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MASKVOJ PASIKALBĖJIMAS SU JAV KONSULU

Pritrūko baltu

Nacionaliniame

žino.dabartines darbi

ne

IRANE RENKA TARYBĄ KONSTITUCIJAI KEISTI

Generolas S. Hussein tuojau 
pradėjo karo lauko teismus ir 
šaudė perversmo vadus. Nusta
tęs, kad perversmo šaknys ėjo 
iš karo kalėjimo, kieme pradėjo 
karti perversmo organizatorius.

Kai perversmas buvo likvi
duotas, šijitai buvo pakarti, pre
zidentas gen. Bakr atsistatyde 
no ir prezidento pareigas per
leido buvusiam štabo viršinin-

Chrysler 
bandys 

automo-
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

— Tvirtinama, kad nauju pa
lestiniečių teroro organizacijos 
vadu parinktas Sirijos arabas.

— Chomeini buvo pasiruošęs 
valdyti ir Iraką, bet jam nepa
vyko. Gen. Saddam Hussein iš
korę jo draugus.

— Penktadienio vakarą savo 
kambaryje mirė 88 metų sulau
kęs kardinolas Alfredo Ottavia- 
ni. Jis buvo geras popiežiaus 
Jono Pauliaus II draugas.

VYRIAUSYBĘ, PREZIDENTĄ IR BAATHO PARTIJOS 
vadus išgelbėjo gen. saddam hussein

--- First National Bank buvo 
pasisiūlęs skolinti stambią sumą 
Chicagos miesto savivaldybei, 
bet dabar atsiėmė pasiūlymą. 
Tuo reikalu Airės rūpintis kiti 
bankai.

— Mechanikai liudija Kon
greso komisijai Chicagoje, kad 
motorų statybos bendrovės tu
rės keisti. instrukcijas lėktuvų 
motorų priežiūrai,

Ge~ irai Motors Corp, padali- 
ny^: 'teta^Afriko jepasiskelbė iš. 
Detroito automobilių gamintojų 

• gaunąs - Š4v76 -m-*’ - pa geri n i t 
mui darbo y- • gų juodiesiems 
ta r nau to ’nii.__________ C 

CHOMEINI ĮSAKĖ SUSTAB 
DYTI -ŠAUDYMUS

siko.
n ės nesu
ju naudoti. Dalis gyventojų ne 
patenkinti, kad valdžia taip ii 
gai visą reikalą vilkina.

Amerikoje par- 
automobilių, ji 
parduoti toms

APIE PERVERSMĄ PAJUTO
GEN. S. HUSSEIN
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Hong Konge žuvo 
23 žmonės

kytas Lubiankos kalėjime ir pa
leistas važiuoti i Vilnių. Bet jis 
gali būti ilgesnį laiką Sulaiky
tas Maskvos kalėjime, o vėliau 
keliems metams išsiųstas prie
vartos darbaYns/'- '

Įtakingesnieji Vilniaus žydai stengiasi patekti Izraelio arba Austrijon, o kiti žmonės iš Vii 
niaus stengiasi pasiekti Maskvoje esančią JAV ambasadą, kad galėtų gauti leidimą išva 

žiuoti i Amerika.

Rugpiūčio 6: Afra, Aga pitas, 
Daina, Gilšė, Jau gedąs, Min- 
taras.

Saulė teka 5:$7, leidžiasi 8:06.

Orai tiltas, lis.

DETROIT. Mich. — 
bendrovės vadovybė 
pereiti prie mažesnių 
bilių, jeigu valdžia leis ir unija 
sutiks įšaldyti 
ninku algas.

Nepajėgusi 
duoti didelių 
bandys juos 
valstybėms, kurios turi dideles 
ir pigias gazolino atsargas.

Šienligės epidemija
Pranešama, kad ‘‘šienligės 

epidemija” yra pačiame siautė
jime. Kurie tos žolių dulkių 
(ragweed pollen) “ligos” (ėiau- 
dėjime) nepakenčia, gali gauti 
patari mūs iš Abbot laboratori
jų. Chicagos “nortsaidiečiai” te- 
skambina—tek—937-7055r- k itų- 
priemiesčių gyventojai — tele
fonu--761 6750;—Rekorduo t i—pa_-_ 
tarimai per tuos telefonus duo
dami dukart per dieną.

BAGDADAS, Irakas. — Ge
nerolui Bakr atsisakius vykdyti 
Sirijos prezidento pasiūlymą 
sujungti Siriją ir Iraką į vieną 
valstybę, tuojau pradėta orga
nizuoti perversmą prieš buvusį 
krašto prezidentą ir 'visus tuos 
politikus, kurie atsisakys nuo 
perversmo.

šijitai yra tokia mahometonų 
sekta, kurios vadas yra mula 
Chomeini. Jie visi glaudžiai 
bendradarbiauja su Rusijos ko
munistų agentais. Irane visi

žmones, pasisavindamas- jų pi- 
n i gų- -$252,000 sumoj e.- Kaip uni
versiteto pajamų bonų tvarky
tojas, jis tarp 1977 metų ir šių 
metu kovo mėnesio iš astuonių 
DeKalb, Ill., ir Michigan City, 
Ind., piliečių gautus pinigus, vie
toj padėjus kur reikia, išleido 
spekuliacijai akcijų rinkoje.

— Irane šijitai sudaro tik vie
ną aštuntadalį gyventojų dalį 
bet jie valdo visą kraštą.

- Irakas džiaugiasi, kad 
buvo įveltas į mulos Chomei 
nio politiką. • ■ - - -

Mišku gaisru kaltininkai
Malūnsparniai, b u 1 d ozeriai, 

B-17 bombonešiai ir šimtai ug
niagesių sumobilizuoti gesinti 
gaisrui, apėmusiam tūkstančius 
akrų Kootenai nacionalinio par
ko Montanoje.

Oregono valstijoje du gaisrai 
n e b esukontroliuojamai apėmė 
3.000 akrų miškų ir ganyklų 
plotų indėnų šiltų šaltinių re
zervacijoje. o du nauji gaisrai 
įsižiebė Washingtono valstijoje. 
Trys ki.i ges : ^mi gaisrai, kaip 
p, grH'.. įter:ar..a. piktadarių 
po Pipe Creek srityje.

Kanfornijoje 3,500 akrų krū
mynų n< sukontroliuojamai dega 
netoli A| pie Valley, vienas ma
žesni 
parke ir du maži Riverside ap 
skrityje.

Edison kompanija 
vis nekalta

Trijų Mylių Salos atominės 
jėgainės (reaktoriaus). sunaudo
tas vanduo neužteršęs Susque
hanna upės vandens, paskelbė 
Metropolitan Edison kompani
ja, kurios ketvirtadienį baigti 
tyrimai parodė, jog strontium ir 
kitų radioaktyvių izotopų kon
centracija toje upėje rasta 
10 noušimčių mažiau leidžia
mo maksimam kiekio.

Liepos 26 d. iš nesugedusio 
reaktoriaus vieneto 1, netoli 
Harrisburgo, Pa., buvę paleista 
apie 1,000 galonų panaudoto 
vandens į Susquehanna upę ir 
prisibijota, kad tas panaudotas 
vanduo galėjo būti apkrėstas 
radioaktyviu vandeniu iš antro
jo reaktoriaus, kuris buvo suga
dintas kovo 28 d, incidente.

N. Illinois universiteto 
tarnautojas apsivogė 
šiaurinio Illinojaus universi

teto administracijos tarnauto
jas Alvin Mason apkaltintas pa
naudojant federalines susisieki
mo priemones apgavęs aštuonis

tymus ir, jeigu gali, tai paaiški 
na ir - Rusijoje veikiančius įsta 
tymus.—-----------------------_

tartų “Irano Islamo respūfr 
likai”. ' ' .

