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SUDĖJO DIDELES SUMAS Į GERĄ AUTOMOBILĮ, 
BET NIEKAS DABAR JO NEPERKA

CHRYSLER PRAŠO VYRIAUSYBĘ PASKOLINTI $200 MILIJONU,
DETROIT, Mich. — Didelė 

bendrovė automobiliams ga
minti prašo JAV vyriausybės 
pagalbos išsigelbėti nuo naujai 
susidariusios sunkios ekonomi
nės padėties. Bendrovė prisiga
mino naujų ir gerų didelių au
tomobilių, o dabar negali jų 
parduoti. Chrysler mašinos yra 
stiprios ir geros, bet jos naudo
ja daug gažolihb'. Pabrangus 
degalams, niekas 1 nenori pirkti 
Chryslerio, nes is- anksto . žino,: 
kad negalės gauti mašinai, rei
kalingų degalų. Bendrovė sudė
jo didelį ^kapitalą" j mašmų sta- 

o dabar veik niekas tų 
mašinų neperka. ■ •

SIŪLĖ UŽSIENIEČIAMS 
PIRKTI

Buvo pasklidęs gandas," kad 
vokiškoji “Volkswagen” bendro
vė buvo pasiryžusį pirkti visas 
Chrysler ,maši)Urfms ~^gaq?inti 

dirbtuves, ’Buvo pasakojama, 
Tįcad jau yra sutarta 700 milijo
nų dolerių suma, bet vėliau pa
aiškėjo, kad nieko iš to pirkimo 
neišeis, a. ** i- *

Vyriausybė atkreipė dėmesį į 
Chrysler prašymą, ir pasiuntė 
du finansų ekspertus į Detroitą, 
kad* vietoje ištirtų susidariusią 
padėtį ir rekomėiiduotų;vyriau
sybei, 'kokių priėĘhontų paran
kiausia imtis; Žinoma, kad Chry
sler mašinas gamino teisingai, 
neleido jokių sukčiavimų, todėl 
bendrovė gali laukti paramos iš 
vyriausybės.' Kas bus daroma 
su pagamintais naujais automo- . 
biliais, tuo tarpu dar nežinia.

Se-

C. Duncan tvarkys 
krašto energiją

WASHINGTON, D.C. — 
natas, 95 balsais prieš 1, antra
dienį patvirtino Charles Dun
can krašto energijos reikalams 
tvarkyti. Iki šio meto Duncan 
ėjo krašto apsaugos sekretoriaus 
pavaduotojo pareigas. Senato
riams jis jau buvo žinomas iš 
atsakingo darbo ir ankstyvesnio 
apklausinėjimo.

Senatas patyrė, kad jis rei
kalauja visame krašte racionuo
ti gazoliną. Jis yra įsitikinęs, 
kad racionavimas išvengs visos 
eilės nesusipratimų, kuriuos ke
lia gazolino stoka. Praeito karo 
patirtis rodo, kad racionavimas 
yra pati praktiškiausia prie
monė.

Rugpiūčio 2: Teodota. Euze
bijus, Varpūnė, Tautgaudas, 
Labanoris.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09. 
ė, Oras vėsus, gsdi lyti.
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KOMITETAS PATVIRTINO CIVILETTIPROKURORO PAREIGOMS
PREZIDENTAS CARTERIS SKIRS DAUGIAU 

“ /LAIKO RINKIMINEI KAMPANIJAI

Paruoštas planas gazo
linui racionuoti

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, vyriausybės 
ir Kongreso sudarytoji komisi
ja energijai taupyti yra paruo
šę planą gazolinui racionuoti, 
kurį tikisi šiomis dienomis pra
vesti.

1979 m. liepos 15 d. premijuotų šokių laimė-

TO TIK BETRŪKO

Energijos komisija turėjusi j 
kelis planus, bet negavo pilno ' 
pritarimo Kongrese. Kiekvieną 
dieną situacija keičiasi ir Kon
greso narių nuomonės keičiasi. 
Pradžioje manyta įvesti trum
palaikį planą gazolinui racio
nuoti, bet dabar atėjo laikas 
greičiau imtis reikalingų prie
monių. Vyriausybė nori nusta
tyti visiems automobiliams rei-< 
kalingą kiekį, kad vėliau nekil
tų nesusipratimų dėl gazolino 
stokos. Kas savo dalį sunaudos, 
negalės sktįrstTšT “7 J 7

LB, (R) Brighton Parko Apylinkės gegužinėie 1979 m. liepos 15 d. premijuotų šokiu laimė
toje.! ir konkurso komisija (iš kairės į dešinę): Petras Padvalskas, komisijos narys; Balys 
Sebastijonas, komisijos narys; Valerijonas Pocius., valdybos pirmininkas; Irena Pranskevi- 
čienė, komisijos narė; Petras Blekys, polkos laimėtojas; Ona Blekienė, polkos laimėtoja: 
Jule Paškevičienė, valso laimėtoja: Juozas Bagdžius, konkurso vadovas, ir Steponas Ru
dokas valso laimėtojas. (M. Dagio nuotrauka)

rū- 
pa-

Kinija šuoliais 
modernėjo

PEKINAS. — Kinija,, kur 
kymas yra iš senų senovės 
veldėta tradicija, praeitą antra
dienį staiga paskelbė visomis 
priemonėmis karą rūkymui, 
pradedant nuo jaunimo. Kova 
su rūkymu pradedama per mo
kyklas, spaudą, plakatus, radi
jo ' programas, filmus, paveiks
lus ir “gyvuosius” paveikslus.

Rūkoriams nuo - įpratimo at
pratinti bus gaminami cigarečių 
pakaitalai, silpno nikotino ciga
retės su padidintais filtrais, čiul
piami saldainiai ir kt. Svarbiau
sia, bus dedamos pastangos per 
mokyklas išauklėti nerūkančią 
jauną kartą.

Nutarė statyti Martin 
L. Kingui paminklą

WASHINGTON, D.C. — At
stovų rūmai 408 balsais prieš 11 
nutarė sostinėje pastatyti puikų 
paminklą Martin L. Kingui Jr. 
Kingas buvo geras kalbėtojas ir 
mitingų organizatorius. Jį nu
šovė James Ray. kuris nuteistas letti, nes žinojo, kad jam yra 
kalėti iki mirties.

Kur ir kada tas paminklas bus 
statomas, tuo tarpu dar nieko 
galutinai nenutarta. Tiek teži
noma, kad Atstovų rūmai nuta
rė skirti 25,000 dolerių šiam pa
minklui. Yra pasiūlytos kelios 
vietos, bet galutina" vieta bus 
parinkta, kai Parkų distriktas ir 
Kongreso komitetas reikalą ap
svarstys ir Kongresui rekd- 
menduos.

Afganistane prasidėjo
tant ir rusus, negali išbėgti. 
Manoma, kad š’omis dienomis 

NEW DELHI, Indija.— Iš Ka-[bus paleisti visi Poli Čenti kalė- 
bulo Indiją pasiekusieji Ameri-Yjfipė. laikomi kaliniai. Kabulo 
kos konsulato tarnautojai tvir-'pplicija negali kalėjimo pasiek- 
tina, kad Afganistane prasidė* 1 nes musulmonai kontroliuoja 
jusi revoliucija eina prie gaT<^- visus kelius.^Dalį kalinių sayąi; 
Afganistaniečiai j'au pasiekė Ka*. tės pradžioje jau, paleido patyi 
bulo vartus, iš kur niekas, įskai- afganistaniečiai. .šbisš

WASHINGTON, D.C. — Se
nato teisių komitetas, visai kan
didato neklausinėjęs, vienbalsiai 
patvirtino Benjamin R. Civiletti 
JAV vyriausio prokuroro parei
goms. Civilettti buvo prokuroro 
padėjėjas. Kai prezidentas pasi
rinko vyriausio prokuroro pa
reigoms Griffin Bell, tai Civi
letti turėjo jam aiškinti, ką jis 
turi daryti ir ko nedaryti.

Kongreso atstovai ir teisinin
kai patenkinti Civiletti taktu ir, sieks naujovių atomo srityje, 
žiniomis, kai jam tenka spręsti 
sudėtingesnius teisės klausimus.
Jis labai gerai baigė P. Korėjos 
pirklio Park klausimą. Jis ap- 
klausinėjo jį Korėjoje, gavo rei
kalingas informacijas, o vėliau 
jį priviliojo atvykti į Ameriką 
ir liudyti apie kiekvieną, gavusį 
iš jo kyšį. Tiktai Civiletti tak
tas: ir žinios leido prokuratūrai 
padėti i kalėjimą kelis aukštose 
vietose sėdinčius kyšininkus. 
Civiletti žinios, patirtisdr mora
linė drąsa užtarnavo jam pa
skyrimą į vyriausio prdkuroro 
pareigas.' . i•

■ * r

FBI, ČIA, Atskaitomybės pa
reigūnai labiausiai bijojo Civi-

žinomi įstatymai. įstatymų lei
dėjų s’ek’mai. todėl neįmanoma 
jo apgauti. Be to, jis visuomet 
turėdavo drąsos aukščiausiems 
pareigūnams pasakyti teisybę 
į ak’S,

—* Jei Senatas atities strategi
nių- atomo ginklų kontrolės su
tartį, tai sekretorius C.‘Vance 
vyks į1 Maskvą ir praneš Brež
nevui, kad kelis paragrafits’ nei
kia pataisyti.

i •

-Pataria sutartį rišti 
su pinigais

WASHINGTON, D.C. — Dr. 
Henry Kisingeris patarė Sena-' 
tui patvirtinti dabartinę strate
ginių atomo ginklų apribojimo 
sutartį su sovietų valdžios kraš
to apsaugos išlaidoms skiriamo
mis sumomis. Jeigu maršalai 
gauna daugiau pinigų, tai jie

Buvęs Valstybės sekretorius ne
mano, kad sovietų valdžia gali 
padaryti didelę pažangą strate
ginių ginklų srityje, nes sovietų 
technika yra atsilikusi. Sovietų 
atomo mokslininkai gali turėti 
reikalingas teorines žinias, bet 
kai iš popieriaus reikia viską 
perkelti į praktiškus ratukus ar 
magneto žiedus, tai sovietų 
technikai pasimeta.

Kaip Andrew Young 
išliko ambasadoriumi

CHICAGO (D.Z.) — Įvairiaip 
! aiškinama, kaip JAV ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų A. 
Young, kurio pašalinimo reika
lauja daugelis abiejų partijų 
senatorių ir kongresmanų, iš
vengė perkėlimo ką tik praėju
siame prezidento Carterio admi
nistracijos pertvarkyme.

Prezidento patarėjai kalba, 
kad viena iš priežasčių, dėl ko 
jis išsilaikė savo vietoj, yra ta, 
kad dėl jo buvimo administra
cijoje pagerėjo" JAV santykiai 
suk50 valstybių (daugiausia Af
rikoje).

Gaila, kad niekas neapskai- 
čiaVeduž kokią kainą. Reikalas 
eina ne vien doleriais, bet pir
moje eilėje politika. Ar dėl san
tykių pagerėjimo su Dahomei 
ir Mali derėjo pabloginti santy
kius su Pietų Afrika?

rŽaibas užmušė iškart
i tėra ir du jo sūnus

■HLAINVIEW,’ TW. T^ Tėvui

su trimis jo sūnumis grįžtant iš 
laukų kukurūzų pilname sunk
vežimyje. audrai užėjus, perkū
no žaibas iš sykio užmušė tėvą 
ir du jo sūnus, p trečiąjį su
žeidė. j:. ’

KALĖJIME VIENĄ ŽMOGŲ SUŠAUDĖ UŽ “REVOLIUCIONIERIAUS” NUŽUDYMU

CAPSTAT, Pietų Afrika. — 
Daktaras Christian Barnard, 
kuris pirmas pasaulyje Įrašė 
medic i uos istorijoje pasisekusį 
žmogaus širdies persodinimą, 
ryžtingai atmetė jam pasiūlytą 
gundantį $250,0r' i-'Uurarą už 
dalyvavimą >peracijoje. kur 
vienam žaugui būtu pprt- .lia 
kito žmogaus galva.

Tokį sumanyme .1 pasiūlymą 
padarė National Enquirer lei
dykla, kuri savo sensacijomis 
yra pasiekusi tam žurnalui re
kordinį arti 8 milijonų tiražą. 
Daktarui Barnardui pačiam prie 
tokios operacijos nereikėtų nė 
piršto prik’šti; jis kviečiamas 
konsultantu gyvos žmogaus gal
vos kitam žmogui persodinimo 
metu.

“Apie tai nė nemanau!” at
sakė dr. Barnardas. “Tai yra ne
morali idėja, neetiška, neprak
tiška ir, be abejonės, beteisiška”.

Tokiai operacijai atlikti esą-j 
ma užtenkamai amerikiečių | 
daktarų neochirurgų, kurie turi 
patyrimo su sėkmingais--šunų, 
beždžionių, žiurkių galvų: perso
dinimais Clevelando Metropoli
nėje Ligoninėje.

Tie patyrimai oaredė tiek, 
kad gyvuliai su pe* kaltomis gal
vomis išgyvena iki 7 dienu ir 
atliek? tok’c.s furke jas kaip 
ėdimas ir gėrimas, ir gali ma
tyti ir girdėti.

National Enquirer yra nuomo
nės, kad panašius eksperimen
tus techniškai padaryti galimy
bės yra. bet dr. Barnardas. nors 
susipažinęs su šių gyvulių gal
vų persodinimais, vis tiek yra 
iš esmės priešingas panašiems 
eksperimnetams su žmonėmis.

