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TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė nutarė at
šaukti savo atstovą iš Austrijos. 
Austrijos premjeras kelis kartus 
yra taręsis su Beginu ir opozi-

Prez. Carterio Baltųjų Rūmų sekretorius Jody Powell padeda prezidentui 
sukviesti atsakingus pramonės, prekybos ir darbo atstovus, kad galėtų 

aptarti priemones gazolino ir naftos krizei suvaldyti.

FINANSAIS IR RINKIMAIS

' The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

Library

Price 20 c-

• u- C. 2054C

Chicago, Ill. — Antradienis, Tv sday, July 10. 1979 JĮ 1

WASHINGTON,. D.C. — Pre
zidentas Carteris, paskubomis 
grįžęs iš kelionės į Japoniją ir 
Korėją, tuojau pradėjo svarbius 
pasitarimus su atsakingais ener
gijos ir finansų pareigūnais. Jiš 
vedė labai gyvus pasitarimus su 
gazolino pramonės atstovais, su 
vyriausybės pareigūnais ir su 
darbininkų atstovais. Preziden
tas' kreipė ypatingą dėmesį į 
krašto finansus, kuriuos arabų 
šeichai nori visai, ąpąrdyti. Pa
kėlė naftos kainas be jokio pa
grindo. jie nori Amerikos dole
rius iščiulpti irlaukį^Amėtikos 
paramos ^Artimuose Rytuose. 
Amerikos finansų" klausimas 
stojo pirmoje David stovyklos 
dienotvarkės vietoje.

TURI PAGAMINTI 
SAVO DEGALUS

Iš 24 GUBERNATORIŲ, 21 PASISAKĖ 
,UŽ DABARTINĮ PREZIDENTĄ

blausias ir tam tikslui
mas pasitarimas. Pats preziden
tas neturėjęs progos tarti žodį 
gubernatoriams, bet jis konfe- 
rencijon pasiuntė vicepreziden
tą Mondale, kuris ir paprašė 
gubernatorius pritarti preziden

to kandidatūrai.

KARO POLICIJA SUĖMĖ. VISĄ EILĘ.
AUKŠTESNIŲ KARININKŲ

TEHERANAS. Iranas.— Sek-; ■.______  —
madienio rytą gerai ginkluota 
jaunų vyrų grupė nušovė gana 
įtakingą 42 metų amžiaus mulą 
Taki Ha j Tarchani. Nužudytasis 
buvo pats geriausias Islamo idė
jų skelbėjas, nuostatų nustati-į 
nėtojas ir paties aukščiausio
mulos Chomeini ištikimasis. Nu
šautasis kiekvieną dieną tarėsi cijos atstovu Shimon Peres, bet 
su Chomeini. informuodavo jį negali su jais susitarti.

- Saudi Arabija gamina 
daugiau naftos

NICOSIA, Kipras. — Iš Saudi 
Arabijos ateinančios žinios sako, 
kad nuo šių metų liepos 1 dienos 
jie per vieną dieną pagamina 

-' vieną milijoną naftos statinių 
• daugiau, negu iki šiol gamino.

Saudi Arabija nori, kad pra
monės valstybės turėtų pakan
kamai naftos ir degalų. Jeigu 
pramonės valstybės neturėtų 
pakankamai naftos ir degalų,

David stovykĮoje^-yykūsįuose tai jos būtų priverstos suma- 
pasitarimuose_ nustatyta, . kadj įjnti .gamybą^ Dabar naftos sto- 
Amėiį&a privalo tapti^nepri-l £os nebūs, neP^duaT Arabija, 
klausoma nuo užsienio degalų, kiekvieną dieną pagamindama 
Amerikos Vakarų pakraščiuose milijoną statinių daugiau, galės 
yra dideli naftos versmių šalti- užpildyti ‘ ’ atsiradusią spragą, 
niai, bet degalai neparuošti da-|saU(iį Arabijai padidinus ga
baliniams motorams. Apskai- Į mybą, naftos kainos negalės 
ęiuojąma; (kad JAV pėr dešimt kilti,' nes ^kitos valstybės nebus 
ipetų prtyąlęs išleisti apie 90 bi- priverstos .pirkti brangesnę naf- 
Kjohų-"dolerių£ kol pasigamins 
reikalingo gązbOržo? •Nustatyta, 
kad ir Aliaskos šiauręje. dSf yra 
didelių naftos atsargų-. Vyriau
sybė privalės padėti , pravesti 
reikalingus vamzdžius naftai 
pasiekti ir atplukdyti- ją į Val
dez nostą. \ . . =

; PREZIDENTUI PARŪPO 
RINKIMAI

’■ Pręzidentąs išskubėjo į Japo
niją energijos reikalams aptarti, 
tuo tarpu Amerikoje pradėta 
vesti agitacija senatoriaus Ed
ward Kennedy kandidatūrai 
siūlyti demokratų partijos kan
didatu į prezidentus.

Iki šio meto pats sen. Kenne-j . . .. .. , , , ... su senatoriumi Byrd pareiškė,dy tvitnna, kad jis nekandida-!
tuos, jei prez. Carter bus kan
didatas, bet visiems aišku, kad 
senatorius Kennedy nori gauti 
demokratų nominaciją.

Buvo suvažiavę 24 gubernato
riai demokratai. Gub. Grasso 
pasiūlė paremti prezidentą Car- 
terį dar vienam terminui. Iš 24 
gubernatorių 21 pasisakė už 
prez. Carterio kandidatūrą. O 
vienas gubernatorius nesutiko 
pritarti prez. Carterio kandida
tūrai, nes ne šiems tikslams 
gubernatoriai buvo sukviesti. 
Jiems buvo pranešta, kad ener
gijos klausimas esąs pats svar-

tą, kada Saudi Arabijos nafta 
yra pigesnė ir geresnė. ,

Kanada vaišina sovietus 
ju pačiu išradimais

OTTAWA. — Sovietų diplo
matas ' apkaltino:! Kanadą, kad 
jos policija slaptai klausanti 
Sovietų ambasadą ir. kitų socia
listinių valstybių misijas Ota
voje. “ 
sekami”, 
spaudos 
pasakė 
turai.

Mes žinome, kad esame 
sovietų ambasados 

vedėjas- Igor Lobanov 
Reuterio žinių agen

— Sovietų vadai, pasikalbėję

kad jie nebus tokie griežti ato
mo sutarties klausimu.

SMARKIAI SUMUŠĖ DAKTARA 
KĘSTUTI J. VAUŪNA

•- "BROOKLYN, - N. Y. — Mums 
pranešė teelfonu iš Brooklyno, 
kad praeito sekmadienio naktį 
į privačią dr. Kęstučio J. Valiū
no rezidenciją Įsibrovė vagys ir 
labai smarkiai sumušė patį dak
tarą Valiūną, ilgus metus buvusį 
VLIKo pirmininką.

Duris nakties metu: pralaužė 
keturi juodaodžiai ir pareikala
vo pinigų bei kitų vertybių. Iš 
miego prikeltas dr. Valiūnas iš, 
pradžių nesiorientavo. bet kol 
jis susigaudę, kas jo rezidenci-! 
joje darosi, tai Įsibrovėliai pra
dėjo jį mušti.

Įsibrovėliai pradėjo siausti po 
visą butą ir rinkti vertingesnius 
daiktus. Dr. Valiūnas, kiek pra
siblaivęs nuo pirmų smūgių, 
matyt, norėjo numesti ragelį 
nuo telefono. Jam pavyko tai 
padaryti. Pastebėję Įsibrovėliai 
vėl pradėjo jį mušti. Dr. Valiū
nas buvo sumuštas iki sąmonės 
netekimo ir paliktas,' o keturi 
įsibrovėliai išsinešė viską, ką ra
do vertingesnio.

Vagims išėjus ir išsinešus, ką

jie norėjo. Valiūnas be są
monės buvo nugabentas į arti
miausią ligoninę.

Bandėm telefonu pasiekti 
White Plaines, rezidenteiją, bet 
nepavyko. Reporteris

Nikaragvoje vis dar 
tęsiamos kovos

MANAGUA,. Nikaragva. — 
Sekmadienį Somozos vadovau
jamos karo jėgos bandė išvyti 
sukilėlius iš Masajos, bet jiems 
nepavyko. Masajos miestas bu-i 
vo smarkiai apšaudytas, nacio-

Piety Amerika žydams 
naciu nebeduoda

ASUNGION, Paraguay. — 
II Pasaulinio karo nusikaltėlių 
—žydą žudytojų nacių medžio
toja? oimon Wiesenthal kreipėsi 
net į Jungtinių Tautu generali
nį sekretorių Kr . aldheimą, 
prašydamas ' a. eikti Paragva- 
jąus valdžią, kad jam i«d’’ - ,ų 
•’aršųjį Aušvitzo “mirr o ange
lą”. nacių daktar- josef Men
gele, atsakingą už tūkstančių 
vaikų tame lageryje nukankini
mą. darant su jais įvairius ne
žmoniškus eksperimentus.

Nors Mengele savo tikru var
du h- pavarde kaip Paragvajaus 
čilietis viešai figūravo, bet kai 
1960 m. gegužės mėnesį Izraelio

nalinė gvardija priartėjo prie agentai Argentinoje surado, su-

Dr. K. J. Valiūną nakties metu savo namuose White 
Plains,. N.Y., užpuolė vagys ir smarkiai sumušė. •

Liepos 10: Rufina, Maurici- 
jus, Švitra, Ei rime, Gilvainis, 
Mantrimas.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:27.
Oras,šiltas, vakare.gali lyti.

priešakinių pozicijų, bet jiems 
nepavyko pralaužti fronto lini
jų. Sandinistai skelbia, kad visi 
puolimai buvo atmušti, o sužeis
tuosius atsiėmė patys nacionali
nės gvardijos sanitarai.

Sekmadienio vakare rasti de
vyni jaunų vyrų lavonai. Mana- 
guos vyskupas pasmerkė šitokį 
jaunų vyrų žudymą, tai esąs 
pats žiauriausias nusikaltimas.

Somoza sutinka išvažiuoti į 
užsienį, jeigu svetimos valsty
bės, siekiančios taikos Nikarag
voje, prižadės garantuoti Libe
ralų partijos ir nacionalinės Į aokaltintas 40.000 žydų
gvardijos veiklą. Jeigu tokios i nužudymu ir gyvenęs slapyvar- 
garantijos jis negaus, tai kovos 
bus tęsiamos. Sandinistai pa
reiškė. kad jie jokių nuolaidų 
nedarys diktatoriui, nepripažins 
jo sąlygų.

savo ir slaptai deportavo į Iz
raeli ;r ten mirtimi nubaudė 
pripažintą didžiausią žydų žudi
ką Adolfą Eichmaną, nuo to lai
ko dr. Mengele nutrynė savo 
pėdsakus. Bet kur paklausus, 
atsako: “Mengele čia negyve
na”. Paragvajaus sostinėje tvir
tinama, kad dr. Mengele, jau 
68 metų amžiaus, tebėra gyvas 
ir bus 
miręs, 
liepos 
latoje
gos mės

surastas tik tada, kai bus 
Panaš’ai atsitiko 1977 m. 
mėnesi, kai ligoninės pa- 
surastas jau miręs “Ry- 

nkas” Edward Rosch-

dziu Federico Wegener.

— Visi laukia krintančios la
boratorijos trečiailienio popietę, 
bet tikslaus laiko niekas nežino.

Laetriles nėra ko gailėtis
CHICAGO — Northwestern 

universiteto Medicinos mokyk
los tyrinėt''jas dr. Janardan 
Khandekar įrodė, kad daug kas 
klydo tvirtindami, jog kontro
versinis vaistas nuo vėžio Lae
trile, jei ir negelbėjo, tai bent 
ir nekenkė. Tyrimai su žiurkė
mis parodė, kad kenkė.

Savo studijai dr. Khandekar 
panaudojo vėžio votimis apkrės
tas žiurkes ir jas “gydė” Laetri
le įvairiose formose, laiku ir 
dozėmis.

Pirmojoje grupėje 91 žiurkė 
gavo-Laetrile įvairiose dozėse.

— Japonijoj prezidentas Car- 
teris pirmiausia susitarė su Ja
ponijos atstovais, o vėliau tarėsi 
su kitais.

Rezultatas buvo aiškus: juo di
desnė dozė, tuo daugiau negyvų 
žiurkių.

Kitai 86 žiurkių grupei duota 
Laetrile ir chemoterapija (vais
tai nuo vočių). Rezultate 55r< 
tų žiurkių mirė.

