lietuvos vie-

(R) Lietuvių Bendruomenės atstovai neša padėti vainiką prie 
Kalantos paminklo, atidarymo iškilmių metu, š.m. gegužės mėn.

Kas itin svarbu, sveįldnžin?., 
tai kad F. Breimęris yra sukū
ręs gilaus patriotinio turinio, 
Lietuvos kunigaikščių meto, is
torinę poemą — VYT ALTO SŪ
NŪS. Knygos pratarmėje, auto
rius apie šios poemos kūryba 
rašo, kad šios istorinės vertės 
poemos siužetą yra ėmęs iš So- 
kolnikovo verstinio veikalo 
GRIUNVALDAS. Į poemą yra 
įnešęs ir dramatinio elemento, 
kuris iš tikrųjų ir vyksta šioje 
istorinėje poemoje. Poemos vei
kėjai: Vytautas Didysis-Lietu- 
vds kunigaikštis, Vingėla-jo bro
lis, žemeičių kunigaikštis, Bir- 
mantas- Vytauto sūnų globėjas, 
Markvadas Zalcbachas — Kry- 
žuočių ordino komu tas. šie ke
turi Veikėjai ir veda tarpusavio 
draminį dialogą, kuris skamba 
istorinės Lietuvos valdovų dra^ 
sa, narsa ir kovos ryžtu.

Perskaičius šią poemą — VY
TAUTO SŪNŪS, iš istorinių 
ūkanų vaizdžiai, pasigrožėtinai 
iškyla didinga Lieiuvos kuni
gaikščių Lietuva. Peršasi mintis 
pasiūlyti šią jioenią panaudoti 
kaip medžiagą scenai Vytauto 
Didžiojo 550 metų mirties su
kakčiai atžymėti, šitokia sukak
tis bus sekančiais metais ir rei
kia manyti kad ji bus jjatrioti- 
nės visuomenės plačiai atžymė-

programą žemaitiška sėkme. 
Užbaigus programą, prasidėjo 
vaišės-karšta vakarienė su šan- 
panu ir šokiais, grojo Vėnskaus 
orkestras.

Romo Kalantos Minėjimas.
(R) LB. Marquette Parko 

Apylinkės Valdyba š/m. gegu
žės mėn 27 d. suruošė R. Kalan
tos, 7 metų mirties minėjimą, 
susideginant dėl tautos laisvės 
ir meilės, kaip protesto ženklą 
okupantui.

W vai. 15 inin. ryto Marquet
te Parko parapijas aikštėj o, da
lyvaujant nemažam skaičiui vi- 
su-omenės if skaitlmgai grupei 
ponių ir panelnt pasipuošusių 
tatrtmUiOse rūbuose, buvo pakel
tos Anlėfikds ir Lietuvos vėlia
vos. Keliant Lietuvos vėliava 
būvo sugiedotas tautos Himnas. 
10 vai. 30 min. visuomenė su 
vėliavomis dalyvavo parapijos 
bažh\v'oįe iŠkihUingose paittal- 
dose už kalantos sielą. Tai die
nai pritaikintą pamokslą pasa
kė kanauninkas V. Zakarauskas.

Po pamaldų, visuomenė su 
vėliavomis persikėlė į parapijos 
salę, kur buvo Kalantos ir kitų 
susideginusių minėjimas ir pa
gerbimas. Minėjimą atidarė LB. 
Marquette Parito apyl. Vic. pir. 
Bagdžius ir perskaitė minėjimo 
programą. Buvo pagerbti žuvu- 
ieji už Tėvynę alsistojinui, Dai- 
ii.ninkų Būrelis sudainavo kc-

Baisieji Birželiai, palikę neišdildomus komunistų žiau 
t ūmo pėdsakus, o vism tautai gilų liūdesį.

tautos didvyrio — Romo
20 d., lietuvių Šv. Kazi-

• miero kapinėse. Prie vainiko stovi (iš kairės): Sofiją Palionienė, A. Juškevičius, (R) 
L. B-nės tarybos pirm., ir Aldona Kačinskienė, centro valdybos^pareigūnė.

scenos. J. šaulė Irena Petraus- tose. Tūkstančiai po karo buvo 
kienė sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus. Progai pritaikytą 
invokaciją sukalbėjo gerb. kun.

j B. Rutkauskas. Minutės susi- 
į kaupimu buvo pagerbti nuo

metiniame visuotiname narių-žiauraus komunistinio teroro 
susirinkime yra išrinkta nauja'nukankinti’ broliai ir sesės lie- 
vaMyba, p&mihihkasT2_ V. Po-į tuviai’ iF^laisVėš TtSvotojai — 
cius. - - —--- --

RAŠYTOJO VINCO MYKOLAIČIO PROTESTAS- 
. PRIEŠ RAUDONĄJĄ VERGUĄ^^

Tremtiniai
Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtųjų laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai.
' < Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys,

Ir kūdikio alkano klyksmo kančia...
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės,

Toli pasiliko tėvynės dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur Stalino saulei prašvitus raudonai, 
L:etuv.s neteko taikos ir gerovės, 
Blombuotų vagonų grotuoti langeliai, 
Ir bado ir troškulio kupinos dienos. -.. • 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai • . - 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos 
Ir la’mė ir džiaugsmas toH pasiliko, 
Tik trankūs vagonai riedėdami trankos 
Į plač ą tėvynę raudono grobiko.- 
Kada bus kelionės kentėjimų galaš, 
Nuvargusios akys įžvėlgt neįmanė: • ’ ’
Ledinis Altajus, laukinis Uralas
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazaefrstaifo-.

letą, tai dienai pritaikintų dai- apidinkes. 
nelių ir 
Baltijos.
1. Sarapinas
gą paskf ilą .-’.pibūdindamas Ka
lantos asmenybę ir kitų suside
ginusių reikšmę. • Minėjimas 
baigtos tautos Hmmu. Rcp. —

VIZIJOS BIRŽELIO
VIDURY

Tū užsimerki ir girdi. Girdi
traukinio ratų dundesį. Ir jį gil- klausomos Lietuvos atstatymo 

5 visūr daugiausia akcentavo lie
tuvio kario drąsą, pasiryžimą 
if- paklusnumą savo vadams. Jis 
priminė, kad lietuvis karys pa-

atkasti ir atpažinti, bet tūkstan
čiai liko dingę be žinios.

Dar ir daugiau prelegentas 
priskaičiavo kruvinų komuniz
mo darbų. Lietuvoje, bet -savo 
kalbos gale lindėjo visiems iš
tvermes, nepavargti ir su vilti\ 
riu'zfwretU  ̂ateitį. Subyrės ir ta 

mūsų tautos karžygiai. Išnešus žiauri komunistinė imperija, ir 
vėliavas, p. Dubauskas pakvietė 
inž. K. Oželį paskaitai.

Gerb. prelegentas trumpai 
perbėgęs istorijos tarpsnius nuo 
kunigaikščių Lietuvos iki nepri-

di savo mintimis, savo siela — 
visa savo būtimi.

Girdi tu ir raudą. Raudą, ky
lančią iš gimtėsfos ’ žemės, kū- K«-

- rioje nėišdyfenčiai imintOš ir įko “ištariusT
taVė pėdos; raudą prie tuščių vajams ,r jos tamsiose dienose,
tėviškės namų ir atkeltų vartų. '

Tu ėsi toli. Labai toli. 0 vis-; kia. Jdje ramu. Paskui tu ir vėl 
tiek toji rauda pro tolstančio j girdi — iškilmių maršas. Ir ma- 
Sibirb traukinio ratų dundesį > tai — raudonu kilimu žengia 
tave pasiekia. It tū matai — Į juodas siluetas. Jo rafikoš kru- 
akyš. Liūdnės akys. Jūs žiūri į j vinos — nuo jų varva’ tavo bro- 
tavė, if tū jaš pažįsti. Tai akys į lių if- tavo seserų kraujas, 
tavo motinos, tavo sesers, tavo i Tu apimtas siaubo — išsigąsti 
brolio ir tėvo. i ir atsimerki. Bet visti'ek matai.

It Vėl rauda? Tik dabar ji jau Matai, kaip žemės valdovai jam 
galingesnė. It su širdį vėrian-1 šypsosi ir spaudžia kruvinas jo 
čftl skausmu kyla ji į aukštu- i rankas. O tolumoj Golgotos kai
mas. Ja aidi visas begalinis Ir ( no fone Judas bučiuoja Kristų, 
Žudomų kančia žaižaruojantis ir Pilotas plaunasi rankas, 
dangaus skliautas.

