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JAV UŽSAKĖ DIDELIUS KREISKY PARODĖ GALINGIESIEMS
C

UŽ POROS METŲ ELEKTROS LEMPUTĖS 
BUS ŽYMIAI BRANGESNĖS

GALI APTARTI SUTARTĮ APRĖŽTI 
VISUS ATOMO SPROGINĖJIMUS

Vienos senos moterėlės 
demonstracija Maskvoje 
MASKVA. — Sovietų saugu

mo policija praeitą ketvirtadie-

WASHINGTON, D.C. — Naf
tos ir degalų bendrovės užsakė 
žymiai didesnius naftos kiekius, 
bet bendrovių vadovai tvirtina, 
kad šiais metais amerikiečiai 
pajus ne tik degalų, bet ir naf
tos stoką. Nafta pradėjo plaukti ni Raudonojoje aikštėje skubo-1 
į Ameriką, bet degalų valyklos. tai pragrobė ir nusivežė vieną 
nebeskuba. Kaip naftos bendro
vės, taip ir atsakingi pareigū
nai žino, kad degalus, visiems 
reikia taupyti, nes krašte bus 
jaučiama jų stoka.

ŠLESINGERIS PATARIA 
TAUPYTI

JAV energijos komisijos pir
mininkas James Schlesinger pri
mena pramonės -ir transporto 
bendrovėms, kad iš anksto rei
kia ruošti planus degalams tau
pyti, nes jų stoka bus jaučiama 
visame krašte, šlesingeris? nori, 
kad nei viena mašina bereika
lingai neišnaudotų nei vieno ga
zoline galone. % — :

Vyriausybė imasi priemonių 
galimai lygiau išskistytl turimas 
gazolino atsargas. Vyriausybė 
nori, kad kiekvienas ūkininkas 
turėtų reikalingą gazolino kiekį 
žemės ūkio darbams, bet nega
lima sudarinėti didėlių gazolino 
atsargų. Prezidentas- Carteris 
Įsakė pirmon ėilėftėi aprūpinti 
visus ūkininkus reikalingu ga
zolino ir degalų kiekiu.- Prezi
dentas apgailestauja, kad kai 
kurie farmeriai gautą gazolino 
kiekį jau pardavinėja savo 
draugams. ? '
* VyriąusyĮ>ė . ragins privačia 
iniciatyva' naudoti’, visas prie- 
ones energijai ir kurui; gaminti 
savame krašte. Šioje srityje 
daugiausia gali padėti chemija, 
kiekvieną dieną išaiškinanti vis 
didesnių paslapčių.

70 metų amžiaus moterį. Anta
niną Agapovą. kuri pati viena 
demonstravo iškėlusi plakatą ir 
šūkaudama “Ponas Brežnevai, 
leisk Agapovų šeimai išva
žiuoti”.

Faktas yra toks, kad sovietų 
jūrinės prekybos jūrininkas Va
lentinas Agapovas pabėgo iš so
vietų laivoir gavo Švedijoje po
litinio pabėgėlio prieglaudą, o 
jo žmona Antonina, 40 metų 
marti Liudmila ir dukterėčia 
Valentina Agapova jau ketveri 
metai reikalauja sovietų ne
trukdyti šeimai susijungti, kaip 
prižadėta Helsinkyje.

Žydę vigilantai prisi
ima atsakomybę

NEW YORKAS. — Žydų vi-, 
gilantų grupė New Yorke prisi
ėmė atsakomybę už peiliu per- 
dūrimą 70 metų amžiaus latvio 
Vladislavs Civzelis, kuris po. 
sunkios operacijos guli ligoni
nėje kritiškoje padėtyje.

Vigilantai yra p a s i vadinę 
JEWS (Jewish Executioners 
With Silence — Žydų egzeku
toriai iš pasalų). Civzelio egze
kucija įvykusi per klaidą. Turė
jęs būti nubaustas Bęleslavs 
Maikovskis, nuteistas už karo 
nusikaltimus Latvijoje.

Priešinosi didelėms 
naftos kainoms

PABRANGS ELEKTROS

Elektros bendrovių vadovai 
tvirtina, kad elektros lemputės 
žymiai pabrangs. Dabar naudo
jamos lemputės labai nepatva
rios. Jos greitai išdega, bet daž
niausiai lengviausias stuktelėji
mas jas sudaužo. Ypatingai 
greitai trūksta įkaitusi lemputė.

Elektrą gaminančios bendro
vės jau gamina žymiai patva
resnes elektros lemputes. Jos 
dabar yra gana brangios, bet 
specialistai pranašauja, kad jau 

■ 1980 metais turėsime būti pa
tenkinti, jei gausime tokias lem
putes už dešimt dolerių.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Iranui, Kuveitui ir kitoms ara
bų valstybėms nutarus dar kar
ta kelti naftos kainas, bandoma 
ieškoti priemonių pabrangimui 
sustabdyti.

Jeigu naftą iš žemės siurbian
čios valstybės pakels naftos kai
nas, tai pramonininkai imsis 
priemonių šiam kainu kėlimui 
sutvarkyti. Teks kelti kainas 
pramonės produktų, o taip pat 
reikės pakelti ir maisto kainas, 
kuris naftą gaminančioms 
toms taip pat reikalingas.

Čilė atšaukė savo 
pasiuntinį

tau-

Amerikos lietuviai birželio mėnesi Įvairiai paminėjo Kaune žuvusį 
jaunuolį Romą Kalantą. Paveiksle matome jo kapą.iMANAGUOJE PRADĖJO-PLĖŠTIMAISTO KRAUTUVES

SOMOZA NEIŠSKRIDO. BET JO AVIACIJA 
PRADĖJO PULTI SUKILĖLIUS

MANAGUA, Nikaragva.—Ket
virtadienio vakarą prezidentas 
Somoza turėjo visiems laikams 
išskristi iš Manaeuos. Maištinin
kai nelietė mažo aerodromo, 
kurį galėjo naudoti prezidento 
Somozos lėktuvas. Vietoj išvyk
ti, prez. Somoza įsakė aviacijai 
pulti maištininkus ne tik Mana- 
guos priemiesčiuose, bet- ir 
tose vietose.

SOSTINĖJE PRASI
DĖJO BADAS

ki-

Somozos nacionalinei gvardi
jai tankais išvijus maištininkus 
praeitą antradienį, pačioje sosti
nėje prasidėjo kovos su maišti
ninkais sandinistais. Jie’ pasi
traukė iš Masajos, bet nebėgo. 
Patyrę, kad sostinė palikta be 
kariuomenės, sukilėliai persime
tė į sostinę. Pradžioje jiems pa
vyko užimti kelis priemiesčius, 
paliktus be apsaugos, bet penk
tadieni jau buvo anšaudomos 
oagridinės 
Gvardijos 
viršininku
diena® neišleido žmonių į gat
ves. Gatvėn išėjusius vyrus, mo
teris ar vaikus šaudvdavo vie
toje. Žmonės pradėjo jausti 
maisto stoką. Namie buvusios 
atsargos buvo suvalgytos. leš-

Managuos gatvės, 
kanai, vykdydami 
isakvmus. keturias

VIENA, Austrija. — Austrijos.;----
kancleris Bruno Kreisky asme-; Zimbabvė jau ruošiasi 
niškai pasitiko ir priėmė atskri-! karui -j Zombija 
dusius prezidentą Carterj ir;
sovietų aukščiausiosios tarybos; Zimbabvės (Rodezijos) juo- 
pirmininką Brežnevą. Preziden- džl’u daugumos premjeras vysk, 
tas Carteris ir sovietų aukšč. ta- Abel Muzorewa pasikalbėjime 
rybos pirmininkas Brežnevas 1 su Toronto Globe ir Mail atsto- 
būtų galėję apsistoti geriau šiuo-lvu pareiškė, kad jis negali ga- 
se Austrijos sostinės viešbu- rantuoti, kad jo kraštas neuž- 
čiuose, bet abu pasirinko savo^Puls kaimyninės Zambijos, ir 
ambasadas. Prezidentas Carteris į tai Sali atsitikti per Common- 

j apsistojo pas Amerikos ambasa- wealth konferenciją rugpiūčio 
dorių Austrijoje, jo privačiame Į mėnesį. “Jei įvyktų koks inci- 
bute. o Brežnevas pasirinko so- jdentas. kur mano ginkluotos pa
vietų ambasadą.

Kancleris Kreisky nepaliko vėlu, bijau, kad aš negalėčiau 
įtakingų svečių vienų. Jis jiems neleisti. Jei tai įvyks Common- 
suruošė pietus ir skaniai paval- wealth konferencijos metu, bū- 
gydino. Kreisky pasidžiaugė, I tų nelaimingas atsitikimas”, pa 
kad jis turi progos Austrijos įsakė A. Muzorewa. 
sostinėje priimti įtakingus vals- ’ 
tybės vyrus, palinkėti jiems 
sėkmingai dirbti taikai ir pasi-p1ZDieTai U gyvautam 
džiaugė n™, Osakoje. Zambija

jėgos būtų priverstos gP'btis 
gynybos priemonių, kol ne per 

, biiau. kad aš negalėčiau V O

Kumpai iš visur

Birželio 16: Julita, Benas, Jū
ra, Tolminas.

Birželio 17: Benilda, Adolfas, 
Liutgailė, žiede, Daunantas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27.
Oras šiltas, gali atvėsti ir lyti.

-■*’**’ • . , t Z _ _ _ L _    ‘

WASHINGTON, D.C. — Čilės kojo maisto krautuvėse, bet jos 
vyriausvbė atšaukė savo pasiun
tinį iš Washingtono. Čilės prezi
dentui ir kabinetui labai nepa
tiko JAV vyriausybės nutarimą 
paruošti teismą Letellier žudi
kams. Teisme Kubos tremtiniai 
prisipažinę, kad dabartinės Či
lės vyriausybės žvalgybos virši
ninkas juos pasamdęs. i

Valstybės Departamentas la
bai pasipiktinęs tokiu žvalgybos 
viršininko elgesiu. Jis neturįs, 
teisės kištis į kitos valstybės 
reikalus. Jis neturi jokios teisės-.

buvo uždarytos. Ketvirtadieni ir 
penktadienį žmonės pradėio 
plėšyti krautuves ir neštis mais- 

’ tą. Krautuvių savininkų nebu
vo. Jie bijojo eiti i krautuves, 
kad nebūtų nušauti, nes karei
viai aklai vvkdė įsakymus. 
Jiems buvo lieota praleisti tik-

1 tai amerikieč’u lėktuvus i aero
dromą, bet nieko daugiau.

KETVIRTADIENĮ IŠLEIDO
60 AMERIKIEČIŲ ” ’

2 - j, praeito ketvirtadienio popietę 
samdyti ir žudyŪ inwnės»į .4 iš Managuos aerodronao išskrido

į Ta konferencija, karalienei 
į Elzbietai II dalyvaujant, minia- 

piū-džiaugė, progą parodyti šimtme
tinius Austrijos kultūros pasieki
mus. Tris valandas valdovai tu
rėjo progos ’sekti Austrijos teat
ro. muzikos, dainų ir šokių me
ną. puoselėtą šimtmečiais ir iš- 
vvstytą į grožio ir pasigėrėjimo Į 
džiaugsmą.

Prezidentas Carteris turėjo * 
progos ne tik pasisveikinti su 
Brežnevu, bet pasikeisti minti-

čio 1-8 dienomis.

Perskristi Anglu kanalo 
nebuvo taip jau lengva
LONDONAS. — Raumenų 

‘traukuliai (mėšlungis), stiprūs 
’priešingi vėlai ir neramus oras 
buvo svarbiausieji sunkumai, 
su kuriais teko visa laiką kovoti 
pirmą karta vieno žmogaus pa
jėgomis (oro dviračiu) per- 
skrendaht An<?lu kanala. paša- 

būti ne pats svarbiausias pasita- i k°j° Br^n Allen ketvirtadieni 
rimu dienotvarkės klausimas. ,s°aud°s konferencijoje. Sun- 

Prezidentas Carteris. išlipęs >k,ausias momentas buvo puriau- 
iš lėktuvo, ne tik kancleriui !kelėje Der kana*a- k«r Al>no 
Kreisky. bet ir valstybės parei- “ororatis” Datpko ’ blogiguria 
gūnams bei lakraštininkam’s pa- >ora< B- AUon nakiles kokias 

, . . reiškė, kad jis atskridęs taikos!10 ar 15 Pėdu aukščiau, rado žy-
komunistai ... , . „ ’., x ‘x .tikslais. Prezidentas pakartoio. 

kad jam ne karas rūpi, bet tai- 
■ ka, nes tik ji neša gerbūvį žmo
nijai.

Visi supranta, kad Carterio 
I ir Brežnevo susitikimo metu

— Aukso uncija uabraneo 30 bus svarstomi keli karo pavo- 
centų. Dabar kainuoja $240.30. J jaus ir taikos klausimai. Atro-

tto i j ■ i -x- do' kad abieju valstvbiu vadai— US Steel bendrove pakeitė . ,, . non taikos, bet kitokiais isskai-savc> nnomonę ir nekels pheno , . , . , i ciavimais. Brežnevui pati svar-kainos. kaip pradžioje buvo pa- , . ... ., ,r.. ’ j blausioji taikos sąlyga yra
, lengviausios prekybos sąlygos 
Sovietų Sąjungai. Kol Maskva 
negaus lengvų paskolų naujau
sioms mašinoms pirkti, tai ne
gali būfi kalbos apie taiką. Tuo, 
tarpu JAV nesipriešina leng
voms prekybos sąlygoms, bet 
reikalauja pirma taikos, o vė
liau lengvesnių prekybos sąly
gų. Viena pagrindinių yra Eu
ropos taika, kurios sovietų val
džia nenori ir visą laiką trukdo. 

Vienon atvykę sovietų val
džios atstovai paleido gandą, 
kad būtinai reikia sumažinti 
karo jėgų kiekį abiejose Euro
pos blokų pusėse. Sovietų val
džia sutiktų sumažinti Rytų Eu- 

' ropoję laikomų karo jėgų skai- 
;čių, jei Amerika ir Vakarai su- 
1 tiktų sumažinti Vakarų Europos 
karo jėgas.

Aft-odo, kad strateginių atomo 
'gfnkSų’kbnfrolės sutartis p^dės 
pagrindą hatfjai Sutarčiai, draw

— Žmonių skaičius ki<*k- 'į- 
nais metais didėja. !>-'■’ maisto 
atsargos veik tos pačios. Vis 

dar kita amerikiečių gruoė. pa- daugiau siekiama maisto gauti 
siekusi aerodromą. Prezidentas 
Somoza įsakė kariams išleisti 
visus amerikiečius, kurie nori 
išvažiuoti. Konsulas isakė vi
siems Amerikos piliečiams pa- 
l’kti namus. Įmones ir biznio 
įstaigas.