Dar kitai 29 žiurkių grupei 
duota tik Laetrile ir 44 nuošim
čiai jų mirė. Iš paskutinės 28 
žiurkių grupės, kuriai duota tik 
chemoterapija, nė viena žiurkė 
nemirė.

apie nuotaikas krašte ir nusta
tinėjo taisykles, kaip musulmo
nai privalo gyventi pagal paties 
Mahometo Korane nurodytas 
taisykles. Paskutinis mulos Tar- 
chani istatvmas uždraudė ira
niečiams vyrams maudytis tuo
se pačiuose paplūdimiuose kartu 
su moterimis.

Radijas praneša, kad pirma
dienio rytą mulos Chomeini va
dovaujama partizaninė policija 
pradėjo aukštesnių Irano ka
riuomenės karininkų areštus. 
Tvirtinama, kad Irano karo va
dai ruošė perversmą prieš mulą 
Chomeini, jo parsivežtą “revo
liucini komitetą”, jo ruošiamus 
teismus ir suimtų įtariamųjų 
šaudymus. Paleistas gandas, 
kad vienas aukštas kariškis pra
nešė vyriausybei apie karinin
ku ruošiamą perversmą prieš 
Islamo respubliką ir visus Isla
mo judėjimo vadus. Vyriausias 
Islamo judėjimo vadas buvo 
pats mula Chomeini. bet jis pats 
nepajėgė kontroliuoti visų Isla
mo judėjimo šakų, šitas reika
las pavestas didelės Teherano 
moskės mulai Tarchani. kuris 
buvo atsakingas tiktai prieš 
Chomeini.

Vienas aukštas karininkas, 
papasakojęs apie ruošiamą per
versmą prieš islamitus mahome-: 
tonus, sukėlė naują areštų ban-; 
gą. Vietomis karininkai pasida-| 
vė mulos Chomeini policijai.; 
bet kitose vietose jie priešinosi 
atėjusiems partizanams ir nesu-1 
tiko atiduoti ginklu. Keliose ka- 
relvinėse įvyko susišaudymų j 
tarp kariuomenės karininkų ir 
atvykusių juos areštuoti “revo
liucingo komiteto” partizanų.

Provincijoje ramu, bet areštai j 
bandomi pravesti pačiame To-

Austrija buvo pasižadėjusi pa
dėti Izraeliui pergabenti iš Ru* 
sijos išleidžiamus žydus. Dabar 
paaiškėjo, kad Austrijoje yra 
didokas skaičius žydų, kurie 
nenori važiuoti i Izraelį ir ten 
gyventi. Jie norėjo grįžti Rusi
jon, bet dabar Sovietų Sąjunga 
jų nebepriima. Austrijos vy
riausybė turi juos maitinti ir 
prižiūrėti.

Izraelis įteikė griežtą protes
tą koncleriui Bruno Kreisky ir 
atšaukė savo atstovą prie Aust
rijos vyriausybės. Jeigu Izraelis 
nesutiks priimti visų iš Rusijos 
išleidžiamų žydų, tai Austrija 
atvežtų žydų nebepriims.

Viceprezidentas Walter Mon- 
dale padeda" prezidentui Car- 
teriui organizuot: ateinančių 
metų rinkiminė kampaniją.

herane. Jeigu karininkai būtu 
turėję paruošę perversmą, tai 
partizanų “komitetas” vargu 
juos būtų užpuolęs taip netikė
tai. Tuo tarpu karininkus bando 
suimti tik Teherane.

Pirmiausia pasklido žinia apie 
mulos Tarchani nušovimą. Pats 
mula Chomeini. patyręs apie 
Tarchani nušovimą, labai apgai
lestavo ir pareiškė, kad teks im
tis priemonių prieš Islamo prie
šus. Mula Chomeini yra įsitiki
nęs. kad Islamo respublikos dės
niai atgaivms viduramžiais bu
vusį gana stipru islamo judėji- 

; ma. apėmusi veik visa Afrika ir 
persimetusį į Europą. Jeigu ju
dėjimas bus nuslopintas, tai jo 
vadovaujamas judėjimas liks be 
prasmės.

Mula Chomeini labai susirū- 
a - Į i • ..

pinęs Abadano mieste kilusiu- 
dideliu' naftos vamzdžių gaisru. 
Visai netikėtai sprogo didelis 
vamzdis, nešęs naftą į valyklas. 
Mula Chomeini įsakė ištirti 
sprogimo priežastis, bet sukelti 
gaisrai neleidžia apklausinėti 
liudininkų. Iš praplėšto vamz
džio pradėjo švirkšti nafta, su
kėlusi didelius gaisrus. Liudi
ninkai • ei" - savo šeimas ir 
turtą, be: neh e. ė dėmesio į to- 
ba’’ ' rskiančią naftą. Rei
kalu.. pablogėjo, kai sprogo ki
tas vam> iis ir sukėlė gaisrus ki
tame prit-miestyje.

Irano naftos vadovybė paskel
bė. kad Abadano gaisras nepa
kenks naftos eksportui Oficia
lus pranešimas sako^|a»d Iranas 
turi pakankamas nattos atsar
gas. Iranas mažai teeksportųoja, 
bet nenori, kad Abadano 
gaisras sustabdytų kad ir 
eksportą.

Irano premjeras Eaz 
labai susirūpinęs A'cada 
ru, nes jam visai ne;.'.L 
tikėto Ąbadano , gaišių priežas
tys. Jis bijo, kad tai nebūtų pa- 
ČKĮ ah^Wninku darbas;

uosto 
mažą

įganąs 
no g To
kios ,.c*



MAŽUETUVIO POLITIKO ŽVILGSNIS L KUŠNERIO VEIKALĄ
(Tęsinys)patys lietuviai gyvybe rizikuo

dami nuo tikros mirties išgelbė
jo keliasdešimt tūkstančių Rytprūsių pabėgėlių, neklausdami 
nei tautybės nei tikybos. Tai buvo masiška ir spontaniška ar
timo meilės ir kaimynų gelbėji
mo akcija, sau lygių nedaug istorijoje teturinti. Tarsi lietuviai tuo žygiu įkūnijo Vydūno vizijose menamą “tauresnį žmoniš
kumą”, tarsi būtų atkėlę vartus

O kažin gal ir mums šiandien 
trūksta pilno supratimo kiek 
lietuvių tautos laisva yra atei
tis, imtinai ir Kaliningrado kląu’ simas iš tikrųjų yra ne tik mū
sų, bet europinio masto proble
ma Gal nė nesuvoktam, kad istorija iš mūsų pareikalaus didesnės atsakomybės negu mes patys iš savęs. Su nuostaba konstatuojama, kad žmonės kaip Aleksandras Solženycinas,A. Sacharovas, S. KovaVovas ir: i šviesesnę, solidaresnę žmoni
kei rusų tautos humanistai į -t jos erą — milenių!mus atsineša ypatingu atidumu j 9 ^ndj€n _ 1979jy,22 d. —. ■ bei simpatija. Tarsi jie musuos, i 255 Karaliau_
tikisi susilaukti ypatingų sqjun Imanuelis Kantas, |
gin nkų kovoje pnes smurtmm j^gZOS įj. senųjų lietuvninkų eti-, kus. užkariavusius .ūsų au ą. moralės, dorovės bei parei-8. Baigiant, telieka pagirti gingumo postulatų įormuluoto- 
knygos leidėjus, kad įsidėjo'jas. Kantas, pats senos lietuvi- 
Liudviko Rėzos eilėraštį “Bal-i ninku šeimos nuo Kantvainių 
gos Giuvėsiai”, kuriame jau atžala, stojo ginti lietuvių kal- 1809 m. — beveik 150 metų prieš, bą, būdą ir teises prieš smurti- 1945 metų kruviną finalą — iš-, ninkus, germanizatorius. Ar ne pranašauta smurteiviškos politi-į metas lietuviams plačiau Kanto kos konsekvėncija. Labiausiai', mintis “Įsisavinti rimtai, kad skaitytoją turbūt stulbina abse-; turėti vertai”? Mintys filosofo, liūtinis ir besąlyginis autoriaus \ sugriovusio žmogaus proto die- 
pasitikėjimas moralės dėsnių' vrnimo prietarus, nustatant pro- 
buvimu, būtinumu rr amoralėsl to ribas visatos, bet ir dievybės 
nubaudimu.'Toks pasitikėjimas, -- ~~tokiais principais, lietuvių pusėn ir patraukė daugybę padoriausių vokiečių; jais pasirėmę lietuvninkai ir išliko “sau žmonėmis”, laimėjo “vydūnai” prieš “nevidonus”!Tik vienu pranašystės aspek
tu apsiriko lietuviškųjų pulkų

S/S.,*..

JONO HUSO TEISMASVACYS PRŪSAS

nijos geros ę. Taip buvo ir taip 
tebėra. *-

a) Atomo skaidymasAtomo skaidymas, lotyniškai tariant fissio, įvyksta, kai medžiagos bei elemento molekulė suskaidoma į atomus ir kai atomas suskaidomas į protonus, neutronus, eletronus. Staigaus atomo skaidymosi metu įvyksta sprogimas — staigus energijos atsipalaidavimas, buvęs uždaras atomo “kiaute”. Tai reiškinys priešingas lėto skaidymosi vyksmui. Vienu ir kitu atveju, toks energijos atsipalaidavimas galima panaudoti geriems ir blogiems žmogaus reikalams bei tikslams. Kitaip ir būti negali, kadangi viata ir pats žmo- .,gus Sutvėrėjo sukurtas iš gėrio ir blogio, iš teigiamų ir neigiamų savybių,į Lėtai skaidomas atomas iš- 1 duoda bei atpalaiduoja šilumi-

kiai gaunamo* 13 sidabriniai 
baltų alkahnio metalo.

5Qeno galiono vandens izoto
pinių .deuterių kiekis išvysto 
energiją lygią 359 galionų ben
zino energijai, pagal garsią fi
ziko Einšteino formulę, kurioje 
energija “E” lygu masei ni 
pabaugintai iš šviesos greičio 
“c” antrajame laipsnyje: E = 
m.c2, kai žinoma, kad šviesos 
greitis, centimetrais skaičiuo
jant per sekundę, lygus b6®!111" 
ties skaičiui dešimtame laipsny
je ir padaugintam dar iš trijų: 
c=1010.3; todėl nestebėtina, . 
kad vieno gramo masė (0,035 
uncijos) pavirsdama energija 
prilygsta. 25 milijonų kiloyat- 
valandų elektros energijai.' j O

ŠIS BEI TAS ENERGIJOS REIKALU(Tęsinys)pavyzdžiai, o ir įvy bei kitur, tesuteikiaidėją, supratimą,

----------------------------------------------  ne energiją, kuri ir panaudoja- lygiagrečiai su didėjančiu že- ma geriems, žmogaus tikslams: mės aliejaus suvartojamų sta- jos pagelba vanduo paverčiamas tinių skaičiumi taipgi sparčiai aukšto spaudimo perkaitintais didėja ir išmokamų dolerių su- garais, kurie ir suka garo tur-gaudydami vardan visuotinos 111OS- Vien tik JA Valstybėse binas, kartu sukdami prie tur- gerovės, vardan valstybės sau- kiekvieną dieną už aliejų suiuo- binų primontuotas dinamo ma- gumo, vardan taikos ir kitokių karna apie 80 milijonų dolerių, žinąs. Tokios rūšies šiluminė viliojančių šukių. Taipgi galbūt Todėl ir kyla klausimas, kaip energija vadinama termonuklė-
pažinimo atžvilgiu, nors nenei
giant religinio tikėjimo, kuris 
sutampa su etikos, doros, bei 
moralės sąvokomis. Kantas mokino žmones kuklumo akivaizdoje — didybės “žvaigždėto 
dangaus virš manęs ir moralės 
Įstatymų mano viduje” — sąžinės. Kantas