Tik žemės dabar ji nepašie-
suvaidino Kare a prie Organizuojama surengti R. 
žinomas pedagogas p. LB-nės penkmecid Vėikb^. mi- 

paskaitė turinin- nėjiinas, š.m. spalHio mėn 20 d., 
Tautiniuose namuose. Jau susi
tarta su paskaitininku ir scenos 
piMgranros atlikėjais, šio rengi
nio vyriausias organizatorius

Užplanuota surengti tarybos 
ir apylinkių atstovų suvažiavi
mas š.in. ankstyvą ribdenj.

- Dr. V. Dangis, Rv LB-nės cen- 
.... , , , i valdybos |>irinintnkas-svęiki-paskirt os svarstytos bus' a t <?1 J J . nip A.1...I. S<ov.' suvaziaviĮūv,

įvykusį š.m. gegužės inėn. 29- 
|birželio mėn. 3 d. .b 
^Tautiniuose uainuosę, L)r. V. 
Dargis savo svciklhbno kalboje 

ryžtingai akcentavo, 
-. B-nė neleis fronti-

(R) L.B. Cebtro valdyba — 
Taryba sudarė snccidū konūtė- 
ti skirtą orgimžttbli -pmvėsti 
sv;u-s'y!»as R. I.B’.-nės ideologi
jos ir vvikKri gyvininio tcikalu.

ni-g.mi ziinj ai uos lietuvių e kolo
nijose. nuo PaciGko-Allanto, 
pradedant C.bhaga ir jos apy
linkėmis.

kolonijos drąsiai, 
utnę iv. LB-ėiės vattovy-l^hd R. L.
lx!i. kad yra pribrendęs reikalas! mnlcams sugriauti nei ALTOS, 
steigti Reorganizacinė? L.B. apy-Incį.VLIKO, Suvažiavimas Šia jo 
linkę. R. IJB-ncs vadovybe šias kfclbą užgyrė skardžiu .ir ilgu 
žinias maloniai išklausė, priėmė!Pwjimu. U ,

fe ■ -i 
žfeRIGH lT)N

Jau kelies lichiviu 
davė ženkią R

ir rengiasi į tas kolonijas vykti 
ir teu oficialiai įsteigti naujas

i. 4 /VJ" • t -k-

Vi. Kavaliūnas
Dirva 24 nr.

Lietuva vėl bus laisva.
Publika ilgais plojimais paly

dėjo jo patriotinę, optimistinę 
kalbą.

Trumpą žodį į susirinkusius 
tarė ALTos Centro valdybės 
narys inž. Grožvydas Lazaus
kas.

Meninę, programos dalį pra
vedė. p-Įė Ramunė TriČytė. čia 
solistas Valentinas. Lio rentas, 
akompanuojant mūz. A. Jurgu- 
Čiųi, pirmojoje dalyje padaina
vo šias dainas: Gieda gaideliai 
— V. Banaičio, Siuntė anyta — 
V. Banaičio ir Mano gimtinė — 
A. Kačanausko.

Pranešėja studentė Ramunė 
Tričytė paskaitė Nijolės Sadū- 
naitės pasisakymą teismo metu 
ir jos sukurtą ketureilį, tai buvo 
ištrauka riš Lietuvių Katalikų 
Bažn'yČfos Kronikos.

Vėl solistas V. Liorentas pia- 
dainavo_dvi dafnaš: ariją iš mu
zikinio veikalo Emili ja Platėty- 
tdė it Oi neverk motušėle (^tai- 

(Nūkelta į 6 psl)
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suvažiavimo prezidiumas ir spaudos žmonės(R) L. Bendruomenės
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Chicagos pensininkų susirinkimas
Š.m. birželio 6 d. 2 vai. popiet 

šaulių namuose įvyko Chicagos 
pensininkų draugijos visuotinis 
susirinkimas, kurį atidarė pirm. 
St. Vanagūnas, pakvietė valdy
bos narius prie prezidiumo stalo 
ir patiekė apyskaitinę dieno
tvarkę.

Reikia pripažinti, kad po šau
lių, pensininkų draugija darosi 
populiariausia. Kiekvieną susi
rinkimą įstoja naujų narių. Pa
vyzdžiui, šiame susirinkime 
Įstojo 15 narių. Gausiai lanko 
susirinkimus, mėgsta išvykas, 
kurių buvo 6. Valdyba paįvairi
nimui pakviečia prelegentų. 
Birželio 6 d. rašytojas A. Ramo
nas paskaitė savo kūrybos. Vi
siems patiko: šioks toks įvairu
mas. Iš viso yra 298 susimokė
jusieji nario mokestį nariai.

Atsistojimu pagerbti mirusieji 
nariai, šeimoms pareiškiama

spaudoje užuojauta, lankoma 
ligoniai, įteikiamos kuklios do
vanėlės.

Pirm. St. Vanagūnas pateikė 
praeitų metų veikimo apžvalgą. 
Kasininkas J. Blažys davė smul
kią piniginę apyskaitą. Iš viso 
banke turi $4,838.55 ir pas kasi
ninką einamoms išlaidoms — 
$151.58. Revizijos kom. protoko
lą perskaitė jos pirm. A. Urbo
nas. Kiti du nariai: L. Mūrelis 
ir P. Bumeikis. Veikimas, ypa
tingai piniginė atskaitomybė už- 
girta. Patiektos apyskaitos pri
imtos ir užgirtos. ,

Agr. Tallat-Kelpša prašė, kad 
valdyba rodytų daugiau respek- 
to socialiniuose reikaluose. Li
gonių sąskaitos neproporcingai 
pašoko pagal gaunamas pensi
jas. J. Skeivys, atstovas prie 
Majoro įstaigos, pripažino, kad 
lietuviai pagal kitas etnines 
grupes pernelyg pasyvūs ir tei-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, 1L 60629

TeL 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
TeL 598-9400

kiamomis privilegijomis nepasi
naudoja.

J. Arvydas siūlė kreipti dau
giau dėmesio į Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimą. Galėtume pa
rinkti knygų ir praturtinti jų 
knygynėlius.

Agr. dr. J. Briedis dėkojo už 
jo koncerto lankymų ir malonų 
atsinešimą.

Baigdamas susirinkimą pirm. 
St. Vanagūnas pakvietė buv. 
steigėją inž. Gibaitį tarti žodį. 
Tis pasidžiaugė progresuojančia 
draugija ir linkėjo sėkmės.

J. Paškevičius prašė sueiti į 
artimesnį kontaktą su ALTa ir 
pareikšti protestą dėl Sovietų 
praplėsto pilietybės įstatymo.

Buvo siūloma s-gos vardu 
siųsti popiežiui Jonui Pauliui II 
sveikinimą ir padėką dėl primi
nimo mūsų kenčiančios tėvynės.

Pirmininkas St. Vanagūnas 
visiems padėkojo.

Tuo susirinkimas ir baigtas. 
Iš viso dalyvavo per 200 narių. 
Šeimininkė patiekė užkandą ir 
kavutę. Visi vaišinosi. Išlaidoms 
parinkta aukų.

Po to visų mėgiamas K. Vens- 
kus linksmino savo malonia 
muzika, šokiai tęsėsi iki vėlu
mos. K. Paulius

Baisieji Birželiai, palikę neišdildomus komunistų žiau
rumo pėdsakus, o visai tautai gilų liūdesį.

ST. PETERSBURG, FLA
KAS NEMYLI GAMTOS?

MŪSŲ SPAUDOJE
Keleivis nebekeliaus, bet Mai- visi lietuvių laikraščiai. Kiek 

kis su Tėvu atbėgo i Čikagą.
Vienybes 9 nr. Jonas Valaitis 

parašė savaitraščiui Keleivis ne
krologą. Jis prasiėjo e-iti 1905 m. 
vasario 9 d„ o su 
š.m. gegužės 15 <1 
melus, 
rašoma,

taigi ėjo 7 1 
Šalutinėje antraštėlėje 
kad Maikis su Tėvu 

pritrūko pinigų ir tai yra pa
grindinė sustojimo priežastis.
Visiems yra svarbios ir įdomios 

paskutinės nirtusio dienos. Apie 
:jas autorius taip rašo:
i “Prieš Keleivio mirtį teko dar 
‘ susitikti jo keletą patikėtinių, 
redaktorius, administratorius ir 
kelis bendradarbius. Nė vienas 
jų laikraščio nenorėjo numarin
ti. bet finansinės bėdos juos jau 
vargino per keletą m. Baigian
tis iš ankstesnių derlingų metų 
santaupoms, kiekvienai
teko pakelti vis didėjančius nuo
stolius, pagaliau, viskam pra
dėjus neišpasakytai brangti, lai
kraščio išleidimas be pašalinių 
stambesnių pajamų jau buvo 
nebepakeliamas, nors susilaukė 
ir stambesnių palikimų iki ke
lių tūkstančių dolerių, stambes
nių aukų šimtinėmis, vistiek 
Keleivio leidėjai į skolas jau bu
vo perdaug toli įbridę.