“Kokią gyvenimišką vertę ga
li turėti žmogaus galva?” klau
sia jis. “Ir kokia moralybė gali 
leisti sutverti tokios rūšies gy
venimą?” jis paklausė, pridur
damas, kad taip suoperuotas 
žmogaus kūnas neturėtų ele
mentarinių funkcionavimo gali
mybių. V v

KURDAI IR ARABAI NEĮSILEIDŽIA MULOS 
GHOMEINIO GINKLUOTŲ GRUPIŲ

PARYŽIUS. Prancūzija. — 
Daugelį nustebino Shahpour 
Eachtiaro pasirodymas Pary
žiuje ir gana platus buvusio Ira
no premjero pareiškimas pran
cūzu ir kitu laikraščiu korės- 
pondentams.

Bachtiaras buvo paskutinis 
šacho paskirtas Irano premje
ras. Mula Chomeini ne vieną

, kartą buvo paskelbęs, kad Bach- 
’ tiaras jau yra patekęs į “revo
liucinio komiteto” partizanų 
rankas, bet jam vis dėlto pavy
ko ne tik išvengti “revoliucio
nierių” ir Maskvos agentų, bet 
laimingai ir saugiai pasiekti Pa
ryžių. gauti leidimą gyventi 
tremtinio teisėmis ir laikrašti
ninkams padaryti pareiškimus 
apie dabartinę sunkią padėtį vi
same Irane ir dar sunkesnes 
perspektyvas ateičiai. Bachtia
ras leido mulai Chomeini grįžti 
į Iraną, kvietė jį pasikalbėti 
valstybės ir visuomenės klausi:, 
mais, bet Chomeini atsisakė. 
Bachtiaras: - norėjo' :tada suimti 
mulą .Chomeini, bet tuometinė 
kariuomenės vadovybė su tuo 
nesutiko. Bachtiaras ’ perleido 
vyriausybę Bazarganui. o pats 
pasislėpė, kad mulos Chomeini 
partizanai jo nesuimtų.

Bachtiaras apgailestavo, kad 
jo mylimas Iranas pateko į' to
kia nemalonia ir sunkia ekono- c. v
minę bei dvasinę padėtį. Mula 
Chomeini, dirbdamas kartu su 
Maskvos agentais, sustabdė Ira- 
no progresą^ o visam kraštui 
bando primesti iraniečiams sve
timus ir- visai nepriimtinus prin
cipus. Panaikinimas pagrindinių 
žmogaus teisių, sustabdymas 
naftos gamybos. įvedimas dvie
jų vyriausybių, žudymas ka
riuomenės vadų, bankų tuštin?- 
mas, badas, moterų pavergi
mas, mokyklų uždarymas ir vi
sa eTė kitų veiksmų .Iraną, ga
lingą valstybę, 'pavertė menka
verčiu kraštu. '

Papasakojęs apie nelemtą pa
dėtį, kuri pirmyn žengiantį vi
sose srityse Irana oer kelis mė- 
nesiūs krašto progresą sustabdė 
ir didelę valstybę pavertė ant
raeile valstybe, ištuštino Iždą ir 
išžudė didelę daugybę patyrusių 
ir mokslus baigusių žmonių, 
Bachtiaras pareiškė, kad jis pa
rašęs ir pasiuntęs du atsišau
kimus į Irano gyventojus. Jis 
žinąs, kad jo atsišaukimai pa
siekę krašto gyventojus..

Čia pat buvęs premjeras pa
stebėjo, kad jis jokiu būdu ne- 
vadovąuja opozicijai prieš mu
los Chomeini režimą, bet greta 
buvusieji Bachtiaro patarėjai, 
žinantieji tremties gyvenimą ir 
kalbantieji prancūziškai, pareiš
kė, kėd Bachtiaras tikrai Vado
vauja opozicijai "■

Bachtiaras taip pat pastebėjo, 
kad nei šachas Rėza Pahlevi, 
nei jo pasikalbėjimas su buvu
siu valstybės sekretoriumi dr. 
Henry Kissingcriu nereiškia, 
kad butų sudarytas koks sionis
tų perversmas, mulos Chon^einį 
vyriausybei nuversti.

Radioaktyviu vandeniu 
teršia Susquehanna upę
MIDDLETOWN. Pa. — Trijų 

Mylių Salos pavasarį sugedęs 
branduolinis reaktorius (atomi
nė jėgainė) tebėra teršalų vers
mė dėl pačių žmonių kaltės.-Nu
statyta, kad apie 4.000 galonų 
radioaktyvaus vandens buvo 
nuleista į Susquehanna upę. ku
rios vandenį vartoja apie 100 
tūkst. gyventojų. NRC (Bran
duolių Reguliavimo Komisija) 
pareiškė, kad to reaktorm-1’ ope
ratoriai iš Metropolitan Edison 
buvo prižadėję prieš išpilant 
lauk tą vandenį patikrinti jame 
likusių radioaktyvių izotopų 
koncentraciją, bet “tą kartą” to 
nepadarė. NRC ketvirtadienį 
uždraudė tą vandenį išpilti, kol 
bus padaryti reikalingi tyrimai.

'Nors Thomas Gerusky. vals
tijos-radiologas, sako, kad 4,000 
galonų yra perdaug mažas kie
kis. kuris labai greitai išsiskiedė 
toje masėje upės vandens, ir 
nors vyresnis Edisono pareigū
nas Bob Arnold tvirtina, kad tas 
vanduo buvęs tirtas prieš pa
leidžiant į upę, bet tyrimas bu
vęs netinkamas nustatyti kiek 
jame buvo likę radioaktyvių 
izotopų, žinomų pavadinimu 
strontiiim 90.

. h . . .Beginąs nenori trauktis
TEL AVIVAS. Izraelis. — Iz

raelyje vyriau j a įsitikinimas, 
kad premjeras privalo pasi
traukti iš premjero pareigų. Jis 
yra padaręs labai daug žalos 
partijai, laimėjusiai rinkimus. 
Partija yra visai suskilusi. Jos 

, nariai tarp savęs labiau pešas;,
negu su darbiečiais ar Izraelio 
socialistais. Egipto prezidentas, 
pasitaręs su darbiečių vadu, pa
čiam Beginui pasakęs, kad Iz
raelyje jis jau neturįs politinės 
galios. Atrodytų, kad ir pats M. 
Dajanas jau grįžta tartis su dar
biečiais.

Bachtiaras pridėjo, kad jis ii* 
gus metus buvęs Pahlevi dinas
tijos priešas. Jis buvo paskirtas 
premjeru 1978 metų gruodžio 
29 dieną Irano monarchijai ap
saugoti.- Aš manau, krašto gy
ventojai tuvi •-rėti teisę pasi- 
rinkt-" tokio santvarką, kokia 
j’c < a rodo pati geriausioji. 
Jis pripažįsta pagrindines žmo
gaus tei; es. kurias visos vyriau
sybės tuii gerbti. Aš kovoju už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
žinote, kad'^ęiabnrtiniū - metu 
mes neturime laisvės nei tsepri- 
klaUsomybė£ •-*— >btrigė paaiški
nimą Bactiri a ras . *

Mula* dhomelni buvo. įsakęs 
visiems pasienio sargams ati
džiai sekti Bachtiarą ir įį suim
ti. Buvo pranešta, kad Bacht'a- 
ras pasiekęs Maroka ir turėjos 
progos išsikalbėti su tuo metu 
Maroke buvusiu Irano šachu. 
Pasirodo: kad jis nė^erfrmx3psi- 
gyvenęs vParuąuja. Ur MwSiasi 
pašalinti mulą Chomeinį.



New Jersey lietuvių kultūrinė veikla
. ■ ... ■ ■ _ ęė ‘ ,<1

New Jersey muzikos bei dai- Jau 3u metų, kaip .muzikos 
nos didingi garsai išblėsd pra-! mokytojas ir dainininkas įdu- 
eities šešėliuose, Iš grupinių das Stukas puoselėja mūsų dal
menų apraiškų vienintelis išsi- uos meną, pats daimiodams so- 
įaikęs iki šių dienų, yra muz. lo ir organizuodamas dainos vie- 
Vinco Mamaičio vadovaujamas' netus. Daug metų turėjo inote- 
Elizabetho liet, bažnytinis cho
ras.

Newarke, kur vargonininkau
ja mūsų mišių mecenatas Kle
mai Bai'd.nas, šven-,JW
ėią metų. kM susirenka choro j telėse. 
volerijrai, dar iš įpročio gra
žiai pagieda.

Keari.y Dievo Motinos para-:

rų sekstetą, paskutiniu laiku 
veikė “Vilija" kvartetas. Yra 
parašęs bei suharmonizavęs 
daug dainų ir dalį jų panaudo
jo savo dvejose išleistose plokš-

Iš lietuviu dar vra aktvviu 
asmenų, kurie praturtina mo
notonišką gyvenimą ir kelia 

pijuj vargonininkauja lietuvių niūsų kultūrinį lyg} į

kilmės Genovaitė Mazur. Ji turi Į Pianiste Julija Petrauskienė,, 
gražų lyrinio soprano' spalvosi savo fortepijo'no studijos dėka 
balsą. Dar yra vienas sekmadie-J 
niais lietuviškos pamaldos ir jų 
metu grupelė giesmininkų pa
gieda lietuviškai-

Bayonėj Šv. Mykolo liet, pa
rapija turėjo chorą, buvo lietu
viškas giedojimas. Dabar lietu
viškų pamaldų nė giedojimo 
nėra, nes šios apylinkės lietu
viai išsikėlė toliau gyventi. Nuo 
1939 imtų čia vargonininkauja 
ir parapijos raštinę tvarko muz. 
Alfonsas Jakupčionis. Nors gi
męs Amerikoje, bet gerai kalba 
lietuviškai ir jautrus visuose 
lietuviškuose reikaluose.

Dainos meno arenoje aukš
čiausiai stovi operos solistė Ire
na Stankūnaitė. Patersond Ly
ric Operos artistė. Jau vaidino 
šešiose operose. Paskutinis šių 
metų spektaklis buvo spalio 8 
d., dainavo Verdi “Rigoletto”.

■ operoje Gildos vaidmenį. Ame
rikiečių spauda labai palankiai 
atsiliepė apie jos dainavimą ir 
vaidvba-

Lietuvių taipe yra išpopulia
rėjusi sol. Genė Ugianskienė, 
ypatingai pasižvmėj usi gyva 
vaidyba, tinkama mimika, pui
kia scenos laikysena.

Nemaža lietuviams yra pa
sitarnavusi dain. Ona Zubavičier 
nė. Yra turėjus’’ New Yorke du 
dainų rečitalius, ir savo apylin
kėj buvo nuolatinė programų 
talkininkė.

yra pasitarnavusi muzikinės 
kultūros plėtrai. Ne viena ir iš 
ietuvaičių gavo gerą pamatą į 

tolimesnio išsivystymo pers
pektyvą.

šioj valstijoj gyvena ir muz. 
Vytautas Sirolia, buvęs keletą, 
metų “Perkūno” vyrų chdro di
rigentas. Dabar tik retkarčiais 
per “Laisvės ŽiburioA radiją 
duoda muzikinius pasikalbėji
mus bei pranešimus.

Haddonfield, X. J., gyvena 
profesionalė smuikininkė Bri
gita Pumpolytė-Mitteh. Ji yra 
aukšto lygio menininkė, 
do Vienlavskį, Kreutzerj, 
ninį.
‘ Prie muzikalių asmenų
priskaityli Veblaičių ir Kiaušų 
šeimas. Julius. Veblaitis, vokie- 

mokytojas, moka
sm ui

apval- 
Paga-

reikia

čių kalbės 
groti pianu, akordeonu, 
ku ir mūsų spaudoj rašo muzi
kos recenzijas - ir biografinius 
straipsnius. Jo žmonelė Irena, 
yra dailiojo žodžio menininkė. 
Viena jų duktė Jūratė yra pro
fesionalė muzikė. Kita, jaunes
nioji Audronė, vejasi Jūratę, 
ima piano pamokas ir jau yra 
gerokai pasistūmėjusi Į priekį. 
Neseniai. skambino amerikiečių 
publikai, atliko Chdpeno ,C 
sharp minor Valsą, Debussy — 
Clair de Lune ir kitus.

Kiaušų šeimoj jų dukros An-’ 
gėlė jr Danutė turi Rutgers, 

4’

Muz.. Vincas Mamaitis, choro dirigehtas

LIETUVOS POLITIKA,

; , J. . Venclova, .yra padaręs, parašęs-ir išleidęs visą .eilę 
Lietuvos ir; lietuviu tautos praeitį liečiančių knygų,. Jis

• f naudojosi, lietuvių ir užsieniečių studijomis .bei doku- •. 
mentais. “Lietuvos politika”, yra paskutinioji, jo studija. 
Šią ir kitas, J. Venclovos knygas .galima gauti, jeigu jos

. dar,.neišpąrdųotos,. “Naujienose”. . N. Red. ■<
(Tęsinys)'

m ris popiežių, imperatorių, katedros liekanos, istoriniai gaikštis” pradėjo vartoti lenkų 
šaltiniai, byloja, kad Mindaugas 
nuoširdžiai priėmė krikščiony
bę, rūpinai jdb platinimu įip- 
tuvoj, ttlrljo krikščionių kuni
gų, statė bažnwčias, ligi mir
ties pasiliko krikščionimi ir, 
anot istorikų (I. Latkowskh K. 
Skirmunt. etc), Mindaugas dėl 
krikščionybės ir buvo nužudy-

Į m
o per juos ir viso Vakarų kritl- 

. ČLUhiškftZ prie
’stt su neišsemiamais karių iš- 
j rikliais ir pranešesne karo-tecli 
' nika. Dėl? t<5 jis pasiryžo pada- 
iryti lietuvių tautą krikščioniš- 
. ka, o kaip geras lietuvis pažino 
į savo. tautos gyvybinius intere- 
.sus, todėl ryžosi visomis gali
ūnėmis priemonėmis įkurti at- 
’ skirą Lietuvos bažnytinę 1 pro- 
I yipcij ą, ; priklausoj^ _ vien tik 
|nuo švento Sosto.