Tie keli kiai Irane skaitytojui kas, kaip ir kodėl vyksta pasaulyje; kodėl tuose veiksmuose visada yra Įsimaišę kapitalo rykliai ir visokie trustai pelnus
“Kategorinį Imperatyvą”, genialaus mąstytojo, garbę daran
čio ne tik vokiečiams, bet ir lie
tuviams. galingu balsu prabilu
sio iš Tvankstės. Koenigsbergo, 
Karaliaučiaus ar Kaliningrado, kaip norit vadinkit. Man, ten gimusiam. jis buvo ir liks Imma- __________  r....._   , nueFo Kanto miestu — man jis 

pavedė kitiems. Tada, 1945 Į saugotis amoralių___priemonių! Į KANTAI! Kad stotų Kantai,r Tai jis, Immanuelis Kantas, pa- ■ kur viešpatavo vaidai, kad išnyktų amžių kančia bei neapykanta.. ir naująjį tūkstantmeti iš Lietuvos per lituvius eidama 
lydėtų tikrai kantiška — Kan
tas. . Apkantos ir.v Pakantos dvasia... i «■?, ; ‘ '• (P.aWgafch'L*hDk .r i' ■

traktate apie amži-kunigas — kapelionas Liudvi-; nąją taiką, graudeno valdan- ir politikos baruose 
moralumui,
kas Rėza. Ne ainiai nužudytųjų ;
pakilo kerštui — kerštauti liki-^ pirmenybę teikti
mos , --------- - ——-7 ,metais, visa Rytų Europa kers-Į _ _____________
tavo kiekvienam vokiečiui už I šaulyje žinomas kategorišku įsa- būtas ir nebūtas istorines skriau-kymū — elgtis taip, kad poelgio daš. Tebuvo viena iš mtis — lie- ’ principai ir išvados visad tiktų 
tuviai, prieš kuriuos krypo kry- ■ būti pagrindu bendriniam Įsta- 
žeivių smurtas, kurie atlaikė,’ tymui visiems”.
kurie sustabdė aną “Drang nach į iff. — Telieka palinkėti, kad 
Osten”. Kai visi kerštavo, tie}visi lietuviai Įsisavintume šį
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•vu«ic» 1* the place that Is made

Bond* have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
<ix year*. That means your dream* 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
loud-a-Month pian where you b*»nk. 
. Before you know it, your American

vty S jmmtk X) month* (4*1 th* JinKTake stock in America,

ilgai amerikiečiai ir viso pašau- jine energija arba, tiesiog, ter- lio piliečiai neš tą milijonų naš- modinaminė jėga. Termodina- tą, kuri jau virto bilijonais, su- minei jėgai išgauti vartojama gebės pakelti ir nešioti ant sa- uranas, jo atomai, bet visa bė- vo pečių? Tai klausimas, kuris da, kad urano ištekliai riboti, šiuo metu nejaučiamas mono- kad termonuklėjinė energija nė- polistų sferose, bet kuris jau da- ra jau taip saugi ir švari — ji (bar stipriai vargina vyriausybių kenksminga.b) atomų susiliejimasPrieš termouuklėjinę. energiją ir, bendrai, prieš visą atomų , -. . - • ., . >jėga visame pasaulyje vis dau-j, sutikimo, dažniausi netikime pasigaminu beveik is visu giau ^au atįiranda pr0. . testų, ypač, kai tuos “protestantus” sumaniai kursto Maskvoje viešpataujanti komunistinė žmonijos pabaisa. Todėl rimčiau pavarginus smegenis ir sugalvota pabandyti sulieti atomų daleles. Tai veiksmas priešingas, atomų skaidymo vyksmui. Ato-1 inų suliejimas — fusio bei susi-] liejimo veiksiifas yra ’lėtžis," Tetai pravedamas -ir kuris Įvyksta, kai taip vadinami “lenkvie- ji” atomai -— elektronai, proto-' nai, neutronai — jungiasi sudarydami sunkiuosius atomus.Toks susiliejimo vyksmo aiškinimas . yra teoretinis ir nors teisingas, bet savaip grubus. Iš tikrųjų gi, susiliejimo būdu energijai išgauti vartojama du- . — įkaitintos iš nieko gamtoje neatsiranda ir žiniškos temperatūros kurių atomai netenka nų, nes jie virsta taip mais ionais, t.y., teigiamai užkrautais atomų branduoliais. Tokiai reakcijai bei vyksmui sukelti Priceutono (N. J.) plazmos tyrinėjimams fizikos labo- dabar; optimistais ir nesijaudinti dėl ratorijoje vartojama vandenilio

bus aišku, kodėl didžiosios bendrovės, energijos monopolistai neremia ir neprisideda prie naujų energijos būdų ieškojimo, tyrinėjimo, kodėl, nesutinka ir niekad nesutiks būti atvirai prižiūrimos ir tikrinamos.Tie atskiri asmenys, tos ne-1 adiuinistrscijas ir kuris yra vie-' di elės bendrovelės, kurios drį-,nas įg pagrindinių galvosūkiu, sta mestis į naujų energijos šaltinių bei būdų ieškojimą nepri-i Kaip jau minėta ankstyves-j klausomai nuo monopolistų, be j Eisme skyriuje, energijos gali- . . _________2____ i _ -i - v . itai miršta, subankrutuoja afba|žemėje esančių žaliavų bei ele-; nejučiomis tampia “turtingi” ir!mentų, kuriuose ji lyg kokiame-' pranyksta patylomis iš energi- i ūkininko svirne guli sudėta nejos horizonto, o jų išradimai ir’judonioje, teclmiškai tariant, patentai uždaromi trustų seifuo-j statinėje padėtyje. Tereikia ją- Jie, pasidarę “tur-; išjudinti, paversti kinetine,dingsta plačioje visuo-į kaipgi . energija galima gauti menės masėje neįstengę pra-’jpanaudojant saulės spindulius, mušti gerai įturtintų monopo? žemės gilumoje esančią šilimą, liūtų ?‘tvirtovių” šKrias čia- Ame-[žemės trauką bei ųiasės . svorį, rikoje ir kitur pasaulyje. Tokių j vėją, vandenį, vandenynų ban- pavyzdžių yra ir istorija turi i gavimą, vandenynų gilumos slė- surašiusi.Bet kodėl rūpintis tų ryklių energiją galima

se ateičiai, tingi”,

girną ir kitką. Iš vienų jų išgau- i lengviau, iš nepasotinamais Apetitais? Ko-j kitu sunkiau, bet gerokai pa- dėl mums turi skaudėti galvą, 1 v^rginus smegenis, nemažai pa- kuri ir taip yra infliacijos ir aukojus nemigo naktų ir lėšų, gyvenimo sunkenybių slegiama ? 'i^i siauresniu ar platesniu Kodėl, neatsižvelgiant monopo- niastu galima surasti išeitį — lįstų, turime ieškoti mes patys ’būdus bei priemonę energijai pigių ir naujų energijos krizei; Sanūnri, nepamirštant akivaiz- _ išspręsti būdų? Ogi todėl, jogi^žią fizinę gamtos tiesą: nieks jų plazma pirmą kartą modernioje žmoni-r . -jos istorijoje keičiasi energijos !njekas j°je b® žymės nedingsta, klausimo “klimatas*’, jog pir-į^ turint omenyje pirmąjį termą kartą jis yra palankus nu- į Plo<bnamikos visiems žinomą kreipti tinkama linkme panau-.dėsni’ kad energija yra nesunai- dojant visuotinai’ gerovei^ įtikinama, kad ji visada leidžiasi ne vien tik pelno tikslams. O beĮ^k pakeičiama kita energijos to, naujų energijos būdų bei?or,lia’ f’^miausiai galime likti priemonių ieškojimas C_‘,_ A ~jau nebe taip sunkiai, finansuo-•žemės aliejaus išeikvojimo, pri- izotopų deuterio (teigiamai pajamas Tad verta pavarginti',siluenant dar betuvių tautos po- krauto vandens dalelytė) ir tri- smegenis, ypač lietuviškus, kaiį^kį: “kai ateis laikas, bus ir cio (tritium) dujų mišinys.■ vaikas” . .. Kaip žinia, vanduo pigus ir neišsemiamas, o tricio dujos nesun-smegenis, lietuvių tarpe beveik neturime dosnių milijonierių, kurie taip labai reikalingi . . .
II. Energijai išgauti tinkamos 

žaliavos ir gamtos reiškiniaiKaip žinia, šių- dienų žmoni • jos gyvenime labai Svarbų vaidmenį lošia žemės aliejus, iš kurio išgaunama nė tik energija, bet ir daug iŠ jo pagaminamai tai, beveik kiekvienas svarbesnis įvairių gaminių^ ;Bčda. lik, kad; išradimas padaromas bėdos at- jo ištekliai laike kokių 25 metų veju, dažniausiai karo metais? praktiškai bus išeikvoti, kai jo,ir todėl jis panaudojama žino-i eikvojimas kasdieną nepropor- nių žudymui. Karui tik pasibai 
cingai didėja. Numatoma, jogei!gus, mokslininkai savo sniege-' skysto kuro sunaudojimas 198.5 nines jau vargina turėdami' metais JAV pasieks 7100 mili- prieš akis monopolistų pareik*-* joirą statinių. Svarbiausia,' kad lavimus ir tik retu atveju žmo- •

III. Atominė energija ?i 
laibai buvo apsidžiaugta, kai 

netolimoje praeityje buvo suge
bėta suskaldyti atomas, kai tuo 
būdu pirmiausia iš vandenilio, ‘ 
pavartojus sunkųjį vandenį, o 
vėliau ir iš kitų elementų buvo išgauta energija. Kaip papras- j

For your headache get 
extra strength and safety, too.

AnacinS has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s commotr sense. That's Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you

want. Read and follow label

pagal pokarinių 1950 metų skaičiavimus, gali suteikti tiek energijos, kiek 2250 kg anglių bei, apytkiriai imant, 800 000 Itr. benzino.Čia tenka priminti kad garsusis fizikas dr. Einšteinas sugebėjo pagaminti atominę bombą, bet atomo skaidymo paslaptį pirmasis atidengė 1919 metais Britanijos karalijos fizikas Sir . Ernest RutlierfordĮas. Gi techniškai a t o m o r šk^dynią praktiškai tepavykojjritaikyti 1939/40 metais, kai buv&suras- tas uranas ir kai pavykėjo atomas suskaidyti.Princetono fizikos laboratorijoje deutorio ir tricio izotopai Įkaitinami taip vadinamame šiluminei energijai gauti Tokama- ko įrengime iki 100 milijonų laipsnių Celsijaus; jie tuomet netekę elektronų virstą plazmas ionais, ir kurie turėdami teigiamą elektros' krūvį atsištumia viens nuo kito pagal. Kulono dėsnį. O kad. nugalėjus jų atsi- stūmimo jėgą, tenka pši^ąrtoti dar net;10.000 voltų. įtampos turinčią elektros srovę?;' .Bandyta energija išgauti vartojant vien tik vandenš izoto* pus, bet toks bandymas.nedavė teigiamu išdavų, kadangi išsivysto žymiai mažesnė qięrgija.. [ir, be tp, sunkiau reakcija sukelti. Beieškant pastovios, pigios. ir lengvai panaudojamos'
(Nukelta į 6 psl.)

KNOW YOUR HEART

iki mil- dujos, elektro- vadina-

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRfSSMIY ZHWWG-
DON*T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

•

-----

YOU'LL RUN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN 

the R/GRT LANE.

J - NAUJIFnos, chica6oViu. Tučsflay,-July Iff,



SLA 60-asis seimas'
tas Aleksandras Čaplikas ir gy
dytojas kvotėjas Dailius De- 
gesys.

Dar prieš seimo pradžią salėn

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 60-asis seimais, kaip jau minėjome, prasidėjo š.m. birželio 30 d. Clevelando miesto centre Hollenden viešbutyje. Dau-1 pradėjo rinktis įvairių komite- guma delegatų buvo apsistoję tų nariai ir kuopų atstovai su 9-me, 10-me, 11-me ir keturio- J svečiais, liktame viešbučio aukšte, o posėdžiai ėjo antrojo aukšto gana didelėje salėje.Viešbutis naujas, švarus, turi visus patogumus. Apačioje yra užkandinė ir laikraščiai. Užkandinėje galima gana skubiai gauti prašomą maistą. Viešbutis yra Superior gatvėje, prie 6-osios Avenue. Susisiekimas geras ir nebrangus, nes autobusai eina visomis kryptimis.Netoli Hollenden viešbučio yra kelios užkandinės, knygynas, gėlių parduotuvė ir didelė Arcadia, kurioje yra bent 50 įvairiausių krautuvių. Netoli viešbučio yra greitasis traukinėlis, kuris nuveža į aerodromą už 35 centus. Taksi paima ne šimtą, ne du šimtu, bet bent tris šimtus kartų daugiau.Kas iš anksto užsiregistruoja, tai tam nėra jokios bėdos susitvarkyti su nakvyne. Viešbutyje šimtai žmonių juda, vieni ateina, kiti išeina, bet tvarka gera, visur švaru. Kambariai patogūs, gerai prižiūrimi, visą laiką gerai apšviesti ir sunumeruoti. Kambarių sankryžoje 'yra specialus kambarėlis, kuriame galima automate nusipirkti ledų, lengvų gėrimų. Visas viešbutis vėdinamas. Kambarių numericaji tvarkinga, lengva surasti.Seimo salėn pradėjo rinktis atstovai dą. Ten tarybos Povilu Salėje buvo iždininkė Euphro-' --------------------sine Mikužiūtė, sekretorė Geno-’ _ Antanas ir Milda Vaivadai vaite Meiliūnienė, iždo globėja , dalyvavo SLA seime. Mikalina Christine Austin, vicepreziden- ' Baronienė atstovavo SLA kuopą.