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

laimingesni yra tikybinių orga
nizacijų laikraščiai. Jie atleisti 
nuo daugeliu Įvairių mokesčiu, 
jie turi parapijų užnugarį ir 
vyskupijų palaiminimą. Nežiū
rint to viso, ir tai viena no kitos 
užsidarinėja ir lietuviškosios pa
rapijos, ir jų turtai atitenka jau 
kitakalbiams.”

Keleivio likimą, malonu patirti, 
kad skaitytojų mėgiami Maikis 
su Tėvu atvyko Čikagon ir apsi
gyveno Naujienose. Reikia ma
nyti, kad su jais atskubės dau
gelis Keleivio skaitytojų ir bend
radarbių.

K. Petrokaitis

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE, 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Tauta yra nemari tol, kol ji 
vieninga, laisva. Neįgysi dides
nės pagarbos, pažeminęs sūnų 
ar brolį savo tautos. Prarasi sa
vo ir tautos garbę. Tik vieningai 
dirbdami tėvynei ir sau, laisvę 
broliams atgauti galėsime. Ne
galima paniekinti ir naujos ini
ciatyvos, primetant savo egoiz
mą. Čia norima priminti ir tie 
netikslumai, kokie (taip dažnai 
pasireiškia mūsų draugijų veik
loje, neišskiriant ir gegužinių.

‘ Trečiadienį, birželio 6 d., Se
minole gražiajame palmių par- 

Prezidentas manė, kad Kon-įke, malonaus ežerėlio pakran-

Prezidentas Carteris

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris viešu pareiški
mu aštriai kritikavo buvusius 
Zimbabvės (Rodezijos) parla
mento rinkimus ir prašė Kon
gresą bent iki gruodžio 1 die
nos pratęsti veikiančias sankci
jas. Prezidento pasiūlymas buvo 
apsvarstytas komiteto posėdyje ! 
ir didele dauguma atmestas.

jl 1 cz. i UCLO iiicuiv, xvxxvx , , ---------------------- .

gresas pakalusys jo patarimo,! tėję, įvyko Floridos Lietuvių 
bet taip nebuvo. Kongreso na- i Žuvautojų ir Medžiotojų klubo 
riai nesupranta, kuriais sumeti- gegužinė. Oras buvo labai gra
mais jiems reikėtų pratęsti žus, gražus buvo ir suvažiavusių 
sankcijas. Jie džiaugiasi, kad svečių būrys. Visi linksmoje 
Afrikoje pagaliau sudaryta juo-! nuotaikoje praleido laiką. Pra-| 
daodžių ir baltaodžių valdžia, j sidėjo draugiški mintimis apsi-

: keitimai. Kiti rengėsi choru pa- 
dainuoti, o dar kiti mane ir suk
tinį kartą kitą apsukti. Tam juk 
ir piknikas.

• ■— Kas nemyli gamtos, tas nie
ko nemyli, — pasakė savo įžan
ginėje kalboje mūsų kolonijos 
darbštusis veikėjas dailininkas 
p. Jurgis Juodis, šios dienos pro
gramos sumanytojas ir vedėjas. 
Tikra tiesa. Deja, toji tiesa dar 
ne visiems suprantama. Yra dar 
daug ir tokių, kuriems kortų 
stalelis yra religija; prie jo jie 
gali visą liuoslaikį. sunaudoti, 
pamirštant visuomenines parei
gas, net ir savo kad ir jau ge
rokai pašlijusią sveikatą, jau 
nekalbant apie gamtos meilę ar

jos teikiamą malonumą. Atsi
randa dar ir tokių, kuriems ne
sava iniciatyva sukelia nerimą 
ir ima neigti kitojo nors ir pui
kiausius sumanymus. Ir taip 
piknikas neteko dainos, neteko 
ir to, kas buvo žadėta — įdo
miosios programos.

Tačiau, nežiūrint ir tų trūku
mų, piknikas Įvyko ir buvo ga
na sėkmingas. Padėka ir pagar
ba tenka rengėjams, gražių ir 
vertingų dovanų aukojusiems 
svečiams ir tiems, kurie prisi
dėjo savo triūsu-darbu: p.p. Lu
kams, p.p. Steponkams, p.p. 
.Acams, p.p. Brokeriams, p.p. 
Vaškiams, p. Račinskienei, p. 
Juodienei, p. Augustinui, p. Ga- 
ludienei, p.p. Vasiliauskams, 
p.p. Kairiams, p. Sprindžiuvie- 
nei, p. Grabauskui, p. Mary Bo
se, p.p. Grušams, p.p. Vaitekū
nams, p. Adomaičiui, p. Vizba- 
rienei, p. Butkui, p.p. Dakniams, 
p. Bakui, p. Mikalauskienei, p. 
Augustinui ir p. šeštokui.

J. Krs.

TOKIO. Japonija. — Dvejų 
laidai, metų amžiaus ožys išgyveno 155 

dienas su dirbtina širdimi. To
kijo universiteto elektroninių 
tyrinėjimų instituto medicinos 
tyrinėtojai dirbtiną širdį paga
mino iš dviejų pompų (siurb: 
lių), prijungtų prie keturių 
vamzdelių ir ožiui įsodino pra
eito sausio 9 dieną.

Sunkūs laikai Azijai
DAKA, Bangladesh. — Apie 

Keleivio namus gražioje South'27,000 Burmos pabėgėlių iš dau- 
BostonO, arti City Point, dalyje giau kaip 200,000 burmiečių, ku- 
•jau pardavė už $35,000.

Bet kurio laikrašio sustoji-Į buvo priėmusi, dar tebėra ne- 
mas yra didelis nuostolis vi- repatriuoti. Jie bus grąžinti 
siems Amerikos lietuviams. Vie- Burmai liepos mėnesio viduryje, 
no laikraščio užsidarymas r— pranešė Bangladešo (buv. Ben- 
nereiškia kitam laikraščiui lai
mės. Bet kokios laidotuvės vra 
liūdnos, nes palydėtojams pri
mena, kad iš jų tarpo nežinia 
kuris bus sekantis. O ant pusiau tą pusnį pūsdama? (Girnos ma- 
bankroto slenksčio yra beveik la).

riuos pernai Bangladešo valdžia

galijos) vidaus reikalų ministe- 
ris Mustafizur Rahmann.

7. Eina meška baubdama, bal-

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
- . ... -t I.. H E A - 7 9 f s : A i

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

TeL 476-2206

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Westam Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku. 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

The Di-GeT 
Difference
Anti-Gas medicine 
Di-Geladdstoits

tO • Di-Get
II TbeAnti-GasAntackl.

ENERGY 
WISE

LMt use of dis washer 
to once a day, after the 
evening meei, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Boca Loeari

3.

4.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

T'”
Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl.......................$10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------------------------- $15.0<l

J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00

1 . NAUJI t NO*. CHKAOO t, ILL. Fnday, Jw 1$, 1®7©
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Ilgi Brežnevo nagai
Sovietų komunistų partijos centro komiteto orga-

į Tribune ir kitiems Amerikos laikraščiams paskelbus 
Į šias sovietų pretenzijas, sukėlė didelio susirūpinimo 
'lietuvių tarpe. Amerikos piliečiai nekreipia į rusų preten
zijas rimto dėmesio, bet didokas lietuvių kilmės piliečių 
skaičius susirūpino šiomis žiniomis. Rusai teisių į lietu
vius neturi, bet jie gali sukelti nemalonumų. Lietuviai 
žino sovietų valdžios policijos užsimojimus. Jie žino, 
kaip sovietų policija, lietuvį išdąvinėjo, padedama, su
darinėjo nekaltų žmonių sąrašus žmonėms vežti į šiau
rės Uralą, kad galėtų nuvežti lietuvius sunkiems miškų 
kirtimo darbams.