Somozos aviacija gana taik
liai apšaudo sukilėlių centrus 
priemiesčiuose, bet neliečia , i 
sostinę artėjančių ūkininkų. Ka
reiviai nenori pradėti kovos su 
ūkininkais. Kariai gali nužudyti 
didoka skaičių ūkininku, bet 
jiems aišku, kad visų nenužu
dys. Ūkininkai peiliais ir dalgė
mis išskers daugiau kareivių, 
negu kariai, turėdami nedideles 
atsargas, išžudys ūkininkų.

Somoza buvo pasižadėjęs ket
virtadienį baigti kovas ir išvyk
ti, bet, matyt, pakeitė nuomone. 
Jam atrodo, kad nacionalinės 
gvardijos pagalba jis dar gali 
laimėti.

Nacionalinė gvardija koncent
ruoja karius į Managuos prie
miesčius. Masajos centrą kariai 
tebekontroliuoja, bet į Granadą 
jie kojos neįkėlė: Visa rytų pro
vincija yra maištininkų kon
trolėje.

vandenynuose.

— Prezidentas Carteris pa
reiškė, kad Vienoje jis tikisi su- j mis dėl dienotvarkės. Abu ita- 
stiprinti taikos idėjas.

— Artistas John Wayne buvo 
tris kartus vedęs.. Prieš mirti 
tapo kataliku.

— Kai kurie .geri mechanikai 
tvirtina, kad gazoholiu varomi 
motorai gadina mašinas.

— Kambodijos 
išdykusius berniukus nuplaka, 
nurengia ir pririša prie medžio 
uodams ėsti.

kingi pareigūnai sutiko, kad 
strateginių atomo ginklų turės

— GM ir IBM bendrovių ak
cijos vakar nukrito.

rm’ai ramesni orą.
Paskutines 20 minučių jam te- 

{ko pedalus minti, nebeturint 
vandens troškuliui nuraminti ir 
organizmui pradėjus išdžiūti 
(dehvdracija). soazmai (mėš
lungiai) pradėjo skaudžiai tąsyti 
abiejų kojų raumenis.

Irano vario kasyklos 
apleistos

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vario kasyklos nešė pramo
nei ir kraštui dideles pajamas, 
šachui išvažiavus į užsienį, ka
syklų darbininkai buvo iškviesti 
į gatves demonstracijoms. Dau
gelis demonstrantų žuvo gatvė
se nuo kareivių kulkų, o dar di
desnis jų skaičius žuvo nuo mu
los Chomeini partizanų.

Dabartiniu metu Irano vario 
kasyklos visai apleistos, niekas 
jųneprižiūri, nes. nėra darbinin
kų, mokančiųkąsti varį.

— Senatoriai nenori, kad jo
kios komisijos kištųsi į jų paja
mas. Juo daugiau senatorius už
dirba. tuo daugiau jam nepatin
ka visokie tyrinėjimai.

— Kongreso atstovas Daniel 
Flod sutinka atsakyti į visus 
klausimus, bet jam nepatinka 
klausinėjimai. Jis nori, kad pro
kuroras apklausinėtų melagin
gus liudininkus.

— Vokietijos kancleris siūlo 
pradėti pasitarimus apie viso 
pasaulio energijos atsargas ir 
tinkamą jų paskirstymą, šį 
klausimą gerai išsprendus, visi 
laisviau atsidustų.

— “Liaudies maldyklos” sek- j 
tos vadai, nužudę Kongreso at-* 
stovą -J. Ryan, nusigando ir 
pradėjo ruošti visos sektos žu
dynes: Bijojo mirties bausmės 
už Kongreso' atstovo <nužudymą.

Teisiu lygybė bažnyčioje
Seniausia Jungtinėse Valsty

bėse protestantų denominacija 
— Reformed Church in Ameri
ca. turinti 350.000 narių, nuo 
šiol turės moterų kunigų. Tre
čiadienį keturios moterys ordi- 
nuotos k<” ’ •'mis ir penktoji 
ruošiama ordmocijai.

T bažnyčios senatas metų 
mtta.o nerado bendros kalbos 
dėl motorų lygių teisių bažny
čioje. koi moterų atstovei Lois 
Joice “Bažnyčios vienybės” šū
kiu pasisekė sudaryti dviejų 
trečdalių daugumą bažnyčios 
senate.

— Gazolinas be švino Chica- 
goje ir priemiesčiuose jau kai
nuoja $1 už galoną.

džiančiąi sprogdinti adomo bom
bas.

Atvykusius įtakingus svečius 
užkandos pradžioje pasveikino 
Austrijos prezidentas Rudolf 
Kirchscblager. *



SSB^xa ind’vos stovyklą.

Į Leonas Ilautir^ KiiniidtiS 
kreipšinio rinktinės

kas buvo ramaus ir taktiško bū
do. t
rš Palikotir

vaikaičiai. {*'-
— Linksmas Šakiu Apskr.

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

1 komas Sovietų Sąjungos pilie- Klubo piknikas įvyks birželio 
yra Tėvų Diena. Frank Rinkus čiu. Tačiau jis dalyvaus tarp- 17 d. 12’vai. vidudienį Vyčių sa- 
iš Modesto, atsiuntė tokį sveiki- tautinėse žaidynėse Italijoj Pan- 

Rinkus-Hap- America turnyruose.

— šį sekmadieni, birželio 1

nhną: "Grandpa
py Fathers Day! Love: Don$a,j 
Frank, Sue and Rex, Ju<ly and! 
Elaine”.

Tautos Fondo atstovais Vincas Kasperavičius
Kanadoje išrinkti: A. Firavi- 
ėius, P. Morkūnas, A. Patamsis,1 
G. Rugienis ir J. Vaiėeliūnas.

— Toronto Lietuvių Namu 
Vyrų choras po repeticijos bir
želio 19 d. išsiskirsto vasaros 
atostogų. Po jų yra numatyta 
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

le. .

— Angelė Rūgytė, Edmonton, 
Alberta, išrinkta Lietuvių namų 
ir KI.B skyriaus pirmininke, 

„ vice-;
pirm., liana Kasperavičienė — 
iž<L, Rita Bųrbuleviėiūtė — 
sekr., Dovidas Baltutis -— reika
lų vedėju.

Stasė Steigvilienė, Delhi, 
išrinkta KLK Moterų sky- 
pirmininke, Agota Ratavi-
— vicepirm., Birutė Luk-
— sekr., Birutė Dirsienė-

Įėję ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Veiks virtuvė ir baras, bus daug 
įvairių laimėjimų, šok i-a m s 
linksmai gros A. Ramoniot or-, 
kestras. Įėjimas tik $1.

Kviečia valdyba S

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

, PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 

aukštas 
Sac-

On L, 
riaus 
čienė 
šiene
ižd., Elena Ruginienė — paren
gimų vadove.

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

Tel. 247-5081 (Pr.)

* — Prisikėlimo parapija To- 
*rente klebonijoje registruoja

vaikus ir jaunimą nuo 7 iki 18 
m. į Aušros stovyklą. Ji prasi
dės liepos 1 d. Sandra Kazilevi-

* čiūtė registruoja skautus i Ro-

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

Li- 
ge- 
ar- 
at- 
pa-

NAŠLIŲ, NAŠL1UKIŲ 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

r-

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

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

Namai, — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALA

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE ,FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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.

į Po susirinkimo buvo geros 
• vaišės ir kavutė.

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

salėje.
Anna C on dux, koresp.

čių

Geresnė naujiena 
katarakta sergantiems
Maisto ir Vaistų Administra

cija (FDA) praneša, kad kata-
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 ak;ų uždėtos pasilikti per 30 
Cinką perskaitė praeito susirin-: aienų fdą žiniomis, 450,000 
kimo protokolą, kuris buvo na-! amerikiečiu kiekvienais metais 

_ ::_ a._  1 , t , ,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-? 
lite skambinti telefonu pas: j

padaroma kataraktos operacija, 
bet turint platų pasirinkimą 
vaistu, technišku ir mechaniškų 
priemonių, katarakta nebe tokia 
jau baisi. r ' •: r

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

(Atkelta iš 2 psl.)

i pirm. Leoną Vasilevą 737-2684, ™nio), muz. J. Naujalio. Gra-
_ i -___ nnrr žus haritnnas siizavAin nemigs iriRožę Didžgalvienę ' 927-8660, žus baritonas sužavėjo ponias ir 

j Anna Condux 581-4133.
Nutarta ligoniams nariams,

kurie serga ligoninėje, padidinti

I

\VOSNIAKO

TE V V DIENOS
PIKNIKAS

Sekmadienį, 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. Įžangos auka $2.50

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 Pr.; 
Dvilaitienė, O. Vyšniauskienė/ 
I. Pranckevičienė, N. Skopienė 
ir E. Novickienė. Ap. Skopas

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Svarus, 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

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių 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 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

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

1 k

Savininkas parduoda 7 kamb.1 
23 meru gerą mūr. bung, prie 
72 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. Garažas.

776*2191.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos,miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av*. 
Tel. 927-3559

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^?Chicago, Hl- 60643

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

i niq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
i me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus taštus- 
j Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
į maeijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas

NEAR 69th and WASHTENAW . 
1
J $56,000. Beautiful 16 year old white 
brick, 2 stories, commercial proper, 
ty. Modem store and office with 
family room in rear. Deluxe 5 room 
owner apartment on 2nd floor. Im
mediate possession of the entire 
building.

636-8557 or 736-2002,

dėmesio___
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENŽ

LEMONT, ILL.

3 bedroom bi-level, 3 car garage. 
City sewers and water. Walk to 

all conveniences.
WOLSKI REALTY

257-2234 or 257-2J15

Laikrodžiai ir brangenybė# 
pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL W A 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

UQtKt financing 

° AT OUR LOW RATS

OUR SAVINOS 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO

Compounded

Mutual Fedefa 
Savings and Loan

232 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflSM 

Phonei Virginia 7*7747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

1

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. p.p.

HELP WANTED — FEMAL1 
Darbininkių R«lkU

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 $

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas 4 kambariu 
jutas 2-mc 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.

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

Siuntiniai į Lietuvą
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Ardwr At.
CMe*»*, UI- tMSi. T*L YA 7-5910

Fvblk
INCOME TAX SERVICE

*

Mi mt dttoad wtimt ftelalu
IftrlfttimaL pildami pilietybė* pr*- ; jymai ir kitokį blankai. J

■------------

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 <

State Farm Fire and Casualty Company

K
ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL A AuocUtot 
2649 W««t 63rd Straet, 

T«l. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. . 
Raitinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. 
_____ _ - . i—y

b

MOVING
Apdraustas porkravetymaa 

ii Įvairiu atstumu. t 
ANTANAS VILIMAS

Tai 376-1 M2 arba 3764996

NAUJIINOf, CNICA9O % ILL Fndąy, Juną 1$, 1979
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JAV UŽSAKĖ DIDELIUS
DEGALU KIEKIUS

UŽ POROS METŲ ELEKTROS LEMPUTĖS 
BUS ŽYMIAI BRANGESNĖS

WASHINGTON, D.C. — Naf
tos ir degalų bendrovės užsakė 
žymiai didesnius naftos kiekius, 
bet bendrovių vadovai tvirtina, 
kad šiais metais amerikiečiai 
pajus ne tik degalų, bet ir naf
tos stoką. Nafta pradėjo plaukti nį Raudonojoje aikštėje skubo-1 
į Ameriką, bet degalų valyklos 
nebeskuba. Kaip naftos bendro
vės, taip ir atsakingi pareigū
nai žino, kad degalus, visiems 
reikia taupyti, nes krašte bus 
jaučiama gų stoka.

ŠLESINGERIS PATARIA 
TAUPYTI

JAV energijos komisijos pir
mininkas James Schlesinger pri
mena pramonės -ir transporto 
bendrovėms, kad iš anksto rei
kia ruošti planus degalams tau
pyti, nes jų stoka bus jaučiama 
visame krašte, šlesingeris' nori,' 
kad nei viena mašina bereika
lingai neišnaudotų nei vieno ga
zoline galone. •

Vyriausybė imasi priemonių 
galimai lygiau: i šskistyti turimas 
gazolino atsargas. Vyriausybė 
nori, kad kiekvienas ūkininkas 
turėtų reikalingą gazolino kiekį 
žemės ūkio darbams, bet nega
lima sudarinėti didelių gazolino 
atsargų. Prezidentas- Carteris 
Įsakė pirmon eilėn. Į aprūpinti 
visus ūkininkus reikalingu ga
zolino ir degalų kiekiu.- Prezi
dentas apgailestauja, kad kąi 
kurie farmeriai gautą gazolino 
kiekį jau pardavinėja savo 
draugams. •?
* VyriąusyjDė . ragins . .'privačia 
iniciatyva -, naudoti', visas prie- 
ones energijai ir kurui; gaminti 
savame krašte. Šioje srityje 
daugiausia gali padėti chemija, 
kiekvieną dieną išaiškinanti vis 
didesnių paslapčių.

PABRANGS ELEKTROS 
LEMPUTĖS

Elektros bendrovių vadovai 
tvirtina, kad elektros lemputės 
žymiai pabrangs. Dabar naudo
jamos lemputės labai nepatva
rios. Jos greitai išdega, bet daž
niausiai lengviausias stuktelėji
mas jas sudaužo. Ypatingai 
greitai trūksta įkaitusi lemputė.

Elektrą gaminančios bendro
vės jau gamina žymiai patva
resnes elektros lemputes. Jos 
dabar yra gana brangios, bet 
specialistai pranašauja, kad jau 

- 1980 metais turėsime būti pa
tenkinti, jei gausime tokias lem
putes už dešimt dolerių.

Vienos senos moterėles 
demonstracija Maskvoje
MASKVA. — Sovietų saugu

mo policija praeitą ketvirta die-

tai pragrobė ir nusivežė vieną 
70 metų amžiaus moterį. Anto
nina Agapovą. kuri pati viena 
demonstravo iškėlusi plakatą ir 
šūkaudama “Ponas Brežnevai, 
leisk Agapovų šeimai išva
žiuoti”.

Faktas yra toks, kad sovietų 
jūrinės prekybos jūrininkas Va
lentinas Agapovas pabėgo iš so
vietų laivoir gavo Švedijoje po
litinio pabėgėlio prieglaudą, o 
jo žmona Antonina, 40 metų 
marti Liudmila ir dukterėčia 
Valentina Agapova jau ketveri 
metai reikalauja sovietų ne
trukdyti šeimai susijungti, kaip 
prižadėta Helsinkyje.

J

Amerikos lietuviai birželio mėnesį įvairiai paminėjo Kaune žuvusi 
jaunuolį Romą Kalantą. Paveiksle matome jo kapą.

B •

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co.. lac

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

KREISKY PARODĖ GALINGIESIEMS
C

GALI APTARTI SUTARTĮ APRĖŽTI 
VISUS ATOMO SPROGINĖJIMUS

Zimbabve jau ruošiasi 
karui prieš Zambija

Zimbabvės (Rodezijos) juo-

Birželio 16: Julita, Benas, Jū
ra, Tolminas.