I Keb'oms minutėms po dešim- , tos valandos seimas buvo pradė- ' tas Amerikos ir Lietuvos himnais. Prie m'krofono giedojo 'obstas Bronius Kazėnas. Jam oritarė visi salėje buvę atstovai ■r svečiai.Seimą oficialiai pradėjo Jurgis Stempužis, SLA 14 kuopos ve’klus narys ir radijo valandoms vedėjas. Jis pasveikino susisukusius Pildomosios tarybos narius ir palinkėjo sėkmingai svarstyti SLA 60-ojo seimo svarbiausius klausimus,'o vėliau pridėjo, kad vakare kitoje salėje bus suruoštas SLA banketas, kuriame geriausias Clevelando oktetas padainuos ■ kelias populiarias lietuviškas dainas, o komiteto nariai pavaišins gera vakariene.J. Stempužiui baigus kalbą. Clevelando miesto savivaldybės vardu SLA seimą pasveikino Lukrecija Stoica. Ji yra tautinių grupių atstovė Clevelande. Ji pasveikino suvažiavusius, patarė susipažinti su įvairiataučiu miestu ir palinkėjo seimui sėkmingai svarstyti savo reikalus.Jai baigus sveikinimą, komiteto pirmininkas pakvietė Povilą P. Dargį tarti žodi. Gavę jo kalbą, spausdinsime ištisai. 
Reporteris

IT’S AMAZING!

IVINSKIS LIUDIJA ISTORIJAI APIE VOLDEMARININKUS
(Tęsinys)

LIŪDNOS IŠVAKARĖS(Tęsinys)
I Jaunųjų tautininkų-spauda limtauėių. Galima laukti, kad 
į priminė, kaip į atgautą Vii- Vilniaus srityje bus nemažu aL 
niaus kraštą sutarėme siųsti1 sitikimų, kad lietuviai ves, 
rinktinio kultūringumo darbi
ninkus. Spaudoje ir instrukci. 
jose buvo pataria Vilniuje elg
tis kultūringai ir tuo iškovoti

■ palankumą, l ai visi geriausių • reikalauti,
; norų vedini vieningai laikėsi 
tu nurodvmu Tačiau krašluti- t v 4k
nis vienpusiškumas yra klaida, 
ką netrukus parodė gyvenimas 
Vilniuje. Toliau, skaitykime 
pažodžiui:

. Lietuvos pareigūnų ro_ Į vo viršininko leidimą”.
domą švelnumą, kalbos varto-j “XX Amžius” Nr. 283 ržšė, 
jimą, valdininkų kadrų suda- kad į Vilnių reikėtų siųsti tik 
rvma ir kt., lenkai netrukus iš-i religingus valdininkus. Bet ne.

paaiškino kaip tą religingumą 
reikia nustatyti. Ar bus remia
masi bažnyčios lankymu, ar 
gal tik užteks priklausymo ka
talikiškoms partijoms.

Praeities Aidas.

reikia apsisaugoti nors valdi
ninkijai. Iš kiekvieno valdinin
ko reikia ne tik laukti, bet ii 

kad jo šeima būtų
tikras lietuviškumu židinys, 
tvirtas tautos narys ir valsty
bė^ ramstis Dėl to būtu nau- 

į dingą, kad būtų įvedama tai— 
• syklė, jog valdininkas norėda- 
I mas vesti, turi pirma gauti sa.

dar prieš devintą valan- atsirado ir Pildomosios nariai su pirmininkuP. Dargiu priešakyje. — Gen. A. Haig, gavęs atostogų, karo vadovybėje užims atsakingą vietą.

KSAVERAS VENCIUS — 
sveikatos fhin.

BALYS VITKUS — žemės ūkio m in.
LEVAS PRAPUOLENIS —

LAF igaliotinis prie vyriausybės (Pabaiga)

1 u
• T

t

Rezistencijai prieš naują nacinę okupaciją LL vyriausybės veikimas turėjo tai’) pat didelės reikšmės. Ji suspėjo parinkti i ministerijas ir savivaldybių 'administracinį personalą žmones, nusiteikusius lietuviškai, aktyviai, kovingai. Jų žymi dauguma išliko ministerijas perėmus civilfervaltungui. Savais pataikūnais vokiečiai nepajėgė

įstaigų parūpindavo materialinės globos suimtųjų šeimoms. Eilė šitų tylių kovotojų savo ištikimybę rezistencijai ir Lietuvai baigė kącete.Paskiau susikūręs Vlikas ir kiti “veiksniai” memorandumuose užsieniui gausiai operuodavo sukilimo ir LL vyriausybės buvimo argumentu prieš sovietus. Bet LL vyriausybės bu- raštininkės protokolas ir valdymu pakeisti. Valdžios įstaigose vimas ir veikimas tų pačių! bos raportai. Priimti vienbalsiai, susodinti, šitie lietuviai patrio-• veiksnių būdavo>nutylimas pa-į. ■ Į klubą įsirašė dvi naujos na-

MOTERŲ KLUBO VEIKLALietuvių Brighton Parko Moterų klubas turėjo pusmetinį narių susirinkimą gegužės 3 d. Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. Pirmininkė Nellie Skinu- lis atidarė susirinkimą ir džiaugėsi, kad narės taip gausiai susirinko.

! siaiškino, kaipo grįžusios Lie- | tuvių vaįdžios silpnumo žen- Į ; klą. Tokia jau lenko psicholo- j gija .Bet visa eilė aktų parodė, j , kad švelnumą galima rodyti i suvargintai liaudžiai, bet apa-' . kusią ir sufanatizuotą lenkų poniją gali paveikti tik kietumas. šiandien lenkiškos jėgos atsirėmė į tris ramsčius — inc- ' kyklas, spaudą ir bažnytinę vyresnybę, tuo būdu susiglausda. mos į savotišką trikampį, į ku- j rį turinčios atsitrenkti ir dužti visos krašto atkutinirho ir at- lietuvinimo pastangos”. (‘‘Vairas’’, 1939 m. Nr. 48).Važiuojantiems dirbti į Vilnių buvo statomi ir kitokį rei- kalavimai. Lietuvos (žr 1939 m. Nr. 766) klausimu rašė taip:“Dabar atgavomesritį su nemažu skaičiumi sve-

Valdžia leis naudoti 
DC-10 lėktuvus

Buvo perskaityti nutarimų
Aidas” vedybųVilniaus

skirtuose vidaulai saugojo jaunimą nuo naci- reiškimuose, nimo ir nuo ėmimo į darbus ar reikalams. Tiesa, atkuriant už- kariuomenę; įspėdinėjo pogrin- sieniuose Lietuvos laisvinimo kaikurie teisininkai si-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

dines organizacijas nuo gresian-! organą,čio gaudymo į darbus; iš ūkinių >ūlė atgaivinti LL vyriausybės ______ . veikimą. Tada atkristų visokių ! ginčijamų Įgaliojimų, ginčijamos. subordinacijos klausimai. Bet jau buvo pasireiškęs kitas organas — Vlikas. Psichologiškai suprantama, kad nė vienas organizmas patsai nenori išnykti ar į kitą formą pereiti. Dar svarbiau, kad Vlike ■ pirmuoju smuiku jau grojo senosios atgijusios partijos, o jos'jautė, kad LL vyriausybė nebuvo nei partijos, nei jų padarasfpėl to kuriant toliau laisvinimo organizacijos rūmą reikšmingą LL vyriausybės plytelė buvo atidėta į šalį. ’ y
LL VYRIAUSYBĖS NARIAI 
KAZYS ŠKIRPA — nūn. pirm.

nominuotas ~
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS — 

švietimo min., ėjęs nūn. 
pirm, pareigas

ADOLFAS DAMUŠIS — pramonės 
min.

VYTAUTAS LANDSBERGIS — 
ŽEMKALNIS — komunalinio ūkio 
min.

MEČYS MACKEVIČIUS — 
teisingumo min.

jonas MATULIONIS — finansų min. 
ANTANAS NOVICKIS — susisiekimo 

min.
JUOZAS PAJAUJIS — darbo min. 
STASYS RAŠTIKIS — krašto apsau
gos min.
RAPOLAS SKIPITIS — užsienių reik, 

min. (nominuotas)
JONAS ŠLEPETYS — vidaus reikalų 

min.
PRANAS VAINAUSKAS — 

prekybos ir kontrolės min.

rėš — Harriet Ermel ir Bernice Zayner. Narės buvo priimtos vienbalsiai.Pasirodė, kad yra susirgusios šios klubo narės: Mary Miežis, ■Julia Ramanauskas, Estella Mc- :.Namie ir Betty Grigas. Joms bu- ivo palinkėta greitai susveikti, o narės, kurios gali, buvo prašytas aplankyti sergančias.% Klubas paskelbė keturių mėnesių (birželio, liepos, rugpiūčio ir rugsėjo) atostogas. Sekantis susirinkimas bus tik spalio 4 d. |-'|Po susirinkimo turėjome vaišės, kurių metu buvo įdomūs ir ■malonūs pokalbiai. Išsiskirsda-

mos narės vienos kitoms linkėjo linksmų ir sveikų atostogų.
Eugenija Strungys, koresp.

WASHINGTON, D.C. — Patikrinus spausminių motorų sostus, Federalinės aviacijos komisijos nariai nutarė nuo liepos 10 d. DC-10 lėktuvams leisti vežti keleivius. Nustatyta, kad šie didieji keleiviniai lėktuvai vežioja 10% vių krašto keleivių. Uždraudus šiais lėktuvais vežioti keleivius, labai smarkiai apkraunamos kitos transporto linijos.Europoj patikrinti DC-10 lėktuvai jau vežioja keleivius. Kelis teko taisyti, bet dauguma tinka keleiviams vežti. Amerikoje buvo patikrinti visi, bet tik kelis teko pataisyti. Visi kiti pripažinti tinkamais skristi.JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

l Ii ■ ■ - p—

ENERGY 
WISE,

Buy t ear no terffar er 
mm poworfui Bwi yen

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl..........- $10.00

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

Minkšti viršeliai ... 110.00

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

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai ... ____ $10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką). 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidoms.

| — MĄUJISNOa, CHICAGO B. >LU Tuesday, July 10, 1979
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Daugiau kraujo Irane
Mula Chomeini, paskelbęs Irano islamo respubliką, 

manė, kad jo aiškinamas “Koranas0 priimtas. Islamo 
aiškinimas yra priimtas ir jis gali sauvaliauti. Gyveni
mo tikrovė pasirodė visai kitokia. Ne tik Irano gyven
tojai,- bet ir atsakingi valstybės pareigūnai “islamo res
publikos” nepripažįsta. Kurdai ir turkmėnai viešai pa
skelbė,- kad jie mulos Chomeini “islamo respublikos” ne
pripažįsta, nes ji nebuvo gyventojų daugumos pripažin
ta. Kurdų ir turkmėnų “Korano” aiškinimas visai ki
taip aiškinamas. Be to, jie ir mulos Chomeini nepripa
žįsta “šventuoju žmogumi”. Jie pripažįsta valstybės įs
tatymus, tuo tarpu Chomeini nori pripažinti tiktai 
“Koraną”.

Gegužės pabaigoje buvo nušautas vienas “islamo 
idėjos” vyriausias agitatorius, bet iki šio meto tikrai 
nenustatyta, kas tą islamistą galėjo nušauti. Mula Cho- 
meini labai apgailestavo jo mirtį, prižadėjo už jį keršy
ti, bet iki šio meto kaltininkas nesurastas ir nenubaus
tas. Vakar buvo nušautas Taki Hay Tarchani, kuris bu-. 
vo dešinioji mulos Chomeini ranka visiems “islamo” re
spublikos reikalams tvarkyti. Mieste prasidėjo susi
šaudymas, nes kiekvienam buvo aišku, kad mula Cho
meini šį kartą tokio pasikėsinimo nedovanos.