Library of Congress r- 

Washington, D. C. 26540

Kažkokiais išrokavimais mu
la Chomeini įsakė sustabdyti 
visus suimtų žmonių šaudymus. 
Karo vadovybė įsakė nešaudyti 
“revoliucinio komiteto” narių, 
jeigu jie gatvėse nesustabdo ka
rininkų ir be reikalo prie jų ne
sikabinėja.

Irano kariuomenėje yra dide
lė grupė jaunesnių karininkų, 
kurie - ryžosi rizikuoti gyvybė
mis, kad tiktai būtų atstatyta 
tvarka.

v VALDŽIA--NEVALDO
•į a; DAUGELIO SRIČIŲ

Irano vyriausybė nevaldo 
daugelio valstybės sriSiį. -Vy- 
riausybės 'atetovaic nėįkeTia ko- 
jos Į šiaurės Iraną ir beveik Į 
visą Irano pasienį. Irano kur
dai valdo visą kalnų sritį ir ne
pripažįsta; Islamo respųblikosi 
Mulos Chomeini agentai neįke
lia kdjoš į' ■Visą Abadano sritį. 
Jie nesirodo ir -pačiame Tehera
ne. Kurdų valdomą sritį kon
troliuoja Irano kariuomenės da- 
linys, kuris palaiko gerus san
tykius su kurdų vadais, šalia 
kurdų yra didelė sritis, kurią 
valdo turkmėnai. Ten niekas 
nedalyvavo 75 .žmonių tarybos 
rinkimuose. —

-y $

landynėse.
—Hnng Kongo gyventojai tu- 
rėjo progos išsigelbėti taifūno 
siautėjimo metu. Jie išsikėlė Į 
aukštesnes vietas ir išgelbėjo 
gyvybę. Blogiausia buvo toms 
šeimoms, kurios buvo apsigy
venusios miestą supančių kalnų 
landynėse. Jos buvo lietaus 
vandeniu užtroškintos. Uolose 
policija ir sargai rado daug 
lavonų.

Senas tremtinių laivas, aud-1 
ros metu artėjęs prie Hong 
Kongo, buvo taifūno sudaužy
tas, o jame buvę tremtiniai ne- 
-teko-gyvybės- Manoma^ kad _ ja?, 
me. žuvo 500 žmonių._________ Maskvos agentai prižadėjo klau- 

syti mulos Chomeini, jeigu jis 
ryšis nuversti tuometinį šachą, 
išardyti veikiančią santvarką ir 
grąžinti valdžion nušalintus 
mulas. Tie penktadienį paskelbtieji 

fondai (S4.76 mil.) yra dalis
S23.6 milijono kapitalo, kokį bėti. su kitais ir jiems papasa
GM investuoja į savo operacijų koti įvairius sunkumus, 
programą Pietų Afrikoje

NERAMUOLIS BUVO SUIMTAS LENINGRADE 
Vtįy DABAR MASKVOJE

MASKVOJ Rusj|. — Mask
voje buvo suimtas-įyilniaus gy
ventojas Viktora^^C. Vasilije- 
vas. Sovietų policiją? jį suėmė už 
tai. kad jis drįso įvykti į Le
ningradą. užeiti paž Amerikos 
konsulą, su juo kalbėtis ir pra
šyti įvažiavimo į Ameriką. 
Chicago Tribune žinių tarnyba, 
pranešdama. žinią, prideda, kad 
Vasili j evas buvęs tikybinis ak
tyvistas, bet nepasako, kurios 
tikėjimo grupės narys jis galė
tu būti.

kui gen. S. Hussein. Tik+ai vė
liau buvo paskelbtas gen. Bakr 
atsistatydinimas, o dabar pa
skelbta drama, vykusi Irako 
karo vadu tarpe. Irake pralai
mėjo komunistai ir šijitai, Irano 
mulos Chomeini bendradarbiai.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIS PRANEŠĖ, KAD 
MAŽAI KAS DALYVAUJA RINKIMUOSE

DAUfxELIS BOIKOTUOJA
• RINKIMUS

— Visi mahometonai
kad Maskvai pavyko pavergti j teisės kreiptis prie 
mahometonų šijitų vadus

Ta pati žinia tvirtina, kad 
Vaši Ii j evas liepos 16 dieną bu- 

‘ vęs suimtas Leningrade. Ten 
buvę -aršiau, nes-jis- labai jau 
nešvaria rusų kalba iškoliojęs 
Leningrado policiją, už tikėjimo 
varžymą jį suėmusią ir kelias 
dienas pralaukusią kalėjime. 
Jam buvo patarta vykti į Vil
nių ir namo^ bet jisr vietoj Vil- 

j .niaus, patekęs į Maskvą ir ten 
'J priėjęs priė JAV konsulo/

Reikia manyti, kad Vasi-lije- 
I vaš/' negalėdamas skelbti savo 

Įsitikinimų, nutarė išvažiuoti’ į- 
’ ~ožsi~enį. bet tai ne toks lengvas- 

dalykas. Amerikos konsulai 
mandagūs, su atvykusiais žmo
nėmis jie mandagiai pasikalba.

Chięagos -švietimo taryba 
bando rekrutuoti 500 mokytojų, 
kad iki rugsėjo mėnesio pradžios 
galėtų užpildyti susidariusias 
spragas -'specialaus mokslinimo 
institucijose ir baltųjų mokyto
jų trūkumą elementarinėse mo- 
kvklose. “Mūsų didžiausias trū- L,
kūmas yra mažumų mokyto- 
jskundžiasi superintendento 
Įstaiga. Trūksta 200 specialių 
auklėto'u •f v

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vidaus reikalų ministeris 
Hašem Sabagiąn. pasikvietė 
■prancūzų žinių agentūros atsto
vą Irane ir jam pranešė, kad 
penktadienį ir šeštadienį Irane 
einą- rinkimai.
—Krašto piliečiai -iraniečiai ren- 
ka 75 nariu -tarybą, kuri bus 
įpareigota pakeisti - dabartinę 
Irano konstituciją, .-Ji bus kei
čiama pagal pagrindinį “Irano 
Islamo respublikos’/dėsnį. liau
ja konstitucija turės atitikti 
krašto gyventojų: daugumos pri
imtą Islamo- respublikos’ įsia- 
tymą. w . < _ L

- Vidaus reikalų ministeris pa
stebėjo, kad nedidelis žmonių 
skaičius dalyvauja rinkimuose, 
bet ministeris sakė, jog tai ne
bus didele kliūtimi. Svarbu, 
kad būtų išrinkti žrriųįes, kurie 
-supranta Irane ^^kušias pakai
tas ir tinkamai pakeistų' kons
tituciją. Irahui esą svarbu, kad 
balsavusių dauguma išrinktų 
tokius tarybos narius? kurie pri-

Papildbrhos korespondentų ži
nios sakdli kad ne tik penkta
dienį, bet ir šeštadieni daugelis 
boikotavo bandytus pravesti 
rinkimus. Irano vidaus reikalų 
-ministeris tik -vienam prancūzu 
korespondentui: pranešė apie 
vykstančius rinkimus. Net ir 
Irano valdžios laikraščiuose pla
čiau nebuvo į ijašyta apie “rin
kimus” į tarybą konstitucijai 
keisti.

Išvažiuoti iš komunistų parti- 
. jos ir sovietų policijos paverg
tų kraštų ne taip jau lengva. 
Pirmiausia reikia gauti leidimą 
išvažiuoti iš vietos komunistų 

I partijos sekretoriaus. Jeigu par
tijos sekretoriui atrodys, kad

Apie šijitų perversmą pirmas 
pajuto tuometinis štabo virši
ninkas gen. S. Hussein. Jam iš
tikimas vienas karininkas pa
pasakojo apie kariuomenėje 
esančių šijitų užsimojimus. Jis 
patarė pranšėjui palaikyti ry
šius su maištininkais, o pats 
paruošė kariuomenės smogikus 
kovai t prieš perversmininkus. 
Papasakojęs generolui Bakr su
sidariusį pavojų, jis gavo įsa
kymą tuojau pradėti areštus. 
Gen. S. Hussein pradėjo areštus 
šešioms valandoms prieš per
versmo pradžią.