Birželio 17: Benilda, Adolfas, 
Liutgailė, žiede, Daunantas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27.
Oras šiltas, gali atvėsti ir lyti.

Žydu vlgilantai prisi
ima atsakomybę

NEW YORKAS. — Žydų vi- 
gilantų grupė New Yorke prisi
ėmė atsakomybę už peiliu per- 
dūrimą 70 metų amžiaus latvio 
Vladislavs Civzelis, kuris po. 
sunkios operacijos guli ligoni
nėje kritiškoje padėtyje.

Vigilantai yra pas i vadinę 
JEWS (Jewish Executioners 
With . Silence — Žydų egzeku
toriai iš pasalų). Civzelio egze
kucija įvykusi per klaidą. Tupė
jęs būti nubaustas Bpleslavs 
Maikovskis, nuteistas už karo 
nusikaltimus Latvijoje. i

Priešinosi didelėms 
naftos kainoms

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Iranui, Kuveitui ir kitoms ara
bų valstybėms nutarus dar kar
tą kelti naftos kainas, bandoma 
ieškoti priemonių pabrangimui 
sustabdyti.

Jeigu naftą iš žemės siurbian
čios valstybės pakels naftos kai
nas, tai pramonininkai imsis 
priemonių šiam kainu kėlimui 
sutvarkyti. Teks kelti kainas 
pramonės produktų, o taip pat 
reikės pakelti ir maisto kainas, 
kuris naftą gaminančioms 
toms taip pat reikalingas.

tau-

į MANAGUOJE PRADĖJOULĖŠTI 
MAISTO KRAUTUVES

“RUfflPAF IŠ VISUR

VIENA, Austrija. — Austrijos 
kancleris Bruno Kreisky asme- į 
niškai pasitiko ir priėmė atskri-! 
dusius prezidentą CarterĮ ir' 
sovietų aukščiausiosios tarybos;
pirmininką Brežnevą. Preziden- j džiu daugumos premjeras vysk, 
tas Carteris ir sovietų aukšč. ta- j Abel Muzorewa pasikalbėjime 
rybos pirmininkas Brežnevas i 
būtų galėję apsistoti geriausiuo
se Austrijos sostinės viešbu- rantuoti, kad jo kraštas 
čiuose. bet abu pasirinko savoms kaimyninės Zambijos, ir 
ambasadas. Prezidentas Carteris | tai gaH atsitikti per Common- 

! apsistojo pas Amerikos ambasa- wealth konferenciją rugpiųčio 
dorių Austrijoje, jo privačiame Į mėnesi. “Jei įvyktų koks inci- 
bute. o Brežnevas pasirinko so- [dentas. kur mano ginkluotos pa
vietų ambasadą. 'jėgos būtų priverstos griebtis

gynybos priemonių, kol ne per 
Kancleris Kreisky nepaliko vėlu, bijau, kad aš negalėčiau 

įtakingų svečių vienų. Jis jiems neleisti. Jei tai įvyks Common- 
suruošė pietus ir skaniai paval- * wealth konferencijos metu, bū- 
sydino. Kreisky pasidžiaugė, tų nelaimingas atsitikimas' 
kad jis turi progos Austrijos sakė A. Muzorewa. 
sostinėje priimti įtakingus vals- 
lybės vyrus, palinkėti jiems' Ta karalienei
sėkmingai dirbti taikai ir pasi-iEhbietai 11 'lal v v nu jamt suma- 
džiauk nrnab įyta Lusakoje, Zambija, rugpiū-

Tčio 1-8 dienomis.

su Toronto Globe ir Mail atsto
vu pareiškė, kad jis negali ga- 

neuž-

jėgos būtų priverstos 
gynybos priemonių, kol ne per

ua-

džiaugė, progą parodyti šimtme
tinius Austrijos kultūros pasieki
mus. Tris valandas valdovai tu
rėjo progos sekti Austrijos teat
ro. muzikos, dainų ir šokių me
ną. puoselėtą šimtmečiais ir iš
vystytą į grožio ir pasigėrėjimo 
džiaugsmą.

Prezidentas Carteris turėjo'J 
progos ne tik
Brežnevu, bet pasikeisti minti-

Perskristi Anglu kanalo 
nebuvo taip jau lengva
LONDONAS. — Raumenų 

‘traukuliai (mėšlungis), stiprūs 
[priešingi vėiai ir neramus oras 
buvo svarbiausieji sunkumai, 
su kuriais teko visa laiką kovoti 
pirmą karta vieno žmogaus oa- 
iėgomis (oro dv’rač’u) per- 
skrendanit Andu kanala. pasa
kojo Bryan Allen ketvirtadieni 
spaudos konferencijoje. Sun*

— Žmonių skaičius ki-k- L- 
nais merais didėja, b^ maisto 
atsargos veik tos pačios. Vis 

dar kita amerikiečių grupė, pa- daugiau siekiama maisto gauti 
siekusi aerodromą. Prezidentas 
Somoza Įsakė kariams išleisti 
visus amerikiečius, kurie nori 
išvažiuoti. Konsulas įsakė vi
siems Amerikos piliečiams pa- 
l’kti namus. Įmones ir biznio 
įstaigas.

Somozos aviacija gana taik
liai apšaudo sukilėlių centrus 
priemiesčiuose, bet neliečia , į 
sostinę artėjančių ūkininkų. Ka
reiviai nenori pradėti kovos su 
ūkininkais. Kariai gali nužudyti 
didoką skaičių ūkininkų, bet 
jiems aišku, kad visu nenužu
dys. Ūkininkai peiliais ir dalgė
mis išskers daugiau kareivių, 
negu kariai, turėdami nedideles 
atsargas, išžudys ūkininkų.

Somoza buvo pasižadėjęs ket
virtadienį baigti kovas ir išvyk
ti, bet, matyt, pakeitė nuomone. 
Jam atrodo, kad nacionalinės 
gvardijos 
laimėti.

Nacionalinė gvardija koncent
ruoja karius į Managuos prie
miesčius. Masajos centrą kariai 
tebekontroliuoja, bet į Granadą 
jie kojos neįkėlė’. Visa rytų pro
vincija yra maištininkų kon
trolėje.

SOMOZA NEIŠSKRIDO. BET JO AVIACIJA 
PRADĖJO PULTI SUKILĖLIUS

MANAGUA, Nikaragva.—Ket
virtadienio vakarą prezidentas 
Somoza turėjo visiems laikams 
išskristi iš Managuos. Maištinin
kai nelietė mažo aerodromo, 
kurį galėjo naudoti prezidento 
Somozos lėktuvas. Vietoj išvyk
ti, prez. Somoza įsakė aviacijai 
pulti maištininkus ne tik Mana
guos priemiesčiuose, bet ir 
tose vietose.

SOSTINĖJE PRASI
DĖJO BADAS

ki-

Managuos gatvės, 
kanai, vykdydami 
įsakymus, keturias

Somozos nacionalinei gvardi
jai tankais išvijus maištininkus 
praeitą antradienį, pačioje sosti
nėje prasidėjo kovos su maišti
ninkais sandinistais. Jie pasi
traukė iš Masajos, bet nebėgo. 
Patyrę, kad sostinė palikta be 
kariuomenės, sukilėliai persime
tė į sostinę. Pradžioje jiems pa
vyko užimti kelis priemiesčius, 
paliktus be apsaugos, bet penk
tadieni jau buvo apšaudomos 
pagridinės 
Gvardijos 
viršininku
dienas n^išle’^o žmonių į gat
ves. Gatvėn išėjusius vyrus, mo
teris ar vaikus šaudydavo vie
toje. Žmonės pradėjo jausti 
maisto stoką. Namie buvusios 
atsargos buvo suvalgytos. Ieš
kojo maisto krautuvėse, bet jos 
buvo uždarytos. Ketvirtadieni ir 
penktadienį žmonės pradėjo 
plėšyti krautuves ir neštis mais
tą. Krautuvių savininkų nebu
vo. Jie bijojo eiti i krautuves, 
kad nebūtų nušauti, nes karei
viai aklai vvkdė įsakymus. 
Jiems buvo liepta praleisti tik
tai amer’kieč’u lėktuvus i aero-

Čilė atšaukė savo 
pasiuntinį

WASHINGTON, D.C. — Čilės 
vyriausvbė atšaukė savo pasiun
tinį iš Washington©. Čilės prezi
dentui ir kabinetui labai nepa
tiko JAV vyriausybės nutarimą 
paruošti teismą Letellier žudi
kams. Teisme Kubos tremtiniai 
prisipažinę, kad dabartinės Či
lės vyriausybės žvalgybos virši
ninkas juos pasamdęs.

Valstybės Departamentas la- dromą, bet nieko daugiau, 
bai pasipiktinęs tokiu žvalgybos 
viršininko elgesiu. Jis neturįs, 
teisės kištis į kitos valstybės

KETVIRTADIENĮ IŠLEIDO 
į’ 60 AMERIKIEČIŲ

reikalus. Jis neturi jokios teisės.^ Praeito ketvirtadienio popietę 
samdyti ii žudyti, Žmonės, . r ; j iš Managuos aerodromo išskrido f ’ * . *Z JT F . < * j •

vandenynuose.

— Prezidentas Carteris pa-
pasisveikinti su

re’škė. kad Vienoje jis tikisi su- mis dėl dienotvarkės. Abu ita- 
stiprinti taikos idėjas.

— Artistas John Wayne buvo 
tris kartus vedęs.. Prieš mirtį 
tapo kataliku.

— Kai kurie .geri mechanikai 
tvirtina, kad gazoholiu varomi 
motorai gadina mašinas.

— Kambodijos 
išdykusius berniukus nuplaka, 
nurengia ir pririša prie medžio, 
uodams ėsti.

kingi pareigūnai sutiko, kad 
i strateginių atomo ginklų turės 
būti ne pats svarbiausias pasita
rimu dienotvarkės klausimas. .

Prezidentas Carteris. išlipęs >kiausias momentas buvo pusiau- 
iš lėktuvo, ne tik kancleriui !kelėie Der kanalą, kur Alleno 

i Kreisky. bet ir valstybės parei-j “ororatis" Dateko ’ blogiausia 
gūnams bei lakraštininkams pa-.ora< Allen nakiles kokias 

. . reiškė, kad jis atskridęs taikos!10 ar 15 Pėdu aukščiau, rado žy-
komumstai ., . „ ’., x A . i —• -------- •tikslais. Prezidentas pakartojo.

~ kad jam ne karas rūpi, bet tai
ka, nes tik ji neša gerbūvį žmo- ko pedalus minti, 
nijai.

— GM ir IBM bendrovių ak- xr. . , , , _, ... ) Visi supranta, kad Carteriociios vakar nukrito. i • -d * •j ir Brežnevo susitikimo metu
— Aukso uncija pabrango 30 bus svarstomi keli karo pavo- 

centų. Dabar kainuoja $240.30. !

— US Steel bendrovė pakeitė 
savo nuomonę ir nekels plieno

Atro-

miai ramesni orą.
Paskutines 20 minučių jam te- 

nebeturint 
vandens troškuliui nuraminti ir 
organizmui pradėjus išdžiūti 
(dehvdracija). soazmai (mėš
lungiai) pradėjo skaudžiai tąsyti 
abiejų kojų raumenis.

pagalba jis dar gali [kainos, kaip pradžioje buvo pa-’

Irano vario kasyklos 
apleistos

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vario kasyklos nešė pramo
nei ir kraštui dideles pajamas, 
šachui išvažiavus į užsienį, ka
syklų darbininkai buvo iškviesti 
į gatves demonstracijoms. Dau
gelis demonstrantų žuvo gatvė
se nuo kareivių kulkų, o dar di
desnis jų skaičius žuvo nuo mu
los Chomeini partizanų.

Dabartiniu metu Irano vario 
kasyklos visai apleistos, niekas 
jųn ©prižiūri, nes. nėra darbinin
kų, mokančių kasti varį.

— Senatoriai nenori, kad jo-1 
kios komisijos kištųsi į jų paja
mas. Juo daugiau senatorius už
dirba, tuo daugiau jam nepatin
ka visokie tyrinėjimai.

— Kongreso atstovas Daniel 
Flod sutinka atsakyti į visus 
klausimus, bet jam nepatinka 
klausinėjimai. Jis nori, kad pro
kuroras apklausinėtų melagin
gus liudininkus.

— Vokietijos kancleris siūlo 
pradėti pasitarimus apie viso 
pasaulio energijos atsargas ir 
tinkamą jų paskirstymą, šį 
klausimą gerai išsprendus, visi 
laisviau atsidustų.

— “Liaudies maldyklos” sek- į 
tos vadai, nužudę Kongreso at-i 
stovą J. Ryan, nusigando ir 
pradėjo ruošti visos sektos žu
dynes; Bijojo mirties bausmės 
už Kongreso1 atstovo .nužudymą.

jaus ir taikos klausimai.
do. kad abieju valstybių vadai 
non taikos, bet kitokiais išskai
čiavimais. Brežnevui pati svar
biausioji taikos sąlyga yra 
lengviausios prekybos sąlygos 
Sovietų Sąjungai. Kol Maskva 
negaus lengvų paskolų naujau
sioms mašinoms pirkti, tai ne
gali būti kalbos apie taiką. Tuo 
tarpu JAV nesipriešina leng
voms prekybos sąlygoms, bet 
reikalauja pirma taikos, o vė
liau lengvesnių prekybos sąly
gų. Viena pagrindiniu yra Eu
ropos taika, kurios sovietų val
džia nenori ir visą laiką trukdo.

Vienon atvykę sovietų val
džios atstovai paleido gandą, 
kad būtinai reikia sumažinti 
karo jėgų kiekį abiejose Euro
pos blokų pusėse. Sovietų val
džia sutiktų sumažinti Rytų Eu- 
ropoję laikomų karo jėgų skai- 

; čių, jei Amerika ir Vakarai su- 
' tiktų sumažinti Vakarų Europos 
karo jėgas.

Atrodo; kad strateginių atomo 
gfnHų kdntreles sutartis padės 
pagrindą' naujai Sutarčiai, tfrau

Seniausia Jungtinėse Valsty
bėse protestantų denominacija 
— Reformed Church in Ameri
ca. turinti 350.000 narių, nuo 
šiol turės moterų kunigų. Tre
čiadienį keturios moterys ordi- 
nuotos ki” ’ ^mis ir penktoji 
ruošiama ord;n?c:jui.

f bažnyčios senatas metų 
mti-aio nerado bendros kalbos 
dėl moterų lygiu teisių bažny
čioje. koi moterų atstovei Lots 
Joice “Bažnyčios vienybės” šū
kiu pasisekė sudaryti dviejų 
trečdalių daugumą bažnyčios 
senate.

— Gazolinas be švino Chica
go j e ir priemiesčiuose jau kai
nuoja $1 už galoną.

džiančiai sprogdinti cJomo bom
bas.