Pati Brežnevo konstitucija sako, kad Lietuvoje gi
musieji ir Amerikon atvažiavusieji lietuviai yra sovie
tų piliečiai. Ta pati Brežnevo vadovaujama sovietinės: 
konstitucijos komisija, susidedanti iš kiekvienos pa-i 
vergtos sovietinės tautos komunistų partijos pirmųjų' 
sekretorių, tą konstituciją paruošė ir pasiūlė aukščiau
siam sovietui ją patvirtinti ir paskelbti, tuo tarpu da
bar propagandos agentams tvirtina, kad tai yra Sovie
tų Sąjungos šmeižtas prieš Sovietų Sąjungą. Išeitų taip: 
žinios apie Brežnevo trejus metus spęstas pinkles yra 
šmeižtas. Ir kad tos sovietinės pilietybės pretenzijos 
bus taikomos nuo š. m. liepos 1 d., taip pat esąs^ 
šmeižtas. - -.

Baisieji Birželiai, palikę neišdildomus komunistų žiau
rumo pėdsakus, o visai tautai gilų liūdesį.

J. KREIVĖNAS

TAUTOS DIDVYRIUS!
(Tęsinys)

Kalantos šauksmas, garsiai Neklausykime ir nepasekime
čikagiečiai, žinodami komunistų pretenzijas, nekreipia įj. į Kremliaus sienas, okupanto agentų skleidžiamų

dėmesio į rusų nustatytą datą. Jie žino, kad sovietų vai- M^kvos despotus sukėlė šmeižtų, kad Kalanta buvo be- 
džia, norėdama pasipinigauti, negali erzinti Amerikos ant kojų. Tad po keleto’ valandų protis ir kita. Tik okupanto 
piliečių. Jeigu Amerikos lietuviai nevažiuos į komuni- demonstracijų, Kauno padangė-. agentai ir mūsų tautos parsida- 

nas Pravda, nustebęs, paskelbė, kad užsienyje be jokio stų pavergtus kraštus, tai rusai neturi teisės reikalauti Je skraidė šimtai lėktuvų su ~ r

Vainikus padėjo prie pamink 
!o Šaulių Rinktinė, I^Mnovėnų 
Organizacija ir (R) L; B-nės 
Apygarda. Dainavos choras su
dainavo keletą patriotinių dai
nelių ir pabaigai buvo sugiedo
tas tautos himnas.

Apmąsčius tos dienos iškil
mių reikšmę ir eigą, darosi liū
dna ir skaudu, kad mes nevisi 
suprantame tautos kilnius .ir 
svarbius įvykius, kurie yra vi
sai tautai svarbūs ir šventi. Mes 
jų nemokame įvertinti ir laiky
ti reikiamoje tautos aukštumo
je. Spaudoje ir kalbose turime 
daugybę įvairių organizacijų ir 
jų patriotinių vadovų, kurie 
aušina savo burnas, ten kur nė
ra jokio reikalo. O kur tautos 
bendras reikalas ar jos teisių 
apgynimas prieš okupanto sau- 

Ivalę ir jo kėslus, tai mūsų tų 
j šauniųjų organizacijų ir “šiau- 
Į dinių” patriotų-vadų nerasime 
nei su žiburiu. Nes jie bijo die
nos šviesos, kaip tie šikšnospar
niai, kad jų sparnai nenuvystų 
Kultūringos ir vieningos tautos 
taip nedard, kaip mes. Neapgal
votos ambicijos ir negerbimas 
tautos idialų-papročių, veda tau
tą prie išnykimo. Tiek žemai 
nusigyvenome, kad bijome jau 
tautos himną sugiedoti kad ir 
bažnyčioje, o išgirdus jo balsus 
bėgame net iš bažnyčios. O ką 
darome su Vasario 16-tos minė
jimu, ar neieškom pakaitalo?

vėliai taip jpareigdti kalbėti. 
Nekartą ir Akyračiiį psichiat
rai per savo spaudą buvo pas
kelbę tuos negarbingus šmeiš- 
tus. Tai sąžiningai patarnauta 
okupantui.

Didelė garbė ir padėka tenka 
Vytauto Didžiojo Šaulių Rinkti
nės Vadovybei, kad ji savano
riškai ryžosi pastatyti Kalantos 
įmažinimui gražų ir. prasmingą 
paminklą, kuris š/in. gegužės 
mėn. 20 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse buvo atidengtas ir pašven
tintas. Paminklas vaizduoją,Ka
lantos mirties liepsnas, o šeši 
kryžiai pažymį kitų didvyriu vimas nominuotų sen.. Kennedy, 
aukas sudėtas ant Tėvynės au
kuro. Paminklo šventinimo ce-:šio meto nieko nesakęs, pareiš- 
remonijose buvo išrikiuota 200 kė, kad jis galėtų nušluoti se- 
uniformuotų šaulių-vyrų ir nio- natorių Kennedy iš nominaci- 
,terų. Dalyvavo skaitlingas Dai- jos. Prezidentas mano, kad jo 
navos choras Jurgučiui, diriguer Įtaka demokratų partijoje'esan- 
jant didelis skaičius visuome- j ti didesnė, negu turtingo sena
tes. toriauš.~Tki šio meto preziden-

Paminklą pašventino Vysku- tas nominacijų klausimu kaip 
pas V. Brizgys ir pasakė pras- nesirūpino, bet dabar ir jis 
mingą kalbą. Po vyskupo kai- organizuos kovą.
bds, kalbėjo Gen. Konsule Dau- 
zvardienė, ir plačiai išryškino 
dienos iškilmių reikšmę lietuvių 
tautai, o Kalantos ryžtą ir pa‘- 
siaukojimą mirti dėl tautos lai- niekas nepasako, kur tada dės 
svės, aukštai ir pagarbiai įver- ’ 
tino. Kalbėjo visų šaulių vardu, 
Apygardos Valdybos pirminin
kas K. Milkovaitis, nušviesda
mas Kalantos kilnią asmenybę, 

, it padėkojo visuomenei, kad 
■ gausiai prisidėjo savo aukomis

prie paminklo statymo.

Maskvos KGB agentais ir ka
riuomenės desantu.

Tuo pat laiku, Kauną šupo- 
| žiedu okupanto tankai, artileri- 
!ja ir kitos kariuomenės dalys.

pagrindo paleisti gandai, kad sovietų policija suim- 90 rublių už sovietinės pilietybės atsisakymą.
Kai Amerikon atvykęs lietuvis priėmė Amerikos 

pilietybę, tai jis atsisakė nuo' kitų turėtų pilietybių. 
Jeigu kuris lietuvis turėjo kitos valstybės pilietybę, ir
me skaičiuje ir rusišką, tai jis, tapdamas Amerikos pi- p9fį niekas negalėjo įvažiuoti ir 
ilečiu — neteko sovietinės pilietybės. Joks sovietinis ■ išvažiuoti iš Kauno, ir tris pa- 
konsulas, rusams tarnaujantis Amerikos advokatas ar j ras laikė Kauną apgulę pakol 
kitoks Maskvos gizelis neturi teisės iš lietuvių reikalau-Įnenurimo demonstracjos. Kabu
ti 90 rublių už rusu pilietybės atsisakymą. Yra tokių. ?asJuo ^UJ:)UVO visiškai iš- 
sovietinių sukčių, kurie reikalauja oOO. dolerių uz atsi- -ius su Kaunu turėjo KGB 
-akymą nuo sovietinės pilietybės. į agentai ir kariuomenė.

Šitas sovietų noras neduoti ramybės pabėgusiems | D^niollstraoijos metu oku- 
zmonems šukele dar didesnio susirūpinimo Kanados bė> kad gyventojai iš gatvių 
lietuviams. Kaip praenša paskutinis MacLean žurnalas, grįžtu į namus, o kas nepaklau- 
Toronte ir Otavoje organizuojami bendri lietuvių, uk-’sys, tai bus perduoti Kariškam 

J rainiečių, rusų gudų ir kitų tautybių žmonių protesto į teismui, nes demonstraciją iš- 
l ..... i • .v -rr i • , ! pro vakavo pamišęs jaunuolis-

1 susidegino ir jokios reikšmės 
gyvenime neturi”.