KARO TEISMAI IR MIR
TIES BAUSMĖS

Tas paskelbimas ‘ uvo pada 
rytas po to, kai ’Push” steigė
jas kun. Jesse Jackson iš Chi
cagos ten nuvykęs apkaltino, paaiškina JAV veikiančius ista- 
kad GM diskriminuoja darbinin
kus samdant ir sulaužė JAV-bių 
ginklų -embarger Pietų- Afrikai, 
būtent: GM savo Port Elizabeth 
dirbtuvėse remontuoja ir taiso 
Pietų Afrikos policijos ir ka
riuomenės vežimus.

Kun. Jackson perspėjo Gene
ral Motors ir Fordą, kad jis pa
raginsiąs JAV vyriausybę pa
daryti invėštigačiją- apie ~ saw 
operacijas Pietų Afrikoje ir at- 
grasins JAV firmas nuo naujų 
investavimu tenai.

Kennedy siekia uždrausti 
pigius šaudymo ginklus 
WASHINGTON. — Senato

rius Edward M. Kennedy ruošia 
ir remia išleidimą įstatymo, 
kuriuo būtų _uždrausti pigūs 
šaunamieji ginklai, kurie dau- 
giausia yra vartojami žniogžu- 
dystėms; taip pat įstatymu siū
lo bendrai pavaržyti ginklams 
turėti taisykles.

Įstatymo projekte numatyta 
uždrausti dirbti, importuoti ir 
prekiauti — pirkti ir parduoti 
pagarsėjusius “Saturday night 
specials”, kurie yra labai pigūs 
ir lengvai paslepiami. Dar 1968 
metais, po Robert Kennedy ir 
Martin Luther Kingo nužudy
mo, tokių šaudyklių importas 
buvo uždraustas, bet palikta ne
uždrausta i m p o rtuoti tokių 
ginklų dalis ir čia sumontuoti.

žinia apie naujo įstatymo su
manymą tuojau sukėlė šaudyk
lių “mylėtojus”, kurių patronai 
jau slampinėja Kongreso kori
doriuose. dejuodami, kad “nevi
donai kėsinasi nuginkluoti Ame
rikos žmones".

Bet visuomet vietos komunis- 
Į tu partijos sekretorius turi atsi- 

Apskaič uojama, kad Mek-. klausti Vilniuje veikiančio ko- 
naf;os pasargos yra didės- j munistų partijos centro, leisti 

JAV, bet jie neskuba Į norinčiam žmogui išvažiuoti ar 
neleisti. Jeigu liepia išleisti, tai 
jis parašo, kad sutinka išleisti. 
Bet jeigu partijos centras neno
ri, kad išleistų, tai praneša, kad 
negali jam duoti leidimo išva
žiuoti. Partijos centras veikia 
su policijos ir vadinamos užsie
nio ministerijos žinia. Susidaro 
įspūdis, kad klausimą spren
džia vietos komunistų partijos 
sekretorius, bet tikrovėje jis yra 
tiktai centrinės partijos organų 
įsakymų vykdytojas. Sekreto
rius yra centre sėdinčių rusų 
įsakymų vykdytojas.

Kad Vasilijevas negaus leidi
mo išvažiuoti, iš Maskvos poli
cijos elgesio jau matyti Be ru
sų leidimo Vasilijevas neturėjo 

Amerikos 
konsulato. Dar mažiau vilties 
išvažiuoti jam i Ameriką, yra 
suėmimas Leningrade, o dabar 
Maskvojt* Vasilijevas gali būti 
iškviestas ii* -ištardytas,- p«3ai-

nereikia vvrui ar moteriškei 
leisti išvažiuoti, tai ■ komunistų 
partijos sekretorius gali ir ne
leisti jam išvažiuoti. Sekreto
rius gali pamanyti, kad užsie
nin išvažiavęs žmogus gali kal-

HONG KONGAS, Britų ko
lonija. — Vakar buvo pranešta, 
kad taifūno . siautėjimo metu 
Hong Konge žuvo tiktai 5 žmo
nės, tuo tarpu šiandien paaiš- 
kėjo, kad žuvo 23, o sužeistų 
žmonių skaičius sįe:kia_ iki-200. .

Daugiausia žmonių žuvo



V0LDEMAR1N1NKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METUS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Valerijonas Šimkus, Laisvosios Lietuvos redaktorius ir lei
dėjas, laužydamas dr. K. Griniaus pasiūlytą amnestiją 
nesipešti tarp savęs, kol nebus išvytas okupantas iš Lie
tuvos ir atstatyta nepriklausomybė, pradėjo šmeižti ir te- 
bešmeižia Naujienas ir jų redaktorių. Kad Amerikos 
lietuvis’ pažintų voldemarininkus ir suprastų jų šmeižimo 
rikslus. spausdiname frontininkų vado, veikusio J. Bra
zaičio, A. Sūduvio ir kitais vardais, straipsnį. (N. Red.)

da lėmė lietuvių rezistencijos 
nacinei Vokietijos okupacijai 
pobūdį — pasyvus stiprėjantis 
pasipriešinimas, į pabaigą iš
virtęs net ginkluotu pasiprieši
nimu. Jo istorijoje dvi dalys: 
Laikinosios vyriausybės ir “Zi- 
vilvervvaltungo”.

1. Laikinosios Vyriausybės
Šešios Savaitės

LIKT ? VOS Žilienės greitai 
įsitikino, k?.d nacinė Vokietija 
nepagerės tai. dėl ko vyko suki
limas prieš sovietinę okupaciją

Lietuvos nepriklausomybės. 
Tačiau tebetikėjo, kad karo 
eiga nusilpnins Sovietų Sąjun
gą ir Vokietiją ir Lietuvai bus 
panaši proga nepriklausomybei 
atgauti kaip pirmojo pasauli
nio k iro gale. Tė laukdami, lie
tuviai stengėsi vokiečių okupa
ciją išgyventi su kuo mažiau
siom žmonių aukom, nesitrauk
dami nuo nepriklausomybės 
principo. — Antra, patirtis 
jiem rėdė bolševikų ir nacių 
okupacijų skirtumą: bolševi
kai le’do lietuviam turėti kaž
kurias politinės laisvės formos 
fikcijas — vadintis respublika, 
turėti ministeriu ar komisaru 
titulus, bet nepaliko politinės 
laisvės turinio — valstybinio 
savarankumo' nei pilietinių as- 
mens teisių: minties, ideologi
jos, asmens gyvenimo laisvės. 
Nacinės okupacijos vykdytojai 
apie politines formas nekalbėjo, 
bet paliko daugiau asmens lais
vės turinio, neprievartaudami 
jo Įsitikinimų. — Patirties paly
ginimas padarė išvadą: Lietu
vos priešas Nr. l yra'“Sivietų 
Sąjunga, priešas Nr 2 yra na
cinė Vokietija, kovojanti su Lie-, 
tuvos priešu_Nr. 1. Tokia išva-

a- Darbo įkarštis: adminis 
Iracijos sudarymas, 
nimas, 
mas

nusovieti-
socialinės lygybės sieki-

1941 
Kauno 
kiriėm šūviam, paskelbtieji lai
kinosios vyriausybės nariai rin
kosi pirmo" posėdžio Žaibo spau
stuvėje, Donelaičio gv., prie
šais universiteto rūmus. Ne
daug čia jų susirinko. Nebuvo 
paskelbto nimisterio pifniinirF 
ko.-K. Škirpos, užsienių reikalų 
ministerio R- Skipičio’, apsau
gos minislerio gen. St. Raštikio 
— jie dar tebebuvo laukiami iš 
Berlyno. Nebuvo nei vidaus nei 
prekybos ministeriu —jie bu
vo jau deportuoti dar prieš su
kilimą. Nebuvo darbo ministe- 
rio J“Pajaujo, finansų J. Matu
lionio, žemės ūkio B. Vitkaus 

f— jie dar buvo provincijoje, 
dauginas bolševikų užimtoje.