Atvykusius įtakingus svečius 
užkandos pradžioje pasveikino 
.Austrijos prezidentas Rudolf 
Rirchschlager. "
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AR TAI NUSIKALTIMAS?
Kai kurie policijos areštuoti 

žmonės negau suprasti už ką 
juos suėmė.. Jie nesijaučia, 
kad jie ką nors padarė netei
sėto prieš veikiančius įstaty
mus.

Tačiau auto vairuotojai ži
no (daugiausia iš laikraščių 
prnešimų), jei automobilio 

vairuotojas išgėręs porą stik
liukų degtinės, susidūręs Su 
kįta mašina, gali būti areštuo. 
tas už vairavimą girtame sto
vyje. Jie taip pat žino, kad tai 
yra kriminalas. z

Bet daleiskim; kad j eigų jūs 
po karštų ginčių su kaimynu, 
netekęs kantrybės, kirsi te jam 
i veidą. Ar tai yra baudžiamas 
nusikaltimas? Policininkas, ga
li jūs areštuoti už kaimyno su
mušimą.

Kitas pavyzdys: Jeigu vyras 
gatvėje *einančiai ' moteriškei 
uždeda ranką ant jos pečių, 
tai moteriai pasiskundus, tei
sėjas laiko engarbingu veiks
mu (a case dishonorable inten

fonu paskambinti iš apskrities 
ar miesto kalėjimok.ad suimtą
jį kalėjimo administracija iki 
teismo paleistų už užstatą.

Taip, kaip ligos atveju rei-Į 
kia turėti savo šeimos gydyto
ją, kuris staigaus susirgimo 
atveju ligoniui gali padėti pa
sveikti, taip p<at jeigu nelauk
tai žmogų areštuoja ir patalpi
no į arešto namus, tai šeimos 
advokatas tokiam asmeniui 
iki teismo už užstatą gali pa
dėti išeiti iš areštinės, pr. pet.

NUKENTĖJĘS NUO 
NACIŲ TEISMO PRIPA

ŽINTAS BEJĖGIU
Adv. Elena Armonienė, gyv. 

Baltimore, Md., ginanti 
nacių nukentėjusių bylas 
Vokietijoje, savo laiške 
kitko teis. Pr. šului rašo:

“Jūs atsakėte į mano Sozial-

nuo

tarp

Indianos koposeM. Šileikis

niams reikalams ir gegužės 
mėn. dalyvavo VLIKo posėdy 
Chicagoje. . p. Pet-

APKALTINTI DU SOC. SEC. 
TARNAUTOJAI Už 
KYŠININKĄ  VBIĄ 

šiomis dienomis du
Soc. See. tarnautojai Chicagoj 

grand

buv-

tamentą aprobavo ir giminės mos yra labai mažos, kad zmo 
bei labdaros organizacijos j niškai pragyventumėte kreip- 
gaus jiems paskirtas pinigines} kitės į valdines įstaigas fold 
išmokas.

Kaip žinoma, aktorė Mary 
Pickford buvo “tyliųjų” kįno 
filmų žvaigždė. Ji mirė 85 m. 
amžiaus. M. Š.

jus atsake e i manu oo/.iai- buvQ kal^nti feder 
genchto reikalaujamų zm.u .rj.^ sukčiavinlu. jiedu jš as_

menų, prašančių Soc. See. ne
darbingumo išmokų, išreikala
vo kelis tūkstančius dolerių.

Fed. Prisiekusiųjų 
Socialgericht’u j ninku jiedu buvo pripažinti

Victor Santos, 26 m.,

parodymų, kurie buvo visi la
bai pagelbingi ir reikalingi V. 
K. reikale, kuriam mudu abu 
įdėjome daug darbo ir pastan
gų. Vedžiau gana dažną susi, 
rašinėjimą su t
Bremene, kuris iš tikrųjų visą kaltais —

atsidėjimu gyv., 2417 N. Spaulding Ave., it 
Eva River, 27 m., iš 1046 St.

Iš to sektų, kad kriminalas 
tai nebūtinai banko apiplėši
mas ar žmogžudystė, bet ir. 
mažesnis nusikaltimas.
Tas asmuo, kuris sulaužo įs

tatymą tekniška prasme gali 
būti pavadintas padaręs kri
minalinį veiksmą. Kadangi 
žmonės, dažnai padaro mažus 
(minors) nusikaltimus, jiems- 
“kriminalo” terminas papras
tai netaikomas; tą kriminalo 
terminą pritaiko tiktai tiems 
asmtnims, kurie sulaužo (vio
late) svarbius įstatymus, ku
rie pritaikomi už didžiuosius 
nusikaltimus.

išja proga tenka pasakyti 
apie kalėjimą, kur suimtieji 
už įstatymą sulaužymą sodi
nami iki teismo dienos. Kalė
jimas nėra maloni vieta. Apie 
tai gali pasakyti tie smenys, 
kurie jame trumpą laiką bu. Į sužalojimą ir darbingumo nus- 
vo laikomi. Jie jums gali pastojimą mėnesinę pensiją. Tam 
sakyti, kad jie visą laiką gal-! reikės palaukti tolimesnių pa- 
vojo, kaip greičiau iš kalėjimo tvarkymų.
pasprukti. Suimtasis tiktai sa- Kaip žinoma, adv. Armonie- 
vo advokatui dažniau gali tele- nė yrą VLIKo vicepirm. teisi-

bylą alyvai ir sU
nagrinėjo. Pasėkoje viso susi
rašinėjimo V. K. buyp.ySozial- Luois Avė. Abudu dirbo kaip 
gerichto pripažintas' bejėgiu, j data rewue teknįkai Soc. See.

KL. Ką aš turiu daryti, kad 
greičiau Soc. See. pensiją

ao&uius PmuxlfUb apie i s*

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ SOCIALINĮ 
APRŪPINIMĄ — SOCIAL SECURITY SISTEMĄ

JAV-bių socialinio aprūpinimo sistema apima mate
rialinę pagalbą žmonėms, tai yra išmkėjimą nustatytos 
piniginės sumos asmenims arba šeimoms, kurių pajamos 
sumažėja arba visai sustoja dėl nedarbingumo, senatvės 
arba mirties (šeimos maitintojo.

Šiuo metu kiekvienas septintas JAV-bių gyvetojas 
kas mėnesį gauna materialinę pagalbą, kurią išmoka So
cial Security administracija. Imigrantai, kurie atvyko į 
šį kraštą 65 metų amžiaus, tikrai pajuto skirtumą JAV- 
bių ir Sovietų Sąjungos. Tas faktas, kad Sovietų Sąjun
ga, kuriai jie dirbo kelis dešimtis metų, atsisakė jiems 
padėti senatvėje, kas kalba prieš sovietinį aprūpinimą. 
Šis klausimas yra ne politinis, kaip kai kurie mano, bet 
ekonominis ir socialinis. Šita imigrantų kategorija JAV- 
bėse gauna materialinę pagalbą (public assistance) pa
gal SSI (Supplemental Security Income) programą. Šiai 
programai lėšos skiriamos iš federalinio iždo. Tie asme
nys, kurie šiandien dirba, bet kurie, dėl nedarbingumo 
nustos dirbti, naudinga žinoti čia teikiamas infor
macijas. . •

Kiekvienas šio krašto asmuo, sulaukęs 65 metų am
žiaus gali nustoti dirbti ir gauti Social Security pensiją. 
Kaip visi dirbantieji žino, kad iš jų uždarbių atskaitomą 
tam tikras nuošimtis į Social Security fondą, į kurį.tokią 
pat sumą įmoką darbovietės vadovybė. Šių uždarbių at
skaitytos sumos suregistruojamos kompiuterių pagalba 
pagal asmens Social Security numerį. Reikia žinoti, kad 
darbo stažas ir vidurinis uždarbio dydis atsiliepia į! S. S. 

bendruomenines poilsines įs- administracijos paskirtą piniginę sumą.
Jeigu dirbantysis išeina į poilsį 62 metų amžiaus, 

tai reikia įsidėmėti, kad jam paskirtos pensijos dydis bus 
daug mažesnis ir tą piniginė suma nepadidės, nors pen
sininkas sulauktų 65 metus amžiaus.

Darbo stažas, reikalingas pensijai gauti, nuolatos 
Į didėja. Pavyzdžiui, 1985 metai, išeinant į pensiją.62 me
tų amžiaus, reikės turėti darbo stažo TVs metų, o išėinant

age assistance).
4. Kai jūs išeisite į poilsį, 

jūsų į darbų važiavimo išlai
dos, transportacija ten ir at
gal reikia susumuoti.

5. Atydžiai ištirkite vietos

taigas. Jos aprūpina vyresnio 
amžiaus žmones papiginta kai-* 
na pusryčiais, pietumi ir kt

5. Pagalvokite gal galėtu
mėte išmokti kokį kitą atmatą 
ar tęstumėte išsimokslinimą.

7. Jeigu jūs norite pilno lai-posėdi- gaučiau?

ATS. Atsisėskite ir apskai- ko (fulll-time) darbą arba da- 
čioukite poilsinį biudžetą. • į pa h'nį (part-time) darba gauti,

distrikto ofise, 2100 N. Califor
nia Ave., Kaltinamieji grynais 
gavo kyšių nuo $2,000 iki $4,-.: 
000, kas priklausė nuo laiko, 
kada Victor Santos įrašydavo 
tuos nedarbingus asmenis į są-

•S'.gau-

remiantis Dr- Karger parody
mais ir jo tyrimais, o be 1°, tei
siniai V. K. visas reikalas bus 
tvarkomas taip, kaip JAV 
teisė reikalauja ir jam yra pa
skirtas teisiniams reikalams 
globėjas — jo reikalų teisinis) rašą disability išmokom: 
tvarkytojas Apsaugos teismo) ti. , pr. įab
sekretorius Horst Konschak”.

Su šiuo sekretorium adv. E. 
. Armonienei teks vesti toli

mesnį susirašinėjimą ir ji tiki, 
kad V. Vokietijos teismas galu
tiną nutarimą irgi padarys pri 
pažindamas V. K. už sveikatos

10
AKTORĖS M. PIKFORD 
' MIL. DOL. PALIKIMAS

PASKIRSTUTAS

šiomis dienomis neseniai 
mirusios garsiosios kino akto
rės Mary Pickford palikimas 
testamentu paskirstytas 
mįesiems giminėms.

San Francisco Probate 
smas aktorės M. Pickford

arti-

tei-
tęs-

jaZs sTci^Scmi-1 ietos šute* Em Pensijon 1991 metais reikės turėti darbo stažo 10 metų.
1 ’ployment įstaigoje ir skaityki-, krašto Kongreso priimtą įstatymą, pragy-

te laikraščiuose darbo pasiūlųj venimo išlaidoms padidėjus, išmokami?- pensijos čekiai 
skelbimus. Įsidėmėkite, *kad-nuolat padidinami. Jeigu S. S. pensininkas dar gauna iš 
jūs esate vertingas darbmmkas įmonės pensiją, tai tas neturi įtakos į gaunamos pensijos

j čekių didumo sumą. Pensininkas turi teisę gauti SSI pa- 
Į šalpą arba dirbti, bet uždarbio suma nėr metus negali 
ibūti didesni kaip $4,500 per šiuos metus.

Nedarbingumo atvejais asmųo turi teisę.gauti pa-—, 
šalpą.. Po pusės mėtų nedarbingas asmuo gali gauti in
validumo pirmą piniginį čekį: ’ ' • * '

Pensininko žmona taip pat turi teisę gauti Soc. See. 
išmokas, bet tik tais atvejais, kai jai sueina 62 metų, am
žiaus. ir kad vedybinis gyvenimas tęsiasi ne mažiau vie- 
nerių metų. Tos pačios taisyki, taikomos ir vedusiųjų porai 
išsikyrus (divorsavus). Socialinio aprūpirįimo admini
stracija išmoka pašalpas ir pensininko vaikams, jeigu 
jiems dar nesuėjo 18 metų amžiaus ir jei jie nedirba.

Pensijai gauti S. S. administracijai reikia įteikti gi
mimo liudinimą arba bet kurį dokumentą, įrodantį as
mens amžių; vedybų pažymėjimą (kad žmona - gautų 
pensiją); vaiko gimimo liudijimą (kad vaikui būtų mo
kama išmoka) ; Soc. See. numerį ir paskutinės pajamų 
mokesčių formos (tax return) kopiją.

Socialinio aprūpinimo administracijoje jūs galite 
gauti smulkesnių inmormacijų jums rūpimais klausi
mais. Reikia įsidėmėti, kad tuose Soc. See. ofisuose di#ba 
tokie žmonės, kurie gali ir suklysti. Kiekvienas asmuo, 
kuris yra nepatenkintas su S. S. administracijos spren
dimu, gali apskųsti tą sprendimą ir nustatyta tvarka ape
liuoti į aukštesnę įstaigą ir gali kreiptis į federalinį

- Pranas Fabionas

ty išmokas, kompanijos ar ve
teranų pesijąs, apdraudo's po
lisus, stakų ir bonų dividentus, 
taupmenų sąskaitų procentus, 
pajamas už nuomą nekilnoja
mo turto ir poilsiu išėjus gau-; 
simas pajamas. į išlaidas įeina 
nuoma ir mortgage, išmokos, 
taksai, apdrauda, skolų mokė 
jimak maistas,' ^remonto išlai
dos, rūbai, transportacija, me. 
dicalinės išlaidos, pramogų ir 
švietimo mokesčiai; ir dovanos’ cago, Illinois 60601 arba 3 W.

Old Town Mall, Springfield, 
Illinois 62701. Nemokamai ga
lite skambinti tel. 800 — 252- 
6565; Meropolitan Chicago: 
312—793-333. M. Š.

darbdaviui, kadangi jūs esate 
subrendęs, patyręs, turįs prak
tiką asmuo.

Tuo reikalu informacijų ga
lite gauti parašius ar paskam
binus: Lieutenanį Governor 
Daye O’Neal’s Senior Action 
Center, 160 North LaSalle, Chi

labdaros Organizacijoms,, baž
nyčioms aukos ir lietuviškai 
spaudai parama.

2. Jūs glite sutaupyti, mokes-, 
čius mokant, suėjus. į kontaktą 
su vietine Internal Revenue Ser 
vice įstaiga, iš;-kur galite ne- 
mokagaį gauti , knygelę, “Tax 
Benefits for Older Americans.”

3. Jeigu jūsų poilsinės paja..

KL. Malonėkite patarti kaip 
geriau ir naudingiau praleisti 
vasaros atostogas?
' ; Titas I.0 \ - «

ATS, 1. Sunaudokite laisya-< 
laikį taip, kaip jūs daugiausia 
mėgstate, su sąlyga, kad jūsų 
užsiėmimas būtų naudingas ir 
nekenktų sveikatai.

2. Maitinkitės protingai, ven 
kite persivalgymo.

.3. Valgykite daugiau šviežių 
vaisių ir daržovių.