Chomeini “revoliucinio komiteto” nariai tuojau 
bandė suimti kelis karininkus, bet .tai ne toks lengvas 
darbas. Irano kariuomenės kariai nepasiduoda įsiverš 

žusiems “revoliucinio komiteto” nariams. Jie neduoda 
jiems savo ginklų ir priešinasi įsibrovėliams.

Sekmadienio rytą pralieta nemaža kraujo Tehera
ne, nes kariai nušovė ke lispartižanus, norėjusius suimti 
karininkus. Apie vidudienį paskelbta, kad vienas aukš
tas karys informavo apie perversmą prieš premjerą 
Bazarganą. Perversmas buvo plačiai organizuotas.- Mi
nėtas ankstas karininks pasakė premjerui visą ei
lę karininkų vardų, kurie pasižadėję' perversme daly
vauti. Dabar valdžia nori surasti įtariamus karininkus1 
ir juos apklausinėti. Ar tie karininkai dalyvavo per
versme, ar jiems bus Įsakyta be pasipriešinimo pasidub- 
ti, pirmadienį klausimas turės paaikėti. Tuo tarpu ka
rininkai neatiduoda ginklų “revoliucinio komiteto” na-

riams ir nesileidžia būti tardomi. Jie tvirtina, kad jie 
jokio perversmo neruošė. Provincijoje ramu, bet šešti
nėje žuvo keli rev. kom. partizanai, norėjusieji suimti 
karius.

Nuotaikas visame Irane gerokai pagadin Adadano 
uoste kilęs didelis žibalo vamzdžio sprogimas. /VAmz- 
dyjeje atsirado didelis plyšys, pro kurį pradėjo veržtis J 
gazolinas, iš valyklos plaukia į uosto cisterną.- Pro ply
šį prasiveržęs gazolinas gerokai aptaškė kelis šimtus 
namų ir pradėjo gaisrą, uždegęs uosto srityje gyve
nančius darbininkus. Kitam vamzdžiui prasiveržus, 

kilo didelis naujas gaisras, į dūmus pavertęs apie 300 
nedidelių vietos gyventojų namelių.

Praeitų metų pradžioje Abadano uoste sudegė ki
no teatras, kuriame žuvo virš 425 žmonės. Kine buvo 
rodomas amerikiečių filmas. Į kiną buvo paleisti keli 
indai žibalo, uždarinėtos durys ir sukeltas baisus gais
ras. Niekas išbėgti negalėjo, nes dūmai užtroškino į te
atrą atėjusius žmones.

Policija pradėjo aiškinti t o gaisro priežastis. 
Jai pavyko nustatyti, jog tai būta Irano fanatikų grū- 
pės, nusiteikusios prieš Amerikos kino teatrus, griau- 
nusiems mahometonų tikėjimą. Jie buvo atidžiai ištar
dyti ir atiduoti teismui.

Iki kio meto dar neišaiškinta, kas galėjo nužudyti 
abu vadus, imančius instrukcijas tiktai iš paties aukš
čiausio mulos Chomeinio. Visiems žinoma,- kad pastara
sis būtinai norėjo išaiškinti jo padegėjų žudkūs', bet jie" 
niekur nesistūmė pirmyn. Jo agentai įvairibinis prie-] 
monėmis tardė šimtus žmonių, bet nieko neišaiškino.’ 
Nušovus Tarchani, paleistas gandas, jog tai- esąs karių 
darbas, bet jokių įrodymų nėra.

Mula Chomeini neteko kontrybės ir pradėjo tar
dyti Įtariamus karius, bet ir šiuo atveju mažai pasis
tumta pirmyn. Atrodo, kad Irano’ kariai Šį kartą taip 
lengvai nepaleis vadelių.

Bazargani labai susirūpinęs Irano ateitimi. Jam 
aišku, kad turės Įvykti vienas konfliktas tarp mulos 
Chomeini jėgų ir kariuomenės. Mulai pavyko nužudyti 
-didoką skaičių karo vadų. r--

Kariuomenės vadovybė yra įsitikinusi, kad mula 
Chomeini nuėjo žymiai toliau, negu krašto gyventojai 
norėjo. Gyventojams atrodo, mulai nereikėjo atimti 
moterų teisių, kurias joms buvo d-avęs Irano šachas, 
vyrams labai nepatinka paskutinis mulos įsakymas,- 
draudžiąs moterims maudytis tame pačiame paplūdi
myje,- kuriame maudos vyrai.-

I

vergtų fantų Komiteto pirmi-1 V. Baiįdžfufe pėrškaitė paruoš-1 fronto bičiulių vadų nedalyva- 
ninkas, jis lenkas,- fad if Lenki- tą režolinciją prieš Sovietų S-gos vimas bendrame okupacijų nu
jos vėliavą įnešė į šcebą. Ame- okupacinius veiksmus (Pabaltijo riejime gali fcdfi įvairiai ąiškiha- 
rikos himną . giedojo Antanas valstybėse. Rezoliucija priimta,'mas, bet tikra, kad lietuvių vie- 
Polikaitis, bet sagėje b'ufo daug bris pasiųsta JAV prezidentui, riybės, solidarumo jie tik savo 
■piiblik'dš; mokančios Amerikos sėriatdriams ir kitiems valdžios kalbomis, d rie ėlg&iū siekia.

solisto giedojo.
Kurt dr. Vincas Baffuška at-Į tas A tolins paskambino viė-P 

kalbėjo šių hūdrių įvykių prisi
minimui paruoštą maldą. Kun. 
Barfuška iki šio pavasario pfd- 
fėšoriafo Nlariliaftari, N. Y7., ko
legijoje. Išėjo perisijori ir apsi- 

i gyveno Los Angeles pastoraci
jos darbui šv. Kazimiero para
pijoje.

Trumpai kalbėjo Estijos, La
tvijos ir Lietuvos konsulai, 
smerkdami Šori etų S-gos žiau
rumus. Pavergtų Tautų Komi
teto pirmininkas priminė, kaip

•'•W£M

i-:

S': Si

himną, tad if publika kartu su vyrams.
>. Išnešus vėliavas latvis piaiiis- \

tų (Kena, kvietė' dalyvauti.
Kongresmanas R. K.- Dornan 

pagrindinis kalbėtojas
Jau praėjo keletas metų, kai 

panašūs minėj iriiai ar kokios 
žymesnės iškilmės praeidavo’ be 
švetimtaučio svečio kalbėtojo. 
Šįmet okupaciją ir trėmimus 
fninint pagrihdhūu kalbėtojų 
pakviestas JAV kongresmąhas' 
Robert K- Doriian. Trumpa pra- 
kalbėlė Albinas' į^afkėiueHiš šu- 

., . . . ipažšndiho publiką Šu Ložgfėš-
Fėt pats blogiausias dalykais — bžtefes visame krūs-įmanu Dornan, bet tuoj prabi- 

tė. Nėra duonos, nėra vištienos ir nėra "riebalų. Už di- :lęs* kongresmanas ir pats ^sa-- 
džiausius pinigus maisto negalima pirkti, nes jo nėra? , ,T v ,v,.

.Badas gali paversta mulą Chomeini baigti sovietam pasiūlyla .TCį,Uucija
būdu sekti eksp'enrnentūš Irane: ,> rcr j 47 Pabaitijo vaišių

- ' =■ klausimu. Praeitą savaitę jis
f n e A m n v t i? C r * t r č .fongresin^ wasij^s

šdvo pareiskmiūs arba liudijęs 
reikalą tą rezoluiciją priimti. 
Ėcagino rašyti laiškus savo pa
žįstamiems, raginant, kad kreip
tasi į sav6' Šdrigresmaiftafe, pra
sint balsuoti už tą reVofiūciją.

žvelgė kdfigfesmanŠš Dornan 
ir į Amerikos fiaolaSčkš fcdfeiu- 

' Dėdamas kriti-* 
naikinimą trėmimais į Sibirą if 1 d., šv. Kaziffiie'fo' pŽfap'ijoS’sži^'kos administracijai. Palietė vadi- 
kalinimu. Pagal nusistovėjusią įėję. Šcenon įnešta j A-V,- Simą ją SAT sutartie šn Sovięf
tvarką tuos liūdnų įvykių priŠK Lotvijos if Liftft'dš fas tų S-ga. Toji ėdanti
minimus rengia kasmet vis kita atsekė ir Lenkijos1 vėliava. Mat, Amerikos saugumui žalinga, 
tauta iš eilės, šįmet lietuviai šipy akadetnij^ l^vW Alto skyriaus valdybos narys

Ta
pir
van

Jaunimo dainų ir šokių 
sukakttfvmė šventė

Birželio Ž4 d. Hollywood Pal-rią latvių korripozitbriaus kūn
inį. Lietuvių trio — E. Jarašū- ladium salėje Los Angelės jau
nas, A, Polikaitiš, B. Seliukas —irimo dainų ir šokiu ansamblis, 
padainavo keturias dainas. Jau- Spinduliu pasivadinęs, atšven- 
niirio arisf inb'lid Spindulio šoke- '' 1
jų keturios poros pašoko Vėda- 
rą, Kubilą1 ir Gyvatarą.

Sugiedojus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos, himnus tas- liūdnų 
įvykių minėjimas baigtas.

žvilgsnis į publiką
X .

Šv. Kazimiero parapijos salė- 
šįriiet bus riiimma pavergtų ^Pa 4(X) sū rirau-ni asmenų, 
tn diehar krip.fe dalvvaiiti / Salė piliia.- NeviSiefns buvo vie

tos atšisėsti. Diena gana karšto
ka,- tad toks publikos skaičius 
rodo-, jog* yra išeiViū, kuriems 
tikrai rūpi pagerbti Sibire nu
kankintus-, kurieriis tikrai rūpi 
protestuoti prieš sovietinį tero-

o apie savo darbus kon-

ešanti jo pasiūlyta "rezoliucija

Okupacijos ir trėmimu 
prisiminimas

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
ėstai, latviai if lietuviai bendra
me susirinkime paminėjo 1949 
m. ] _ _ _ .
ją ir 1941 m. pradėtą šių tautų ja ir trėmimai paminėti liepti/Ąfetams, nešigai

fengė,' Amerikos Lretuvių 
rybos Los Angeles Skyriaus 
m-ihinkas Feliksas Masaitis 
dOvavo. \

tŠfržėlfš k'ūpifra'S fVleffTų 
Pabaltijo valstybių okupacr š*vėYičfų, konJčerfų', fšrd okupšet-

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

ŽIAURUMAI
/ — Pirmoji evangeliškoji krikšeinybė iš es

mės buvo žydiška. Katalikų Bažnyčios politikoje 
žymūs Romos teisės bruožai, bett Senasis Testa
mentas yra persunkęs katalikų tikėjimo tiesas ir 

. jose viešpatauja pranašo Elijaus dvasia. Žydiš
kieji elementai buvo ir krikščioniškoje inkvizici
joje. Ispanijos perkrikštytas žydas Torkvemada, 
kaip ir eilė kitų, įskiepijo savo žydišką fanatiz
mą ispaniškajai katalikybei.> *

1 Lietuvos okupacijos metu komunistai rodė 
žiaurią nepakantą kitaip manantiems. Tūli lie
tuviai skeptikai prisiminė Torkvemandą.Jų išve
džiojimai darydavo šoką, bet logiškai daly^As 
ginčytinas. Štai tas jų palyginimas.

—Lenino motina Blankaitė buvo Odesos žy
do perkrikštyto Blanko duktė. Tas Blankas bu
vo Odesoje felčeris, bet jam persikrikštijus orto
doksu, Rusijos caras Mikalojus I paskyrė jį Pet
rapilio policijos medicinos daktaru. Jei lietuvai- 
tės Zofijos Vytautaitės vaikaitis Maskvos kunig. 
Jonas III paveldėjo gedimirtaieių Valstybinius 
gabumus, tai žydės Blankaitės sūnus Vladimiras

Uljanovasš paveldėjęs žydišką fariatizmą ir rie^ 
pakantą kitaip manantiems.

TREMTYJE 1944 — 1949
PASITRAUKIMAS IŠ LIETUVOS

Lietuviai išgyveno Sovietų okupacijoje 19$ 
— 1941 m. ir patys patyrė bei matė liettiVių krės
tus, masinius trėmimus užkaltuose vagonuose’ 
suaugusių, vaikų ir senelių 1941 m.- birželio mėn. 
14 d., bestiališkas žudynes. Per antrąjį pasaulinį 
karą rusų partizanų provokaciniai siautėjimai 
iššaukdavo vokiečių atkirčius: šarkiškėse, Pir
čiupyje. Pagaliau per Maskvos radiofoną kiek
vieną dieną girdėdavos sodrūs komunistiniai plū
dimai bei grasinimai lietuviškai (diktorium, re
gis buvo Drobnys).