birželio 24 dienos rytą, 
gatvėse tebeaidint pas-

Kursiu marios

ateginių atomo ginklų sutartis 
neapdairios politikos išdava

PASIRAŠYTA SUTARTIMI PASIDUODAMA 
NUOLAIDŲ POLITIKAI IR KAPITULIACIJAI

Ne paslaptis, kad Maskvos 
ponai, laužydami SALT I sutar
tį ir derėdamiesi net 6 metus 
dėl apgaulingai vadinamos nusi
ginklavimo sutarties SALT II, 
turėjo pakankamai laiko savo 
puolamųjų ginklų arsenalą pa
gerinti ir net gerokai padidinti. 
Kas svarbiausia, kad SALT II 
“ginklų apribojimo” sutartis, jei 
ji bus Senato priimta ir patvir
tinta tokia, kokia ji prez. Car- 
terio pasirašyta šiais metais Vie
noje, suteikia Sovietų Sąjungai 
galimybę gamintis naujus gink
lus, tobulinti esamus ir išvys
tyti tokią visų rūšių ginklų per
svarą, ypač dar jiems nesilai
kant pasirašytų sutarčių, kad 
gali sukelti Maskvos ponams 
norą pulti laisvąjį pasaulį —

kariniu smūgiu įvesti komūnis-
* / _ . W •

dar nėra.
Jau- dabar Sovietų Sąjunga 

puolamųjų ginklų atžvilgiu vir 
šija Jungtines Valstybes santy
kiu 2:1 ir ginamųjų ginklų sri
tyje — 47:1. Tuo tarpu SALT I 
sutartimi suvaržoma Amerikos 
piliečių gynyba priešraketinė- 
mis raketomis. Svarbiausia, kad 
toks suvaržymas paliktas ir 
SALT II sutartyje. Ir dar ge
riau: SALT II sutartimi nuima
ma JA Valstybių atominis ap
saugos skėtis, iki šioj buvęs 
virš NATO organizacijos ir jos 
sąjungininkų. Tuo būdu laisva
sis pasaulis paliktas Maskvos . 
ponų' savavaliavimui, jų grasi
nimams, kurie ir taip jau seno- 

! kai iŠ anapus geležinės uždan-
buvo atpalaiduoti kraštą nuo"] gos “piktų šunelių” balsais daž- 
sovietinio režimo pėdsakų. For- nbkai paleidžiami. Net prezi

Bet laukti jų nebuvo galima, pareigos priskirtos švietimo 
kaip nebuvo" galima nė svarsty- min. J- Ambrazevičiui. Tikėta- 
ti, ar paskelbtieji prisiima pa
reigas. Momentas buvo tokis, 
kad kiekvienas jautėsi mobili
zuotas ir Įpareigotas skubiai 
veikti, nors tebuvo čia susirin- 
-kę-tik-komunalinio- ūkio- miniST 
teris V. Žemkalnis Landsber
gis, ko'ntrolės ministeris Pr. 
Vainauskas, pramonės ministe
ris A. Darnusis ir švietimo — J. 
Ambrazevičius. Taip pat dar 
buvo LAF įgaliotinis L- Prapuo
lenis, Z. Ivinskis, St. Lūšys, Pr. 
Padališ ir eilė' kovotojų, kurie 
buvo iiasįryžę ghikĮu veikti, jei 
būtų mėginama veržtis į vy
riausybės Užimtą patalpą.