škose valgyklose bei restora
nuose; prie progos aplankyki
te tik lietuviškas valgyklas bei 
restoranus, kur visada galite 
gauti šviežią maistą. ..

<5. Naudokite neužterštą orą 
ir saulės spindulius tik ne per 
daug daugiau 'esant pavėsyje.

6. Vengite ilgai •prikninėti 
‘‘saulės vonias”, nes galite leng 
vai upsi deginti tiesiof^uiais 
saulės spinduliais.

7. Gerkite tik tokį vandenį, 
kuris jums žinomas kafp geros 
rūšies ir tik švarų. . .

8. Miegokite vieną trečdalį
pfiros keik vieną dieną ■ramj'- 
hėje ir k o nfOrte. .

ft. Mawdykiteb dietai tuose 
vendenysC (ežeruose bei upė
se) apie kuriuos žinotcjcad jie. 
yėa švarūs ir neužteršti.

10. Dėl savo dvasinės įnamy, 
hėš, vengite ginčų ir ncihalb- 
nnmų Igleiskite tiek pihigų, 
kiek jūsų biudžetas leidžia 
gražiai atostogas praleisti.

Merk fO'd. IMia ^inlirnč

r SOME CMIČA60 MOTOR CLUB TjPS ON
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V. KAROSAS

POPIEŽIUS IR LIETUVA
Netikėtas Krokuvos arkivys

kupo Karolio Wojtylos išrinki
mas popiežium sukėlė Vakarų 
pasaulyje įvairius spėliojimus ir 
naujas viltis. Ypačiai maloniai 
buvo nustebinti lietuviai, išgir
dę popiežiaus tartą lietuvišką 
žodį, skirtą visai lietuvių tautai.

Pradžioje, remiantis popie
žiaus pasisakymais, išstudijavęs 
jo laikyseną su Lenkijos komu
nistine valdžia ir ypatingai pa
skyrus arkivysk. Augusto Casa- 
rolį Valstybės sekretorium, bu
vo susidariusi pasaulyje opinija, 
kad Jonas Paulius II tęs savo 
pirmtakūnų politiką. Ieškos 
sambūvio ir akomodacijos su 
komunistiniais sąjūdžiais, kurie 
itin gaivalingai pasireiškė kata* i 
likiškuose kraštuose ir įsitvir
tino Rytų Europoje.

Visus šiuos samprotavimus 
apvertė aukštyn kojom trium- 
falinė Jono Pauliaus II kelionė 
Lenkijon. Iš pat pradžių popie-l 
žius nesilaikė duotojo pasižadė-1 
jimo Lenkijos vyriausybei, kad 
atvyksta kaip piligrimas aplan
kyti savo gimtąjį kraštą ir kal
bės vien religinėmis temomis.

Pačią pirmąją atvykimo die

ną, per Varšuvoje įvykusias ma
sines pamaldas, pareiškė, kad 
Kristus negali būti pašalintas iš 
lenkų tautos gyvenimo, kaip! 
bendrai iš žmonijos istorijos, ir 
pareikalavo Bažnyčiai pripaž'n- 
ti pilnas laisves ir teises vyk
dant savo misiją.

Minėdamas Varšuvos sugrio-
* vimą karo metu, skaudžiai pri- ( 

minė rusams, kad jų stovėjusios j 
armijos anapus Vislos neatėjo 
sukilusiems lenkams į pagalbą. Į

Vėlesniuose pare iškimuose: 
popiežius pasisakęs esąs ne vien' 
lenkų, bet ir visų slavų popie-l 
žius ir kėlė mintį apsijungti vi
siems Rytų Europos katalikams, 
bendroje kovoje už savo teises 
ir laisves.

Pareiškė, kad Lenkija, pri
ėmusi Vakarų Bažnyčios krikš
tą, tapo Vakarų Europos dalimi, 
ir be Lenkijos nepriklausomy
bės atstatymo neįmanoma išlai
kyti taiką Europoje.

Savo tolimesnėse kalbose nu
rodė, kad tik krikščionija gali 
apjungti suskaldytą Europą ir j 
atstatyti žmogaus orumą bei 
įgyvendinti žmogaus teises.

Pakartotinai reikalavo Lenki-
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joje, kaip ir kituose Rytų Euro- , 
pos kraštuose, atstatyti žmogaus i 
teises ir laisves, kuriomis galėtų 
naudotis ne vien tikintieji, bet 
ir visi tų kraštų piliečiai.

Būdamas Čenstachavoje, at
naujino lenkų karaliaus prie
saiką, kad Marija lieka Lenki-

pakėlimo ir kitų socialinių ar 
ekonominių. problemų spren
dimo.

Jono Pauliaus II triumfalinė 
kelionė ir jo drąsūs pareiškimai 
sukėlė didžiausią entuziazmą ir 
ovacijas šimtatūkstantinėse mi
niose, bei rado platų' atgarsį vi

Antra galimybė būtų — jei iniciatyvos, nors tai būtų jų t:c- 
katalikai, padrąsinti popiežiaus J sioginė pareiga ir proga įrodyti 
drąsiu reikalavimų, išvystytų katalikiškos minties ir moralės 
plačią veiklą prieš komunistinę pranašumą prieš laicistines pa
valdžią. reikalaudami platesnių stangas, vadovavimą popiežiaus 
te siu Bažnyčiai ir laisvių žmo-1 akcijai paremti turėtų perimti 

i nėms. Tuomet paaiškėtų ar ko-(VLIKas, padedant PLB. Kili 
j munistinės valdžios darys nuo- veiksmai, ypač ai AI Ta. kaip ir 
j laidas, ar, pajutusios grėsmę visi laicistiniai sąjūdžiai, turėtų 
savo santvarkoms, pereis į prieš- laikytis rezerve, kol išryškės

kio paskyrimas į., aukštą Vati
kano kurijos postą, kuriame bus 
svarstomi ir nustatomi santykiai 
su komunistiniais kraštais.

Vėliausiu pranešimu iš popie
žiaus paskirtų naujų 15 kardi
nolų, vieno vardas liko vien Jo
no Pauliaus II širdyje, bet spau-

VELTUI ĮVERTINAME
Jūsų NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tos)

MEMBER

REL®
intercity relocation service

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU
TELEFONU

254-8500

jos karalienė. Lankydamas na
cių įrengtą Auschwitzo mirties 
stovyklą, kurioje buvo sunaikin
ta virš 4 milijonų žmonių, nie
ko nekaltino, bet meldėsi, kad 
išnyktų tarp tautų neapykanta 
ir rastų bendrą sugyvenimą 
taikoje, kaip čia rado bendrą 
kapą mirtyje.

Tačiau visose savo kalbose 
popiežius vengė tiesioginės kon
frontacijos su komunizmu ir net 
paskirais atvejais pasisakė už 
bendradarbiavimą su komunis
tine valdžia, nes Bažnyčia ne
atsisako nuo savo socialinio 

j mokslo ir prisidės visu savo 
| svoriu prie žmonių , gerbūvio

same laisvajame pasaulyje. Ra
šant šias eilutes popiežiaus ke
lionė dar nebuvo užbaigta. Vė
lesnėje pasaulinėje spaudoje 
kai kurie popiežiaus pareiškimai 
bus papildomi ar patikslinti ir 
suvesti į visumą, kurioje atsi
skleis nauja Jono Pauliaus II 
nustatyta Rytų Europos po
litika.

Vienok jau dabar yra aišku, 
kad stovime prieš naują Bažny
čios politinį posūkį, kuris tiesio
gine ir netiesiogine prasme lie
čia lietuvių tautos kovą už iš
likimą ir laisvę.

Visų pirma, dideliam paverg
tos Lietuvos katalikų džiaugs-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Wastem AvenuoĮ

mui, naujas popiežius atmetė 
tylios Bažnyčios samprotą ir pa
reiškęs, kad asmeniniai kalbės 
jos vardu ir gins jos teises.

Popiežius įvairiomis progo
mis reiškė savo dėmesį Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai ir visai 
lietuvių tautai. Atsilankęs Šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje, 
pasakęs šiuos reikšmingus žo
džius:

“Ši kolegija Lietuvos Baž
nyčiai yra labai reikšminga... 
Aš negaliu nebūti arti jūsų... 
Jūs gerai žinote, kad aš esu iš 
Krokuvos. Ir šv. Kazimieras 
taip pat gimė Krokuvoje... ir 
dabar yra Vilniuje... Aš ma
nau, kad ši vienybė, ši dvasinė 
vienybė, kuri yra gimusi tame 
pačiame mieste mums padės 
vieni kitus gerai suprasti ir 
gerai bendradarbiauti, vyk
dant pašaukimą, kuris tenka 
Jūsų Tėvynei ir Bažnyčiai 
jūsų Tėvynėje. Visiems žino
ma, kad Bažnyčia jūsų Tėvy
nėje, panašiai kaip Lenkijoje, 
priešinasi blogiui ir mums 
duoda gerą pavyzdi” (Tėv. 
Žib. 24.V.1979).

da jau spėja, kad tai bus grei
čiausiai lietuvis ir galimai iš
tremtas savo krašte vysk. J. Ste
ponavičius.

Tai reikštų, kad popiežius 
šimtaprocentiniai pasisakė už 
LKB Kronikos užimtą poziciją 
ir atsisakė nuo ankstyvesnių po
piežių vedamos nuolaidų po
litikos.

Nors tokios išvados savaimiai 
peršasi, bet reikia susilaikyti 
nuo galutino sprendimo, nes 
nėra paaiškėję kiti popiežiaus 
ėjimai. Vėliau paaiškės, kurie 
popiežiaus pareiškimai buvo 
padaryti gilių emocijų įtakoje, 
kurie laikytini kaip gudrūs dip
lomatiniai manevrai, kurie skir
ti naujai akcijai pradėti ar de
ryboms sudaryti palankesnes 
sąlygas.

Iš kitos pusės yra labai svar
bu žinoti kokie lauktini popie
žiaus kelionės rezultatai. Gali
mas dalykas, kad po didelio 

(emocinio išgyvenimo, kaip tai 
būta Meksikoje, išvykus popie
žiui viskas aprims ir gyvenimas 
sugrįš į senas vėžes.

puolį prieš Bažnyčią, čia svarų 
žodį tars Kremlius.

Taip klausimas yra svarsto
mas laisvojo pasaulio spaudoje, 

į Ne kitaip šis klausimas atrodo 
l'etuvišku požiūriu. Pagirtina, 
kad ALTa ir kiek vėliau VLIKas 

' kvietė lietuvius siųsti padėkos 
I telegramas popiežiui. Bet, kol 
nepaaiškės popiežiaus kelionės 
rezultatai ir ypač Maskvos ir 
jos satelitų reakcija, negalime 
rasti atsakymo — kokia turėtų 
būti lietuvių veiksnių laikysena 
šiame svarbiame politiniame 
ėjime.

Tokiais atvejais geriausias 
sprendimas būtų sekantis. Ne
galima visiems sudėjus rankas 
nieko neveikti ir laukti rezul
tatų. Pradėta popiežiaus akcija 
turi būti paremta, bent pradžio
je, tik dalinai. Geriausiai to
kiam uždaviniui tiktų Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racija arba kita rimta katalikiš
ka organizacija. Popiežius savo
preiškimuose yra griežtai už
draudęs politinei partijai kal
bėti ar veikti Bažnyčios vardu. 
Pagal popiežiaus filosofiją — 
kova turi būti vedama ir laimė
ta tikinčiųjų maldomis ir pa
stangomis.

Prie šios veiklos gali ir turi 
prisidėti Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto St. Lozoraitis, kuris 
matomai savo ilga viešnage 
Amerikoje ruošia dirvą tokiai 
akcijai.

Atsisakius katalikams imtis

situacija.
Šioje vietoje Naujienos susi

lauks įprastinio jėgų skaldytojo 
vardą, nes nepasisako už vie
ningo visų veiksnių fronto su
darymą popiežiaus veiklai ir už
daviniams paremti. Pagaliau po 
trisdešimties metų net nega
biausi veikėjai turėtų išmokti 
politinės kovos taisykles. Kaip 
karo vadas nemeta visos kariuo
menės į vieną mūšį, taip politi
nėse kovose nepastatoma viską 
ant vienos kortos, nes kartą 
pralaimėjus, nebus su kuo to
liau lošti.

> Amerikiečiai per metus iš
rašo virš 24 bilijonų čekių — 
virš 100 kiekvienam amerikie-

• Ąžuolėlis žaliukėlis, devin- 
šakis devinlapis vosilkom pra
žydo? (Linas)

• Marti klėtyje, marčios ka
sos ore? (Morka)
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Atdara šiokiadieniais nuo

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

Po šių popiežiaus žodžių ne
trukus sekė prelato Audrio Bač-

ENERGY 
WISE .

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.
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Minkšti viršeliai, 410 psl....................... $10.00

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

Minkšti viršeliai

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. *■ —
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J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:
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Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerj paito išlaidoms.
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simais, bet kuriam rūpi “aukštesnioji politika”, poezi
ja, naujausieji rimai, kurie mikliai valdo plunksną ir 
gali ją pasukti bet kuria kryptimi.

Kazakevičius gudrus, nes jis pirmas nuvedė 4š pa
vergtos Lietuvos atvykusią komunistinę delegaciją pas 
Chicagos marijonus. Ten nuvykusieji buvo mandagiai 
priimti, parodytas Draugas ir vienuolynas. Tai buvo 
pirmieji ryšiai tarp dabartinių leidėjų ir atvykusių 
okupanto tarnų. Jonikas, dar gyvas būdamas, tuo ne
tikėjo, Vilnyje parodė savo nepasitenkinimą, kad Drau
gas nepaminėjo Kazakevičiaus ir kitų gaujos geriausių, 
svečių.

Jonikas jau buvo akis užmerkęs, kai pats Kazake
vičius, apžiūrėdamas redaktorių kambarius, ant vieno 
durų rado V. Alseikos pavardę. Vizito metu Alseika 
dar ruošdavo pirmą Draugo puslapį, bet Kazakevičius 
apie tą vizitą paminėjo, kai Alseika su visais ’savo la
gaminais iš Minsko važiavo j Vilnių.

Mes jau minėjome, kad Kazakevičius buvo paskir
tas Į Los Angeles įsteigtam sovietų konsulatui padėti. 
Atrodo, kad Kalifornijoje atidarytas sovietų konsula
tas neturėjo ryšių su apylinkės gyventojais. Sovietų 
valdžia leidžia dideles sumas pinigų šnipinėjimo ir ži
nių rinkimo darbams. Ji tam pasamdo daug žmonių V. Stankūnienė Medžio raižinys

Marcinkaitė, lietuvių Sibiran vaikais, kad jie 
ten nesurusėtų? Taigi jis skel
bia biauriausią melą.