Į VAKARUS
Iš Birštono išvykome Į Rytprūsių pasiefiį 

1944 m. liepos mėn. 14 d. Kybeikių mokyklds 
kluone prie Kybartų miesto dviem mašinbtti 
(sunkvežimiu ir Birštono ugniagesių mašinas). 
IŠ tėvynės mes 10 birštoniečių lietuvių patraukė
me į vakarus 1944 m. rugp. mėn. 5 d. ir pateko
me Erfurto “Arbeitsamt” 'įstaigon 1944 m. rugp. 
mėn. 7 d. Užsieniečių pasus gavome kiekvienas 
dviem metam ir darbams buvome pasiųsti į Stflal 
kalderi miestą Tueringijoje. Prie mūsų priskyrė 
repatrijantę L. su invalidu broliu (jie paliko

tė savo veiklos 30 mėtų sukak
tu veš. Nuo 1$49' m. iki šiol an- 
šambliūi vadovaują mokytoja 
Ona Razutiėhė.

Daugiau kaip du šimtai šokė
jų ir džmfhinkų Įžvygiavo į tą 
puošnią Hollywood salę. Be vie- 
timų buvo a'fvykęs nemažas bū
rys tautinių šokių mylėtojų ir 
šokėju iš Hamilton; iš Kanados-.

Dainų ir šokių programa buvo 
netrumpa, bet tvarkingai praė
jo. Publikos susirinko apsčiai, 
išlaidos gana didelės, vien tik 
rsąlės nuoma trys tūkstančiai su 
viršum. Publika buvo ne tik to
ji, kurie įėjimo' bilietą pirko, 
bet ir šiaip nemažas sumas pa
aukojusieji.

Geriausi linkėjimai Onai Ra- 
tzatĮenei if jos padėjėjoms bei 
padėjėjams vis ir toliau taip 
nūdširiĖfai su jaunimų dirbti.

... 2 , J. Klaūseikis _ ’“V

— Praeitą sekmadienį Vieno
je buvo pasitarimas Artimųjų 
Rytų taikai įvesti. Prie didžiojo 
stalo sėdėjo Austrijos kancleris 
Bruno Kreisky, dešinėje jo pu
sėje Sėdėjo tėroristų organiza

torius Jasif Afafat, d kairėje 
sėdėjo Willy Brandt, buvęs Vo
kietijos kancleris. Nieko jie ne^ 
sutarė.

Sutapo* taip/ jog ėstų koloni
ja tą pačią dieną turėjo' savas 
tautines iškilmes; tad j bendrą
jį ^li’p'Scijų ir trėmimų prisi- 
mMiiftų jų mažiausiai atvyko. 
LStvių btivb iiėffiažai, bet dau
giausiai lietuvių prisirinko. Es- 
.tai- ir latviai turi bendrines or
ganizacijas, jų atstovai, jų pir
mininkai dalyvavo, bet lietuviš
koji bendruomenė susirinko be 
’Lietuvių bendruomenės, vadovų, 
be L.B. apylinkių ir apygardų 
pirmininkų, be tų fronto vyrų, 
:kurie vis ieško naujų kelių Lie
tuvai laisvinti.

Skautiškąjį jaunimą savait
galiui jų vadai išsikvietė j kal- 
nus, sakomi stovyklavietę po 
žiemos sezori# aptvarkyti. Tiesa, 
staūfgi stovyklavietė yra pa- 
šlėtaty<finę kryžių Lietuvai laL 
švės saukusiam Kalantai pa
gerbti, gal jie ten ir turėjo ati- 

i tinkamas- apeigas, pavergtus if 
žukaSlififuš Lietuvoj žnionėš;_ =««-
prisimindami. TaČidu žymiųjų1 kymo pasiūlymui abiejų Korėjų

Vokiečių parlamentas lei
do persekioti naėiuš iki jų mir
ties; Niekaš vokiečiu tautai ii 
valstybei nepadarė tiek žalos; 
kiek padarė Hitleris.

— ’ Prez. Čafteri s iš Šiaurėš 
L Kdfėjčs negaV®. teigiamo atsa*

Liet. Bendruomenės veikėjų ir taikai įgyvendinti,

Smalkai d<5b miėstej’.faškyrimo mieste Smalka- 
de?i Kūgp. mėn. 13 d. Vykome kėleiviniu

teftaį o gal vertėjos priežiūroje? Vie
nas fą'bfifcaš priėmė 7 zirštoniečius, o niės trys 
buvome paskuti į Karlo Brauno metalo apdirbi- 
rito įmonę.- ^Sdbine įmonėje daug rusų su ženkle- 
iistiš to'št” (tytoi), gyvenusių barakuose už mie
sto', prfe įmoiiės, o kitų tautybių fabriko darbi
ninkų: prancūzų, belgų, lenkų, latvių žmonės 
gyveno “Kaišer Hoff” svetainės patalpose mie

sto centre . Mės trys lietuviai apsigyvenome su 
6 prancūzais dideliame kambaryje. Mes trys 
vertėjos paslaugomis nesinaudojome, nes patys 
šūsikatbėdavomė. Friė kltalikiį bažnyčios šven 
tadieniais susitikdavome su sav'd dficidia vertė
ja ir ten kalbėdavomės lietuviškai. Porą kartų 
teko aplarikyti josios bf^į jų bute.

Dirbat fatū-ike prie' rtietėld tekinimo Staklių 
pakaitomis Vielri^ savaitę diendrtiiš, o kitą — nak
timis. Praslinko su nežymiais iiuOtykiais' ruduo 
ir žiema, o pavasarį 1945 m. balandžio fnėn. 1 d. 
amerikiečiai užėmė miestą. Suvežti darbams len
kai, rūsai ir ukrainiečiai pradėjo organizuoti vo
kiškųjų sandėli^ plėšimus. Amerikiečiai to ne
draudė. Dagaliku svetimšaliai darbinnikai stei
gė tautybių kdfhitetus, maistui gkuti. Mes lie-* 
ttivižii Užsiregistravome ir maistą gaudavome 
per prancūzų rinktąjį komitetą, feet pas 
Thūs prisistatė p. Karka, gyvenęs privačiai, Jis

JriiklAi kalbėjo vokMai Jo riofamš būti lietuvių 
komiteto p-ku nesipriešinome.

Rusai darbininkai suorganizavo komitetą if 
kompartiją. Jie gavo iš savo karininkų ryši-s 
ninl^ raudiną šilkinę amerikoniško išdirbimo 
su kūju ir plaktuku vėliavą. Jų vėliavos viršuti
niame kampe prie koto žibėjo auksinės raidės 
USSR (Union of Soviet Socialist Republic).

Rusų komitetas if kompartija reikalavo, 
kad visos SSSR tautybės ir Maltiečiai atvyktų 
pas juos rdgisMūortis.- P. Karka pasiryžo vykti, 
bet aš, lietuvių komiteto narys, Vykti atsisakiad 
ir jam nepdifiati.- Po Šstvo atsilahkytnd p. Karka 
sakėsi, kad būVd smiilkmehiškdi klausinėjaiba§ 
rusų kofhiteto - kompaftijdš ir tardafflaš stl gra
sinimais bei įtaigojimais.1 Tžis totOTižaVimdš' jį 
nustebinę^ - -

Rusų kompartija Sėbravusi Su Amerikos ka-* 
riais ir tad škatitio ftfstfe siautėįimaftis if škatihd 
vokiečių fabrikų kJniifiistracijds drčlhš, asme
niškus sąskaitų sutintus ir kitką; KSi kurie iŠ 
mūsų pradėjo herftnauti ,nes jie iš rusų patyrė, 
kad ruošiamos provokacinės peštynės. Tuomet 
pradėjome ruoštis trauktis į vakarus. Mūsų tri
jų grupė įsigijo vokišką rankinį vežimėlį.

(Bus daugiati)

virt RrzvnrpfAf 
GARSINRTTES NAU.TIEN05E '
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1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPtęiALYBK AKIŲ LIGOS 

3*)7 West I03rd Strwt 
Valanda* pagal sj>%itarimu

I

I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WstMtester Community klinikos 
Medicme* direktorius

a93* Se Minted Rd, WestcbeMwr, iU
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T*U 542-2727 arba 562-272S

RusiškaiPrūsiškai

Dewus

Mažeika 8* Evans

Bet iš čia gali1 na padaryti iš-

i

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

Ofiso tolof.: 776-2380
Rozidondje* tolof.: 448-5545

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

"As padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu Tave ir tu busi 
palaiminimai. — 1 Mozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reiki* įeiti į Dievo karalyste”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yrą 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama. Lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams. * .

tV. RAKTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue^ Staten Island, N.Y. 10303

tivwe Z
yviejas
Igalwas
[liktis (?Vert)

Gott 
Engei 
Staxit 
Dorf 

[Wasser

Kotu 
Kaune

Anastazija Tamošaitienė Ouįa1!?„ . Į

I Jei aviškai (Vokiškai

AKUIERUa IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

So. Pwkiki Rd. (Crawford 
MMlical Building) Tai. LU 54446 

. i’Yiinui ligouius pagal susitariiaft. 
Jei neaUUMspia, afcajaomu 374-ixxM

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 St. T»L 737-5149

Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

H 
I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Sandra praktika, spac. MOTERŲ lipce, į 
Ofiaaa 2652 WEST 59th S1R5ET

Tai. PR 8-1223
OFISO VAI*: ptrnu astrad, trečiaa. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 v&L vak: Sfeitadie- :

P. KUŠNER10 SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

man Ž-4 vaL popiet ir kita laitu j
(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI .

maistą 
eahno 
wunda 
pewo 
ruggis 
crage 
pauti 
dueti 
tawe 
widia 
gaBbo 
luti 
grekoy 
sujiana 
muite, muttere

* schostro 
Į labbis 
i linno 
gnapfen 
woykello 
lapinna 
comatir 

į mergas 
eurpe 
deyn

Dievas 
[angelas 
‘miestas 
liieinas 
Nv indu 
piewas (?Vert.) 
įrt.ggai 
Sn agas

palotina 
seszu 
loois 
Lnnai 
lonnapes 
‘vaikelis 
lepūnas 
kuinas 

. .inerga 
kurpe

Tochter 
Vater 
W»nd 
Haupt 
Licht 
Siinde 
Frau 
Matter 
Schwester 
Gut 
Flachs 
Hanf 
:janger Knecht 
|Gebot 
Gevatter 
Magd 
Schuh 
Tag

Bog 
Bngel 
gorod 
derevnia 
voda 
pivo 
rož 
kružka 
jaico 
doė 
Otiec 
vieter 
golova 
sviet 

ech 
supruga

sestra 
dobro 
lion 
konoplia 
batrak 
zapovied 
kum 
služanka 
bašmak 
dienj

XX amž. pradžioje G. Narbu- kalbos gramatiką kaitomi.
tas ir vėliau S. Boricevskij
(1847, ps’. 306 -307), daryda- vadą, jog tie, kurte tuomet ana 
mas “Tėve mūsų” dviejų prūsų senprūsių kalba kalbėjo, su lie- 

Į tekstų variantų palyginimą su tuviais buvo vieno kamieno ir 
1.lietuvių ir latvių tekstais, priėjo taipgi su jais (lietuviais) lygiai 
|tos pačios išvados, kaip ir Lep- ta pačia kalba kalbėjo, kol ta 
1 neris: prūsų ir lietuvių (o taip sena gryna lietuvių kalba per 
pat ir latvių) kalbos yra stebė- Įsibrovusią vokiečių tautą, jgr 

. tinai artimos. jo pastebimą pasikeitimą
Į Dauguma vokiečių moksliniu-i (Red- P-)-
ką XIX ir XX amž. pradžios* Tokiu būdu išvardytieji moks- 
skaitė prūsų ir 1-etuvių kalbas lininkai jokiu būdu negalėjo pa- 
viena kitai labai artimas. Pavyz- tvirtinti vokiečių nacionalistų 
džiui, galima nurodyti Į Pierso- ‘ teorijos.

vokiečiu nacionalistu

Matydami savo kalbinių pozi- 
inoks- 

reakcionieriąi P. K a r g e 
(1925) ir Gertrūda Mortensenie-

1 Atrodo, patikimiausiai prū- nė (1927 iškėlė naują “teoriją” 
ę bus aptaręs apie Mažosios Lietuvos teritori-

Be to Lepneris duoda sugre- teip in ant* žemes. Duna 
tekstus — dieniszka, duck mums is sz'edie-,

prūsų, kuršių (latvių?) ir lietu- na, atleysk mums musu kaltes,.kalbos genezę bus optaięs apie Mažosios Lietuvos teritori- 
vių kalbomis, —- įrodyti jų tar- kajk mes atleid’zium suvviemustvikiečių istorikas prof. L. Bacz-tjos apgyvendinimą, kur siekia- 
pusavj artumą jis palygina tuos kallcnius. Ne d«ck mus west y'ko (Handbueh der Geschichte, ma Įrodyti, kad lietuviai nėra

Uita West 63rd SU Chicapc. If L 60629 tekstus su
. - PR«tp«ct 4-5084 Į kalbon vertimu (T. Lepner,1 mus nuy pisto. Amen.“

“ ' " ’11744, psl. 100—102). I
, . E I ii I Ti A i <‘T®ve ^dsų.’’ prūsiškai;, aie.