Pradžia’’ pirrmninkajjjančio-

Announcing a new interest rate for 
~~~ US. Savings Bonds

• si, kad tai truks dvi tris dienas, 
iki atvyks ministeris pirminin
kas K. Škirpa. Kai paskiau vil
tys nepasiteisino, pirmininkau
jantis mėgino įsiūlyti tas parei- 
gas atsiradusiam jau finansų 
ministeriui, politikoje daugiau 
patyrusiam J.^Matulioniui, dar 
paskiau-iš Berlyno atvykusiam 
su dideliu vyriausybinės prak
tikos stažu apsaugos ministe- 
riui gen. Sf. Raštikiui. Bet nei 
vienas nei kitas nesutiko esa
mo fakto keisti, jau matydami, 
kad tėra neilgo laiko klausimas.

Pirmas laikinosios vyriausy
bės, uždavinys buvo -r- pastaty
ti atvyksiančius, vokiečius prieš 
įvykusį faktą, kad Lietuva yra 
nepriklausoma .ir jos vyriausy
bė jau yra atstačiusi tvarką įs
taigose bei įmonėse. Teko tad 
skubiai papildyti vyriausybės 
narių sudėtį administracijos rei
kalui. Buvo sutarto tuojau pari 
kooptuoti pasiekiamus telefo-

- jiU-Lar- kifu hūdii- prišaukiamus 
asmenis: buvusi sovietiniame 
kalėjime, bet jau anksčiau lais
vą M. Mackevičių — teisingu
mo ministerijai, tik pasirėdžiu
sį iš sagumo kalėjimo rūsių 
pulk. J. Šlepetį — vidaus reika
lų ministerijai, inžinierių A.

tas pulk. J. Bobelis ir Kauno 
burmistras K. Palčiauskas. Jau 
paskiau darbo eigoje buvo pas
kirti bendru susitarimu vice- 
ministeriai: švietimo J. Rainys, 
vidaus pulk. J. Narakas, preky
bos dr. Pr. -Padalis, pramonės 
J. Mikaila, teisingumo Kurkle* 
tis, susisiekimo K. Germanas, ’ 
komunalinio ūkio arch. V. švi- 
pas, žemės ūkio J. Venclova, in
formacijos direktorius J. Sen
kus, kuris.priskirtas prie darbo 
ministerijos. O dr. Z. Ivinskis 
buvo tarpžinybinis talkininkas 
įvairiom ministerijom ryšiuose 
su vokiečių įstaigom. Jau atski
ros ' mihisterij bs” sudarinėjo to
liau administracinį aparatą 
provincijai.

Sudarytoji vyriausybė bei jos. 
visas aparatas nebuvo koalicija 
ta prasme, kad vyriausybes na
riai nebuvo partijų ar grupių 
deleguoti. Koalicija betgi buvo, 
kita prasme — buvo sutelkti 

-įvairių__ideologijų-. Ji'.- 4A0_litinių_
nusistatymų žmonės darbo įr 
kovos reikalui. ___________

Antras vyriausybės uždavinys

maliai atpalaiduoti nebuvo sun
ku. Lietuvos įj linginio į Sovie

dento Cąrterio administracija, 
oasak 1979 m. liepos mėnesio

tų Sąjungą juk lietuvių visuo- “Washington Rėport * lai os, 
menė nepripažino ir jį laikė pa-j pripažįsta, kad Sovietų Sąjunga 
sibaigus su sovietinės okupaci- pasinaudodama SALT sutarčių 
jos dingimu. Sukilimo faktas skylėmis: (loopholes) įsigis pir- 
dar aktiniai pabrėžė atsikraty- mojo puolimo efektingą, 
mą nuo bolševikinės okupacijos 
ir jos ^sistemos. O žodžiais—tai

mą, pasinaudodama tik maža 
dalimi—sandėliuose esančiomisXX ___ ~  __ ; --jj

dekiiaravo sukilimą vykdęs Ak-, ir atomines bombas nešančiomis 
‘ raketomis. Pasak Utah senato
riaus Jake Gam, SALT IĮ visiš
kai. nedraudžia Sovietams gink-

tyvistų Frontas birželio 23 ir
laikinoji vyriausybė į tautą at
sišaukime, kuris buvo surašy-į . t .
tas greitosiom tą pat birželio luotis ir’didinti strategimą a o -■ 
24-5 naktį žaibo Spaustuvėje, mo ginklų,-arsenalą.- > _ -- ;

— - - • • Nuo. 1978 m. gruodžio 7 d. iki
rytą vyriausybės 1979 m. birželio įnepėsio pa

ant išmėtytu “Tarybų Lietuvės” 
komplektų, 1 _ _ 
narių papildytas, aprobuotas ir 
tą pat dieną paskelbtas dienraš-j • 'r* • 'x.

Tačiau gyvenime teko susi-/ 
durti su eile sovietinių įstaty
mų, kuriais jau buvo tvarko-

Nuo. 1978 m. gruodžio 7 d. iki

klausta: 188,449, fie tik. kad ■nei
giamai atsiliepė apie SALT II 
sutartį; bet jie dar pasisakė, 
kad visiškai netikį ir mepasitjki__ 
sutartimis, kurias Maskvos po
nai ar jų Įsakymu pasirašo sa-

ENERGY 
WISE

Novickį — susiekimo, atsvvra- 
vusį tiesiai iš devintojo forto 
kalėjimo dr. Pr. Dielininkaitį — 
darbo ministerijai, iki atsiras 
dr. J. Pajaujis, dr. K. Vencių — 
sveikatos, Pr. Vainauskui pri
dėti prie kontrolės dar preky
bos luinisterio pareigas, -S. Lu-

-telitinių valstybių ^astpv?a.. Kaį? 
riais -įstaigos buvo sukurtos ar Į J.a§o gįUr^Rem hjrŽRlio mėnesio 
panaikintos.. Vyriausybei. / tekpį iaidoje ,J‘WasĮiiųgįpn., .į^pojt”Ų. .r 
-delbti—atskirus—soviefimTis is-; gg.4% paJsi’Atj turinčių teisę ' 
tatymus negalioiant, grąžinti] amerikiečių ...pasisakė." prieš' 
įstatymus, veikusius Lietuvoje salt sutartis ,ir jas pasmerkia, 
prieš okupaciją, o kur gyveni-] q priVati amerikiečių orga- 7 
mas reikalavo, teko leisti nau-į nacija ~
jų potvarkių. Jais buvo griež-j Through Strength”,-kuriai pri

klauso -T76 organizacijos, 203 
kongresmahai, -67 senatoriai, di- 

- džiuma atsargos karininkų ir 
privačiu piliečių, rsavo % pusią- y-

istatvnius, veikusius Lietuvoje

“Coalition for Peace

tai atsiribota nuo sovietinių gy
venimo formų. Vietoj ‘liaudies 
teismų” ir jų įstatymų grąžin
ta dbuvusių Lietuvos teismų- san-

i

tvarka; vietoj nacionalizacijas4 5iagrffiejahčfojė “J
ir kolektyvizacijos valstybinis įSALT II sutartį, daro išvadą, y-- 
gyvenimas vėl grindžiamas pri-j had patvirtinta SALT II sutar

timi ' pasiduodama hūolaidų po
litikai ir laipsninei kapituliaci
jai. V. Prūsas

(Bus daugiau)

So you see,

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Limit use of diswasher , 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bora Leeeri .

PASSBOOK 
SAVINGS...
the best way to s sgulartyI

vatine nuosavybe ir privatine 
iniciatyva, grąžinant žemės, na
mų, įmonių, kapitalo privatinę 
nuosavybę. Grąžintas švietimo 

__ : srity 12 metų mokslas vietoj.

2212 WEST CERMAK ROAD
Pilu Kmxinttii.

BOOTS t Mon.Tu«.Fri.9-4

DENTURE WEAR£RS
—j —A major 

advancement ,

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds': 
comfortably up to JI days

t — naujienoj CHICAGO •> ILL Monday, August ū, T979

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United F 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to &/2%.

This 6¥2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and fpįr Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 

■» together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that

perduota finansų miaaste--. 
riją, iki atvyks J. Matulionis. V. 
Grudzinskas j pakviestas mais
to tiekimo valdytojų. Tą pat- 
dieną, dar vykstant kovom su 
bo’lševikais, buvo paskirta ir' 
paskelbta ginkluotom partizanų} 
jėgom koordinuoti bei vado-' 
vauti krašto gynimo taryba — 
gen. S. Pundzevičius, gen. M. 
Rėklaitis, pulk. L Vėbra, o taip 
pat Kauno miesto" komendan-

sovietų degraduoto į 10 metų.i 
Bet palikta sovietų sukurta] 
Mokslų Akademija, o universrt 
tetai Vilniuje ir Kaune papildy-]

I ti trim naujais fakultetais — fi-] 
: losofijos, miškininkystės, teolo-] 
gijos. ' ^7. '*

F SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRESSMiyDMW&