' J Kalantos mirtis greitai išgar- 
, — Rusai, okupavę Lietuvą, atėmė iš'manęs žemę ir j sėjo po visą Laisvąjį pasaulį, 

namus, — pareiškė MacLean žurnalui lietuvė, tapusi kad lietuvių tauta atkakliai ko- 
- . . - . . - - - Kanados piliete. — Aš neleisiu, kad jie atimtų iš mą-

neužregistruotiejei, jei liudininkai patvirtino, kad kūdi-i- s
• Motina buvo nupirkusi geram sportininkui tikėtą! 
į ruošiamą olimpiadą. Dabar ji savo sūnaus į Maskvos, 

norėdama pratęsti savo galią už- olimpiadą kitais metais neleis, nes nenori, kad Andro- 
sieniuose gimusiams lietuviams, paskelbė, kad sovietų;povo policija sulaikytų jos vienintelį sūnų, 
piliečiais automatiškai tampa ne tik buvę Lietuvos pi-j Protestuojantieji kreipėsi į Kanados užsienio 
liečiai. bet ir jų vaikai. Leonidas Brežnevas, keisdamas' kalų ministerį, kad išaiškintų dabartinės sovietų 
Stalino paliktą konstituciją, įrašė paragrafą, kuris so-.džios poziciją. Ministeris šitaip atsakė: Sovietų 
vietų piliečiais skaito ne tik rusus, bet ir prie Sovietų' džia prižadėjo nesikabintėti prie Kanadės piliečių, 
Sąjungos prijungtų Pabaltijo kraštų gyventojus. So- vykusių į sovietų teritoriją. Iki šio meto sovietų vyriaū- 
vietų valdžia žino veik visų užsieniuose gyvenančių lietu- sybė prie nuvažiavusių kanadiečių nesikabinėjo. Visi 
vių vardus bei pavardes, žino jų gyvenamus vietas, to- Rusijon nuvažiavusieji, grįžo be jokių incidentų, 
dėl ir paskelbė juos sovietų piliečiais. Reikia tikėtis, kad sovietų valdžia nesikabinės -prie

Ohio The Plan Dealer, New Yorko Times, Chicago nuvažiavusių -amerikiečių..

sianti kiekvieną sovietų pilieti, kuris drįs įžengti Į So
vietų Sąjungos teritoriją be reikalingų sovietų lei
dimų.

Sovietų karo jėgų okupuotuose kraštuose Andro
povo vadovaujama policija yra visagalė. Ji turi žinias 
apie kiekvieną krašto gyventoją, žino kur kiekvienu 
momentu jis yra ir gali. ęu juo daryti, kaip jai užeina. 
Iki šio meto Andropovo 'saugumiečiams būdavo sun
kiau su užsieniuose gyvenančiais rusais, lietuviais, lat
viais, estais ir kitų tautų pavergtais žmonėmis. Sovietų 
valdžios agentai nepalikdavo ir užsieniečių ramybėje. 
Sovietų agentai pasiekdavo žmones ir tolimiausiame 
užkampyje gyveančius. Karo metu ir po karo pasiekda
vo tremtinius Vakarų Europoje, o dabar bando tiesti 
savo nagus ir Į Amerikos kontinentą. ;

» j ...... . ,. .... {mitingai, kuriuose prašoma Kanados vyriausybę ne-Amenkos spauda aprašinėjo, kaip sovietų policijai Įeįsįį
Amerikos piličius padarė sovietų piliečiais ir kaip tas 1.. 
pačias teises; primetė ir Amerikoje gimūsiems lietuvių p 
kilmės žmonėms. Amerikos piliečiais ■ tampa kiekvienas 
kūdikis, kuris gimsta JAV teritorijoje ir Įregistruoja- y- 
jamas į gimimo knygas. Amerikos piliečiais tampa ir

rusams apgaudinėti ir išnaudoti Kanados

kis tikrai gimė JAV teritorijoje.

Sovietų valdžia,

rei- 
val- 
val-
nu-

voja su okupantu dėl tautos 
laisvės ir nepriklausomybės, o 
jaunimas protestuodamas degi
nasi ir žūsta ugnyje.

Kalanta paaukojo savo jauny
stės gyvybę ant Tėvynės auku
ro, kad jo tauta gyventų laisva. 
Kalanta buvo ir pasiliko Lietu
vės jaunimo švyturys ir tautos 
didvyris. Tad privalome jo var
dą gerbti ir laikyti tinkamoje 
ankštumoje, nes jis savo auką, 
atidavė dėl visos mūsų tautos 
gėrio.

Reikia tikėtis,, kad Kanadai duoto prižado Maskva 
laikysis. 0 jeigu kas abejoja, tai tegu nevažiuoja.

Carteris tikisi įveikti 
senatorių Kennedy

WASHINGTON, D.C. — Sen. 
Edward Kennedy viešai pasako
ja, kad jis nekandidatuos prezi
dento pareigoms, bet tikrumoje 
jis organizuoja stiprią kampa
niją prieš prezidentą. Jis nori, 
kad demokratų partijos suvažia-

Tuo tarpu prez. Carteris, iki

toriaus. Iki šio meto preziden-

— Savivaldybės- sluoksniuose 
kalbama, kad Ghicagos County 
ligoninė gali būti uždaryta, bet

ligoniūs.

— Dar es Salaame nušautas 
įtakingas Vieningos Afrikos ju
dėjimo vadas.

— Prie Grangeville, Ida., tre
čiadienį nukritus miško tarny
bos DC--3 lėktuvui, penki skri- 
dusięji žuvo, o dar keturių ne
randama, nors yra mažai vilties 
juos gyvus rasti.

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU
(Tęsinys)

Tos rusų įgulos dabar slaptosi miškuose, 
laukuose ir vyksta ūkininkų plėšimai ir viršutinių 
rūbų grobstymai. Vokiečių užfrontės valymo da
liniai stengiasi rusus paimti į nelaisvę ir su pa
vieniais įtartinais asmenimis priemonėmis nesi
varžo. Kadangi rusai visus autobusus paėmė ir 
išvarė į rytus, tai tarpmiestinis susisiekimas pa
ralyžuotas. Alytaus miesto centras vokiečių su
bombarduotas ir išdegęs, tad tuo tarpu tamsta gali 
prisiglausti šioje patalpoje ir nakvoti ant sofos.

Padėkojau viršininkui, ir po slogios nakties 
atsigulęs ant sofos, užmigau giliu miegu. Įstaigos 
raštininkas lietuvis pabudino apie 3 vai. dienos, 
pranešdamas, kad darbas įstaigoje baigtas ir jis 
man atnešiąs pietų apie 6 vai. vakaro. Aš jam pa
dėkojęs, radausi NKVD įstaigoje vienas tarp gau
sybės bylų.

Aptikau vienoje krūvoje nuteistųjų sąrašus 
į GULAG lagerius (kacetus) Vorkutą, Kolymą ir 
kitas šiaurės Sibiro sritis. Visi be išimties buvo 
kaltinami SSSR baudžiamojo statuto 58 straips
nio, pradedant ketvirtuoju ir baigiant dvyliktuoju* 
paragiafais. "tisiems be išimties, bę teismo, tik 
administratyviu būdu paskirta po 10 metų baus
mės. Sprendimai pasirašyti trijų komunistų par-

tijos narių — troikos. Tik po kiekvienu parašu 
įvardinta įstaiga: kompartija, teisingumo ir 
NKVD. Tai mat, koks socialistinis teisingumas 
praktikoje, o propagandoje kas kita.

Valgydamas pietus, klausinėjau saugumo 
įstaigos tarnautoją apie vokiečių komendantūrą. 
Jis taip paaiškino:

— Dabartinė vokiečių komendantūra šaulių 
namuose, tai vokiečių vermachto armijos komen
dantūra. Ji mobilizavo žydus miesto valymo dar
bams. Komendantūra, išvalius apylinkes nuo rau
donarmiečių, išvyks toliau, į kovojančios vermach
to armijos užfrontę. Vokiškasis gestapas pakeis 
dabartinę komendantūrą.

Po pietų, palikęs vienas, peržiūrėjau kitas by
las. Ypatingai biaurus bylų turinys jaunųjų “sek- 
sotų” (slaptas bendradarbis). Tie seksotai preci
zišku tikslumu fiksavo pokalbius, anekdotus bei 
gandus apie raudonuosius. Tuo tarpu kaimynų 
akyse jie buvo laikomi popieriniais komjaunuo
liais. Valstybinių įstaigų, mano pažįstamų, sek
iotų bylos buvo plonos. Mat, jiems buvo pavesta 
sekti asmenų korespondencijas, jų išvykas, tele
foninius pokalbius, besilankančių svečių pavardes. 
Jų bylos plonos, bet NKVD įstaigai pranešimai 
buvo vertingi ir brandūs.