Pagaliau, kaip sunku iš pa
vergtosios Lietuvos išvykti už
sienin, net savo gimines aplan
kyti. O jei kas yna išleidžiamas, 
tai tik jam davus pažadą, kad 
atliks vienokį ar kitokį skirtą

Kazakevičius gudrus
Vytautas Kazakevičius yra gudrus sovietų valdžios

šnipinėjimui. Bet atsiųstieji- agentai mažai padarys, 
jei neturės ryšių su vietos gyventojais. Kadangi Brež
nevas Amerikos lietuvius paskelbė Sovietų piliečiais, 
tai Kazakevičius “savo piliečių” tarpe atvyko pagalbos

agentas.^ Jis vienas išvažinėjo Ameriką skersai ir išfl-j j^koti Kazakeviaaus vi^to metu mes dar nežinojo-.
gai, svečiavosi pas Įvairios rūšies lietuvius,apžiūrinėjo, • 
kaip jie gyvena, apklausinėjo, ką kuria, kokiomis prob
lemomis domisi ir patyrė, ką planuoja daryti 
ateityje.

Grįžęs į rusų pavergtą Lietuvą, Amerikos lietu
viams Gimtajame Krašte paruošė ilgogą straipsnį, ku
riame suminėjo kelis savo kelionės Įspūdžius. Sakoma, 
kad jis yra gudrus todėl, kad Gimtajame Krašte jis 
daugiau nutylėjo, negu aprašė..
■ ; Los Angeles srityje jis aplankė daugelį komunistų 
ar komunistuojančių lietuvių,- bet savo Įspūdžiuose jų 
visai nepaminėjo. Chicagoje jis pasimatė su dideliu bū
riu tremtinių, dirbančių sovietų valdžiai, su jais pra
leido ištisą dieną, bet jis apie vizitą į Cicero centrą Gim
tajame Krašte neprasižiojo, bet jis paminėjo tuos, ku
rie norėjo pasirodyti, kad jie yra pažįstami su geriau
siu Maskvos agentu. Bendradarbiavimo siekiančių, mi-' 
rusių sąrašus sudarinėjančių, giminių adresų ieškau- j susitikti su žmonėmis ir išaiškinti, ar'jie sutiktų būti 
čio jis nepaminėjo, bet'jis labai vykusiai iškėlė viešu--! naudingi Leningrade Įsteigtam Amerikos konsulatui? 
mon tuos, kurių susitikimas su Kazakevičium gali nu- Visi žino, kad Kazakevičius Ameriką skersai ir išilgai 
stebinti tuos, kurie nuo okupanto bėgo ir su jais ryšių išvažinėjo, bet niekas negirdėjo, kad koks amerikietis 
visai neraikalingi.

Dar didesni būrį žmonių jis pamatė Detroito prie
miesčiuose. Ežero pakraštyje jis užkandžiavo su atei-» 
tininkais ir teisininkais, bet apie vakaro praleidimą su 
jais jis nepaminėjo, o pasakas skleidė apie visai nieko 
dėtus kitus, sensacingų pažinčių siekiančius.

Kas turėjo progos sekti Vilnį, kol ji Chicagoje bu
vo spausdinimas, tas matė korespondencijas, aprašinė
jančias Kazakevičiaus susitikimus su masytėmis, ram
iomis, “progresyvių moterų” veikėjomis, bet apie šiuos kurie vyksta Vasario 16-sios’ir krž kt»s iš šalies. Atvirai Ital- 
susitikimus Kazakevičius nei gu-gu, tarytum jų 
visai nematęs.

Kazakevičius savo Įspūdžiais parodė, kas 
bedro darbo su sovietų valdžios agentais ir nori 
kalbėti ne vien paprastais kasdieninio gyvenimo klau- šios vienintelės lietuviškos mo

me, kad Amerikos lietuviai bus paskelbti sovietų pilie
čiais, bet Kazakevičius jau žinojo. Jis, ilgai besisve
čiuodamas turėjo progos sueiti su Kalifornijos lietu
viais ir išaiškinti, kurie nori ‘bendradarbiauti” su kra
štu. Greičiausiai, kad rusai pradės darbą, kaip jie pra
dėjo nepriklausomoje Lietuvoje: konsulate suruoš ka
vutes, į kurias sukvies ir kitus “inteligentus” susipa
žinti su “sovietine kultūra”.

Visi žino, kad Kazakevičius savo pareigas atliko 
gerai. Jis ir savo įspūdžius taip surašė, kad nepaminė
jo su Maskva jau seniai dirbančių tautiečių, bet pami
nėjo tiktai tuos, kurie gali sukelti nerimą lietuvių trem
tinių tarpe.

Paskaičius Kazakevičiaus paskelbtus kelionės įs
pūdžius, kyla klausimas, ar sovietų valdžia leido Aęie- 
rikos piliečiui, ’ kalbančiam angliškai, rusiškai, lietuviš-

“Rodinos” draugijos pirmi
ninkas, Pranas Petrdnis, džiau
giasi, ypač jaunimo lankymosi. 
Tarybų Lietuvoje, .'“Tėviškės” uždavinį. Net ir pabėgti neįma-

ANDRIUS RYLIŠKISFRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Rusų kariuomenės puolimo ir gynimosi takti
ka buvo sena ir jie nežinojo Hitlerio žaibinio ka
ro taktikos. Jie savo galingus “T 35” tankus išri
kiavo pavieniui po medžiais bei grioviuose. Vokie
čių tankų kumštys, gausiai jų aviacijai žvalgant 
ir bomborduojant, buvo tokios veržlios ir priešą 
demoralizuojančios, kad pirmą karo dieną apie 12 
vai. dienos vokiečių tankų voros, o paskui juos 
motorizuota artilerija ir vokiečių užgrobtuose 
prancūzų armijos didžiuliuose, patogiuose trans
portiniuose sunkvežimiuose pėstininkai, net ne
sustodami Alytuje, lėtai prašliaužė pro rusų ar
mijos kareivines. Už “Kaniūkų” geležinio tilto per 
Nemuną Rusų kulkosvaidžių ir šautuvų ugnis bu
vo skysta.

Alytaus priemiesčio kalvose prie Simno kelio, 
vokiečių palikta motorizuota artilerijos batarėja 
paleido keletą šūvių į miško skynimą už Alytaus 
kareivinių. Alytaus Raudonosios armijos pėsti
ninkų įgula nurimo. Visi rusų tankai ties Alytum 
> okieč!-; buvo sunaikinti. Į Alytaus šaulių namus 
laikinai susik austę vermachto komendantūra.

Iš pulkininke Prūsaičio sužinojau, kad vokie
čių armijos, atėjusios iš Rytprūsių pirmą karo

kyklos mokinius, vežamus į oku- pavaduotoja
puotą Lietuvą? Ar dėmesio ne*I Vilniaus V. Kapsuko universite- 
vertas ir toks faktas, kuris bu- to prorektorius J. Grigonis ir 
vd paskelbtas spaudoje. Moki- nemažai kitų. Taigi, visi šim- 
niai buvo pasišovę vykti Bonon taprocentiniai okupanto samdi- 
demonstruoti dėl žmogaus teisių >niai. 
varžymo pavergtoje Lietuvoje. 
Bet kaž kas, iš Rytų Berlyno 
pagrąsino, kad tie, kurie daly
vaus demonstracijoje, negalės
vykti rengiamoj ekskursijoje draugija — rašo jis — didžiuo- noma. Visa Rusija yna aptverta 
į Lietuvą. Jų didelė dabs atsisa-'jasi išaugusiais ryšiais su išei- apygliuota vielų tvora, laukai 
kė dalyvauti. Taigi, kas gi tie, vija, ji pateikia tautiečiams už-: užminuoti, kad bandantieji pa

sienyje didžiulius lietuvių tau-Į bėgti į laisvąjį pasaulį, tikslo 
tos kultūros laimėjimus. Jis'nepasiekę žūtų. Pagaliau, jei P. 
džiaugiasi, kad silpnėjant vy- Petronis daro “malonę” atvy- 
resniosios kartos jėgoms; todėl kusiems pasisemti “kultūros” 
jų ekskursijds mažėja, bet už lobių, tai klausimas kokios kul- 
tat, daugėja jose jaunosios kar
tos žmonių. Mat, anot -jo, kiek 
daug išeivija gali pasisemti 
“kultūrinių lobių” lankydamiesi 
“Tarybinėje” Lietuvoje. Ar gi, 
šio okupanto samdinio toks de
magogiškas pasigyrimas nėra 
grynas melas kuriuo jis mulki
na tuos, kurie yna pasimetę ir 
nenusivokia, kad tokie ir jiems ( 
panašūs. okupanto samdiniai

■kurie tokius grąsinimus pada
rė*? Ar jie gimnazijos vadovy
bei žinomi? Deja, iki šiol nebu
vo paaiškinta. Išeitų, kad mo- 

’kinius tvarko nebe gimnazijos 
vadovybė, o okupanto įsteigto
sios Vilniuje “Tėviškės” (Rodi
nos) draugijos agentai.

Paminėjau “Tėviškės” drau
giją, kai kam gal atrodo, kad 
ji yra susirūpinusi išeivijos jau-

kai ir kitomis kalbomis, laisvai važinėti po visą Rusiją,- tūmo lietuviškumu. Tai būtą

laisvai būtų po Rusiją ar rusų pavergtą Lietuvą, be pa
lydovo, pavažinėjęs.

K. STREVA“TĖVIŠKĖS” DRAUGIJA DIDŽIUOJASIRYŠIAIS SU IŠEIVIJA
■Suriku suprasti tuos faktus,’ "ydos -mokinius turi įtekmės

būtų gimnazijoje. Ir tai tada, kai jos bsn( — okupanto agentai. Sa-
;vadovybė kviečia laisvoje pa- kas gi toji poniutė'Gra-

. . . 'šaulio lietuvius siusti savo vai- žma Kemeraitienė, dirbanti Ha- SIEKIS. v •■,«..kus į šią gimnaziją. Tie* nelem- W”j airtopadąngą įmonėje, kuri, 
past- įį faktai kelia Įtarimą, kad į

in
' ’'‘gimtasis kraštas’' ■ 
rrskai globojanti šios mo-

dieną užėmė Vilkaviškį, Marijampolę ir Prienus 
ir pasuko Vilniaus kryptimi.

Vermachto armijos, ėjusios iš Suvalkų, oku
pavo Simną, Alytų, Daugus ir traukė Vilniaus link.

Taigi Alytus išgyveno Vokietijos žaibo karą 
ir abu Alytaus tiltai per Nemuną, kaip miesto 
gelžbetoninis ir plento geležinis liko sveiki.

Vokiečių tankų vora, prasiveržusi geležiniu 
plento tiltu Į vilniją, sunaikino rusų tankus ir Gar- 
dino-Kauno, Varėna-Alytus plentų sankryžoje 
pasidalino Į dvi kolonas. Viena jų nuslinko Aly
tus-Varėna plentu i Daugų miestelį ir ten dėl ne
atsargumo, ginkluoto partizano, vietinio gyven
tojo Petružio, įvyko tragedija. Vokietis nušovė ji 
per klaidą.

Kita tankų kolona su karių sunkvežimiais pa
suko Suvalkų-Vilniaus kryptimi ir, užsukusi į 
Alytaus miesto medinių kareivinių rajoną, išsklai
dė rusų įgulos karius. Iš ten ta kolona nuslinko 
Jiezno kryptimi.

Suvalkų vokiečių vermachto karinės grupės, 
žygiavusios pro Merkinę į Varėną, susilaukė šių 
nuotykių:

Vokiečių karo aviacijos specialūs lengvi 
bombonešiai, žvalgybos lėktuvų lydimi, 5 vai. ryto 
mažomis sparnuotomis bombomis subombardavo 
rusų Perlojos statomo aerodromo ir Varėnos poli
gono rusų įgulų telefono ir teegrafo linijas ne iš
tisai, bet tarpais. Ryšiai buvo nutraukti tarp rusų

tik apgaulės iliuzija. Juk ji yra 
Maskvos įsteigta, ją tvarko ir 
jai vadovauja okupanto samdi
niai. Jos tikslas pasitarnauti
okupantui, štai, pagal “Gimto- skleidžia apgaulingą propagan- 
jo krašto” informaciją, kuri bu-
vo paskelbta š.m. balandžio
mėn. 27 dienos laidoje, šios mūsų tautiečiai ten pasisemti? 
draugijos sušauktame plenume’. Ten, kur žiauriausiomis polici- 
dalyvavp be Prano Petronio dar nėiriis priemonėmis yra užg- 
Šie: Lietuvos komunistų parti- niaužtas žodis, spauda ir bet 
jos Centro komiteto skyriaus' koks menas yna užmautas ant 
vedėjas J. Aničas, Lietuvos TSR'komunistinės partijos kurpa- 
užsienio reikalų ministras V.|lio. Juk ir tie išgaišinti dainų 
Zenkevičius, Lietuvos draugys- į bei šokių festivaliai yra nudažy
tos ir kultūrinių ryšių su užsie-|ti rusiška spalva ir dvasia.-Kiek 
nio šalimis draugijos pirminin-/okupantas suteikia laisvės lan
kas R. Petrauskas, Lietuvos už-'kytojams laisvai pavažinėti po

Fokių gi, kultūros lobiu gali

tūros? Aišku, tik maskoliškos! 
Kodėl -jis mano, kad lietuviams 
yna reikalinga maskoliška kul
tūra? Juk jie ky-vena laisvaja
me pasaulyje, kuriame jie gali 
pasisemti Vakarų kultūros ir ku
ri yra nepalyginamai aukštes-' 
nė už maskoliškąją. -

Deja, mes turime tokių, ku
rie grįžta iš “Tarybinės” Lietu
vos “viešnagės” liaupsindami 
rusiškąją kultūrą.

< x (Bus daugiau)

— Vokiečiai turi tiksliausias 
žinias apie naftos ir degalų 
gamybą.

— Grįžusieji turistai iš pa
vergtos Lietuvos labai nepaten
kinti penkių dienų vizitu. Moka 
labai stambią sumą, o Vilniuje 
pralaiko tik penkias dienas.

kas R. Petrauskas, Lietuvos už-'kytojams laisvai pavažinėti po 
sienio turizmo valdybos virsi- okupuotą Lietuvą. O -kiek gi, Si- 
riinkas A. Petraitis, Refeptibliki- biran ištremtieji lietuviai gaH 
nio taikos gynimo komiteto pin- pasisemti 'tų “kultūrinių” lobių?