Ccrnpcuntkd

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATES

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE allowing- safe 
FOLLOWING DISTANCES.^

stocks
menca -

should increase your 
interest.
Bonds are a tetter 

buy than ever before.

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES
EARN UP TO

CHICAGO, HUNOTS 6008
Pbonet Virginia 7*77

Thur.9-8 S&tu 9-1

IF YOU DRIVE AT THE 
AMVZ4/4Z4/ SPEED STAY W 
the RfGRT LANE.



KAIP JIE KŪRĖ?
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MARQUETTE
paminint rengėjų uoliuosius tai- spaudoje.

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

KNOW YOUR HEART

Tenka pastebėti, jog inž. D. 
Adomaitis gana daug prisidėjo 
prie šio stalo-praturtinimo, ujis

Tenka apgailestauti, kad prieš 
ši renginį ir po jo. spaudoje pa

žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.
Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir

Dr. Aldona Rugienė Naujienų piknike laimėjo pačią bran
giausią dovaną — G. Budrienės padarytą lietuvišką lėlę. 

Dovaną įteikia Vera Thompson, padėjusi pravesti 
Naujienų pikniko loteriją.

$1.39/pound
... $2.89/pound
.... $1.79/pound

tymų metų kasdienin’o astuonių j
j ar dešimties valandų kruopštaus; b Mėgo
I darbo rezultatas. ■ lont-ė h hfnt

UŽMEGZTAS KULTŪRINIS RYŠYS, LAIMĖTAS 
TAUTINIS DĖMESYS

Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 8 P.M.

Sunday 9 A.M. to 3 P.M.

(Tęsinys)

MINI-MART
(Under New Ownership)v

2812 W. MARQUETTE ROAD _

Produce:

FREE DELIVERY OVER $10.00

CZ.M

173R S*. BAL8TED ST^ CHICAGO. ILL M5e«

MAUJIemos, omicąbo I. tLU Monday, August 6^ lg78

Sliced Bacon 
Polish Ham . 
Boiled Ham .

.'kitos.Si?

ct n n

LIETUVIŠKO SKONIO
VAIŠĖS

tepti, svečius vaišinti ponios Ir. 
Rimkūnienė, K. Karvelienė ir

A. Beržiene

MOTERYS - SĖKMINGOS TAU
TINĖS AMBASADORĖS

Scenos programai pasibaigus, 
visi svečiai buvo pakviesti prie 
vaišių stalo. Kvietimo pakartoti 
nere’kėjo. Stalas iš tikrųjų buvo 
'puikiai išpuoštas. Aukštai pasi
stiebęs puikavosi raguolis, šali
niai gulėjo net keli didžiuliai 
Tortai. Ten buvo ir didžiulė ber- 
•žo šaka, it šieno kupeta pūpso
jo geltonų žagarėlių plokštė. 
Buvo padėta baravykų pintinė 
(Šie kepsniai visai nesiskyrė 
nuo natūralių baravykų, tai p. 
ĮC. Karvelienės kulinarinis me
nės. Tik paragavus sužinota, 
kad tai yra tik pyragėlis). Kita 
■atrakcija: lietuviškas sūris ir 
medus su koriu. Šie visi skanu
mynai po poros valandų sunyko 
lt lašas jūroje.

/.. Tik svečiai ilgai klausinėjo, 
kaip vadinasi tas ar kitas mais
to patiekalas ir kaip jis yra ga- 
-minamas. Visiems buvo malo-
rifai atsakyta, ' duoti paaiškini
mai.o“kai kuriemsriri receptai.

Maistas daugumoje buvo pa
čių rengėjų suaukotas, suneštas. 
Vieną kitą kepinėlį atsiuntė ir 
kitatautės moterys kaip malo
nios draugystės ženklą. Atsiun
tė dovaną — didžiulę beržo ša
ką — ir ponia Danilevičienė. 
Dpvanąatitempė jos dvi paslau
gios vaikaitės, kurios ir patal
kininkauti netingėjo; abi jau 
gimnazijos amžiaus mergaitės. 
Mrs. A. Vinick pristatė miltai- 
nių kepsnių, Mrs. Gramoll — 
miltainį kepsnį' ir 1.1.
»'Maisto stalui vadovavo ir jį 
meniškai apipavidalino J. Kere-

TAUTODAILĖS PARODĖLĖ 
IR LIETUVIŠKOS KNY

GOS STALAS
Svečiai, pasigrožėję scenos 

programa ir skaniai pasivaišinę, 
apstojo tautodailės kampelį ir 
knygos stalą.' Čia buvo ne tik 
kuo pasigrožėti, bet ir kuo susi
domėti. Buvo išdėstyta keletas 
itin puikių odos albumų, net ir 
gintaru puoštų medžio drožinių, 
įvairiaspalvių plačių juostų. Do
meną vo lino audiniai, gintaro 
dirbiniai, buvo iškabinti kalėdų 
eglutės šiaudinukai, Vilniaus 
verbos. Keletu eksponatų buvo 
reprezentuotos veik visos tau
tinio meno šakos.

Matėsi pilna Lietuviškoji en
ciklopedija, Kr. Donelaičio Me
tai, iškiliųjų menininkų darbų 
reprodukcijos, dail. Augiaus 
monografija (liuksusinis leidi
nys),. Lietuvių literatūrą repre
zentavo dvi antologijos — be
letristikos ir poezijos. Buvo iš-

ir kaligrafiškus užrašus padarė 
ir keletą gana vertingų ekspo
natų paskolino. Tai iš tikrųjų 
yra sve;kint:na talka.

Ant š’o stalo ir kitose salės 
vietose buvo padėta ALTos in- 
formacin^^^^gie^Uetu^ 
vą. Rengėjos ^anksto buvo ųu- 
tarus’os šią
įpiršti. Svečiai Miugč tbV'ifteta- 
tūros pasirihlfė^ ,

Pasitaikė ' ir“' meno gerbėjų. 
Jie prašė K.<(M.;-;^įurlionio re
produkcijų, kurios’ buvo. paža- 

statyti-Vilniaus-miesto albumai, | dėta parūpinti ir pasiųsti.Tau- 
..... v ■ ’ todailės! skyrių Įf.^stalą .organi

zavo ir. meniškai "apipavidalino 
Z. Juškevičienė; jai talkininka
vo įrengti ir lankytojams paaiš
kinimus teikė ’studentė Svajonė 
Kerelytė. Prie įrengimo darbo 
ir savo eksponatais prisidėjo 
ponia M. Mikeliūnienė.

Svečius priiminėjo ir prie 
kasos darbavosi dr. J. Dubins- 
kienė ir aktyvi Michianos klubo 
narė Paulina Pinkus. Salę puo
šė dail. J. Marks.

Tikslas vykusiai atsiektas. Čia 
tenka pristatyti ir pačias šio

kur akin krinta puošnioji archi
tektūra: barokas, rokokas, go
tika.

Daugelis lankytojų kruopščiai 
apžiūrinėjo šiuos albumus ir 
daug klausinėjo. Jiems atsaky
mus maloniai suteikė inž. D. 
Adomaitis. Buvo iškabintas ir 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos 
žemėlapis. Kaligrafiškai rašytas 
užrašas skelbė apie Vilniaus 
universiteto keturių šimtų metų 
sukaktį. Kai kurie lankytojai, 
sužinoję, kad Vilniaus universi- 
tetas' Rytų Europoje-yra-vienas- 
seniausių, buvo labai nustebin- 
ti, nes pirmą kartą apie tai jie

kin nkus, kurie atliko pačius 
sunkiausius darbus, kurie kil
nojo stalus, -statė kėdes, tvarkė 
salę, tai inž. D. Adomaitis, inž. 
Alf. Kerelis, paštininkas St. 
Karvebs, mok. J. Rimkūnas, po
nas Mikeliūnas ir prekybinin
kas 'ponas -Ifa Marks.

• ' Taip patf* negalima užbaigti 
šio rašinio’nepasidžiaugus vaka- 
ro-dalyvių pakiliomis nuotaiko- . < 
mis. Jie džiaugėsi kultūringa ir 
draugiška vakare nuotaika, ska
niomis vaišėmis, už viską pa- 
kartotinai ’dėkojo ir nesigailėjo 
komplimentų. O kai kurie jų 
siekė save sutapatinti su lietu
viais ar Lietuva. Su pasididžia
vimu pasakojo apie savo, ar

Perskaityti parašytą knygą 
yra lengva. Ją perskaitę gal. daž
nai pagalvojame, kad čia yra tik 
rašytojo vaizduotės kūrinys. Bet 
jrvvenimo eiga parodė, kad ra
šytojai į kiekvieną savo kūrinį 
įdeda nemaža kruopštaus darbo, 
pasiekto po ilgų tyrinėjimų ir 
duomenų rinkimo. Tai dalinai j 
susipaž’nkime, kaip savo kuri- j 
nius kūrė žymieji rašytojai.

L. Tolstojus resyu.unas savo 
veikalus, plačiai naudojosi užra
šais, pastabomis ir dokumentų 
rinkiniais. Jo veikalas “Karas ir 
ta:ka”, turintis du tūkstančius 
lapu, buvo perrašomas septynis 
kartus, iki jis įgijo jau mums 
žinomą formą. Rašydamas šį 
veikalą, jis pasinaudojo keletą 