Bobriškių kaimo gyventojų brolių Buinickų, 
Baravyko ir kt. seksotų buvo sudaryti tremiamų
jų į Sibirą sąrašai ir Varėnos poligono lietuviškų-

jų karių sekimo daviniai.
Kitos dienos rytą birželio mėn. 26 dieną išėjau 

į miestą pasižvalgyti. Žmonių visai mažai. Vieti
niai darbininkai, užsidėję ant kaklų rožančius, su 
žmonomis žvalgosi turgavietėse ko nors nusipirkt. 
Paklausiau vieną tokį pažįstamą:

— Ar jau karas priartino prie Dievo ?
Jo žmona, pažįstama varėnietė, sakė, kad pir

mą karo dieną keli alytiškiai komunistai, užsida
rę Maršako malūno rūsyje, apšaudė vokiečius ir 

.kelis nušovė. Vokiečiai, atsikeršydami, sušaudė 
malūno apylinkės gatvėse net kelis padorius žmo- 

!nes. Kadangi vokiečių gestapas dar neatvyko, tai 
Į vaikšto gatvėse daug komunistų ir jie gali išpro
vokuoti vokiečių karius. Vokiečiai atsižvelgia į 
žmones, nešiojančius rožančius bei kryželius.

Miesto apylinkėse dažnai pasigirsta netvarkin
gi šūviai, tai reiškia, kad vyksta valymai

Žydų suorganizuotos grupės vykdė gatvių va
lymą ir išdegusių mūrinių namų griovė sienas. 
Pasisveikinau su buvusiu knygyno savininku Blo
ku, bet jis nusiminęs ir slogioje nuotaikoje pasa
kė:

— Birželio mėn. rusų NKVD kasė duobes prie 
Seirijų plento miškelyje savo priešams lietuviams 
patriotams laidoti, o dabar sklinda gandai, kari 
vokiečiai žydus laiko savo priešais ir gali tomis 
duobėmis pasinauodti. (Taip ir buVo)»

Aš pasakiau jam kažką guodžiančio ir pasi-

traukiau.
Bestipinėdamas mieste, susitikau pažįstamą 

agronomą Matulionį, kuris pasiūlė laikinai apsi
gyventi jo šeimoje. Priėmiau kvietimą su dėkin
gumu ir taip netikėtai atsiradau naujamiestyje.

Agronomas Matulionis pasakojo, kad vokiečių 
daliniams, nusivijus rusus už Nemuno birželio 
mėn. 22 d. Aytaus visuomenė susirinko savivaldos 
reikalais pasitarti. Ten pat visuomenė išrinko ap
skrities viršininką ir kitus pareigūnus. Vokiečių 
armijos atstovai juos patvirtino ir jie eina parei
gas.

Pūkelevičių namuose kaimynystėje gyveno bu
vęs Lietuvos kariuomenės pulkininkas Prūsaitis.

Išsikalbėjus su juo štai ką išgirdau;
— Rusų raudonoji armija karo laukė arba bent 

žinojo. Birželio mėn. 19 d. pradedantį į Rusiją vy
ko Alytaus Raudonosios armijos įgulos kariškių 
šeimos, tiesiog ištisais ešelonais. Buvusioje ulonų 
pulko aikštėje buvo sutelkti ir išrikiuoti keli šim
tai riĮsų armijos didžiųjų ir mažųjų tankų ir sunk
vežimių kariuomenės transportui. Bet birželio 
mėn. 21 d. naktį iš šeštadienio į sekmadienį, rusai 
visą naktį tą aikštę valė. *Motorų ūžesys girdėjos 
visą naktį mieste. Atrodo, kad vokiečiai žinijo 
apie tuos telkinius) nes jie birželio mėn. 22 d. ūka
notą rytą saulei tekant visą aikštę1 nusėjo bombo
mis, bet jaU tuščią.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford, 
Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Tįsima ligonius pagal susitarimą.

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Watfchastar Community klinikoj 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd. West cheater, tL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TEL « BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Srrwr 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBAUETUVIŠKAI 
26W W 71 St. Tai. 737-5149 

tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

(Bus daugiau'

Baisieji Birželiai, palikę neišdildomus komunistų žiau
rumo pėdsakus, o visai tautai gilų liūdesį,

APIE PABALTIJO TAUTAS
DR.LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vai. vak. 
Of'tao tolaf.: 776-2880 

Rezidoncijo* tolaf.: 448-5545

(Tęsinys)

Gabicaym, Kabocayn (1344), (1419)
S.yxdeniten (1338).
Be to, Ordino dokumentuose 

žodžių galūnės -niten, -nitten, 
-nicken randamos kartie o Mor- 
tensenas norėtų galūnei -nicken 
priskirti “pačias vėlyviausias” 
datas.

I Vėluvos (Wehlau) apygarda
• Dirsunikaym, Dirsinekayni
■ (1396) Fischhauseno apygarda
I Kaymelabegowe (1258), Lab
guvos (Labiau) apygarda

Kaymitėn (1309), Labguvos
(Labiau) apygarda

Kaynekaym (1389)
Kakayni (1399), vėliau Kack- 

heim.
'Tokia tai Mortensenų šeimos

DR. VYT, TAURAS 
gydytdjjjs ir chirurgas 

lendre praktika, spec. MOTERŲ lipęs. 
Ofiaaa 2652 WEST 5Wh SERGĖT 

Tai. PR 1-1222
JF1SO VAi*: pirm., aatiad., trečiad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcitadie- j tvirtinimų vertė. O vis dėlto- 
ūgis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku: šiais argumentais rėmėsi jų su- 

oagal ausi tarimą. daryta teorija, kad senieji Rytų
~ Prūsijos gyvenviečių pavadini-

\niai esą vokiškos kilmės, 
i

Tęsdamas s a v o “analizę”, 
Hansas Mortensenas sako, Kad 
pavadinimai su galūnėmis -au 

J “neabejojamai vokiški”, nes, 
[kaip “įrodė Bonkas”, taip baig- 
1 davosi pavadinimai sutvirtintų 

n j. n j k * Į punktų, kuriuos pastatė vękie- kokių ir galima laukti iš pana-V IV i 1/ A Ičiai. Kai dėl galūnės -au, esą šį šids nesąžiningos analizės. Dau-
\ . I dalyką patvirtifia tai, kad Idry- guma pietryčių Pabaltijo gy-

žiuočiai mielai statė savo sutvir-j venviečių pavadinimų, įskaičius 
tinimus ant buvusių prūsų Įtvir-j ir Sembos pusiasalio, esą “nau- 
tintų vietų. ■ ji”, tad ne prūsiški. Ir nors prie

■n t- • -ag. y ■- 4. siu išvadų pastebėta, kad tai tikGalūnes -rtten, a taip ; rė;kalaujcn(i .. ti.
-.eken ir >s dates ^nten galėjo krinim<)., moralįnis £kjo ..^k_ 
būti duotos prusu, nes jos reis-. . , „ .. .
kia mažybinius pavadinimus, o;
lietuviai ir prūsai mėgdavo duo-Į Suprantama, vokiečių nacio'- 
ti savo gyvenvietėms švelnius nalistams labai rūpėjo-, kad to- 
ir mažybinius pavadinimus. Bet ponimika patvirtintų jų “'teises” 
visi su galūnėmis -itten gyven-Įį prūsų žemę, bet jokie Morten- 
viečių pavadinimai (kurte, ma-. senai to nepajėgs įrodyti.
tyti buxo taikomi laukų Įpa\ adi j y. žiūr: Dr. P. Joniko pas
virnėms), atsirado “žymiai vė-Į. • 
liau” ir rodo “reliatyviai velxwa 
tų gyvenviečių atsiradimą” (H.

| Mortensen, 1923, psl. 315). Šiai: 
"‘moksliškai” nesąmonei paneigę 
Ii duodame Ordino dokūmentų: 
informaciją apie šių paVadmi- 
tnu atsiradimo laiką (G- Gerui- 
Iis‘ 1922, psl.' 19, 28f 29, 15Š): Į 

Ba\'derden (1389) i
i Dewitte (1331), Demitten 
[ (1336) i

Doytlnmiten (1343) 
Lusewithe (1358), Loysexviten

(1419) ;
į Lusexvithe (1358), Loyseviten I

Aparatai Protezai. Mėd. ban
dažai. Speciali pagalba koloms.