* *4 V liti. U 2*. i . I. redakcija: Thawe nuson kas j kuriuos lotynų kalbos žodžius
' - V ■ thu asse-andangon swintis wirst Į nes ir prūsų, ir lietuvių, ir kur

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮTAIGA

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

musu
. UMHlQPEDAs-i’BOTE^ISTAS i tintus “Tėve mūsų99

K

Šveicarai pakėlė kainas

Tel: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITLS*

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeftt 3-35 YJ

each

liet«viskai:

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

I I

DR. C. K. BOBELIS
T**'

Prostatos; inkstų ir šlapumo

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

tins, kay mas atwerpimai nuson 
auschantnikamansr Bhangme- 
dais mans enperbandam. Selait 
is rankeis mans assa waigan. 
Amen. bet vienok tie žodžiai gerokai iš- tikslioms mašinoms. Arabai pri- 

kraipyti, jie ne pagal lieutvių valo mokėti doleriais.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Combine ingredients in sauce* 
pan. Stir over medium heat 
until mixture boils. Cool 
si i*?. th'.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel, (813) 321-4200

z &

\ 1

Chicagos
Lietuviu

Laidotuviu
Direktorių
Asociacijos

Combine su^aX aud marga
rine; add egg Volks one at a 
time, beatinc well after each 
addition. Add combined dry 
ingredients alternately with

Combine brown sugar, mar
garine and* milk in saucepan. 
Simmer, stirring constantly, 5 
minutes. Cool slightly. Blend 
in confectioners’ sugar and

gui, te esse szvenc’iamas war- 
das tawo te ared, Inusumplav- 
va Karalistcre nusj dudie tavoo 
(szwienta) walk, kaip clangui-

5TERKRAUSTYMA1

MOVING 
Laidimai — Pilna apdraudė 

JEMA KAINA

GEORGE F. RUDMINAS
< F -

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

Aparatai - Protezai. MM. ban- 
ucual >p«ciaii pasams lotoms, 
•.--xccn supports; ir L t

Two Clues For The Dessert Case

tais emmens Pergels, twais la-1 šių kalbose trūko atitinkamų vd) kalbomis”.
einas. Twaisquaits audąsscif in Įžodžių. Todėl sunku manyt?, kad t Kitas vokiečiu istorikas prof.: ...
nassemmeny key audangon Nu-pie tekstai pilnai atvaizduoja ? <in F. Book dar aiškiau tai pat-- ties gyventojų buvo perkelta į 
san dehninan geittin dais nu-J kalbų charakterj, bet nežiūrint p urtina (sk.: Naturgeschichte Sembos 1

Į Trautmaną (R. Trautmann, ei jų netvirtus Įrodymus, 
1910, psl. Į Tetznerį (F. lo’ 
Tetzner, 1902; psl. 28). 1

____  ___ _ Naturgeschich te Sembos i Žemelės, vok. Seme- 
mons schindainan, Bha attmer-! Į tai, net tokie netobuli vertiniai!vtm dem koenigL Ost-und M ėst- land, Vert.) pusiasalį ir ten din- 
peis nounians nuson auschau- rudo jų ypatingą kalbų artumą. I preussen. Dasau, 1872. 123 psl.)P go tarp vokiečių, o kiti gyvento- 

‘ “Prieš 250 metų išspausdintuose ‘ jai laike karų buvę, išžudyti,
(Bus daugiau)

-NAUJIENOS. cHtAGO 8,-IU. Tuesday, July 10, 1913

V«dė|* AId*na Davkua

SOPHIE BARČUS
IUDUO UlMOt VALAHOM

7T5» So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

jo laikais lietuvių (pykta) pagundima, Bet gelbėk Erdbeschreibung und Staat Pre- istoriniai Įpėdiniai pirminių gy- 
’ - - - russens”. Koenįgsherg I T- 64!ventojų teritorijoje Į vakarus
Į Iš visų keturių, tekstų mato-'psl), jis rašo? "Senųjų prūsų nuo Nemuno. G. Mortensenienė 
I... - vertėjai įdėjo ten kai kalba, kuri yra lietuvių kalbos tvirtino, kad Rytų įPrūsijos sen- 

* - -duktė, susiformavo per susimai- būvių gyventojų etninė sudėtis 
1 Šviną su vokiečių ir vendų (sla-! pagrindinai pasikeitė po Teuto- 

Inų Ordino užkariavimų, nes žy
mi dalis vietinių prūsų tos srb

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. MIUUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė, 
s-s.* St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-1004

Liefwiy Laiba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0C 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniai* 

nuo 8:30 iki 9:30

II redakcija: Thawe uuoson 
kas thou aesse aendengon. Swyn- 
tits wirse txvais emmens. Parey- 
sey nuomaus twayia rycky. 
Tvvays quaits audaseysin na 
semmiey kay endengan, nuoson 
deyninan geytiey days noumahs 
Schindeinan. Bhae etwerpeis 
noumans nuson anschautin kayi 
mes werpymey nuoson anschau- 
mans enperbandasnan. Slaitt ir 
tin ekamans. Bhae ni vvedeys 
rankeis m a n s aessevvargan. 
Emmen.

III redakcija: (pagal Grunau 
— kuršiškai (ar latviškai?):

Nossen Thevves, cur tu es del
bęs, Schvviz gesger thovvesl 
wardes, pway mynys thowe I 
niystlalstilie, toppes pratres gir- 
cad del l>eszisne lade tynines 
sennes vvossinny, dedi monin- 
tes an nosse igdenas magse, un
de geitkas pamas nunias musse 
nojeyun cademas pamedam nus- 
son pyrtainckans. No vvede mi
mus panani |>adomam, swall>a 
di numes nevvusclayne. Jesus 
Amen!

“Tėve mūsų
“Tev’ve musu Kuris esse clan-

Šis artumas dar labiau molo- į 
mas palyginus dažniau varto-;bendram liaudies, vartojimui[ 
jamus žodžius pagal Simono katekizmuose nėra eilutės, ku-j 
Gr:mau žodyną. Pridedame čia nose nesirastu lietuvių kalbos, 
sąrašą žodžių lygiagrečiai su vo
kiečių ir rusų vertimais-

Suspense builds as dessert 
time approaches. Will the meal 
end with the obvious or take 
a new twist? Add an element 
of surprise with Caramel Nut 
Brownies and Graham Cracker 
Cake with Lemon Syrup. Mak
ing these treats is no mystery 
when you use Squeeze Parkay 
margarine. Because it's a liquid 
margarine, it eliminates melt
ing and mixing problems. It 
solves measuring puzzles, too. 
No one will detect how simple 
these desserts are to make, 
but theyTl all want to know 
•* whodunnit.’1

Caramel Nut Brownies 
1-1/2 cups packed brown 

sugar
1-1/4 cups flour

2 teaspoons baking 
powder

3/4 teaspoon salt
1 cup shopped peanuts

or nuts
1/2 cup Squeeze Parkay 

margarine
2 eggs
2 teaspoons vanilla

M

milk, mixing well after 
addition. Fold in stiffly beaten 
egg whites. Pour into greased 
and floured 9-inch square pan. 
Bake at 350°, 40 to 45 min
utes or until wooden_ pick
inserted in center comes, out 
clean. S^rve with:

Izmon Syrup
3/4 cup sugar
1/3 cup Squeeze Parkav 

margarine
1 /4 cup water

1 egg
3 tablespoons lemon 

juice
T teaspoon lemon rind

LkAZt BRAZDŽIONYTt

Proffrsmot r*d4|s

Kasdien nuo pirmadienio iki 
'penktadienio 9 vaL vale

Visos laidos i$ W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iž WT1S stoties 1110—AM bangs.

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Wef. 778-5374

Arthfibs Sufferers’
, Now. Get relief •

* for painful ioftartnatioa •* 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pam, ArThrrfts 
Formula has more meckcine than 
ordinary headache tablets Pkis two 
antacids fcx douWe stomach protec
tion. Try Arthritis, Pam Formula, the 
arthritis speciahst horn the mekeeso* 
Anacin

2/3 cup packed brown
* sugar

1/3 cup Squeeze Parkay 
margarine *

1/4 cup milk
1-3/4 cups sifted con- .------

fectwners’ sugar 
1/2 teaspoon vanilla

Combine brown sugar, flout, 
baking powder, salt and pea
nuts. Add margarine, eggs 
and vanilla; mix weH. Spread 
evenly m greased and floured 
15-1/2 x 10-1/2-in^h jelly 
roU pan. Bake at 350°, 25 
min utev .

beat until smooth. Add vanil
la; beat well. Spread on warm 
brownies. Cut into bars.

Graham Cracker Cake
------ leup Nu^ar_

1/2 cup Squeeze Parkay 
magazine

i2 eggs, separated
1-1/2 cups g aham cracker 

Crumbs
1 cup floUBl
2 teaspoons baking

powder
1/2 teaspoon salt

1 cup mdk
. Lemon Syrup

i

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

Telef. 475-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AYE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ‘ ' * Virginia 7-6672
J1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410



GRĮŽTA ŽEMĖN DAUSU LABORATORIJA
NEBESIDUODA.’ŽMOGAUS KOMANDUOJAMA

Erdvė aplmkui mūsų Žemės 
kamuolį toli gražu nėra tokia 
tuščia ir dyka kaip mūsų akims 
atrodo. Nekalbant apie meteo
rus. meteoritus ir visokias kitas r 
planetų ir kornetu bei perdegu
sių žvaigždžių šukes ir skeveld
ras, V’satos begabnėse erdvėse 
jau tūkstančiai žemės gyvūnų 
(homo sap:ens) evoliucijosTĄa- 
vyzdžių — astronautikos ir kos
monautikos eksperimentų prie
monių akcijoje ir jau po akcijos 
pasenusių, sugedusių bei susi- 
kūlusių, kaip sprendžiama, per
pildo arčiau Žemės dausas ir. su
sidūrę su atmosfera, vieni ki
birkštimis išsitaško, kiti nespėję 
atmosferoje sudegti grįžta j sa
vo planetą apdegusiais laužais. 
Dėl to patys mokslininkai ste
bisi, kad iki šiol niekas iš žmo
nių nebuvo krituliu užmuštas Ir C
ir tik vienas sužeistas.

Šiandien, ar ryt-poryt, laukia- 
mas-nelaukiamas milžiniško, ke
liolikos aukštų pastato — Erd
vių laboratorijos (Skylab) grį
žimas tebėra didžiausiame klau
simo ženkle, kuris netrukus pa
aiškės, bet vienaip ar kitaip bus 
naudingas mokslui.