dėžių įvairių užrašų ir eskizų. 
K’ekviena jo aprašoma smulk
mena yra dokumentuota istori
ne medžiaga. Norėdamas atvaiz
duoti Borodino mūšį, dvi die
nas su generalinio štabo žemė
lapiu rankose išvaikščiojo visą 
kautynių lauką. Jis keliavo po 
visą kraštą, ieškodamas gyvųjų 
įvykių liudininkų, norėdamas iš 
jų patirti jam rūpimas smulk- 

I menas. “Karo ir-taikos” roma
nui parašyti jis surinko beveik 
visą 1812 m. literatūrą, patikri
no visus archyvus ir surinko 
privačių—karo—dalyvių—laiškus. 
Surinktą medžiagą reikia taip 

i perdirbti, kad ji būtų kiekvie
nam suprantama. Skaitydami tą 
garsųjį Tolstojaus romaną, atsi-

savo tėvų lietuvišką kilmę, apie minfcimej kad tai buvo jo sep- 
savo šeimos kilimą iš Lietuvos.

t

Kas ir liudija šio renginio pasi
sekimą.’

Yra aiškiai užmegztas pagar-

renginio inicatores. rengėjas.
Uštai—jos: —dail. J. Monkutė- 

Marks, buv. Vilniaus operos so-
- listė S. Adomaitienė, -dr. J. Du- _ 

binskienė, dvi judrios visuome- 
ninėje veikloje skautininkės Z.
Juškevičienė ir J. Kerelienė, po-

: nia Irena Rimkūnienė, medici
nos sesuo Al. Mažeikienė ir po
nia K. Karvelienė. Žios moterys 
ne tik organizavo ir dirbo, bet 
ir patį renginį finansavo. Būtų 
nesąžininga tylomis praeiti, ne-

bus kaimyniškas ryšys ir lai- i 
mėtas dėmesys Lietuvai. Tai ir 
pats didysis atpildas šio vakaro 
rengėjoms. Suprantama, dabar, 
ieškant parašo po peticija Lie
tuvai vaduoti, jau bus drąsiau 
į kaimyno duris pasibelsti ir pa- 
rašo paprašytu..------------------L

PASTABA

sirodė netikslios, neteisingos 
korespondencijos, priešiškos ge
riems kaimynystės santykiams 
ir tautiniam interesui. Kores
pondencijos buvo klaidinančios 
skaitytoją ir tokioms korespon
dencijoms neturėtų būti vietos

HELP YOUR HEAR! FUND

HELP YOUR HEART

Balzakas rašydamas romanus 
lankė pobūvius ir vedė plačias Į 
pažintis. Važinėjo po visą Eu
ropą, skaitė įvairiausiais klau- 
s'ma's knygas, pradedant mis-; 
tiniais autoriais jr baigiant kny
gomis apie mediciną. Romanų - 
veikėjams vardų ieškodavo ad-| 
resu knygose.

Em;le Zola rašydamas savo 
veikalus naudojo dokumentus, į 
laikrašč’o iškarpas, užrašus, ,ka-i 
talogus ir pan. Palaikė draugys- , 
tę kartais ir su Įtartinos doro-j 
vės moterimis. Saulei tekant 
vykdavo į Paryžiaus turgavie- i 
tęs ir bažnyčias. Jis visur tei
raudavosi jam rūpimais klausi
mais. Ir kaip pats išsireiškė, 
pradėdamas rašyti romaną, aš 
užvedu jam naują bylą.

Rašytojas Paul Reboux kal
bėdamas apie savo darbus sako, 
kad nė viena jo knygų nėra pa
rašyta vien įspūdžių ir vaizduo
tės pagalba. Teko spausdinti 
nemaža romanų, kurių veiksmas 
vyksta įvairiuose užsienio mies
tuose. Pasirinkęs valstybę, pa
ruošiu scenarijų ir perskaitau 
bibliotekoje visas knygas apie tą 
kraštą. Atvykęs Į pasirinktą 
valstybę atidarau savo akis ir 
ausis, kad galėčiau kuo daugiau 
patirti šalies kvapą, spalvas, for
mas, triukšmą, judesį, ir visus 
tuos įspūdžius rūpestingai užsi
rašau. Pasirenku tipus, stebiu 
jų gyvenimą ir tęsiu savo užra
šus, kuriuos skristau pagal ka
tegorijas. Grįžęs į Paryžių jau 
galutinai viską sutvarkau ir pa
ruošiu spaudai.

Gustave Flaubert labai mėgo 
meną. Todėl visi jo veikalai ne
paprastai kruopščiai apdirbti

i tiek medžiagos, tiek formos at- 
; žvilgiu. Kariais prie vieno sa- 

. I kinio j's išsėdėdavo keletą die- "1• i nų — kad t.k jis gražiau skam- 
> tolimus kraštus, 

i lankė b bl otekas ir rinko tūpi
mais klausimai literatūrą. 1858 
metais sumanęs pa-ašvti istori
ni romaną iš Kartaginos gyve
nimo. nuvyko Į š'aurės Afriką. 
Ka r s ten pats matė ir girdėjo, 
vėliau viską aprašė “Salambo” 
romane.

1564 m. balandžio 23 d. Ang- 
liioj gimė žymus dramaturgas 
Šekspyras. Jis turėdamas 42 me
tus savo amžiaus parašė dramą 
’’Makbetas”. Veikalo siužetas 
yra paimtas iš Holinshedo kro- 
n'kos. aprašančios XI amžiaus 
Škotijos Įvykius. Jie yra perkel
ti i ve:kala ta pat tvarka ir su 
tikraisiais jų vardais. Tai yra 
viena is jo sukurtų d’džiaus:ų 
keturiu tragedijų. Rašytojas mi
rė 1616 m. balandž’O 23 d. su
laukės 52 metų- savo amžiaus. 
Įsidėmėtina, kad gimė ir mirė 
tą patį mėnesį ir tą pačią dieną.

V. Vytenietis

DU ŽVIRBLIAI IR 
KATINAS

žvirbliai gabaliuką rado 
skanaus pyrago?

“Tai mano!” čirškia vienas:
“Aš .radau!”

— “O aš jau jį seniai matau
ir skubinuos paimli!"’

spiegia kitas.
Kapt, kapt — ir juodu ritas.
Pamatė katinas diFpeštukušT 
pritykinęs nutvėrė į nagus 

ir sako:
“Peštynių jau pakako!
Dabar ir tas pyragas mano bus, 

ir judu abudu.”
“ A. Giedrius^ ' PASAKĖČIOS? 

gausiai iliustruotos. 175 psl., 
kaina $2, gaunamos Naujieno
se.

J A Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, UL

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

“Atdara šiokiadieDiaisTrao----------------
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

T-BoneSteak ..........................S2.29/pound
Round Steak „.................................  $1.69/pound
Ground Beef .......................................$1.99/pound
or S1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak.......................... ................ $2.99/pound
Pork Chops ................................ ...... $1.19/pound

Cabbage ..........     $0.19/pound
Carrots ..............................................  $0.29/pound
Tomatoes .........     $0.49/pound
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz........ $1.49 4- dep.
Flavor Kišt Cookies..................... 3 p. for $1.00
Milk ............     $1.69/gal.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

— -Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength- by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- - directed. But Anacin givesyotr 
ul an he a d a Che_ta blet^An d__ more pain rplipver than any
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. Turime po kelias

RETAS KNYGAS
KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. JamhM. A KISS IN THE DARK. PUrantliktj ir intymia navtykli 
įpražynud, paimti ii gyvenimo. Lengvai atUluc. gyva kalba. lileirtt 
'30 pat Kaina S2J0. ,

Dr. Ji*ni B. KaoČIot, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuva* IftortJos 
antranki nuo pat •enąją amžių iki pokario mete. Vidutinio formato. 147 
>sL, kainuoja tl.OO.

Dr. Jimzm B. Končhra, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
Auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valatyoea ir )<x kaimynu ctorija 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* -drieliali $4.00.

Dauguma Bą knygą rra tinkamos dovano* Ivairiomli 
dtaa knygai galinu lai gyti atatianklui t Naujienai arba 
-linijine perlaida

progomlJ. Ju h 
ctatuDtm čeki n