Wait 63rd St., Chica^. l/L 60629 
TtM.; PRoapMt 8-5084

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

takų chirurgija. 
5B25 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (81-3) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
LfrkHflMi — Pilni apdraudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
MDUO MIMOt VALAHDOi
VIm. proprame* Ii WOPA,

Liatuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iM penktadienio' 3.-00 
—8:30 vuL popiet Šeštadieniais 
ii* sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

’rkl ryto.
vedila Aldona Baubu.
Tttef.! HBmtaek 4-241J

CHICAGO, ILL 60629

A “Lietuvos Aidai^
>=. „KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ

Programos vsda|«

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iŠ W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
ChicAgo, Illinois 60629 

Telet 778-5374

Depart Return .

Chicago/N. York Ckieag»/N. York

ENERGY 
WISE

June 13
July 04
August 15
Sept. 19

June 21
July 18

.Augūšt 29
Sept 27

■xxa powerful than you

DoAT be a Bom Loearl

labas II (XI) - to skyriaus pa- — 
baigoje: “Rytprūsių vakarinių f 
lietuvių kalbinė riba XX a. pra-

SUSIRINKIMŲ

e Neseniai Indijojew * j j ov. narni pietavau ai,
nauja vorų rūšis. Šie gyvūnai, šliaukyti, nes yra svarbių reikalu ap- 
skiriasi nuo visų kitų pasaulio ,lartl- Po šio ^nkimo bus .yaaa- 
gyvųjų būtybių — jie be maisto I kėje duoklių, prašomi užsimokėti, 
gali išbūti 18 metų!

Amerikos Lietuviy Piliečiu Pašal
pos Klubo pusmetinis narui susirin- 
Kimas įvyks sekmacLenį. birželio 17 

curoeto d.» 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 
surasta, Talman Avė. Nariai prašomi at,

! tarti. Po šio susirinkimo bus vasa- 
■ ros atostogos, o kurie nėra užsimo-

IBus ir vaišės.
I Rožė Didžgalvienė, rast.

EWALD ADLERIS-ADLER
Mažeika & Evans

Gyv. Marquette Parke, Chicago, I1L

Mirė 1979 m. birželio 14 d., 2:30 vai. rvto sulaukęs 63 metu am- 
^-■aus. Gimęs Lietuvoj, Tauragės mieste.

Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Cynthia, motina Emma Adler, 3 seserys - 

da Rott, Hilda Adler ir Zina Adomtaitis. jos vyras Mark ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Penktadienį, 7:uj vai. vak. kūnas bus pašarvotas Kosary koply
čioje, 3100 W. 59th St.

Kūnas bus pervestas Į Zion Evangeliku Liuteronų bažnyčia, 9000 
1 Menard AVė., Oak Lawn, Illinois.

Šeštadienį, birželio 16 dieną 9:00 vaL ryto ir bus lydimas iš baž-‘ 
ayčiės į Bethania kapines.

Visi a. a. Ewald Adler giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavima 
u? atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, motina, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Waif Kosary. - Tel. 434-4246.
Toliau Mortensenas siūlo ga

lūnę -itten laikyti vokiškos ga
lūnės -ingen sudarkymu, o ga
lūnę -ehnen (-ayn, -ein) laikyti 
ne prūsų bei lietuvių asmenvar
džių galūnėmis, bet vokiečių 
-ein ir -ain galūnėmis.

I

Galūnė -lauken, kaip tvirtina 
Mortensenas (H. Mortensen, 
1923, psl. 316),. pasitaiko “labai 
retai” ir todėf jos “negalima 
pripažinti sena”, o iš tikrųjų šios 
galūnės yra plačiai paplitusios.

Mortenseno išvados tokios,
Pagal tėvus Oksas.

Gyv. Chicago. Ill. I
Mirė 1979 m. birželio 13 d.. 6:30 vai. ryto sulaukusi 59 metų’ani-i 

Ižiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyrąs Frank, sūnus Frank, Jr„ duktė Janet LisekJ 

žentas Eugene, anūkas JėSftey, sesuo Helen Kijauskas, brolis Casimir 
pJksas, jo žmona Joan, daug dukterėčių ir sūnėnų, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. i

Į Priklausė SLA 134-tos Motery Kuopai ir Holy Cross Ladies Socie. 
ty ofTown of Lakė.

į Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 
Ave.

| Šeštadienį, birželio 16 dieną 8:30 vai ryto bus lydima iš koplyčios 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o pč gedulingų pamaldų bus laido
dama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. v 1

Visi a. a. Frances Klumbis gimines, draugai ir pažįstami nuošir j 
tižiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jai paskutini patarna-l 
limą ir atsisveikinimą- .

Nuliude lieka:
Vyras, sūnūs, duktė, anūkas, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas.
Tel. 523-3572.

1979 - USIT ŪTHUANIA AND ROME - 1979
(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 AND ' 
AUGUST 15 DEPARTURES. BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY

. MENTIONED.AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LYDIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

Citiet/HigMs Total Cost

including 
GIT Air Fare
Ch'go/N. Y.

Vilnius 5, Mcscow 2 S1053/S926
Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 S1529/S1420
Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 S1529/S1420
Vihuus 5, Moscow 2 S1003/S876

Cost per person, double occupancy; based Oft GlT Air Fare — subject to 
chaltge ahd/or government approval; add $3 departure tax; tour director 
wilt accompany each tout xxfth minimum 30 participants; participants 
flvan West Coast and Canady welcome,

Reservations—Information
VEGA INTERNAT. TRAVEL SVCE. INC 

N. XVelh St.
Ch-caeO. W. 60606
(3D) 332-1211

UNION TOURS, INC. 
6 East 36th Street 
New Yortu N.Y. 10016 
(212> 679-TB73

TERRY ZAftOROWSKI
Tott Manager

MRS. 2OF1A SZYMANSKI
Manager, E. Europe Depat.

SCANDINAVIAN AIRLINES

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti Jam panašus 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jąme”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
sz'.o viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Laidotuvių Direktoriai

į^» Trys Modemiškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta

S Tel. 737- 8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS--DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 9^7-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ER SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, lit. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettfc 3-35ii

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST «9th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 į
________________?
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inu-vos stovyklą.

| Leonas Rautir.š^Jumadus. 
.: kreipšinio rinktinės žaidėjas; at*

sisakė vykti į olimpiadą Mask
voje, nes jis visai neteisėtai lai-

kas buvo ramaus ir taktiško bū
do. ____ j
-~ir 
^vaikaičiai.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Linksmas Sakiu Apskr. 
šj sekmadieni, birželio 17,'kCmas Sovietų Sąjungos pilie- Klubo piknikas įvyks birželio

yra Tėvų Dienu. Frank Rinkus čiu. Tačiau jis dalyvaus tarp- 
iš Modesto, atsiuntė tokį sveiki- tautinėse žaidynėse Italijoj Pan- 
nimą: “Grandpa Rinkus -1 lap- America turnyruose.
py Fathers Day! Love: Donna,;
Frank, Sue and Rex, Judy and;
Elaine”.

— Tautos Fondo atstovais Vincas Kasperavičius - 
Kanadoje išrinkti: A. Firavi- pirm, 
čius, P. Morkūnas, A. Patamsis,1

sekr., Dovidas Baltutis — reika
lų vedėju.

— Stasė Steigvilienė, Delhi, 
Ont., išrinkta KLK Moterų sky-

G. Bugienis ir J. Vaičeliūnas.

— Toronto Lietuviu Namu 
Vyrų choras po repeticijos bir
želio 19 d. išsiskirsto vasaros
tostogų. Po jų yra ’ numatyta1 naus pirmininke, Agota Ratavi-

dalyvauti eilėje išvykų bei kon
certų: Kanados Lietuvių Dieno
je spalio 6-8 d., spalio 13 — Lie
tuvių Namų baliuje, lapkričio 
mėn. — Čikagoje. Choras yra 
numatęs išleisti dainų plokšte-

- — Prisikėlimo parapija To
* rente klebonijoje registruoja 

vaikus ir jaunimą nuo 7 iki 18 
m. j Aušros stovyklą. Ji prasi-

- dės liepos 1 d. Sandra Kazilevi- 
» čiūtė registruoja skautus Į Ro-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

i.pirm. Leoną Vasilevą 737-2684, ronio), muz. J. Naujalio.
' —, w ’ t v , . 711C TltAM O CJ 011^0X701A

Gra-
Didžgalvienę * 927-8660, žus baritonas sužavėjo ponias ir'/ Rožę

(Anna Condux 581-4133.
Nutarta ligoniams nariams,

WOSNIAKO

TĖVŲ DIENOS
PIKNIKAS

Sekmadieni, birželio 17 d

WOSNIAKO SODE
2530 Blue Island Avenue

Gros RED & WHITE orkestras

Vaikams veltui duodami Hot Dogs. Įžangos prizai tėvams.