Iš čia aiškėja pučioš pagrin
dinės Mindaugo'’ politikos gai
rės: 1) Lietuva turi būt viertin- 

! ga, 2) ji turį būt valdoma tvir
tės valdžios, ’ konkrečiai pavel
dimos karalijos;, 3) Lietuva tu
ri būti krikščioniška, tačiau 
naujas tikėjimas privalo' būti 
tvarkomas lietuvių dvasininkų 
ir 4) Lietuvos valstybinis apa
ratas turi būti Hetuviškas. Da
bar, žvelgiant iš istorinės, pers 
pektewos, matome, kiek buvo 
Lietuvai bei lietuviu-’tautai tra- 
gišKa, kiida jos vėlesni.valdovai

tas-
Tačiau ir po' Lietuvos kara

liaus Findaugo mirties krikščio-

tų, tai. konstatavo • vienas. iš žy 
miausių krikščionybės vadų 
švento Tėvo delegatas kardino
las A. Samo're savo žodyj lietu
viams (Jaunimo Centre 1965 
m- Chičagoj): “Jau nuo laįkų 
Mindaugo, lietuvių vado, kuris 
su visa tauta oficialiai perėjo į 
katalikybę ir po to buvo popie
žiaus Inocento IV patvarkymu 
vainikuotas Lietuvos karaliu
mi, lietuvių tauta pasiliko išti
kima Bažnyčiai, nepaisant sun
kumų ir bandymų”. Tokiu bū
du Lietuvos karalius Mindau
gas, krikščionybę. įvedė Lietu
voj, o Jogaila, apsikrikštijęs 
Krokuvoj, su tam tikru skaičiu
mi Lietuvos bajorų, iš tikrųjų, 
įvedė Lietuvoj lenkybę (plačiai 
išdėstyta J. Venclovos “Min
daugo krikštas —; Lietuvos 
krikštas”, 1972. Tad be pagrin
do. mūsų lenkiškieji pataikūnai 
visur reiklamuoja, jog 1387 m. 
Jogaila su į lenkais davė Lietu
vai krikštą., tuo be sąžinės

istorikas J. Dlugosz 15 amž. 
(daugiau apie Lietuvos katjali- 
ją J. .Večfclojtos-^elūyds *ar- 
<fo kihn1ė*V3^43 p'): J

Pomindauginai Metai

Lietuvos karaliui Mindaugui 
mirus, Treniota (pagal šalti
nius, atrodo, teisingiąu, .Tranai- 
tis) pasidarė Lietuvos valdovu, 
kuris, anot prof. I. Jonyno, vedė 
Mindaugo tautinę politiką, siek
damas visas lietuvių kiltis su
jungti į vieną s.liprią , Lietuvos 
valstybę. Jis, kaip labai gė:as 
karvedys, sumaniai kovojo su 
visais Lietuyos pri2$ais: ,ir rė
mė sukilėlius prieš vokiečių or
diną, norėdamas Lietuvos pajū-. 
rį. išlaisyinli iš svetimųjų juu- 
go-:Bet ir jąm nepavyko, neš po 
.nepilnai dvejų melų valdymo 
buvo nužudytas. .

Po to su Valuines kunikaikš* 
čių pagalba Lietuvos valdžią 
užėmė Vaišvilkas, kuris susitai
kė su vokiečių ordinu ir nutrau
kė pagalbą prūsų ir latvių suki
lėliams. Tuomi jis leido vokie
čiams įsitvirtinti užgrobtose lie
tuvių kilčių srityse ir sužlugdė 
Mindaugo ir Treniotoj, vestos 
politikos pastangas , ^sųNienyti 
visas .lietuvių kiltis į vieną, tvir
tą Lietuvos, valstybės .[kūną ir 
atsiremti tvirtai į jfięąT- suda
rant pamatą Lietuvos galybei. 
Pagaliau jis, susivaidijęs su Va* 
luinės kunigaikščiais, žuvo nuo 
jų rankos, .. • .

(Bus daugiau) {■ r f *

Apie Lietuvos Karaliją
Mindaugo, nuopelnai Lietuvai

Kokia ateinančią žiemą 
bus kambarių šiluma?

. Chicagos 'miesto galvą Jane 
By me paskelbė . visiems savo 
pavaldiniams, kokią^fęųnperątū- 
ra valdžios įstaigų, kambariuose 
leidžiama: pert-vasarą-nemažiau 
kaip 78 laipsniai F ir per žiemą 
nedaugiau kaip 65° aukščiau nu
lio. Miesto tarybą, .turintibūti 
visiems kuro taupumo pavyzdys.

su mažomis išimtim-nesilaikė 
savo išmintingo pi r niiako' Nus
tatytos sveikos lietuviškos poli
tikos prnicipų, o pati Lietuvos 
tragedija prasidėjo, kada . jos 
valštybinanie .aparate ėmė do
minuoti svetimi gaivalai ir Lie-

- tuvos valdovai nesirūpino savo 
lietuviška kultūra ir t.t."

Mindaugas 1251 m. pats su 
savo saviškiais ir su visa savo 
karalyste bei lietuviu tauta
priėmė krikščionių tikėjimą,j skriausdami ne lik Lietuvos ka- 
kas aiškiai matyti iš E. Raczyn-I ralių Mindaugą, bet ir pačius 
ski (Codex Hipi. Lituaniae, 18 lietuvius.
p.) patiekto dokumento, kuria- i 
me rašoma: “Item Rex Litho-* 
.viae (Mindog) qui cum toto
regno suo ad fidelem conver- nepaprastai dideli. Sunkiausiu 
sus fueraf ac prelatos et cleri- 

' eps šuo habebat”. Ir net vėliau
tą patį patvirtino Lietuvos ka
ralius Gediminas (žiūr. dr- Pa
šuto V. Gedimino laiškai, 1966. 
23).
.. Mindaugo rūpesčiu netrukus 
buvo įsteigta Lietuvos bažny
tinė provincijai ar. A. Kučins
kas (77-121) konstatavo: “Jam 
(Mindaugui) net pavyko suor
ganizuoti savarankišką, tiesiog 
.nuo popiežiaus priklausomą, 
Lietuvos bažnytinę provinciją”; 
prof7dr. J.’ Stukas (140-2) nu
rodė: “Christian, the priest who 
had instructed Mindaugas, was 
consecrated bishop arid apoint- 
ed by Pope Inocent IV as the 
head of separate ecclesiastical 

..... s province of Lithuania”. Istori-
vąlst\imų.kūną ir atimti iš prie }kai (dr i^eha^ prof. G, 

W'0Pta* hetuviųžemes, :gal i GailIard _ir kiti) )iudija> kaf} 
[galvojo tvirtai atsiremti į jūrą,fMindau£?as„Lietuvoj,.būvo pūs- 
[padarant Lietuvą jūrds vąlsty- tatęs katedra. () pastarųjų lai-

Mindaugas

šioji Lietuvos valsty 
dijuoja muziką’’r lavina balsą 'hė nebuvo tvirla. Todėl priešai 
Curtis Institute, Philadelphijoj.j užgrobė daugybę lietuvių žemių. 
Jos siekis yra operinės muzikos Po Šaulės mūšio (1236 m.) 
keliąs. Kiaušų mamytė — Na-'kardininkų o'rdinas Susijungė 
Taliją,: irgi. neblogai --skambina su kryžiuočių ordinu. Ir kiti 
^pianinu . ir gieda lieti; iparapiįj.os-Lietuvos kafijiyiiaf 'grobė lietu- 

chore sopranų. fiMž” i.vių žemes. Ir ŠiuoTėniiamu lai-
:—------ 7—-— ---------------:-------- - ku iškyla iš'lietuvių-tarpo švie

siausia asmenybė, Fetuvūų tau
tos politinis genijus/ jos vadas 
Mindaugas^--vąd^a-mas’ "Išmin-- 
.tinguoju. Jis, kąip gilus valsty-

universiteto Bakalauro laipsni,
iš muzikos: Angelė dabar ’sui-1 'Tačiau
... . . .. . . . . . i-'

Great

ream

' I s

xOMtnca u U.e place that is mads 
xitt of dreams. And, JLS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
<ix yean. That means your dreams 
«t> come true faster than ever before.
iou cen buy shares in your parti

cular uream by joining the Payroll 
Plan wnere ypu work, or the 

ir«tM<-a-M<>nLb plan where youbauk.
He» you know it, your American

will b* a reality.

bininkas, žinojo, -kiek • Lietuvai 
kenkia atskiru kunigaikščių ne- 
sąntaikos, todėl pasiryžo visas 
lietuvių kiltis bei valstijas su
jungti. į vieną tvirtą Lietuvos

jbe ir tuomi padedąnį pagrindu 
{Lietuvo’s galybei.

Mindaugas.. Lietuvoj btivo pas-

I Iš kitos pusės jis-snprątp, kad tos 
*f?ietu.vai tiesiog ,yra tragišką^’’" 

TĮkovoti su vokiečių ordinais, re-
t resiog , yra - tragiška

kų archeologai (A. Tautavičius 
etc) mano, kad 1964 m. atras- 

i mūrinio pastato liekanos 
Vilniuj, Gedimino pilies pašlai
tėj buvo Mindaugo pastatytos

*

t Bmdto 6’»% when held te
BtetttrrJ af 5 ymrt, 10 toontlte l4*i tba f.rwL 
year). Bond* *n» if kwt, atoUn, *•

When needed UMQr cun he
M yout bank, interval b nr* wlww-t to ritate

ilaiku jam pavyko sudaryti sti
proką Lietuvos valstybę ir įves
ti M i Vakarų Europos valsty
bių tarpą. Popiežius Inocentas 
IV per savo pasiuntinius tų lai
kų papročiu vainikavo Lietuvos- 
valdovą 
vainiku 
riuo šio 
Lai bei 
pažinta 
ja.

Istoriniai šalti-TuC liudija, kad 
ir po karaliaus Mindaugo' seno
sios , Lietuvos .valdovai. ne tik 
patys, save Taikė karaliais, bet 
ir užsienis juos tokiais daugu
moj laikė. Kas būdingiausia, 
kad pats žymiausias anų laikų 
aųtoritętas. Romos Katalikų 
Bažnyčios Galva, popiežius pa
gonis Lietuvos valdovus laikė 
karaliais (A.. Theįner, dr. V. 
Pašuto ir:.kiti). Dr. K. Fores- 
teuter (Deutschland und Li- 
taūeh in Mittelalter, 19) nuro
dė, jog Lietuvos valdovus titu
luoti karaliais net buvo susida
riusi tradicija. Ir šių laikų ob 
jektyvūs istorikai (<fr- R. Sčhią- 
renberg, dr. A. Palmieri, dr. W. 
Gaigalat, prof. dr. J. Matusas, 
prof. dr. P. Raulinaitis ir visa 
eilė kitų) laiko senosios Lietu
vos valdovus karaliais.ir Lietu
va karalija* Lietuvos Valdovams 
titulą “Lietuvos Didysis .kunį-

Mindaugą karališku 
1253 m. Tokiu būdu 

laiko Lietuva ir oficia- 
taipiąutiškai buvo.pri- 
monarchija bei karali-

t- - V Įįf t

f Ųu vilkų .^lku, abudu ,piau-s; 
nąs, įąltos, dulkės krinta?^ (Gin-j 
nos) . _ ,

ENERGY 
WISE

Limit um of diswasher 
to once a day, after the 
•yenlngmeal.aųdjįūt/ 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a fiShi toted

r* SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON .

express - y e/ywc-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWINK? SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

L - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. Thursday, August 2, 1973

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

IF YOU DRIVE AT THE • 
A//W4/4Z<< SPEED STAY IN 
the RfGMT LANE.



Detroito naujienos
Br. Užemis tekalba tik apie buvo atšauktas ir į jo vietą

PAVERGTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Pavergtoms tautoms prisi-j zoliucijas priimta ne ranku plo
ninti, JAV liepos treciąją sa |jimu, kaip lietuviams įprasta, 
vaitę paskelbė Pavergtų Tanių bet išreikšta žodžiu — to adopū( 
savaite. Pradžioje ta 
Detroite buvo prisimenama de ' 
monstracijomis miesto gatvė- ( 
mis, ma’dbnūs ir politinėmis 
kalbomis. Kennedy Square mie
sto centre. Vėliau, festivalių 
vietovėse, būdavo demonstraci
jos ir kalbamos maldo* visų: 
tautybių dvasiškių už paverg
tas tautas.

Šiais melais, dėl nevisai a..š 
kių priežasčių. Pavergtų Tanių 
festivalis vidurmiestyje neįvy
ko. Pavergtų 1 autų Komitetas, 
į kurį jeina ir Detroite Lietuvių 
Organizacijų Centro atstovai

— pirm. dr. Algis Barauskas, 
vicepinn, Bernardas Brizgys ir 
vicepirm. adv. liaymondas Sa- 
kis, nutarė Pavergtų Tautų sa
vaitę atšvęsti liepos 22 d. Uk
rainiečiu centro salėje Worren 
Mich.