— Devynių Europos valsty
bių parlamento'-socialistų frak
cija yra gausiausioji.

rašo, nMninkas J. Paleckis, Valstybi-'Juk ten jų yra tūkstančiai. Kiek
• nio kinomatrografijos komiteto'P. Petronis rūpinasi Ištremtųjų' bai .greitai mažėja.

dalinių. -Skaitlingi rusų armijos daliniai liko be 
lysių, izoliuoti ir pasimetę. Rusų kariuomenės 
daliniai, atrodo, tūnojo ir kažko laukė, nors jų 
linijos buvo sunaikintos 5 vai. ryto. Vokiečių tan
kai ir motorizuoti daliniai pro tą rusų statomą 
aerodromą pravažiavo jau po pietų ir tik tuomet 
rusai sujudo trauktis plentais į Vilnių. Statomo 
aerodromo kariuomenė sudarė skaitlingą sunkve
žimių gurguolę ir judėjo plentu į Varėną, Į kurią 
jau buvo atvykę vokiečiai iš Merkinės. Tą rusų 
dalinį, matyt, vokiečiai buvo ignoravę, nes pra
šliaužė jų pašonėje be šūvių? Pagaliau vokiečių 
žvalgybos lėktuvai pranešė per radiją, kad rusų 
gurguolė vyksta į Varėną. Vokiečiai Merkinės 

' plento gale už kelio kalvelės pastatė vieną lauko 
artilerijos patranką ir tiesioginiu taikiniu tą gur
guolę sunąikino. Taigi ta rusų kariška gurguolė 
buvo sunaikinta keliais tiesioginio taikymo šū
viais, maždaug už kilometro nuo miestelio, bet 
kareiviai, ėję mišku gurguolės apsaugoje, išliko 
sveiki ir slapstydamiesi atvyko į miestelį, vykdė 
žudynes: Vinco Kaziulionio nėščią žmoną lovoje 
perskrodė peiliu nuo gerklės, bet greitai buvo 
likviduoti.

Tuo tarpu vokiečių.- kolonos pagrindinės jė
gos nuvyko į II Varėną poilsiui į buvusias Jenkų 
bataliono kareivines. I Varėnoje paliko kuopa 
kareivių. Varėnos karo poligono skaitlinga rusi) 
įgula apsisprendė sutemus trauktis Į Valkinin

—-K Sovietų naftos atsargos la

kus Tr-Vikrių miškais. Tuomet atsirado proga ir 
lietuviams kariams atsipalaiduoti nuo rusų. Da
lis tų lietuvių karių patraukė Į I Varėną. Jie 
jirie miestelio, kapinių vokiečių buvo maloniai 
sutikti ir nuginkluoti. Kitos dienos rytą vokie
čiai juos nugabeno į Alytų ir internavo apgyven
dinami buvusiose ulonų pulko kareivinėse. Ne- 
.npriklausom. Lietuvos laikais tos kareivinės buvo 
apsodintos skroblų gyvatvore, o rusų laikais ap
tvertos aukšta spygliuotų vietų tvora. Dalis atsi
palaidavusių lietuvių vietinių karių patraukė 
tiesiog į namus. Bet tie, kurių tėviškės buvo to
lokai, atsirado kareivinėse. Alytaus visuomenės 
atstovai antrą karo dieną lankėsi pas vyriausios 
karo vadovybės atstovą vokietį Alytuje ir kalbė
jo internuotų lietuvių karių reikalu.

Kariškis vokietis pasiūlė irtterimotiems lie- 
1 tuviams organizuotis į savisaugos dalinius vo
kiečių vadovybėje. Lietuvių daliniai batų ne di- 

I dėsni už batalioną ir jų karininkai Wtų lietuviai, 
Internuotieji lietuviai -nesutiko su vokiečių siū
lymais ir prašėsi demobilizuoti. Lietuvių karių 
atsirado Alytuje daug. Alytaus visuomenė pas 
vokiečius nieko nelaimėjo, galiausiai vokiečiai 
pasakė, jei lietuviai kariai nesirašys į savisau
gos datmhis, tai bus išsiųsti į Voiketijos karo be
laisvių stovyklas.

> (Bus daugiau)
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akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS 

W«s*chest<r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ WestcnoMwr, IL.
VALANDOS: 3—Q darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

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

3907 West 103rd Str**t 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T»l. 737-5145

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

P. KUSNERIO SURINKTOS ŽINIOSAPIE PABALTIJO TAUTAS
(Tęsinys)

APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 
KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 

TERITORIJOJE

JUOZAS SKORUBSKAS PAGERBIAS. KAIRĮ IR K. BIELINĮ ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Juozas Skorubskas, Lietuvių Socialistų Delegacijos Tremtyje 
pirmininkas, šių metų gegužės 27 dieną Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse prie prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklo 

pasakė šią kalbą, kurią Mykolas Pranevičius įteikė 
Naujienoms birželio 14 d. vidudienį.

Gerb. L’etuvos atstove prie 
Šv. Sosto St. Lozoraiti, gerb. 
gen. konsule Juze Daužvardie- 
ne, velionių giminės ir visi čia 
susrinkus’eji!

“TAU, LIETUVA, KAD BŪ-

^Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes 
bus 
nuo

stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar- 
ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

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

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Toponimika išsaugojo etninės Senose pietryčių Pabaltijo 
praeities pėdsakus ne vien geo
grafijos žemėlapiuose, bet ir

Ofiso talef.: 776-2880
Rezidencijos talef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

] pačioje teritorijoje. XX amžiaus 
j pradžioje prie visų kryžkelių ir 
Į kelių posūkių pietryčių Pabalti
jį yj e stovėjo į žemę Įkasti stul
pai su keliarodžių lentelėmis, 
kur buvo įrašyta artimiausių 

l kaimų pavadinimai ir nuotoliai

TUM LAISVA IR DEMOKRA
TINĖ, SKYRIAU VISĄ SAVO 
GYVENIMĄ” — taip pradėjo 
prof. Steponas Kairys savo raš
tu antrąjį tomą.

šie žodžiai neperdėtai tinka
- ; abiem — Steponui Kairiui ir 

Kiprui Bieliniui, — kurių nedil
domą atminimą čia gerbiame. |" 
Vienas jų — Steponas Kairys 
kovą už lietuvių tautos la’svę 
vedė konferencijų ir posėdžių 
salėse. Jis važ-nėjo į socialde
mokratu konferenc’jas Šveica
rijoje, Berlyne, Londone, visur 
ieškodamas pagalbos Lietuvai, 
gi antrasis — Kipras Bielinis — 
nenuilstamai žadino lietuvių 
tautos sąmonę, važinėdamas po , 
atlaidus, turgus ir bet kokius j 
kitus žmonių susibūrimus, ra- j 
gindamas kratytis caro valdžios 
ir kalbėdamas apie nepriklauso
mą, laisvą Lietuvą. I

Kad lietuvis 1905 metais iš- 1 
drįso nebeklausyti okupacinės 
caro valdžios, nemažas nuopel- Z 
nas priklauso Kiprui Bieliniui.

Nepriklausomybę atgavus Ste- 
fornia Ponas Kairys ir vėl dirbo posė

džių salėse, ministrų kabinetuo
se, įvairiausiose komisijose, 
universiteto auditorijose, o Kip
ras Bielinis liko su plačiausiais 
gyventojų sluoksniais, jiems or-, 
ganizuodamas savivaldybes, ko
operatyvus, kad tik lietuvis bū-, 
tų savarankiškesnis ir nuo kitų 
mažiau priklausomas. Į

Lietuvą ištikus paskutiniajai 
ėiios, kada ietblietuviH žemės '^evikų okupacijai, juodu abu 
dar nebuvo vokiečiu užkariau- su nepalaužiamu tikėjimu į Lie- 
^os 1 tuvos laisvės atgimimą ir toliau

Mlkapinų paminklu at-'P6'“ P«in jungėsi j bendrąsias 
siradimo išai'skmimas būtų di- flangas L,etuvos demokrat.- 
delės reMmės ir igalintų tnns ,

j.- • v! ’ Stovėdami siu lietuvių tautossuprasti priestoksciomską lėto- ■ w . - 7.
lietuviu-reli«ija. Juo labiau, kad >.r Socialdemokratų partijos mil-1 
šioje Srityje tag kas lieka “j
mums neaišku dėl istorinių 
tintų trūkumo.

(Bus daugiau)

išlenktos gyvulio galūnės. Sky
das dažnokai atvaizduoja vėžlį. 
Kadangi visi kontūrai stilizuoti 
ir jų raštas suprastintas, pirmu
tinis vaizdo motyvas ne visuo- Mažeika I? Evans

Šio tipo iki mūsų dienų išsi
likusių antkapių senumas nėra 
didelis ii' neviršija kelis dešimt
mečius, nes tie paminklai pasta
tyti Įvairiais laikais, bet ne 
anksčiau XIX amžiaus antrosios 
pusės. Kitaip ir negalėtų būti, 
nes mediniai stulpai greit pa- 

gyvenviečių kapinėse dar nese- tręšta. Tokius paminklus gali
niai (o kai kuriose vietose dar ma laikyti kone šiuolaikiniais, 
ir dabar) buvo išsilikę savotiš- bet šiuo atveju atrodė labai kei
ki mediniai antkapiai -- krikš- sta, kad krikščionių kapuose 
lai, mažai paa'šus į krikščionių (ypač liuteronų, , evangelikų) 
kryžius. Savo išvaizda tie kapų prie kapų, stovį pastaty ne kry- 
paminklai atrodo stulpas iš Įvai- žiai, o laidojiuio .‘paminklai be 
rių formų med nių skydų., Kač to krikščioniško simbolis. Tie 
tais tas skydas savo forma pa- antkapiai ir pagal- savo

]iki jų. Taa buvo tikra toponimi- , našauja Į senovės baltų genčių ir pagal religinę esmę ar tik nė-
SMdn praktika, spk. MOTERŲ kos “materializacija”, etnogra-i laidojimo urną, kartais turi tra- 

fui puiki medžiaga etninės gy- pecijos formą su plačiu pagrin- 
i tyrinėjimui, du, o kartais apatinė trapecijos 

PCHKL. ir 0-0 vai. rax. ietninės P^ities medžiagi- dalis baigiasi banguota išpiova
niai; 2-4 vaL popiet ir kitu Itfm»niai paminklai vra ne vien iška- arba žemyn palinkusiai išdro- 

■okgsl susrtarimą.

Ofisas 2662 WEST 5nh SUBSET 
Tsl. PR 8-1223

OFISO VAL.! pirm., antrai, trečiaa. jventojų sudėties 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šežtadie- j

senų radiniai arba toponimikos 
— užrašai prie kryžkelių — - juos 

galima rasti ir žemės paviraiuje 
Į kapinių paminkluose. Apie šitą1 
istorini paminklų tipą tenka' 
paskirai pakalbėti.

, Antkapiai ir kiti kapų pamm- 
| klai, net mediniai, kurie gan 

_______________________ j greit išnyksta, gali būti vertin-
• Į gi istoriniai šaltiniai, kurie kai- šiaurėje pasiekia Rygos įlankosF L O R I D A’ ' ’ Ibė ^e vien apie tą krikotatpį, 'P^tim krantą.

- Iriam jie priklauso, bet ir bylo- Savb paplitimo rajone, pie- 
' ja apie seną praeitį. Iš visų ide* tuose ir šiaurėje, antkapių for- 
ologinių sričių labiausiai kon- mcą nesudėtingos. Pietinėje da- 
servatyvios yra religinės apraiš- iyje tas medinis skydas maž- 
kos, todėl ir medžiaginiai reli-'daug vaizduoja laidojimo urnos 
gintai paminklai savo formomis formą; šiaurinėje dalyje — pa
per ilgus šimtmečius gali nepa- prastas trapecijos formos sky- 
sikeisti ir išsaugoti savo seno- das. Kuršių įlankos pajūryje 
vinius bruožus. Be to, krikščio-Į antkapiai pasižymi sudėtinges- 
nybės epochos paminklai labai nėmis formomis, panašiai kaip 
dažnai išsaugoja praeities pago- ir Žemaitijoje. Panemunės sri- 
nyslės epochų įpročių pavelde- tyje ir Kuršių įlankos pajūriais 
jimus ir nuostatų formas (ir tu- ant medinių antkapių aiškiai 
rinį), nes tokia stipri yra ideolo- matyti išdrožinėti paukščiai, šir
dijos tradicija. 1 dys, urnos ir kažkokios keistai

dažai. SpaciMi pagalba koloms.

IScii Wast 63rd St, Chicago. l/L 60629 
PRoapact g-5064

žinėtais galais.

Tokių antkapių paplitimo ra
jonas gan didelis: pietuose jis 

, prasideda Mozūrų-Sūduvos eže
rų srityje, eina per visų Prie
gliaus upyną, užima Kuršių 
Įlankos pajūrį, Nemuno žemu
pio rajonus, vakarinę Žemaiti
jos <l?.li, pietvakarių Latviją ir

ra kažkokios prieškrikščioniškos 
religinės tradirijes reiškinys. O 
jei tokia prielaida teisinga, tai- 
kokius? Pietryčių Pabaltijo tau
tų krikštas h’ykb NlII-XIV avi
žiais, tad prieškrikščioniškieji 
antkapių paminklai turi turėti 
savo atsiradimo.istoriją iš anks-_ 
tyvesnių laikų, 1. y. iš tos epo-'.

Savo paplitimo rajone, pie-

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel (313) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija;

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAl

Leidime! — Pilna apdravda 
ŽFMA KAINA 

R. ŠERE N AS 
Tel. WA 5-8063

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
,ny Martha Logan —-

sai-

PowerfarantHtdi 
drug you can buy 

wittiQutanRx!
Stop itching fast of'external 

vaginal, rectai, and Other skin 
. conditions. Doctors find even 

severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now ge’t this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
tn BrCOZENE* . Use only as 
directed. The medically proven 
creme for r<‘LF 
itching. BiCOZENE

SOPHIE BARČUS 
RADIJO KEtMOS VALANDOS 

VHo* programas H WOPA

LlofuvIv katbo: kasdien nuo pir
madienio 0d penktadienio 3:00 
—3:90 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo iki 9:90

AM»tw tMvkin

HSmUck 44413
7159 So. MAPLEWOOO 4vil.

CHICAGO, ILL. 6MJ9

s&O

^WR>1PBS! 
77?4? *4 38KW<®-*J?>.
t<:į> ' «"■• *•?*•£ A-\;:

* '

I Dessert* for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice - or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty

• Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.
Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh

mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

*■ Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie _ . «

Baked 9-inch Swift’ning/
Jewel Shortening pie 
shell

10 ounce package frozen
' cranberry-orange

relish, thewed #
Combine relish, marshmallows end sugar in heavy saucepan. 

I Cover and heat slowly until marshmallows melt. Stir occasion- 
' aMy Cook Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 

peaks form. Fold into relishi mixture. Pour into cooled baked 
'• Sa AelL Wrap for freezing. At rerttaf time, remove pie from 
’ freezer and lai stand 10 minute* before setting. — —

A “Lietuvos Aidai’
„KAZĖ BRAZDtlONVTt

, Preyramos va«W|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos iš W0PA stotiea. 
banga 1490 AM.