DAUG NETIKĖTUMŲ.

Pradžia 1 vai. popiet.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, Ill 60629. — TeL WA 5-2737

W WEST CEJLMAK ROAD

rPtid esi 
Compound*!

see us for 

financing 
U AT OUR low RATES

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO

CHICAGO, HUNOtS 600

Pbonet VIrgiala 7*7747
BDtntSi Mon.Tu«.Frl.9-4 Thnr.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Angelė Rūgytė. Edmonton, 
AlSierta, išrinkta Lietuviu namų 
ir KLB skyriaus pirmininke, 

vi ce
ll ana Kasperavičienė — 

Rita Bųrbulevičiūtė —

čienė — vicepirm., Birutė Luk
šienė — sekr., Birutė Dirsienė- 
ižd., Elena Ruginienė — paren
gimų vadove.

— Vincas Remeikis, gw. 
vertyviHe, UI., mirė š. m. 
gūžės mėn. Lietuvoje buvo 
tilerijos karininku. Išėjęs i 
sargą tarnavo Klaipėdos kr.
sienio policijos vado pavaduo
toju, laivyno karininku ir vė
liaus Vilniaus miesto policijos 
vadu. Kaip žmogus ir viršinin-

ge- 
ar- 
at- 
pa-

17 d. 12‘var. vidudienį Vyčių sa- 
. Įėję ir sodelyje, 2455 W. 47 St.
Veiks virtuvė ir baras, bus daug 
įvairių laimėjimų, šok i-a m s 
linksmai gros A. RamonioŲ pr-, 
kestras. Įėjimas tik $1.

Kviečia valdyba

• SPECIALI 20% NUOLAI-i 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI-j 
MĄ. Auksiniai ir si dabriniar re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai.

, PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 

aukštas
Sac-

kolekcijas. Mokame 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR
PAVIENIU KLUBAS '

Klubo susirinkimas įvyko bir 
želio 8 dieną Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Pirmininkas Leonas 
Vasilevas susirinkimą atidarė 
7:15 vai. vak. Du nauji nariai x___ z ____z________
įstojo į klubą — Mary Šimkus rakta sergantys asmenys galės 
ir Frank Strogis, ir buvo narių pirkti naujas lenses, kurios yra 
vienbalsiai priimti. labai švelnios ir galimos ant
. Nutarimų raštininkė Victoria akių uždėtos pasilikti per 30 
Cinką perskaitė praeito susirin-: dienų. FDA žiniomis, 450,000 
kimo protokolą, kuris buvo na-, amerikiečiu kiekvienais metais
rių priimtas.

Pirmininkas pranešė nariams, 
kad jis jau turi Klubo tradici
nio banketo bilietus ir prašė na
rius juos platinti. Banketas 
įvyks Polonia Grove salėje spa
lio 28 dieną, sekmadienį. Bilietų 
kaina 8 doleriai nariams ir sve- į 
čiams. Norint bilietų gauti ga-j 
lite skambinti telefonu pas: ]

‘ I

Įžangos auka $2.50

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings ana Loan

Namal, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETBAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7-7747
Baisieji Birželiai, palikę neišdildomus komunistų žiau

rumo pėdsakus, o visai tautai gilų liūdesį.

auką iki 10 dolerių vieną kartą 
į metus.

< Po susirinkimo buvo geros 
• vaišės ir kavutė.

Sekantis klubo posėdis įvyks 
penktadienį, rugsėjo 14 d., Vy- 

salėje.
Anna C on dux, koresp.

čių

Geresne naujiena 
katarakta sergantiems
Maisto ir Vaistų Administra

cija (FDA) praneša, kad kata-

padaroma kataraktos operacija, 
bet turint platų pasirinkimą 
vaistų, techniškų ir mechaniškų 
priemonių, kątarąkta nebe tokia 
jau baisi. ’ ' ' : r

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

(Atkelta iš 2 psl.)

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

£ American Travel Service Bureau
v 9727 S. Western Ave^ “Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

i nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
i me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.aštus- 
i Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
į nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietas 
! fi anksto — prieš 45-60 dienų.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENfi

I 2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 • TeL WA 5-2787 
£ Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to lartyl

1 jos gausiais plojimais dar išpra
šė vieną dainelę. Gerb. p. Lio- 
rentas savo 'honorarą paaukojo 
ALTai. Labai ačiū.

Gerb. p. Bronė Motužienė 
visiems nuoširdžiai padėkojo už 
šio minėjimo pravedimą ir jo 
gerą pasisekimą. Paragino visus 
dalyvius eiti pasirašyti paruoš-1 
tus laiškų tekstus prezidentui, 
senatoriams ir kongresmanams 
dėl žmogaus teisių sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Čia 'taip pat 
buvo siunčiami laiškai ar tele
gramos Popiežiui į Romą. ]

Prie laiškų rašymo nepavargs-! 
tarnai dirbo ponios Liudvika 
Dubauskienė, Danutė Liepienė 
ir p-lė Danutė Pranckevičiūtė.

Po minėjimo visi dalyviai ir BUDRAITIS REALTY 
svečiai buvo pavaišinti užkan
džiais ir kavute. Maistą paruošė 
ir svečius aptarnavo ponios ’—. 
Dvilaitienė, O. Vyšniauskienė, 
I. Pranckevičienė, N. Skopienė 
ir E. Novickienė. Ap. Skopas

• Foxtrotas atsirado šio šimt
mečio pradžioje. Tas šokis pa
vadintas muzikapto ir artisto 
Harry Fox vardu.

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

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
PrĮ BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Savininkas parduoda 7 kamb.' 
23 metų gerą mūr. bung, prie 
72 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. Garažas.

776-2191. į

NEAR 69th and WASHTENAW
1

J $56,000. Beautiful 16 year old white 
brick, 2 stories, commercial proper
ty. Modern store _ and office with 
family room in rear. Deluxe 5 room 
owner apartment on 2nd floor, hru 
mediate possession of the entire 
building.

636-8557 or 736-2002,

LEMONT, ILL.

3 bedroom bHevel, 3 car garage. 
City sewers and water. Walk to 

all conveniences.
WOLSKI REALTY

257-2234 or 257-2J15

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius, 
šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
bloko nuo ežero, Greenwood 
Ave. $36,500. Chicago tel.: 425- 
6451 po 5-tos vai. pų).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY

Dependable typist and stenographer 
loop office with 3 attorneys.

Phone 263-6397

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

WE SMOK OUR OWN
• Smoked chubs --Sturgeon - Trout

- Eel.
• French Fried Shrimps.
• OUR SPECIALTY - French tried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
337-0263. Closed Monday s

RENTING IN-GENERAL
Nuomos

Išnuomojamas 4 kambarių 
jutas 2-me aukšte, 7254 S. Fair
field Ave. Kreiptis į savininką.

5 ROOM MODERN APARTMENT for 
middle age couple Heated, excellent 
ransportation.

Phone 829-0018 from 3 to 6 PM.

DAR SENA KAINA i
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji langai, 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 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 -kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu 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 muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

v _ _  ~ -

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Avo. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO __ _
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis: “:

4645 So. ASHLAND AVE. > 
523-8775

A

Laikrodžiai ir brangenybės 
pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arthur At. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59W

Mate? PuMte 
INCOMI TAX WRV1CI

vato pat danml vertimai, tmiuiu 
nirvietimaL pildomi pilietybė* PA

s

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208 '/t VJ. 95th $t 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 k

State Farm Fire and Casualty Com par*

ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL A A**oclat*» 
2649 West 63rd Street, 

Tai. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susit*- 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. RE 7-5047. , 
Raštinė Teikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.
1

• Kiaušinis savyje turi 74% 
vandens, nekepta jautiena — 
beefsteak 73%, vandeninis me- 
Zonas 92%. ' ’

jEj
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