Qv<c2LC>S I
OF į

j 
>A_WE^E X>WACD<& 
K W«QN£ PpCVINS ' 

1b HP\T M^fSOF, 
K ROLL. ĘON. 1 
^••AuSTfiR&.flCXOMy 1 
Ti and reawwFueitg'. 
77 -rjEPt vjETS mawi 
Ml vwffis1

Iš ryto Ukrainiečiu švento
vėje Mekinley Si. įvyko maldos 
už pavergtas tautas. Ukrainie
čių centro puošnioje salėje 1 
valandą įvvko akademijarini- 
nėj imas.- ' PY ą' d-ė j b minėj i- 
iną latvis Sfgijrds Rudzitis, 
Amerikos hiin'ną sugiedojo es
tas Rayniond Trala, maldą -su
kalbėjo ukrainiečiu dvasiškis 
Mi Beus. Kalbas pasakė latvis 
B. Rudzitis ir dr. Andrew S. 
Ehrenkreuz-Michigani Univer
siteto profesorius. Kalbėjo an- 
tuziastingai primindamas Pa
vergtas Tautas, pasmergdamas 
Sovietų imperializmą. Įtikinan
čiai pakartojo, kad pavergtos 
tautos bus laisvos ir atgaus sa
vo nepriklausomybes.

JAV Prezidento J. Carter 
proklamaciją perskaitė honor
able John H. Hausmer, judge 
Thir, Judicial Circuit of Michi
gan. '

Gubernatoriaus W. G.1 Milli
ken ir Miesto Majoro proklama-

savaitė the resolution- I
šiais metais minėjimą suruo-j 

še ukrainiečiai. Ta proga buvo’ 
išspauzdinta šešių lapų brošiū
rėlė -- 20lh Anniversary Cap
tive Nation'* Week Resolution. 
Brošiūrėlėje įrašytos devynios: 
tautos: Ukraina Bylon-sija, Lie-į 

tuva, Latvija, Sstija, Armėnija,! 
Azarbajan, Georgia ii Turkes- 
lanija su trumpais aprašymais. 
Kitų tautų paminėti Ūktai var
dai.

Sekančiais metais minėjimą 
ruoš kita tautybė, Atrodo, kadi 
teks ją ruošti lietuviams, bet 
dar galutinai nenuspręsta.

Į minėjimą atsilenk 
žmonių, gal, apie 150. Kaip 
bebūtų, bet pavergtų tautų 
vaite reikėtų paminėti kaip 
litinė demonstracija prieš 
vergėją Sovietų Rusiją.

Švyturiečių šaulių išvyka.

švyturio Jūrų šauliu išvyka 
stovykloje “Pilėnai” įvyko lie
pos mėn. 22 d. Vidurvasario 
oras pasitaikė nepaprastai gra
žus ir šiltas. Kas norėjo, švariai 
išvalytame baseine galėjo pa
plaukioti. Dabar šauliai turi pa-į 
kahkamai patalpų- Įrengta Sra’Įvusįus šaulius ir karius 3 vai.'jos lietuvaitė, 
ži salė puikus garažas, kuriame 
įrengta su visais patogumais 
virtuvė. Vienas trūkumas, tai 
dar nepakankamai užaugę me
deliai ir nėra pavėsio pasislėpti 
nuo saulės.

Išvykoje sesės švj-turietės pri tinės mepįnės 
gamino visokie lietuviško sko-^ Vėliavos’nuleidimas 5:30 
nio maisto', o broliai šauliai pa- gįe(janį Lietuvos himną, 
rūpino gaivinančių gėrimų tik ' Windsoro ir Detroito‘ lietuvių 
valgyk, geik ir džiaukis tyru visuomenė kviečiama atšilau-j riausvbės pagalbos ginklais ir 
lauko oru. j

Buvodj-laimėjimų-stalas;L^e„^r__^ruri^_J^r_ 
V0T^^ _ J šaulių Kuopa-Detroite.

< * - * j

Mirė V. Kriaučiūnienė.. ^
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Lour is often used as a ' 
MEDIUM OF EXCHANGE in RuRftu 
s\c.a_Y. .... 7^ pcmnd of 

FUXJR MAY BE EXCHANGED 
for a half PoomO 

ų OF MEAT---

MftNCHESTER.COMH BAKESHCF? 
ŠOSRueO u? SOME Pies On The 
counter ano Then Rjs»W out of 
.tie -store, while the onwer was 

having lunch in TW SACK’OSfcicHČS ČPT 
N01W& BUY frfOMĖS 
FoR First nn^k*
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uniformuoti ir su vėliavomis. 
Po pamaldų, Kizių sodyboje 
12208 Riverside Dr. Windsor 
Ont Kanada, 1-nią vai. vėliavos 
pakėlimas, šauliai' ir šaulės vė
liavos pakėlime dalyvauja skai- 

i tlingai ir uniformuoti. Tikėmis 
sulaukti atvvkstančiu šauliu ir •z
iš kitų kuopų-

Vainiko skandinimas už žu-

A. PLEŠKYS

VOLDEMARININKAI PRAŠO GINKLŲ
Vaclovas Sidzikauskas savo buvo įsteigta 

prisiminimuose “Nu< renbergo 
taisme” (“Dirv?” 1978. 11. 2.) 
rašo: Nuercnbergo Teismo rū
muose mudviem (su Dr. P. Kar

ti- veliu. A. PI.) prisistatė Angli- 
, Anglijos teisėjo 

p.p. St. Clair ežere Detroito' sekretorė Ona Dzvonkūlė ... Ji 
upės žiotyse.,. Po vainiko nu--labai maloniai mudu globojo ir 
skandinimo svečiai bus pave-į kuo galėdama mudviem padė* 

šaulių suosavais i jo. Ji buvo atsinešusi ir man 
to užkandžiai iv'įteikė Lietuvą lietusius teismo

žioti po ežerą
. laiveliais. Po
'meninė dalis, kurią atliks vie-į dokumentus. Tarp tų dokumentų

pajėgos.
vai-

buvo ir Klaipėdoj susispietusių 
voldemarininkų raštas Tilžės 
Gestapo viršininkui, kuriame 
jie prašė Trečiojo Reicho vy-

Išvyka pavyko gerai, dalyva
vo gražus būrys saulių ir svečių.

švyturiečiai šauliai 
ruošia jūros dieną.

Valerija Kriaučiūnienė, gi-

vių Organizacijų Centro pirm, 
dr. Algis Barauskas.'

Tribune -'buvo įstatytos 11- 
-kos tautybių vėliavos; tame 
skaičiuje ir Lietuvos vėliava.

Meninę dalį atliko- Estų solis
tas Raymond Trala, padainuo
damas Jūrininkų ir kitą dainą. 
Akomponiatorė Emilie Kalmut. 
Pabaigai rezoliuciją perskaitė 
ukrainietis Rėhdan Fedorak 
Co-Chairman, GNWC pirm. Re-

L.A.S. ir jų posėdžius, bet nie 
k oaiškaus nesako apie vo’de- 
.•larininkų posėdžius ir jų nu
orimus. Taktiniais sumetimais 
A. SKesoraius galėjo LA. S. po 

i sėdyje treiiKti kumščiu i stalą, 
kad.igi ten dalyvavę ir kilų 
partijų atstovai, o voldemari
ninkų valdybos posėdyje galėjo 
kalbėti visai k:iaip. ir prašyli 
š vokiečių pei Tilžės Gestapą 

ginklų ir pinigų.
Reikia

siųstas puik. Jonas Andrašiū- 
nas.

Panaikinus kuro stovį, tom'-; 
statute numatytomis, garantuo
tomis laisvėmis pirmiausia pa 
sin::udo;o vokiečiai, v;ešai or
ganizuodami ir kurdami nacio 
naiscc.ai's.ns pc..t..i(.s parti- 

-nizacijas nors ir ki
nis p’.vadintas- Nuo 
Evuisuiko ir lietuvių 

partijos,
voldemarininkai, kurių, 

gausu buvo Klaipė- 
ir krašte. Daugumi 
kariuomenės atleis* i 
prisidėję prie 1931

savo 
abv 

pasi-

u buvo iš 
karininkai 
m. birželio 7 <J. nepasisekusio 
perversmo, jų tarpe ir trys ma
no mokslo draugai, čia aš kelis 
stambesniuosius tų voldemari
ninkų veikėjus paminėsiu: Al
girdas Sliescraitis artelės 
“Vaga” dalininkas, pu-k. Juo
zas Navakas Lietuvos Ban
ke. majoras Stasys Puodžius

.Muilinėj (1913 m. nukankin
tas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, Vokietijoj), kap. 
Vilius — Muilinėj ir pats jau
niausias ir agresyviausias lei- 
ten. Taunys, dar paminėsiu ir 
kitą jauniklį Sliesoraičio tar
nautoją artelėje “Vaga” liet. 
Bro'nių Auš-’Otą. Jis buvo narys 
20-tos šaulių rinktinės, pirmos 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
narys ir baisiai jautėsi nelai
mingas, kad iš kariuomenės 
buvo atleistas. Vienas Bronius 
Aušrotas savo straipsniais pa
sirodo "Drauge”, nežinau ar 
tas pats.

(Bus daugiau)

CK.ecių 
pozicinės uobtinės 

nepamiršti vieno da-Įypaė 
lyko, kad i ’lžės Gestapas, Klai-Į palyginant, 
pėdos kr. turėjo nemažiau ir i dos mieste 
neblogesnių savo agentų kaip 
Lietuvos Saugumas. Jei Tilžės 
Gestapo viršininkas, voldema- 
rininku rašra nersiuntė Reicho 
Užsienių Reikalų ministrui von 
Ribbentrop, tai jis per 
agentus buvo surinkęs ne 
jotinas žinias, kad raštą 
rašė voldemarininkai ir,
parašai tikri, o ne kokio ten 
šarlatano .ir picvokatoriaus A 
J., kaip teigia Rr. Užemis. Prie
šingu atveju, raštas būtų atsi
dūręs krepšyje (garbage), ši
toks jo aiškinimas yra labai nai
vus.

Aš tuo laiku gyvenau Klaipė
doje ir kaikuriuos Įvykius ma
čiau savo akimis.

1938 m. trečiajam Reichui, 
Hitleriui spaudžiant, h nema
tant jokios paramos iš Vakarų 
demokratijų, Lietuva's vyriausy
bė buvo priversta, panaikinti 
karo stovi Klaipėdos krašte ;r 
pilnai Įgyvendinti visas laisves 
numatytas pagal Klaipėdos kr- 
Konvenciją ?r Statutą. Tos lais
vės buvo: spaudos, žodžio, su
sirinkimų, organizacijų, politi
nių partijų ir kitos. Karo stovis 
buvo panaikintas 1938 m. liepos 
mėn. Iki tol buvęs Klaipėdos kr. 
komendantas pulk. Raimundas
Liormanas (miręs 1979 m. JAV) dėjėją.

Lietuvių Akty
vistų Sąjunga” (toliau trumpin
siu į L.A.S.) kurios vadovybę 
sudarė opozicinių partijų atsto
vai: Juozas Pajaujis — v- Liau
dininkas, Alsirdas Shesorailis 
— Voldemaro šalininkas, Jonas 
S taupas — kr- deni. Kas tai pri
statė tūlą A. J., kaip soc. dem. 
atstovą, bet vėliau paaiškėjo, 
kad jis buvo saugumo policijos 
Agentas”.
'.-Kokią opozicinę partiją at- 
stėvabo pats Br. Užemis nepa
sisako, taip pat nepasako to so
cialdemokrato, tariamo saugu
mo agento A. J. pavardės. Kaž
kokiais sumetimais tą pavardę 
slepia-

— Jane Byme Chicagos poli
cijos vadu paskyrė Joseph Di- 
Leonardi, buvusi policijos su
perintendento Sam Nolan pa-

pinigais Snietdnai nuversti. Ant 
to dokumento buvo padėta 
Reicho užsienių reikalų minis
tro Ribbentropo sekančio turi- 
nio rezoliucija- “Ginklu nedud- 
ti, o kas mėnuo duoti nedideles 
pinigų sumas".

I šita voldemarininkams ne- ± v

Toliau Br. Užemis rašė: “Vie
na diena laike L.A.S. vadovybės 
posėdžio, minėtas A. J. pasiūlė 
vodemanninku vardu kreiptis 
^vokiečius prašant pagalbos. A

J AY DRUGS VAISTINE

muši Lietuvoje 1886 m. gruo-j 
rlvin Q rl 1 0*70 lirx-rv/No 9G *

rugpiūčio 12 d. Windsor, Kana-Gi. Ruvo pašarvota C. Step šer- malonų ir išdavikišką reikalą 
doje. Prasidės su pamaldomis'menynėje 18425 Beach Daly 
St. Kazimiero Parapijos bažny-(Rd- Detroit. Velionė V. Kriau- 
čioje 808 Marion Ave. 11 vai. j čiūnienė buvo nepaprastai ge- 
IPamaldas už žuvusius jūrų šau-jr°s širdies moteris, paslaugi ir 
liūs ir karius atnašaus ir tai die-į darbšti. Atvykusioms lietu-

Jūrės dienos minėjimas įvyks’ Ožio 9 d., mirė 1979 m. liepos 20*

reagavo Br- Užemis iš Hot 
Springs, Ark. laiškų skyriuje 
savo straipsniu “Ar tikrai taip 
buvo”? (Dirva" 1979. I. 11.) Jis 
rašė:_____ ____J___

yenkė kumščiu į stalą ir suriko', 
kad tai provokacija”.
'-Matvt, kad A. Sliesoraičio bū
ta karštakošio, o karštakošiai 
savo netaktu pridaro nemalo
numų ne vien sau, bet ir savd 
organizacijai. _____________ __

' 2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE’ MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

—Atdara-šiokiadieniais nuo—------------
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

nai pritaikintą pamokslą paša-j viams į šį kraštą nuoširdžiaij 1938 m. rudenį Klaipėdoje 
kys Windsoro St Kazimiero pagelbėjo susirasti darbus ir isi- ========• 
Parapijos klebonas kun. Domi- kurti. Duosni aukotoja lietuvis- darės 2 kuopai, Tėvynės Myįė- 
ninkas Lengvinas. kienis reikalams. Stambes air toju Draugijai, bei kitiems kin

kas aukojo atsikuriančiai ne- i bains 
priklausomai Lietuvai. Priklau-I
sė vietos organizacijoms: San-; Atsisveikinimas su velione 

._____2__________ ' |Valerija įvyko liepos 23 d. Lai-
--r- _ r-T^ i' ^jAmiii išvežta ĮHZhicagos

j [ ~ ! Liet. Tautines kapines, šalia
i Pn^V savo vyro ir kitu artimųjų. Nu- 
j EPIEiallVil B iiūdę paliko: sūnus dr Vytau- 
: \A/|QE y---- tas’ giminaičiai Bliudžiai su

f i šeimoms ir daug artimų drau- 
■ ¥ —i " k £9-

ninkas Lengvinas.
Šauliai pamaldose dalyvauja

tojų Draugijai, bei kitiems klu-

Msect Controllers’ Say /;

MWt-Pesticides Produce ies

ENERGY 
WISE

Farmers who routinely use pesticides to control flies make the 
problem worse — not better —.according to pest 'management 
advisor Dave Stephens.