Dabar Skylab, keletą metų 
tiksliausiai savo pareigas atlik
dama, apie 300 mylių aukštumo 
orbitoje skraidžiusi ir pavargu
si, grįžta namo be vadovo ar pa
lydovo “nosies tiesumu” žemės 
magneto traukiama... Savo or
bitoje ji skraidė po 18„000 my
lių per valandą, bet žinovai ap
skaičiuoja, kad degdama per
skridusi atmosferos karštį, nusi
leidimo vietoje kritimo greitis 
bebus apie 260 mylių per vai. 
Bet visų susidomėjimą ir net 
susirūpinimą kelia tas 4,000 my
lių ilgumo ir 100 mylių platumo 
“pėdsakas”. Bet kadangi ir deg- 
dama-smeigdama per Žemės at
mosferą Skylab laikysis tos pa
čios krypties, kokios laikėsi or
bitoje, tai beveik tiksliai išskai
čiuota, kad laboratorijos “pėd
sakas” bus viršum 7,000 mylių

vandenų, ir likusioji dalis per 
neapgyventus ar retai apgyven
tus kraštus. Nors šį teigimą su- i 
s lonina kitas teigimas, kad dl-» 
dž'uma didmiesčių bus to “pėd
sako” zonoje, būtent: New Yor-' 
kas ir Chicago yra zonoje. Lon- | 
donas 
R opia 
—tne.

ir Maskva — ne zonoje,i 
zonoje, i,o Leningradas »

būtų jei krisdama Erd-Kas 
vių laboratorija savo “pėdsa
kams” palikti pasirinktu Šiaurės 
Amerikos. Jungt’nių Valstybių 
-'entrin:us nlotusysų Chicago^ 
miestu? Tekiai galimybei. Na
cionalinė Aeronautikos ir Erd
vių Administracija . (NASA) 
prielaida duoda kaip 1 iš 450. 
Tačiau, jeigu taip įvyktų, tai dar 
būtų viena iš šešių prielaidų, 
kad pataikytų į Chicagos mies
to ribas, bet dvi iš penkių gali
mybių būtų nukristi metropolio 
(t.y. Chicagos su priemiesčiais) 
erdvėje. -

Bet visas tokias prielaidas 
erdvių mokslininkai išblaško, 
teigdami, kad laboratorija savo 
“pėdsakų” 375,000 kvad. mylių 
erdvėje atsitrenkusi į Žemės at
mosferą ir užsidegusi susprogs

DAR SENA KAINA

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 4 s

N«m«l, Ž«m6 — P«rdavlm«f 
REAL ESTATE FOR SALK

— Juozas Steinpužis, Cleve
land, Ohio, tapo nuolatiniu Nau
jienų skaitytoj"; ir prenumera
torium užsisakydamas jas vie- 
neriems mętams. Naujasis mū
sų prenumeratorius p. J. Stėm- 
pužis yra visuomenės veikėjas, 
gabus organizatorius ir lietuviš-

į kokius 500 gabalų, daugumoje įkū radijo programų vedėjas, 
sveriančių apie 10 svarų, bet di-1 plačiai žinomas savo toleranci- 
džiausieji gabalai, kaip pats la
boratorijos išorinis apsaugos ke
valas (module), sveriantis-5,175 
svarus, šeši deguonies tankai po 
2,700 svarų kiekvienas ir eilė 
kitų reikmenų, spėjama, išliks 
nesudegę ir neišsibarstę, Bet kas 
iš to? Jei toks 5,175 svarus sve
riantis Skylabo -kevalas atsi-rjį platinimo vajui, 
trenktų, sakykim, į Sears Tow- ‘ 
ers j.
cagoje, tai pastatui žala būtų 
padaryta mažesnė, negu buvo 
žala Empire State pastatui New 
Yorke, kai 1945 metais ten atsi-Į 
trenkė bombonešis B-25. Jpr.

stovavo tos kuopos narius SLA lesiu ką nors įdomesnio pabrėž- 
seime. Tėvytfgs^ meilė ir pagar- ti. Tuo kart tik tiek. Iki pasima- 
ba savam tautiečiui yra H. ■ tymo Naujienų piknike”. 
Chveduko visuomeninės veiklos 
pagrindas. Dėkui jam už prenu
meratą ir už dėmesį platinimo 
vajui. Gerą žinią malonu skelb-| 
ti visiems svaitytojams, prašant 
daugiau pastangų platinant Nau
jienas.

— Antanas Vitkauskas, Lock
port, Ill., be raginimo pratęsė 
prenumeratą, b~savo gerus lin- 
ėjimus atlydėjo $10 auka. Dė
kui.

’ja ir demokratiniu nusistatymu. 
Užtat yra. visų gerbiamas, o jo 
Vedamos programos visų remia
nčios. Paskutiniu metu jis vado
vavo komitetui, kuris surengė 
didingą SLA seimą. Malonu bū
vu su juo artimiau susipažinti. 
Dėkui už dėmesį Naujienoms ir

LK.IU, bdjs.yis.llll, į OCdlb XVW- |

(110 aukštu dangoraižį) Chi-Įį^ Na,dieny ,kaitytoju 

užsisakydamas jas vieneriems 
.metams. Jis yra ilgametis SLA 
236 kuopos narys ir kartu su tos 

> kuopos pirmininke ii* visuome- 
fnės veikėja Ona Indreliėne at- 
i ———...

— Arizonos teisėjas pasodino 
i kalėjimą moteriškę, padėjusią 
pabėgusiam kaliniui,

Henrikas Chvedūkas iš To-

— Dėkui J. Bacevičiui iš Ha., 
mon, Ind., ųž ankstybą be ra
ginimo prenumeratos pratęsimą 
ir už ta proga atsiųstą $5 auka.

— Mūsų bendradarbis Jonas 
Janulaitis iš Marąuette Parke 
atsiuntė tokį laišką: “Kartu su 
šiuo siūčiu $10 Money Order- 
į, kuriame minėtą sumą skiriu 
Naujienų leidimo paramai. Lai
kai darosi labai komplikuoti, 
žinios ekonominėje srityje gana 
neramios. Kol kas.plieno pramo
nėj o gerovė vyksta pilnu tempu. 
Tačiau z atrodo, kad netrukus 
turėsime daugiau laiko ir aš ga-

— Amerikos Legiono Deks- 
nis-Keenan postas kiekvienais 
metais skiria premijas geriau-1 

Įsiems Marquette Parko lietu
vių parap. mokyklos mokiniams. 
šiemet premijas gavo:

Edvardas Kilbartas, Paul 
Sands, Diana 'Pilipauskaitė, Lisa 
Chiapetta, Doreen Calderon, Al-Įl 
vydė Eitulytė ir Vitas Lukošiū
nas. Premijos buvo skirtos pri-; 
siminimui Anthony Phillips Sr-- 
ir jo žmones. Premijas įteikė pa
reigūnas John Dabinskas ir Mo
terų skyriaus atstovė p. Slykie- 
nė. Įteikimo apeigose dalyvavo 
mokyklos vedėja sės. M. Edvar
dą. ;

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga-j 
ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
froyi

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

prekių krautuve. Nebrangus.
Ff^IMAITIS REALTY

Notary Public 

k Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 ’2

Parduodamas žema kaina 4 kamba
riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas. 
tuoj galite keltis, priešais Marąuette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37JMO-

{NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
ąuette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų.

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

Hite pirkti už $41,800.
I MODERNUS 15 metų mūro namas.

i so patalpa. Daug nriedu. Marąuette 
rj"■ ■■■1 Parke, aukšta kokybė, $60,000.

1L L. SL j MODERNUS 2 aukštu mūro namas,
V e -apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos.
Gausus namu pasirinkimas k Marąuette Parke.

pietvakariuose

Saveriot, 
have not

!
 MARIJĄ NOREIKIENe

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis-pasirinkinias geros rūšies Įvairių prekių.

‘ .4 _ r ■ . *.* - - * - * ' t ■

į Cosmos Parcels Express Corp.
i M^QUETTE GIFT PARCELS SERVICE '
I 2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629___TeL WA 5-2737

— Marquette Parko lietuvių 
prekybos centras 69-j e gatvėje 
tarp California ir Western Ave,, 
bus pravažiuojamas lik viena 
kryptimi — iš vakarų į rytus. 
Vietos gyventojai f" 
mu yra patenkinti.

Krypties keitimo ;
ralyvavo sen. Frank D. Savic
kas, al derm anas Frank Brady j 
taip pat iotografai ir spaudos I 
bei suinteresuotų organizacijų 
atstovai.

(vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BRICK 2 FLAT CHICAGO RIDGE

3eautiful building on a quiet eul-de-' 
-ac- 2 spacious 3 bedroom and 11/2 

smo pa Keill jath apartment with full partially
anished basement. Side drive and

I olenty of off street parking. Asking į 
apeigose j 3106,500. For more information call, 

“ I MARY KUTKA, HARTHS1DE
REALTY - 460-1660.

— A. a- Jonas Bagdonas, mirė 
liepos 3 d., sulaukęs 50 m. am
žiaus. Velionis buvo Kr. Done
laičio liet, mokyklos mokytojas, 
veiklus sporto organizacijose. 
Liūdėti liko žmona Regina, 2 sū
nūs, motina, sesuo ir kiti gimi
nės.. Palaidotas šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse.

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

-

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TheDi^GeT 
DiffeKen<» 
Anti-Gąs medwine . 
pVGdaddstoits • 
soothins 
Antacids.

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941 

5

' You cannot spend tomorrow L 
, what you have not saved today, v z

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U. S. Savings
, Bonds from little paycheck 

allotments grow.
And a Bond every payday > 

could keep your doctor-to-be x 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

.į ’ So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

j Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in timej^ 
saves. —~~ , -

The

TRAILER MECHANICS
Minimum 2 years’- experience. Large growing company.
Union shop. Mobile and shop positions available. 3 shifts.

INTERMODAL, INC. *
254-6105 • Contact Tom or Paul

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 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. (Pr-)

The 
Anti-Gas 
Antacid.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darnus dirba. .

SLA —išmokėjo daūgiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas Rali— 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdrau<fiia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. »th St.
Trt. (212) 563-2210

... ...........................................................................................Į.......... 111 LJ.I. .........--n....

se, — bet susiliejimo reakcija 
daug žada sprendžiant energi
jos trūkumo “uždavinį”. Susi
liejimo reakcijos srityje toli 
yra nužengę vokiečiai, japonai, 
rusai, su kuriais savo turimo
mis žiniomis ir patirtimi dali
nasi amerikiečiai ir kurie toje 
srityje nėra atsilikę. Numato
ma, kad 1990 merais JA Valsty
bėse jau pradės veikti bene pir
moji pasaulyje atominė susilie-j 
jimo pagrindu įrengta jėgainė. 
Taigi anksčiau negu žemės alie
jaus ištekliai išsibaigs.

Sovietų Sąjungoje susiliejimo 
reakcijos būdu gaunama ener
gija jau dabar vadinama “atei
ties jėga”, nors ji ir nebus pigi, 
bet gamybai vartojant vandenį 
— ji bus amžina. Be to, atomų 
susiliejimo reakciją sudarantis! 
reaktorius, visi įrengimai ir ga-| 
mybos būdas, nebus pavojin-i 

1 gas: nesigaus radioaktyvių pe- 
I Ienų, atmatų, nei radioaktyvi- 
' nių spindulių ir nesudarys pa-

ŠIS BEI TAS ENERGI
JOS REIKALU 
(Atkelta iš 2 psl.) 

energijos, daroma ir daugiau 
įvairių bandymų.

Kaip didelis yra energijos 
reikalu susirūpinimas, galime 
spręsti iš to, jogei vien tik Ame
rikoje bent 30 universitetų užsi
ima plazmos tyrinėjimais, ieš
kojimais, energijos galvosū
kiais. Ne pro šalį paminėti, kad 
plačiai pritaikomas lazeris mė
ginama panaudoti plazmos kai
tinimui. Ta kryptimi lazerį pa
naudoti bando KMS Fusion ben
drovė savo Mičigano valstijoje 
įrengtoje ia boratori j oje - įreng
tame reaktoriuje, bet jos reak
toriuje susiliejimo būdu paga-į 
minta energija gaunasi mažės- nu* apmaunu ir 
nė už lazerio suvartotą. Tikima, |v°jaus sabo,ažo 1)61 sugedimo 
1979-81 metais šį komerciškai.atv0ju’ nes t,,om5t reak<*ja re’ 
neigiamą santykį jau bus gali- aktoriuje I***?8 1
m a paversti teigiamu.

Nors šiandie skaidymo ener
gija vyrauja, — skaidymas ato-, 
mų šiandie yra pagrindinis ener- j 
gijos šaltinis atomo reaktoriuo-

1979-81 metais šį komerciškai,atveju’ nes re*k<*a re’

nyti, kad tuomet dabar aktyvu
mą reiškiantieji “protestantai” 
nebeteks pagrindo savo nepasi- 

į tenkinimui reikšti . . .
1 (Pabaiga)

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

tT.Tt »*•«

IiHlvCAHCf 
'J

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A»*ocUt^ 

2649 Wert 63rd Street, 

—Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki .12 v. j 
Vakarais tel. RE 7-5047. J

I
 Raštinė veikia jau daugiau kaip I 
40 metu, patarnaudama klientams. |- 

---------------- ;

Apdrivtfat perkrautfymai 
U įvairiu atitumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37MW2 arba 376-5996 
-------------------------- —„
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