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

264« W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

20 
y«

full-sized marshrnaTlowi 
cup sujfar 
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

siu dėkingumu jiems savo šir-’ 
, dyse, mes labiausiai pagerbsime 
’ juos, jei visi bendromis pastan- ■ 
! gomis vesime ir remsime tą bė- į 
: kompromisinę kovą už laisvos 
: demokratinės Lietuvos atsta
tymą.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

SUSIRINKIMŲ

; Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai-1 
pos Klubo pusmetinis nariu susirin-, 

’ kimas įvyks sekmadienį, birželio 17' 
d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 ■ 
Šo. Talman Avė. Nariai prašomi at_j 
siiankyti, nes yra svarbiu reikalu ap-' 
tarti. Po šio susirinkimo bus vasa
ros atostogos, o kurie nėra užsimo
kėjo duoimu, prašomi užsimokėti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

^■anEscKSBWUQaDnBKwaH^aai^EannKi^^^^BFPADĖKA
A, A. JONAS TALALAS

Gimęs 1906 m. gegužės mėn. 20 d. Ukmergės ap., Siesiku
v. Kiškeliškių dv. Amerikoje išgyveno apie 30 metu.
Mirė 1979 m. balandžio mėn. 30 d. Palaidotas Lietuviu fe

Tautinėse kapinėse.
Dėkojame konsolei J. Daužvanh’enei, atsilankiusiam j

I šermenis Jo Ekscelencijai vyskupai V. Brizgiui, atsilankiu- 
| šiam į šermenis ir dalyvavusiam gedulingose mišiose; kun.

Č. Augliui, pravodusiam maldas šermenyse; kanauninkui V. 
Zakarauskui, vadovavusiam maldoms šermenyse l>ei kapi
nėse ir atnašavusiam gedulingas mišias bažnyčioje.

Dėkojame atsisveikinimo žodį tarusiems — A. Budreckui, 
K. Šidlauskui, M. Pranevičiui, A. B ei vyčiui, M. Gudeliui ir 
pulk. K. Dabulcvičnri.

Dėkojame gralmesiants p. p. Ahraičiui, Našliūmii, Po- 
Vilaięiui, .Beivyęiui, Sinolinskui ir Stravinskui.

Dėkojame visiems vietoje gėlių aukojusiems Lietuvos 
Dukterų Draugijai -ir šv. Mišioms už velionies siela užpirkti.

Dėkojame visiems a.a. velionį paminėjusiems spaudoje.
Dėkoj a (ne visiems, atsilankiusiems i šermenis, dalyva

vusiems. gedulingose -pamaldose tr palypėjusiems velionį į 
amžino atilsio vietą.

Visų giminių Uotuvojc, Amerikoje, Argentinoje, Austra
lijoje ir Vokietijoje vardu.

Vytautas ViMartas
—awBMW.iuw. —imu ■» t r

Chicagos
Lietuviu fe

Laidotuvių fe
Direktorių

l

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUkiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LAB.LNAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayettfc 3-35’• 2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138 - HM

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, ID. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

— NAUJIENOS, CHICAGO 4, H.L. Saturday. Jun? 16, 1979



konant už vizitą ir už auką, 
Ih -su jais -svrikinxrrne prXuiuia 
Mišelį. ■ -

— Higinsu Gečas iš Marquet
te Parko ir Br. Matulaitis iš Oak 
Lawn vasaros metui išvvko i• .% 5
Inion Pier, Mich. Ponia Valeri-

j ja Buzas iš pietinės Čikagos ap-
| sigyveno l-Artrgreen ‘Parke.J.
Į Pakalnis pakeitė buto adresą
: šiaurės Čikagoje. ' U
Į — Rimas Klivečka pakviestas 

už loki Cosmos futbolo rinktinės New 
dovanos parinkimą Yorke treneriu. Jis yra aktyvus-

Jonas Markauskas, Monte-| 
rey, Indiana, gavo vertingą 1T| 
patraukliausią dovaną Tėvu j 
Dienos proga nuo savo mielos J 
marčios Helen ir sūnaus Jono.) 
Jie užsakė Naujienas virneriems 
metams savo mielam tėveliui. | 
Esame labai dėkingi 
prasmingą 
ir kartu su jais sveikiname p. New Yorko Lietuvių Atletų klu- 
Jcaą Markauską Sr., gerą žinią bo narys. Rinktinė yra sudaįv- 
anie naują prenumeratorių pra- ta iš Europinio futbolo pasižy 
nešame visiems skaitytojams.

— B. Pranskus iš Toronto, 
pratęsdamas prenumeratą, savo 
gerus linkėjimus atlykėjo $7 
auka. Dėkui. Tąjį) pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas pusei metų, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Antanas Diškėiųas, May
wood, N.J., be raginimo pratęs
damas prenumenaitą, atsiuntė 
$5 auką už kalendorių. Dėkui.

— Antanas Mišelis iš Mar
quette Parko, kartu su sveiki
nimais ir gerais linkėjimais Tė
vo Dienos bei gimtadienio pro
ga gavo dovaną, kurią -jis prisi
mins visus metus. Jo geroji 
duktė ir mielas žentas, abu aukš
tos kultūros intelektualai, lankė
si Naujienose ir užsakė dienraš
tį vieneriems metams brangiau
siam pasaulyje asmeniui. Jie 
domėjosi lietuviška spaudą, ap
žiūrėjo rinkyklą ir spaustuvę, o 
išeidami palinkėjo geriausios kainas. PATRIA, 4207 So. Sac- 
sėkmės ir įteikė $10 auką. Dė- ramento - prie Archer.

Vo-

Vokiečidrnsrūpi 
energijos reikalas

WASHINGTON, D.C. — 
kieti jos kancleris H. Schmidt,1
būdamas Washingtone ir besi- j 
tardamas viso pasaulio energijos 
re kalu, iškėlė tikslesnį -jos pa
skirstymo re!kalą. Energija rei- 
kal nga ne tik pramoninėms ša-, 
lims, bet ir mažiau prasistūmu-

I sioms. Jeigu reikalas iš anksto 
nebus aptartas ir sutartas, tai 
gali privesti prie karo.

J:s taip pat nurodė, kad ke- 
• lios valstybės sunaudoja žymiai

L ESTATE
Namai, Žemo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Tel. 247-5081 (Pr.) . ga sujungti stora' plačia plėve, daugiau energijos, negu jų pra-
— DENGIAME ir taisome vi- Pade"Sta ^ abiejų pu- monei rejkėtų. Prezidentui Car-

.....  ,, .... . _v. _ x . siu. Kai gyvulėlis šliaužia me-' mejusiu žaidėju. R. Khveekai sų-rusių stogus. Garantuojame x ,.. •. , , , -o , i oziu arba eina žeme, ta plėvėvadovaujant, Cosmos supliekė uz savo darbą. Esame apdrausti. ., , , , , .. . . . .r ' susilanksto klostėmis ir visiškai 
netrukdo gyvulėliui judėti. Iš
skleidęs ją, vi'lnasparnis gali

— Horoscopes or Astrologica skristi kaip popierinis aitvaras.

i Toronto rinktinę 3:1 rezultatu. ARVYDAS KIELA. Skambinti
nI. . , ... , , .. . tel. 434-9655. (Pr.)— Illinois valstijos loterijoj 

birželio 14 d. Big Pay Day loši
me laimėjo 961, 00, 6 ir 8371.! Tarot Card Readings. Saturday i Ma;stą — vabalus ir kitus smul- 
Treasure Hunt lošime 
09, 25, 20, 27,13 ir 02.

— Linksmas Šakiu 
Klubo' piknikas įvyks 
17 d. 12 vai. vidudienį Vyčių sa- į 
Įėję 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 j
• SPECIALI 20% NUOlJU-j°S°. m-1Škai ^^a garsais, pa- 

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 
kolekcijas. Mokame aukštas;

laimėjo H to 5 no appointment neces. 
'sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers.

Apskr. 
birželio

(Pr.)

SKRAIDANTYS
GYVULĖLIAI

Naktimis tankūs tropiniai La-

| našiais į mažo vaikelio verksmą, 
j Tai rėkauja vilnaspamis — gy- 
; vulėlis, panašus į šikšnosparnį.

Jo kūnas panašus į katės, bet 
•visos keturios galūnės ir uode-

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS j
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiari 1 visos 1

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis} 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rd , 
kalų renesanso. I

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujiems, vtrirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vęrtingamfi-'dovanomis naujiems skaKytejams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vieibuSs. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9758, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims, ruimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu. TV, telefonu Ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Viza* Ir visus kviečiame I didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, nfaakymiĮ, bei filiai įkaitytoji rexnirsa 
?rsiom> pasinaudoti žemiau mnčicmii atkarpomis

KA0JISNO9 
1739 SO. HAL5T1D IT. 
CHICAGO, IL 666M

^findaiMS fadrižttiėjln» Išlaidu. Priede

Pavardė Ir vardai

AdreMi

w CkMfctv Naujienai kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede d
Pavardė ir vardaa __________________

kuris

Adresas

SpoDSoriatu pavardė, vardas ir vietovė

• Pjatlnimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda Ir Naujienų 
psatangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ----------- doL ___

Pavardė ir vardas

Adresas

• Flitinlmo rajau/ proga, praiau riuntlnėti Naujienas dvi taraite* nripau 
tinimui nemokamai be joknj jaipareigojlmu.

Pavardė ir vardas

Adresas

’avardė tr vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

i irstai

teriui labai patikusios kanclerio 
mintys. Tuo reikalu su Schmid- 
tu jis ir toliau kalbėsiąs.

J. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lalu}

Date namus S lauko Ir B vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

*

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

kius gyvūnėlius — sau ieškosi 
naktį, o dięnomis šie padarai 
kybo pasikabinę ant medžio. Jų 
kailis savo spalva yra panašus} 
į medžio žievę, taip jie lengvai j 
pasislepia nuo medžiotojų, kurie ! 
juos medžioja ne tik dėl mėsos, 
bet

— JAV Kongresas imsis prie
monių uždrausti žudikiškas ti
kybines sektas.

— Jim Jones nuskriaudė be- 
I veik kiekvieną “liaudies mal- 
! dyklos” nario šeimą.

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

ir dėl gražaus kailiuko.

Pataria pasiruošti 
alyvos stokai

WASHINGTON, D.C.— JAV 
vyriausybė informavo viso kraš
to pramonę^Jkad ji pasiruoštų i 
sutikti alyvos stoką. Visiems 
suprantama, kad be alyvos ne
gali ristis pačios paprasčiausios 
mašinos, o apie sudėtingesnes, ir 
kalbos negali būti. A

Vienas būdas yra jau varto-' 
tos ir pajuodusios alyvos valy-j

i KAIP SUDAROMI1 TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons; 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ M. L. S.
išleista knyga su legališkomi, Gausns pykina,
formomis. pietvakarinosa

Knyga su formomis gauna! 
ma Naujienų administracijoje BUDRAITIS REALTY 
1739 South Halsted St, Chica Įvairi apdrallda —INSURANCE 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

mas. Amerikiečiai jau naudojasi j Juozo §mQtelio
priemonėmis vartotai alyvai Ra
finuoti. Reikia daboti, kad be
reikalingai alyva nebūtų eikvo
jama.

GYDYTOJO PATARIMAS
Gydytojas įteikia piliukes nuo 

galvos skaudėjimo.
— Kada turiu vartoti tuos 

vaistus? — paldausią pacientas.
— Geriausia, tai pusę va

landos prieš pajuntant skaus
mą galvoje.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

MARU A NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

FURNITURE REFINISHERS 
. & CABINET MAKERS

Full f‘ ‘'
Apply to the Personnel Offices at the following locations:

OR ' 5
#2 Goldblatts Home Furnishing Center 2

400 S. Kedzie - Building #2 į
< Chicago, Illinois 5

f^2 Goldblatts Home OR Furnishing Center /
1213 Butterfield Rd. f 

Downers Grove, Ill.

time positions available for experienced individuals.

Notary Public- 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butų 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 liuksus ofi- 

: so patalpa. Daug priedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE

! kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

SAVININKAS parduoda 8 butų 
po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 

! 71-mos. Savininkas gali duoti 
j morgičius. Tel. 778-4690

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma i 

įdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,] 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at > 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 Campbell Avė.,

NEAR 69th and WASHTENAW
$56,000. Beautiful 16 year old white 
brick, 2 stories, commercial proper, 
ty. Modem store and office with 
family room in rear. Deluxe 5 room 
owner apartment on 2nd floor. Im
mediate possession of the entire 
building.

636-8557 or 736-2002;

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 AA AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio' 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: _ _ v

4645 So. ASHLAND AVE 
523-8775

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablet's are 50% stronger 
than Doan’s. Thatmeans MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

LEMONT, ILL.

3 bedroom bi-level, 3 car garage.
City sewers and water. Walk to. 

all conveniences.
WOLSKI REALTY

257-2234 or 257-2J15

Savininkas parduoda 7 kamb. 23 
metų švarų mūr. bung, prie 72 ir 
Richmond. Įruoštas skiepas. 2 auto 
gar. Galima tuoj užimti. - 776-2191.

6 kamb. didelis mūr. bung, prie 63 
ir California. 2 auto mūr. gar. Ga
lima tuoj užimti $35,900. i

No. 79

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininky-darbininkių

‘ GOOD INCOME PROPERTY
2 flat brick. 2-5% room apartments. 
Electric heat, electric kitchen. Full 
basement and enclosed rear porches. 
2 car garage including adjoining va
cant lot Carpets and appliances. % 
block from grammar and high 
schools. Vicinity 56th and Maplewood.

Priced in low 50-s. - 476-7548.
SIUVIMO MAŠINOS 

OPERATORIAI
Mokami geriausi atlyginimai pa
tyrusioms paskiros mašinos ope
ratoriams, vyrams ar moterims, 
siuvančioms geresnes sukneles. 
Nuolatinis ištisų metų darbas. 
Lai kreipiasi operatoriai, galį 

uždirbti aukštą atlyginimą.
HENRY LEE & CO.

600 W. Van Buren — 9-as aukšt.
Tel. 648-1575

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

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

Phone 829-0018 from 3 to 6 PM.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
2 miegamųjų Čikagos pietvakariu 

apylinkėje prie 63-čios ir California 
Ave., už $200 per mėnesi.

SKAMBINTI ANGUŠKAI - • 
Tai. 636-9437 arba 476-3198.

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- 
3451 po 5-tos vai. p.p.

K£LP WANTED - F t MALT 
_____ D—Sln!nlclu Reikia 

SECRETARY
Dependable typist and stenographer 
’oop 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 fried 

melts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOŪSE

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

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

Siuntiniai i Lietuva
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4063 Archer Av. 

Chlcage, III. 60632. Tok YA 7-5930

Notary Publle 
INCOME TAX HR VICI

likvietlmal. pildomi pilietybė* pra
timai ir klioki blankai. J

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agenf 
3208'/į W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS Į
CHARLES P. KAL & Associates ! 

2649 West 63rd Street, 
•Te|. 776-5161 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. < 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip! 

40 metų, patarnaudama klientams.1
--------------------

ApdravNat perkrairetymo* 
il jvairiy atatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 376-1882 arba 376*5996

NAUJIlNOlt CHICAGO I, ILL IWMI l6* 1ĮZŠ