One reason for this is that flies become resistant to the pesti
cides that were designed to kill them. In fact,- university research 
Indicates that some . insects 
have developed genes that 
give them hereditary protection 
against man-made chemicals.

Luddly/ there are alterna
tives to pesticides.

One alternative comes in the 
form of a tiny insect no bigger 
than a semi-colon C>- It is 
the PteromaHd, a stingless 
wasp that preys on the de
fenseless fly pupae.

“Most farmers have these 
natural fly killers right in their 
own animal stalls and don’t 
know it/’ says Stephens, part
ner In Beneficial BioSystems, 
a small* California company. 
-Instead, they spray the bene
ficial insects along with the 
files, then wonder - why the 
problem comes back the next 
month.”

“But the ‘n"Mve’ Pteromal- 
5ds alone can’t Co the whole 
job,” cautions partner Gary 
Šatrom. "There just aren't 
enough of them in nature.”

To help nature along, Bene
ficial BioSystems raises the 
mini-wasps in their insectary 
and ships millions of them to 
farms*aR over the

-But flies are such surviv- 
. cty oayi Šatrom, “that you

must control every stage ot 
their life cycle.”

So the partners built the bet
ter fly trap.- ___

Called Killer instink, this 
cone-type trap relies on an 
irresistible, non-poisonous bait 
that attracts manure-breeding 
flies • only — particularly egg
laying females.

"To top It off,” laughs Steph
ens, "we have since discovered 
a new way to attack flies in 
the egg stage of their life cycle 
—simply through . good man
agement of animal waste.”

These management tech
niques, which are presently 
used on dairy cow, horse, hog 
and goat operations nation
wide, are outlined in an fllus
trated Handbook published by 
Beneficial BioSystems. These 
methods, says Šatrom, not only 
prevent fly-breeding but they 
also can take less time than, 
the bld ways.

For more information about 
flv control, Pteromalids and 
fly trape, write Beneficial 
BioSystemt, 1603-B 63rd. 
Street. Emeryville, CA 946M. 
To order the Handbook, en
close a check 
vrdtr. “

Tauri lietuve Valerija, 
ilsėkis ramybėje.

Trumpos žinios.
I

— St. Butkaus išvyka rugpiu- 
įčio 5 d. Vasiuliu gražioje sody
boje prie Mančesterio. Pradžia 
12 vai. su pamaldomis. Po pa
maldų linksmoji dalis bei kiti 
paįvairinimai. Skanus maistas 
ir geri gėrimai Kviečiami visi
atsilankyti ir paremti šaulius.

Balfo 76 kuopos išvyka O ir 
č. Sadeikų sodyboje rugpiūčio 
19 d. Pradžia 12 vai. Kviečia
mi visi atsilankyti ir paremti 
Balfa.

Ant. Sukauska*-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength whh «afety. That’s common 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 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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---- $10.00

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

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

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

Čekį reikia išrašyti:

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

_____ $10.00

HKSKKmEH
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Reikalų nežiūrėję. Netrukus į tą pačią aikštę suvarė vi
sas jų šeimas ir ten sušaudė.

Štabo viršininkas valdžią nuvertė, bet nežinojo
kas toliau daryti. Jis galėjo įsakinėti tik kariams, bet 
ne gyventojams. Jis pasikvietė kelias kalbas mokantį ir

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Paryžiaus ambasadoje tarnavusį Nik Taracke ir , liepė 
jam sudaryti naują valdžią. Liepė Tarackei priminti

At ot Dtfmbtr L 
Subscription JUtw:

ia Chicago 532-00 per year, $18.00 per 
jix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lecalitiea $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

30 cente per copy.

puei metu ----------- ------- — $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00 
riešam menesiai ■ $ 3.00

Kanadoje:
metams -------------------------- 333.00
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui  $ $.50

Nee eruedfie elrmec d.
DienraUic kaiaea:

Užsieniuose:
metams--------------------------$34.00
pusei metu------------ ;______ $18-00
vienam mėne^ui - - $ £00

Chlcagoje ir prienii estuose: 
metams  $33.30 
pusei metu  $18.00 
trinu m Ane si anų,  310.00 
rieram mėnesiui  I 3.30

Šitose JAV rieto**:
ti atara*  I3SJ0

Naujienos eina kasdien, IžrtirUnt 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. HaUted St, Chicago, 
HL 60608. Talat 01-6100. ___

Pinigui reikia dusti pešta Xouay 
Orderiu karts, si užaakymu.

NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius, nu*
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. JJežtadieniaia — iki U vaLAfganistano paslaptys

visiems ministeriams, kad jie bus sušaudyti aikštėje, 
jeigu vogs, svetimą turtą savinsis ir veiks ' prieš 
valdžią. ;tl

Bet ir Taracke buvo bėdoje. Jis nemokėjo valdyti 
žmonių. Svarbiausia, jis nemokėjo valdyti policijos. Af
ganistano policija turėjo savo įstatymus, savo papro
čius ir nenorėjo jų laužyti. Taracke Paryžiuje buvo Pa
tyręs, kad sovietų policija esanti geriausioji valdžios 
patarėja. Jis paprašė, kad Maskva į Kabulą atsiųstų ge
nis patarėjus.

Pradžioje į Kabulą atvyko penki sovietų patarėjai 
Afganistano policijai, bet netrukus iš Maskvos jau bu
vo 50 patarėjų. Rusai įtikino Tarackę, kad Afganista
no Policija labai atsilikusi. Reikia ją ilgai mokyti, kad 
ji suprastų sovietų policijos instrukcijas. Visas reika
las baigėsi tuo, kad didelė policipinkų dalis pabėgo iš 
Kabulo. Jie pasikėlė į artimiausius kaimelius ir apsigy
veno su vietos gyventjais, kur jiems nereikėtų klausyti 
rusiškų patarėjų. Rusai turėjo rekrutuoti naujus vyrus

RAMUSIS EŽERĖLIS

gyvenantiems valstybėse, kurios 
nepripažino ir dar nepripažįsta 
Maskvos okupacijos bei prievar-

Kultūringam pasauliui Afganistanas buvo paslap
tingas ištisus šimtmečius. Britai prirašė įvairiausių 
pasalptingų istorijų apie Afganistano gyventojus, gy
venančius aukštuose kalnuose ir. atsilikusius nuo mo
dernaus pasaulio.

Kabulas, Afganistano sostinė, buvo pats moder
niausias miestas'-Azijos kalnų pašlaitėse,—bet pats Af
ganistanas buvo keliais šimtmečiais atsilikęs. Kas Af
ganistane šiandien vyksta, taip pat visam pasauliui yra 
didelė paslaptis,. , .

Kraštas apgyventas musulmonų. Jie ištisus metus 
keliauja nuo vienos pašlaitės į antrąją. Jiems svarbu 
būti toje kalno pusėje, kurioje saulė šildo. Ten jie patys 
pasišildo ir galvijus pamaitina. Keliauti jie nebijo. Jie 
gali laisvai nusileisti Į pačias Pakistano pašlaites, 
ten pasišerti ir toliau keliauti. Jie vežasi žmonas ir 
vaikus.

Afganistanas turėjo savo kariuomenę sienoms sau
goti. Kareiviai ėmė muitus, jei kas norėdavo Įvežti nau- 

_jų~pr^i^rAfgąni5tąOTąr~KaT^ivTar-prĮžiūrėdavo-k:ai’a- 
vanus, kurie tiktai perjodavo-per—Afganistaną - ir—ke
liaudavo toliau.

Afganistanas valdomas keistu “būdu. “'Paskutiniai 
pranešimai sako, kad vieni valdo Afganistaną dienos 

~metU7”0 kitieji-valdo naktį; Praeitą'-penktadieni viena- 
žinių agentūra tvirtina, kad Kabulo vyriausybė valdo 

. pusę Afganistano, o musulmonų vadai valdo antrąją 
pusę. Dienos metu Afganistano aviacija apšaudo dide
lių kalnų pašlaitėse gyvenančius musulmonus, bombar
duodami molines jų trobeles ir sužalodami jų arklius, 
bet Į pavakarę visi valdžios atstovai skuba Į sostinę, 
kad nebūtų musulmonų sulaikyti ties aviacijos išmušto
mis doubėmis.

Nelaimė prasidėjo praeitų metų balandžio mėnesi, 
■ kai supykęs kariuomenės štabo viršininkas, ant susenu- 
> šio ir nuolat lėbaujančio valstybės prezidento, išrikiavo

policijos tarnybai, bet ir tie, sovietinės mokyklos nebai
gę, bėgo iš Kabulo.

Praeitos savaitės pabaigoje Valstybės Departa
mentas įsakė atšaukti iš Kabulo visą šimtą Amerikos 
ambasados ir konsulato pareigūnų. Sekretorius Vance 
pamanė, kad Amerikos tarnautojams susidaro pavojus. 
Tarackes valdžia, policijos padedama, suimdavo kiek
vieną afganistanietį, kuris drįsdavo įžengti į sostinę ir 
reikalauti kokių teisių ir lengvatų. Suimtųjų skaičius 
didelis, kad jau nebuvo, kur jų dėti. Kabulo kalėjimas, 
esąs Poli Ceali priemiestyje taip pat buvo pilnutėlis. 
Rusai patarė Tarackei šaudyti suimtusius, kad pada
rytų vietos kitiems. Kas buvo visiems labai aišku, tai 
Afganistano policijai nebuvo aišku. Rusai turėjo. Afga
nistano jauniems policininkams parodyti, kaip neteis
tus piliečius šaudyti. Sovietų policijai tai lengvąs daly
kas, bet afganistaniečiams reikalas buvo sunkesnis. 
Vieną dieną rusai nerado ne tik lavonų, bet -ir polici
ninkų. Paaiškėjo, kad iš Poli Čealis kalėjimo bėgo poli
cininkai ir išsivedė suimtuosius.

Afganistane reikalai “TU mpIikūojašrTKorėšpondente 
~Faye AViHey jau pranešė savo laikraščiui^-kąd musul
monai naktimis jau pasiekia Kabulą. Jie turi moder
nius ginklus, pakankamai šovinių ir iš sostinės nakti
mis nieko neišleidžia. Sostinės gyventojai mano, kad 

‘Tarackes valdžia bus išvesta į tą pačią“aikštę7~kūr buvo* 
išvesta visa buvusioji Afganistano vyriausybė.

Užsienio korespndentai spėlioja, gą darys Kabule 
apsitveręs sovietų policijos patarėjų būrys. Niekas ne
mano, kad jie galės iš Kabulo išvažiuoti, nes afganista
niečiai jau baigia supti visą Kabulą. Niekas nemano, 
kad kalėjime esantieji naujieji ir senieji sumtieji bus 
sušaudyti,, nes nakties valdovai kontroliuoja visus ke
lius Į Kabulą ir iš Kabulo.

Iš Kabulo išskrido šimtas amerikiečių, bet ten dar 
liko 47 JAV tarnautojai. Išvežtieji tvirtina, kad Afga
nistane vyksta revoliucija, kurios niekas nelaukė. Visi

NEAPSIJUOKIM PRIEŠ PASAULIIR LIETUVOS OKUPANTU____
Čia turiu galvoje dr. A. Štro- lygiau visiems, kas jaučia, kad 

mą. Be kitų dalykų, kadaise jis 
s’ūlė išeiviams tuoj sudaryti 
Lietuvos egzilinę vyriausybę, 
kuria, jei būtumėm sudarę, tai 
būtumėm tikrai apsijuokę ne 
vien prieš . muips prietelingas 
sostines laisvajame pasaulyje, 
bet ir prieš patį okupantą. Da-r 
bar jis siūlo lietuviams prašyti 
pastarąjį, kad pasakytų, ar jis 
laiko juos sovietijos piliečiais. 
(Žiūr. jo “Kas laikomas sovieti
jos piliečiu?” “Tėv. žib.” 1979 
m. Įiepos 5 d.. psl. 2 ir 3.)

gali bųti sovietinės valdžios lai
komas Sov. Sąjungos piliečiu, 
kreiptis į diplomatines bei kon- 
sularines sovietų atstovybes sa
vo kraštuose su oficialiai^; pa? 
reiškimais, prašančiais nustaty
ti, ar besikreipiantis asmuo yra 
sovietų valdžios laikomas Soy. 
Sąjungos piliečiu. Gavus neigia
mą atsakymą.... juo galima pa
sitenkinti, o gavus teigiamą, 
reikėtų tuoj pat rašyti sekantį 
pareiškimą, prašant AT Prezi
diumą atpalaiduoti nuo soyieti-

Savo nąetų truputį pasisakiau 
dėl jo pasiūlytos egzilinės vy
riausybės sudarymo Jžiūr. Nau
jienos 1978m: birželio mėn. g .d.- 
spls. 2 ir 5), o šiąndien tebūnie 

. leista man padaryti tai ir dėl jo 
pasiūlymo minėtame straipsny.

Pakalbėjęs apie Sovietų Są
jungos naująjį pilietybės įstaty
mą bendrai, fcę kitų dąlykų, pa
brėžė nuo seno visiems žinomą 
faktą, kad visi, kurie 1940 m. 
rugsėjo 7 d. buvo okupuotos liepos 1 d. veikęs 1938 m. pilie* 
Ljetuvos terįtprįjpję, nuo įjun
gimo Lietuvos į Soyįętų Sąjun
gą aųtornątįŠKaį tapo šios sąjunr 
gos pilįęęiais įr yrą jąi§ visą Įąi-;

• ką vėliąų. Į gają są^o, jog “šių-

karius gatvėje, suėmė prezidentą ir ministeriųs iri seka, ką darys rusai patarėjai? Tvirtinama, kad niekad 
Z visus aikštėje sušaudė. Jie esą tiktai lupikavo, o krašto rusai tiek košės neprivirė, kiek jie privirė jos Ąfgaųįs-

vadinamą Sov. Sąjungą.. Antra, 
jei jau viską palikę lietuviai 
bėgo iš primestos Sov.' Sąjungos, 
tai kartu jie bėgo ir nuo prie
vartinės pilietybės. Kiek yra 
žinoma, net anieji lietuviai išei
viai^ »kurie aplanko Lietuvą ir 
prirašo okupantui visokių pagy
rimų, vis dėlto nepasilieka tenai, 
bet grįžta atgal, neatsisako ir 
gyvenamo krašto pilietybės, jei 
jau turi' ją.1 Išeitų, kad ir jie 
nelaiko save piliečiais sąjungos, 
pavergėjo primestos Lietuvai, ir 
greičiausiai nepaduos p. Štromo 
siūlomų pareiškimų. O ką bekal-

l.iąų ’ sąko, kad naujas ypjlįęty- kį prašymą pavergėjuį laiko dr 
bės įstatymas duodą gerą progą 
kiekvienam lietuviui aiškiai nu-

džiausiu pažeminimu ne vien 
savęs, kaip lietuvio, bet ir jo--  -X —    —;—  : ,   . _ -- ’ w X . _

statyti, kuo jį pilietine prasme] kankinamos lietuvių tautos. Bū- 
sovietų valdžia laiko...” - - 1-------T—--------
- -Tai^r^asiūlymąiy-kokiųr-kięk 
man yrą žinomą; nuo 1940 m. 
rugpjūčio 3 d. iki dabar ir pati 
Maskva nėra dar padariusi, nors 

_nųo šitos dienos ji laiko lietu
vių išeivius savo sudarytos są
jungos piliečiais ir nors iki š.m.

nant laisvuose kraštuose niekad

tybės įstatymas yra analoginis 
šjąm naujam įstatymui. Neįti
kėtina, kad tokį pasiūlymą ji pa- 
^ąjytų ir ateityje. Ypąę, atro
do, ji nedarys jo pabaltiečiams,

lietuvių išeivių būtų nors užsi
minęs apie sovįėtijps pilietybę. 
Kaip gyvenant okupacijoje, taip 
ir laisvėje, savaime buvo ir yrą 
visiems aišku, jog jį yrą jėgos 
padaras, prieštaraująs ne vien 
sveikam protui bei -įgytam tei
singumui, bet tarptautinei teisei 
ir. kitiems Maskvos įsipareigoji
mams bei pažadėjimams.

Bendrai imant, apskritai sa
kant, paklausę p. Štromą laba’ 
apsijuoktu ne vien patys save.

tane. Jie gali būti traukiami atsakomybėn už nežmoniš- bet apjuoktų ir visus kitus lie-
kug patarimus. Nukelta į 6 psl.

ANDRIUS RYLIŠKISFRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

— 1945 m. balandžio mėn. amerikiečiai Tue-. 
ringiją užėmė be mūšių, be kraujo liejimo, o ra
do vertingus dalykus: 18 milijonų aukso dolerių 
vertės aukso vokiečių kariuomenės atimto iš Če
koslovakijos. Vokietijos užsienių ministerijų ar
chyvą ir tris svajojamas atomines bombas, jų 
braižinius, dirbtuves, laboratorijas ir mokslinin
kus, tai argi čia ne vertybės? Pamatysi, kaip Po 
trejeto mėnesių pas amerikiečius bus. atominės 
bombos, tik, deja, trys

— Tai kodėl Hitleris nepasinaudojo tomis 
bombomis? — pasiteiravau.

I —Vokiečių mokslininkai atominių bombų da
rymo specialistai buvo humanistai ir nenorėjo be- 

į prasmių žmonių aukų. Nes karas pralaimėtas.. 
Pagaliau agonija yra naciams, bet ne mums vi
siems vokiečiams. Vokiečių dauguma karo su 
Vakarais nenori. Nacių totalinis viešpatavimas 
vokiečiams įkyrėjo, todėl užteko sąmokslų ir ka
ro pralaimėjimui genštabistų išvadysčių, kurių 
dalis ia’m net savo tautos renegatais. -

Po cO, kųj Hitleris sušaudė du anglų agen
tus, atvykusius i Olandiją kalbėtis su suokalbi
ninkais tai Vokieti jos vyriausiojo štabo nežy

mūs kariškiai nuvyko j Šveicariją pas antinaci- 
stą Rudolfą Roesnerį ir jam įteikė Hitlerio vy
riausioj štabo šifrus ir net telegrafo aparatui, 
priimančiam šifruotas telegramas elektromag
netinių radijo bangų elektrninį raktą, kuris pats 
praleidžia telegrafo aparatą prieš pradėdamas 
telegramas priiminėti.

Man nusistebėjus tokiu hitlerininkų neap
dairumu, pokalbininkas paaiškino;

— Hitlerio vyriausiajame štabe buvo tokią 
tvarka, visi štabo skyriai, paruošę įsakymus bei 
planus, juos pasiųsdavo į šifravimo kambarį, o iŠ 
ten perduodavo į radijo telegrafo siuntimo 
stotį.

Šveicarijos gyventojas Rudolf Roesener 15u- 
vo dvigubu agentu. Jis dirbo šveicarams ir ru
sams ir gaudavo visa, kas buvo siunčiama fron
tui. Jis, iššifravęs vokiškąjį šifrą, čįa pat vėl už
šifruodavo savo'darbdavių šifru ir perduodavo 
radijo bangomis, specialios paskirties -stotims.

Totalinis nacių režimas vokiečius patriotus 
piktindavo, nes jis rėmėsi melu, propaganda ir 
grasinimais. Vokiečių patriotus papiktino Goe- 
belso melas, dėl Muencheno pasikėsinimo 1939 
m. lapkr. mėn. 9 d. Juk mes puikiai žinojome, 
kad tai vienišo komunisto darbas, flitlerio aplin
ka, kaip ir daugelis vokiečių žinojo, kad pragaro 
mašinos mechanizmo dalys rastos per krątą pąą 
pasikėsintoją;tmvedė specialistus pirma į Berly
ną, o iš ten į Karaliaučių, ir iš ten tiesiai į SSSR,

Minsko NKVD Įstaigą, žinojome, k.gd pasikėsin
tajam buvo ne anglai, kuriuos nariai apšaukė pa- 
sikėsintojais ir sušaudė, p tikrasis pąsikėsinto- 
jas komunistas nęsušaudytąs.bet administraciniu 
keliu padėtas Į Dachau kaceta.

HANAU STOVYKLOJE
Netoli nuo Frankfurto (Mąin, kur buvo įsi

kūrę amerikiečių zonos administracijos centras), 
yra Hanau miestas, jo skaitlingose kareivinėse 
buvo įkurdinta UNRA stovykla.

Ten gyveno visą laiką nuo 1945 m, gegužės 
mėn. iki 1949 m. balandžio mėn. SSSR ryšinin
kai - politrukai bei NKVD atstovai dažnai pra
važiuodavo iš Rytinės Vokietijos pro Fuldos pa
sienio miestą plentu į Hanau stovyklą ir Į Frank
furt, Main.

Lietuviai politrukai kartą atvežė didelį kie
ki Maironio “Pavasario balsų”, spausdintų oku
puotoje Lietuvje. Bet mes prieš tai buvome įsigi
ję pas platintojus “Pavasario balsus”, spausdin
tus Vokietijoje.

Tuo metu ėjau šaligatviu, netoli UNRA įs
taigos. Staiga sustojo politiškų Prie UN
RA įstaigos šaligatvio ir politrukai, atidarę ba
gažo skyrių, patenkintais yęi4ą{s palino lietu
viams DP tas knygas. t)P (Dievo paukšteliai) 
ėmė knygas ir vartė jas ir, žinoma, perado kny- 
gose daugelio “trefnų kmunistams” dalykų. Tuo
met kažkas susuko:

—Vyrai | užteks Stalino batlaUių mulkįnimų, 
kurkime laužą!

Minia iš stovyklos kiemo atvilko malkų, su
kūrė prieš UNRA įstaigą gatvėje laužą įr į jį 
metė Maskvos statytinių dovanas. Politrukai, 
lyg žado netekę, užtrenkė tuščio automobilio ba- 
gažninką ir nudūmė Franfkurto Main kryp
timi.

Teko'būti lietuvių stovyklos salėje, kuomet 
du lietuvius politrukus — enkavedistus UNRA 
atstovas ąmerikietis atvedė kalbėtis su DP.

Politimkąs kalbėjo ir ragino grįžti į okupuo
tą Lietuvą, žmonės prie UNRĄ atstovu, laikėsi 
pąmiai Ir kalbėti netrukdė. Po politruko kalbos, 
kai kurie tremtiniai patarė tiems polįtrukams 
grąžinti Sibiro tremtinius į tėvynę, tuo tarpu 
lietuviai tremtiniai pasitraukę savo valią Į lais
vąjį pasaulį galį palaukti. Sibiro lietuvius trem
tinius grąžinti būtų daug lengviau ir jiems polit- 
xukams kalbėtis su mumis būtų daug smagiau.

Pagaliau vienas lietuvis pabėgėlis, įpykęs, 
paklausė politruką:

— Kieno uniformomis jūs dėvite?, nes to
kių uniformų nepriklausomoje Ui^tuVoje nebu- 
būVQ, Nęveltui darbdavio propagandą mums 
kąrtpjate. * * ;

(Ęus daugiau)
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PR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Pulaski Rd. (Crawfwd 

Buildins) T«l. LU 5-6446 
Priima .ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skamninti 374-8004
.

Ilanaų |uHU0^£.t kur anksčiau 
anižinj viena J° <*n-
krelė ir ftnnnk l.iidciirtio apci-l 
gas atliko kit^ lu-. Liu’ inas,: 
dalyvaujant - žyr.thn -in ' <• ionh s 
b čiuliūi tė^. A’L Bemat?ni(n >r 
kun. V. ŠdrKav.dukroms d-.

Paleistas iš kalėjimo 
nužudė dar 20 žmonių 
ępuČHOtpšiE. N.y. — už 

1C53 met?|š veno šesiolikame- 
ė o ąunuol o nužudymą atsėdė- 
i^s 25 metus kalėjime, jjaskuti-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKY/AAI IR PAAIŠKINIMAI
- - ' L 4 - t » _ - -- . -r 4 -
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
QYOyTOJAS IR.CHIRURGAS 

Community klinikoj 
m Medicinoj direktoriuj

a93S S^Mgnheun Rd^ Westcfwstwr, Ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

ka^ antrą šeštadieni 8—3 vaL 
ToL: 562-2727 arb* 562-2728

“ ------ 777—:---- -—
TEL — BE 3-5893

Rimai ijb vpk’ėtijos bei Dariai n uš keturis Sėtus psįchiatrinė- 
r ’e b’eoninejė, iš New Jersey 

ičiį bei pa- Tręnton State kalėjimo 1978 m. 
B’r-žel’o . menesį paleistas, tūlas 

vainikų bei gėl ų fi-okščių, tar'p( J<rėoh F;^he^50 mėtų amžiaus, 
ir VokYeiirc.s LB Valdybos.. j n>*ie to penktadienį atvykęs į 

Buvo gltįfe i(’ 5, vi. įj Itovv-|Nėw Yorko policijos stolį pasa- 
nakiuo^, /Hnr^gcs apskr. fSii- ke “Pavargati bebėgiodamas” 
damas-tiviacLoš kapi
tonu, 19.R) pilaitė savo pavar
dę iš Męyęr 4 ^iariūną. 1941 r^-

Malinauskipnėl is JAV-bių ir 
būreliai kĮt'l pritinai 
žjstanių. Ant Įčgpo sudėta tfąi3"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3YG7 103rd Street
... balandos pagal susitarimą-

TT*----- -.Z' . ------------------------—

DR. FRANK PLECK 
OPTOMETRIST  AS 

. .KALBA LIETUVIŠKAI
,Ž£U W. 71 St. Tel. 737-514S

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses’” .

Vai *2>i susitarimą. Uždaryta treč.

p^is'paž’rro nužudęs savo 
zfooną. kurą bpvo vedęs per
nai paleistas į laisvę, o betardo-

prisipažino per tuos laisvės 
rretus nužįdęs ŽO žmonių. Bū- 
fent, po ^viėną Oklahomoj ir 
Arizonoj, 5 ar 6 Los Angeles sri- 
tvię, 3 apl;rifeli San Francisco, 
u?atig” Bovvėryie ir po vieną 
t^bperHo^e, N.Y., Portlande,

^artfor^e, Conn.^ Newar- 
ke. N J. ?r New Meksikoj. Poli- 
ci’a oavo daug darbo visa tai 
patikrint1. . .

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

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

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

DfLLEONAS SE1BLK
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Ofiso talaf.; 776-2380
Razidandjos talafu 448-5545

iJONAS RIMŠA 
Į 
i 
1

dr. vyt. tauras ]. r rQ. v . Į _
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ] 

Bondra praktika, apoc. MOTERŲ Ilges, j 
Ofisas 2652 WEST 59tta FlRSKT

OFISO VĄL.; pirm- .antrai, trečiad. 
c penkt. 2-4 ir 6-8 vai. rak. SUtadie- j 
oiai* 2-4 vaL popiet ir kitu lairL

acijoje ąšsitarnavo majoro 
laipsnį. .pabaigoje sužeis- 
ta dešiiie renka, kurios vėliau 
nevaldė.

Velionis turi- nuopelnų Vokie
tijos LB ir ypač Vasario 16 gim
nazijai. jfe teikė naudingų pa
tarimų 1953-4 pritaikant įsigy
tą pilį ' gimnazijo- reikalams. 
1962 buvo išrinktas i LB Tary
bą ir Valdybą, buve ir jos rei
kalų vedėju ik’ l'.;i)5. VI. 16, rū
pindamasis : gimnazijos namų 
statyba. Jo iniciatyva prie kla
sių buVo a pastatytas ir namas 
butams, kuriuose dabar gyve
na gimnazijos- personalas.

1965 A. Meilūnas, susipykęs 
su LB Valdyba, iš jos išstojo; 
vėliau .Gartiėg teismo buvo pa
šalintas iš LB. Tačiau su kad 

suside- kuriais LB veikėjais jis palaikė 
glaudžius ryšius iki mirties.

Elzbieta .-.y ApyrubienėĄVohl- 
sclilager, VI .B Mūncheno' apy
linkės narė,' mirė š in. gegužės 
30
friedhof kapinėse.

Buvo gimęs 1903 VI. 3 Devy 
Berlyne- .
rubiš, buv. Mūncheno LB apy- tuvo nelaimės apklausinėjimo 
linkės pirmininkas, mirė prieš.
15 metų. Vėlienė priklausė u- 
Mūncliėnb liet, moterų klubui, i 
Paliko dvi dukras.

f 9 •

____________ , ._ _ Antanas Žuleiis mirė 197..., 
g.., dalyvaujant apie 100~ziuo- vi ^20 Hamburg-Bramfe; Pi- audros.
nuĮ-Ant kapo- sudėta daug vaį- laidotas - -biržė!i« 28 Hamburg-: 
ir.kė ir gėlių- ’• Ohlsdorfo kapinėse. Laidojimo ■'

Biivb gimęs ~ivražtuose p926~^al'’e^Šas-a^kko ir gedulingas pa-; 
balandžio 23. Į Vokietiją tvy- njaldas atlaike kun. V. šarka.'

Mažeika f?' Evans
Laidotuvių Direktoriai

''Motinystė’’ (Aliejus)VOKIETIJOS BENDRUOMENĖJE
(Tęsinys)

Premijų laimėtojai

IV PLJ Kongresui ruošti ko
miteto niformacijos skyriaus 

įvedėjai Marytei Dambriūnaitei 
> - Šmitienei dr. Daužvardžio fon
das paskyrė šimto dolerių pre
miją už 
.tuvių.

OKTHOPEDa^-PROTE^JSTAS
Aparatai .- Protezai. JWcl. ban- 
tuuai. Spcdait p*S«ltx koloms.

(>g4ręn sunparts) irX t ą.

bendradarbiavimą lie-

Mirusieji

Griinbaum mirė 1979
10 Munchene. Buvo gi-

2«4i West Mrd SL, Chicago. i/L 60429} 
/-■' 1 Telef^PRospscte-sOMFL

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

• 5025. CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

’ e«mmf 

Tel. (813) 321-4200

Adam 
gegužės

j mes 1904 lapkričio 14 Tbilisy.
1 Mokyklą lankė Petersburge (Ru-

- ■ ■ I sijoj), Vibbrgė i.r ?sarvdj (Esti- 
1 j joj). Baigęs teisės . mokslus 
-s i j Dorpato universitete, advokata
is įvp.Taline, vėliau Jjuvo tabako 

—— firmos direktorium. Priklausė
vokiečių grupei. Per karą yer- 
tėiavo ivairiudšė~šTaTTu-oš~e7 
Daug nuopelnų turi Pabaltiečių 
draugijos (Baltische Gesell
schaft) įsteigime 1954, kurios 
generaliniu sekretorium jis vi
sa laika buvo ir L.-------- ----
jos biuletenį “Mitteilungen aus

pabaltiečių draugija, 
dantį iš trijų sekcijų — estų-vo
kiečiu, latviu-vokieėįu ir lietu
vių-vokiečių — buvo ta vieta, 
kur susitiko ir bendradarbiavo 
tc's keturios tautybės. A- Grtm- 
baum buvo tos draugijos spįr:-' 
ius movens. Jo netekimą drau
gija skaudžiai jaučia. Sunku 
bus surasti asmenį, kuris velio
ni pakeistų.

Jurgis Puodžiukas mirė 1979 
gegužės 21 Mainze. Palaidotas 
gcgujžs. 25 Mainz-Mombąchb 
kepir-ėye, vietos katalikų, kuni-

Nužude visą šeimą
BAY CITY. Mich. — Sekma

dienio naktį Thomaso Benware 
ka-'mynai išgirdo žmonių riks
mą, išmušamų langų stiklų 
žvangėjimą ir šaudyklės popsė- 
jimą. Valstijos policija nustatė, 
kad T. Benware (kurio žmona 
norėjo divorso ir jis gyveno at
skirai) grįžęs namo įsilaužė vi
dun, nieko nelaukęs pradėjo 
šaudyti, pirma užmušdamas sa
vo žmoną Dianą, 28 metų, pas
kui visus keturis vaikus (9, 8, 
4 ir 3 metų amžiaus), paskutiniu

Palaidota Mūnchen-Nord- j šūviu pats nusišovė.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS -D Al Ml D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.-.
— Apdraudos bendrovių at

jos vyras Ignas Any- stovai atidžiai seka -DC-10 lėk-

eiga kad galėtu žinias panau- 
doti teisme.

— Teksas valstijoje vėl pra
dėjo siausti didelės lietaus

• - ■ ■ ,----- .■ ---------f

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONblTioNED KOPLYČIOS

v. DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

- " . 414^ k-—-lu saZZxl - *

25 metus Teidojnas liepos 1 Majnzė.
Aleksandras Mariūnas staiga v, — I —

Baltisčhem Lebert”. Biuletenis* mirė š.m. birželio 14 savo na- 
spausdino žinių ir iš lietuvių muose Assmanr šhausene prie 
gyvenimo. . Reino. Palaidotas birželio 20

— Izraelio gydytojai išstūmė 
krešulį iš Begin.0 kojų, bet kre- ! 
šulys ,iš gafvos kraujagyslės vis 

ko 19 U. N jo i 95-) iki l tar- Buv0 Simę? ■ 91(kV, _ 10 (larlia-; dar nebejųdą.. . ....... Į 
nayo^ LS lietuvių kuopoje .gink
lininkų. /ėliau -- įmonėje Nląią- 
zė. 1978 išėje į. poilsi. Gedulo 
pamaldas atlaikė kun. J. Dėdi-

V0Je- . . 'v.. . i ~~
Albertas Bansįeben, VLB H^-!vaikus; i dukra fc 4 sūnus, 

nau .apylinkės nąrvs, mirė 1979.; yok L ‘B informacija
VI. 7 Hanuii m. Palaidotas biv:_______________- V -7. . - - , 7 * >• „ I------- -------------------
zelio 11 Erler.see-Langendieba-j
cho' naujose kapinėse. Laidoji- ,
mo apeigas atliko kun. Fr. Skė-

K S JL ' *>’■ ’
St. Petersburg, Fla., 33710

Tel (813) 321-1004 pells Pleasure

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

’ PERK KAUSTYMAI

—Jioving—
Leidimai-— Pilna apdraudė 

_ŽEMA-kAlNA< 
RįlĖRSNAS 

---- -.--4^. WA-5-8063
• y» »* —r-« tfrUjCeWBl *111

—

SOPHIE BARČUS
PAVIJO i&lMOS V>u. Artima 
RADIJO itlMOS VALANDOS . -- ----- šj,
VWm ,profrim*» H WOPA,

;Lbfwiv kalba: kasdien nuo pir- 
madtenio ikf penktadienio 3:00 
—3:3thviLP0Piet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«d»|a Aldona Davkut 
Talaf.: HEmlock 4-24U 

7159 $♦. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60629

“Lietuvos Aida? 
i —KAZĖ BRAZDŽIONYTt

. - - - V
.4 ’ -------- 1

Programos vo44|«

-»Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos, ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

. >'♦ t . v, . . < • '
St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p.
fl WT7S stoties 1110—AM banga.

, 2W6 W. 71at Street
' Chicago, Illinois 60629
i' 1. Tėlef- 778-5374

•e rys- Dalyvavo apie 80 žmonių.; 
Sudėta daug gėlių puokščių 
vainikų, tarp jų ir VLB Hansui 

apylinkės. !
Buvo ginies 1911. II. 26 Kvie-j 

tiškyje, Marijampolės ąpskr.' 
Dirbo miško transporte Kazlų' 

doje. 1911 repatrijavo i Vo'- 
kiętiją. 1915 sovietų grąžintas
j Lietuvą, vėl dirbo senoje dar
bovietėje. Antra karta į Vokie- 
tiją atvyko 1958. Išaugino 5

TheDi-Gel’ 
Difference
Di-Geladds toits 

Antacids.

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

Telef. 476-2345

TRYŠ MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMV
»AEDlClNt

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker -crumb crust or 
pastry crust may be used—the ’*store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

‘ Fresh Strawberry Pie r
1 package (3 ofc.) straw

berry or strawberry- 
banana flavor gelatin 

1-2/3 cups boiling water
2 tablespoons sugar

ntainer (4-1/2 oz.) 
xozen whipped 
topping, thawed ’ , .-

Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cųp ,and thin 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add fodd coloring. Chill again, if neces
sary, until nature will moūnd. Line bottom and sides, of 
crumb crust with the Whipped topping mixture, mounding 
high around edge. ChilJ. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir in strawbetrieK Spoon inte thė whipped 
topping-lined crust without coveting the rim around the edge* 
Chill until firm, at leaal 3 houru _ . ..——;—į—

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių t i

Direktorių

Asociacijos

PATARNAVIMAS

★

TUR1ME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITlANICA AVE. Tel: YArds 7-3401

Few drops red food 
coloring (optional) 

1 baked 9-inch. graham 
cracker crumb crust 
or pie shell; cooled 

T-l/2 cups halved fresh 
strawberries

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates 
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heal-elrculatinr 
Heatilator Fireplaces (rlrhth 
designed to draw room air In 
through the lower vent*, 
warm It and then re-dii^ect 

r the heated air back Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving ddrign, materi
als and appliances can well 
nave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim U being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "CentenCrgy 
•75” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvemenu was approxi
mately 14,000 ... projected to 
he amortized within 4 to I 
years through reduced MX-

aviation within walls amd-ceO-i 
ing as well as in earthen, beraw 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun alti
tudes,, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The tJV Heatilator Tire
places re-circulate heated iCr 
hack into the room. This fea
ture alone reverses the xmuajl 
heat loss characteristic of mot 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy *7S.*

The fireplaces ioer« supptord 
by Home Crafts, Inc^ Floml 
Park, New York. Heat Haler 
Fireplace, A Division of Veoa 
Industries, Inc^ located £> ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a compute line of bicttt-bL. 
freettandiny <»< wall- 

fireplaces . • . put

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DL_ Tel: Olympic 2-1003 
------ -

PETRAS BIELIŪNAS |
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayelte 3-3573 I

GEORGE F. RUDMINAS I
*T'"‘ * k W ~

3319 So. LlYuANICA AVE. 1U: YArds 7-1138-1131 I

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, Ill. 974-4410

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

I - NAUJIENOS. CHICAGO 1. ILL. Thursday, August 2, iOT8



srtį

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-8534

523-8775

NAMŲ REMONTAS

5 doleriai

MAUJiiMOf, CMICAOO ■/ ILL Thursday, August 2, 1979

įvyks š.m 
(sekmadie-

O KAS TERŠIA IR 
NUODIJA RAUSVĖ?

BUSS. OPP. -
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

♦ Pilnas laukas raudonu kar
vyčių, viena juoda, kai atbėgo 
visas išgainiojo? (Kačerga ir ža- 
rijos)

OUT OF TOWN 
— kitur

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
■' DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

U jveiriv atstumv. 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1*82 arba 376-5996

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu ap
šildomas butas, yra karštas vanduo 
3324 So. Lituanica.

Tel. 839-8597.

1 Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta

MARQUETTE PARKE parduoda 
nas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

Visi kuopos na- 
Jūrų šaulių 

vasarotojai
• . (Pr.) ,

REAL ESTATE —
Nuosavybės

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

— Porčiai — Ce 
šaligatviai ir kita 

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635

Langai — Durys 
mento laiptai —

RENTING IN GENERAL 
Nuomos Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus'
P NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

I.ABAl SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37.000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
TeL WA 5-2737250J.-W. 69th St., Chicago, Ilk 60629

, į L- Y. vVf A L Ą N T I N A S

“Apie tai sakydamas, autorius 
turi minty ne tik save, bet, pa- 

-vyzdžiui; ir vilniškį ekskavato- 
rininką Vincą Jocevičių, kuris 
po apsilankymo savo tėviškėje, 
Vilkaviškio rajono “Gegužės 
Pirmosios” kolūky, parašė “Mū
sų Gamtai” laišką. Jis, mat, nu
ėjo prie Rausvės upelio ir ką pa
matė — net plaukai ant galvos 
pasišiaušė. Rausvėje vanduo net 
mėlynas, jo kvapą jauti iš tolo. 
O ką jau kalbėti apie upelio gy
vūniją, jos nė su žiburiu nerasi. 
Teko pastebėti keletą negyvų 
žuvyčių, daugiau nieko. O juk 
upelis tekėdamas neišgaruoja, 
jis įplaukia į Šešupę,’ kurią taip 
pat užnuodija...” žmogus pri
simena Rausvę, anot jo, skaid
rią it krištolas ir klausia, kaip

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
• į IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ‘ ... -

Mutual federal savings 
PETRAS'KAZAN AUSKAS, Prezidentas

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

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

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVE.

’— clerk. Malonu buvo jį matyti 
Naujienų piknike, visuomet 
draugišką- ir. visuomet nuoširdų 
lietuviškiems reikalams. Taip 
pat buvo malonu matyti kartu 
su visais bepiknikaujantį Ame
rikos Legiono veikėją ir Cook 
Apskr. buvusį komandierių 
John L. Paukštį. Piknikas labai, 
gerai pavyko, nors iš ryto buvo 
blogas oras ir lijo. Rengėjai yra 
dėkingi visiems pikniko daly
viams. J.

— Lietuvos Vyčiu St. Peterš- 
burgo kuopos pirm. inž. A. Ma
žeika išvažiavo vasarojimui .į 
Kennebunkportą, iš kur vyks/į 
Lietuvos Vyčių seimą rugpjū
čio mėn. 16-19 d. Chicagoje.

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

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

rmo?kgrtiiaragipdrfhuis preziden
tą, -kąri jis - persppaų Sovietų Są
jungą^ jog š s įstatymas žalingas 
JAV interesams ir pavieniams 
JAV p liečiams. Iki š.m. birže
lio mėn. 26 d. jau 51 kongreš- 
manas rėmė šią rezoliuciją. Lie
pos mėn. 15 d. parašus padėkos, 
raštams rinko I. Valauskienė, 
o liepos mėn. 22 <1. — E. RūkĮ- 
telienė. Pasiųsta 170 laiškų.

— A. Kamius atstovauja Fę-
L i ' ’ L • ‘ U ■ i ’tuvius St. Peteysburgb linter- 

natonal Folk Fair Society. Or
ganizacija neseniai įsigijo ir ofi- 
čiaUai atidarė savo namus.

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie, 20 m. 

2 butų mūro namas ir mūro gara
žas. “rengtas beismantas. Prašau 
teirautis ir perdupti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti

čia atS’tiko, kad ji pavirto 
tu kanalu. ..”

t — John G. Rakauskas,'Balti 
more, Md., tapo. Naujienų skai
tytoju, užsisakydamas jas vie- 
neciems.. metams. Jis yra susi
domėjęs ne tik dabartine Lietu- 
vos padėtimi ir dirba jos išlais
vinimui, bet ir Lietuvos istori-

< You cannot spend tomorrow l 
what you have not saved today. L 

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 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation. ,

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does z 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves.

[uozo šmotelio

■ ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

x Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina
Autorius adresas:

7114 S- Campbell Avė
Chicago, IL. 60629.

Notary Public
v t y* 5 > ‘4

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

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudę savo nariams. 1 <

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

Kiekvienas lietuvis ir Sėtuvių draugas gali ' 
; i^^jsivienijime. apsidrausti iki

SLA?>^; — • - /

• Vienas laukia nakties-, ki
tas dienos, trečias sako: "Man 
vis reik akis išplėtus turėti’’^ 
(Lova, durys ir langas> ' ,-j.-

Okupuotoje L’etuvoje yra lei
džiamas žurnalas “Mūsų Gam
ta”. To žurnalo 1978 m. 4 nume
ryje yra patalpintas R. Sadaus
ko straipsnis “Nebūtų upių be 
upeliu”. Stra:psnio įžangoje 
autorius rašo taip:

“Tik pamanykite, kokių senų 
žmonių besama mūsų tarpe: jie 
dar atsimena, kai buvo galima 
atsigerti tiesiog iš upelio. Pa
prastų paprasčiausiai atsigulda
vai kniūbščias ant kranto, nu- 
leisdavai veidą į srovę ir mal
šindavai troškulį sau į sveika
tą, tuo pačiu klausydamasis, 
kaip gurgia pro dugno akmenė
lius sruvendamas vanduo ir žiū
rėdamas, kaip toj skaidrumoj 
gyvena visokia gyvastis...”

KODĖL V. JOCEVIČIUI 
PLAUKAI PASIŠIAUŠĖ?

Rausvė yra Vilkavisk-io ap-, 
skrities 43 km. ilgumo upė. Vie-' 
tomis jį turi aukštus ir stačiusi 
k»antus ir Į ją js’lieia Vėžupio, I 
Balsės ir Pa'k’o intakai. Ji pra-l 
s:deda Liubavo apylinkėje, teka !

Nam«l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NEAPSIJUOKIM 
PRIEŠ PASAULI
(Atkelta--iš 4 psi.) >

tuvius išeivius ir ne vien prie: 
pasaulį, bet ir prieš papią Mask
vą. švaistantis su jo,. siūlomais 
pareiškimais galima if-nereika
lingų precedentų sukurti. Lie
tuviai išeiviai turėtų pas oku
pantą ne apie sovietijos piliety
bę teirautis, bet reikalauti, kad 
jis, pagaliau, išsinešdintų iš Lie
tuvos su visa savo kariuomene, 
milicija, su visais agentais, ko
lonistais ir kitais marksizmo - 
leniwzmo barbarais. O jei vi: 
dėlto atsirastų lietuvių, kurie 
galvotų dar apie padavimą ant 
pareiškimų, tai, galvoju, jie tuv 
retų pirma pasiteirauti ALToje 
ar VLIKe. Tai mūsų pagrindi
niai veiksniai kovoje su okupan 
tu Lietuvos, kurie ir šitame rei
kale duos autoritetingus bei tei
singus patarimus. J. Kairys

Dalykas labai paprastas. Jau 
P'o Keturvalakius. Gižus ir ties-'daug metų<Rausvę teršia ir nuo-» 
P'liūnais (netoli Pilviškių) įte-1 dija Virbal’d Centrinės sviesti^' 
ka i Šešupę. Rausvė yra maža' gamykros G žjj Rūdos cechą*’] 
upė ir jos pakrantėse nėra che- kuris čią išleidžia pieno perdis-^j 
m kalm’u fabrikų. Tai įdomu b-mo produktų atliekas ir neiŠ-iį 
kas užteršė jos vandenį? , valytus' nutekarpuosms vande-įį i * •!n is. Pasitaikydavo, kad sumažė-ft 

jus upely .ivbndens, vaga tekė-3 
i davo beveik vienos atliekos, nuo 
kurių ir priklausydavo Rausvės' 

: spalva. Ilgą laiką..šios- gamyklos j 
administrac:ja, remdamasi Mė- 

, sos ir p;ęno pramonės ministe-’ 
rijos direktyvomis, tvirtino, kad 

t statyti kapitalinius nutekamųjų 
vandenų valymo įrengimus 
(projektas parengtas’1970 me;. 
tais,, už jį sumokėta) visai neį. 
vertą-. — netrukus cechas bu4 
uždarytas. O iš; tikrųjų cechd 
gamybos apimtis..-išaugs, tud 
tarpu vandenę .valymo įrengi-į 
nių nenumatoma jokių”.

“Atrodytų, ką. gi, — belieka 
atsiversti Vandens kodeksą ir 
pakalbėti šu teršėjais įstatymo' 
vardu. Užuot taip atsitikus, vil
kaviškiečius nūstėbino kitkas Pi 
sausio mėnesį /atėjo' rastas,' ku-: ] 
riuo pranešama, jog. Rausvė iki Į 
1982 metų paskelbiama; ląįkįmr;* 
draustiniu. ... “vėžių 
išsaugoti 
vosi.”_ ;
- “Ši -ne 'itin linksma; Rausvės 
upelio istorija kelia aibes viso
kiu minčių, kurios savo ruožtu 
taipogi ne itin giedrios”, .

Gižų Rūdos. pieninė buvo 
įsteigta apie 1927 m. Visą laiką 
tik. perdirbdavo ūkininkų su
vežtą pieną ir vandenį nenuo
dijo kenksmingais chemikalais. 
Įdomu, kokią peklišką., smalą 
dabar rusai Lietuvoje gamina, 
kad užteršė ne _tik . didžiąsias, ’bio Jono Janulaičio, praeitą 
bet ir mažąsias upes?

Rausvės Žibutė

— Gen. T. Daukanto Jūrųšau- 
rlių kuopos vasaros išvyka į
I gamtą Union Pier, Mich., ir pąsi- 
, linksmmimas .įvyks š.m. rugpiū-
čio 11 d., šeštadienį, Union Pier 
Lietuvių Namuose. Veiks tur- 

i tingas gėrimų baras, virtuvė ir 
Laimės šulinys. Šokiams gros 
Ą. Stelmoko orkestras. Sekma
dienį, rugpiūčio 12 d., norintieji 
galės paplaukyti Michigan ežere 

: kuopos, laivu;
riai su šeimomis, 
veiklos rėmėjai ir 
kviečiami dalyvauti.

• Balį o gegužinė
rugpiūčio mėn. 5 d. 
nį) 12 vaL,- I." V. Jonynų sody-; 
boję, Chesterton^ Indiana. Vi
suomenė prašoma rugpiūčio 5-tą 
dieną prisiminti ir gausiai daly
vauti piknike. Į gegužinę gali
ma nuvažiuoti ir autobusu, tik 
reikia iš anksto užsiregistruoti 
per radiją skelbiamais telefo
nais. - - (Pr.)

. . ■ j --i ■
• Union Pier Lietuvių Drąu-\ 

giją rengia gegužinę rugpiūčio 
mėn. 4 d, (šeštadienį) 1 vai. po 
pietų, Mišauskų sode, 15951 
Lake Shore Drive, Union Pier,i 
Mich. Loterijoje bus galima iš
lošti'1 už Vieną' centą vertingą 
daiktą. Gegužinėje akordeonu 
pagros p. Ruikis. Gegužinėje 
bus galima gauti pietus ir gėri-j 
mus. Prašome narius su svečiais ] 
gausiai dalyvauti. Valdyba Į

■ - s - ■<„ I
• SPECIALI 20% NUOLAl-j 

DA_ PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI-Į 
MĄ._Auksiniai ir sidabriniai re- Į 
teželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

, — Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturda;
II 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.)

. hiui. Taip pat atvežė knygų,. p 
p. Anna Lenartas’ dar Įteikė $10 
i-Nąujienų paramai. Dėkui jai už 
auką ir už brangias dovanas.

■:,—Petkas Vilkelis- iš Marquette tnėmsr pravesti laisvus -rinkimus, 
'Parko, ^uyęs Lietuvių Prekybos Taip pat JAV Kongresas. labai 
.Rūmų pirmininkas, dabar.-/yrai't susirūpinęs dėl naujai paskelbto 
^Circuit teismo' bylų tvarkytojas J Sovietų S-gos pilietybės įstaty-

Parduodami vieno arba pusės akro 
sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ažero, gero žuvavimui, netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas: -

Richardas ir Rūta Timpf
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

-—Anna Lenartas iš Marquette 
Parko, lydima mūsų bendradar- 

.sa- 
vaitę, prieš pat Naujienų pikni
ką, lankėsi,,.Naujienose. Jie. at- 

i vežė visą dėžę'labai atraktyvįų
• Juodas jautis , už ausų pa-Į fantų Laimės šuliniui bei šalti- 

kartas? (Katilas)

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

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

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.

Medinis namas su geležies (Hard 
ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

— ALTos St. Petersburgo sky
rius sekmadieniais, liepos, mėn. 
15 ir 2 dienomis, rinko parašus 
siunčiamiems padėkos raštams 
kongresmanui Bill Young už jo 
rėmimą jungtinės rezoliucijos 
(Nr. 147) -Atstovų Rūmuose. Šio
je rezoliucijoje iškeliama Sovie
tų. Sąjungos įvykdytą neteisėta 
Lietuvos okupaciją ir reikalau
jama, kad. Amerikos preziden- 
tąs siektu, jog £>oyiętų_Sąjunga, 
atitrauktų iš Pabaltijo valstybių 
visą karinį, policinį ir administ- 
ratyvinį aparatą jr būtų grąžin
ta, teisė Pabaltijo valstybių žmo-

M. S I M K U S___ i___
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.____

teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

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

Endowment
-v., i_vw“ i — 1 "——ji, sicKi&nČi

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 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums ' 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

, LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
į* New York, N. Y. 10001

W. SQtti St' Wtf “ 
i| Y? . , / TM. U12) 563-2210

TnWatBBIIIIIIIIIIIljll I. .i I . ,■ Įss  -Iiimi II .lilial ;,r; i, ............... ,, ....... ■

atsargoms -zastimis-po Liublino- unijos su 
Įdomią^ jąesugal- ■ Lenkiją, Dėkui jam už..dėmesį 

Naujienoms bei jų platinimo 
vajui. Gerą žinią apie naują 
prenumeratorių malonu praneš
ti visiems skaitytojams.

— Ponia E. Bąrdy iš Tinley 
; Parko po trumpos. pertraukos 
| vėl tapo Nąujienų skaitytoja, 
Į Užsisakydama jas vieneriems 

‘ metams.

have not

HOMEOWNERS POLICY

Stale Farm Fire and Casualty Company