1791 IB <*4»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALI A’. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvaiąn — MINTYS IR DARBAI, 230 pat, liečiančiu, 190*

Mllrf 
EKM

roetą (vytluf. Jablonakic Ir Totoraičio 1anna» dienai ir 
rflptnln**.___________________ _ .___________________

A. J. Gu««n _ DANTY 1, Jo prieiiūra, rvefkata Ir rroUa 
JJetaii rlrfceliai*, rietoje *4.00 dabar tik_____

Mintttali nrtaUali Uk _ ________________________
Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURŪ* tMON**.

K«4iooA> pe Ruropa lapQdti»t. Dabar tik

L Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUTI
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 -----------------------._ $ 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai $10.00

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto išlaidom*.
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Amerikos Lietuvių Kongresas
Šių metų spalio 11-13 dienomis Clevelando įvyks Ame

rikos Lietuvių Kongresas. ALTos suvažiavimai šaukiami 
kiekvienais metais, o kongresas šaukiamas kas penkeri 
metai.

Visus ALTos reikalus nustato metinis ALTos astovų 
suvažiavimas, o juos tvarko suvažiavimo metu išrinkta 
ALTos valdyba. ALTą sudarančios organizacijos paren
ka į ALTos vadovybę-pacius “gabiausius savo organiza
cijos narius, o šie išrenka valdybą ir pasiskirsto parei
gomis. ----- •' »

ALTos kongresas turi truputi kitokius tikslus, bet 
kongresą valdo metiniuose suvažiavimuose rinkta valdy
ba. -Metjnis^suvažiavimas-nutaria, kur _ bus organizuoja- 
mas kongresas, o visą kongreso dienotvarkę aptaria val
dyba, vykdo pirmininkas, susitaręs su valdyba.

Praeitais metais nutarta kongresą šaukti Clevelande. 
Ten jis ir organizuojamas. Clevelando ALTos valdyba vi
są kongreso organizavimo-darbą atlieka, kai-suvažiuoja 
atstovai ‘ iš visų ALTos skyrių, tai Clevelando sudarytas 
specialus kongresui ruošti komitetas perduoda kongreso 
vedirna ALTos pirmininkui ir valdybai. —— —------:—

Kongresas skiriasi nuo metinio ALTos suvažiavimo. 
Kongresan suvažiuoja platesni ALTos veikėjų -sluoks^ 
n'ai Jie gaĮLpąsisakyti Įvairiais ALTos klausimais. Per 
penkis metus Įvyksta Įvairių gyvenime’pakaitų."Kaftais"’ 
pasikeičia tarptautinė padėtis arba išrenkama nauja 
krašto administracija. Kongresan suvažiavusieji nariai 
gali kelti naujai susidariusią padėti ir siūlyti kelius nau
joms problemoms spręsti, priima rezoliucijas, siūlo kitas , 
priemnes, bet prisilaiko- pagrindinių ALTos nutatytų sie
kimų ir tikslų.

ALTa yra demokratiniais pagrindais tvarkoma orga
nizacija. ALTa siekia Lietuvos nepriklausomybės demo
kratinių valstybių pagalba. Patirtis parodė, kad diktato
rių ar vadistinių principų besilaikančios valstybės ma
žoms tautoms nepadeda. Mažas tautas išgarsinti dideli 
vadai pavergia ir žmones išnaudoja.Tuo“tarpu demukia-- 
tiškai tvarkomos valstybės supranta pavergtų tautų sie
kimus ir stengiasi joms padėti. Kai demokratiškai tvar-

koma valstybė pasižada padėti pavergtoms tautoms siekti 
laisvės, tai tos valstybės parama galima pasitikėti Ame
rikos lietuviai dar prieš karą, pradėjo tartis, kaip Ame
riką Įtraukti pavergtos Lietuvos pusėn. Tai buvo sunkus 
darbas, bet jiems pavyko. Ameriką jie pažino, politinį 
krašto gyvenimą suprato ir mokėjo susitarti dėl priemo
nių, kaip Įtraukti pačią galingiausią valstybę pavergtos 
Lietuvos pusėn.

i Amerikos Lietuvių Tarybos vadai mokėjo įtraukti 
Lietuvos laisvės pusėn ne tik Amerikos demokratus, bet 
ir respublikonus. Šių dviejų didelių partijų vadai pasi
žadėjo padėti Amerikos lietuviams kovėti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. ALTos suvažiavimus pasvei
kindavo JAV prezidentai ar Valstybės sekretoriai, Kon
greso ir jo komitetų vadai. .

1949 metais Amerikos Lietuvių Taryba jau buvo su
organizavusi tretįjį Amerikos Lietuvių Kongresą. Jis vy
ko New Yorke. Kongresą organizavo ALTą rėmusių New 
Yorko organizacijų ir draugijų atstovai. Jų tarpe buvo 
Matas Vinikas, Juozas Laučka, Kostas Jurgėla, Stasys 
Buividas, Marijona Kižytė, Albinas Trečiokas, kun. J. 
Balkūnas ir kt.

Prezidentas Trumanas tam kongresui atsiuntė tele
gramą, kurioje, be kitų dalykų, šitaip sakė:

“Sveikinu Jus už Įnašą, kurį Jūs Padarėte mūsų 
demokratijai, o kartu džiaugiuosi Jūsų noru, kad už
jūryje likę Jūsų artimieji galėtų naudotis gerbūviu 
ir privilegijomis, o taip Pat ir laisvųjų žmonių parei
gomis, kurias mes Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
taip aukštai vertiname.”

~Be prezidHiilo Trnmano, Trečiasis Amerikos Lietu- 
vių Kongresas gavo dar vieną telegramą, kurioje buvo 
tokie žodžiai:

“Mes, 386 lietuviai tremtiniai, 1949 m. gegužės 
10 dieną laivu “William' A. Hollbrook’’, pasiekę lais
vės šalĮ — Jungtines Amerikos Valstybes, džiaugia
mės pasijutę laisvais žmonėmis.

Tačiau mūsų skausmas nemažėja, kai atsigrįž-

A. RŪKŠTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

Kad tauta pati kalbėtų, ji turi laisva būti
Kalbėdamas jos vardu pavergėjas vien meluos apie ją, 

pasakė ukrainietis disidentas Morozas savo 
tautiečiams Miunchene.

Sutikti, pamatyti, pasiklausy- riką nulindusi. Todėl ji, rusiš- 
ti kalbos savo didvyrio Morozo koji imperija, yra laikytina jau 
buvo susirinkę ne vien Miun
chene gyvenantieji ukrainiečiai, 
bet ir iš kitų 'Vakarų Vokietijos 
vietovių. Tarp jų dalyvavo dide
lis būrys jų jaunimo.

Atvykus svečiui, jis buvo pa- 
~sveikintas atitinkamų ukrainie-. 
čių reprezentantu, tautiniai ap
sirengusi mergaitė Įteikė jam 
puokštą gebu,“ neseniai jų pa
statytoje bažnyčioje atlaikytos 
pamaldos, o po jų, - ant didelės 
aikštės, esančios prie bažnyčios, 
svečias kalbėjo susirinkusiems. 
Gi sekančią dieną dalyvavo 
spaudos konferencij.oįe ir kt.

Nežiūrint į tai, kad yra iškan
kintas ir fiziniai, ir dvasiniai, 
bet kalbėjo laisvai, dalykiškai, 

"logiškai.—————------ ——

—-Morozo_kalba ir pareiškimai 
spaudos konferencijoje, sukėsi 
pirmiausia api“e-Ukrainą bei jos 
rolę ne vien Europai, bet ir vi
sam pasauliui, -ir apie- bolševL- 
kinę Rusiją.

—Taigi,—šiek—tiek iš jo_pareig- 
kimų:

su nepalaužiamu ryžtu jungdamiesi Į Amerikos lie-
. tuvių vedamą laisvinimo kovą, mes sveikiname de- 

teokratinęrios kovos vadovybę — Amerikos- Lietuvių 
Tarybą. Mūsų širdys, mūsų rankos eina Jums pa- 
galbon.” “-------------------- -—----------—-------- -

__ J
i Tame laive atplaukė ir teiegramą u,tsiuntė patys- Įta- 

JdngiaųsĮęji tuometinės Lietuvos politikai ir visuomenės 
veikėjai. Jie tvirtino, kad jų širdys ir Yankos 'buvo ^šū“ 
ALTa, Jkad_jų._.širdies skausmas nemažėjo, atsigrįžus Į 
okupantą.

Didelė tada atvykusių lietūriųMaūgurna nuėjo ir šian
dien eina su Amerikos Lietuvių Taryba, bet jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie jau noriai sukosi prie okupanto ir savo 
vaikus dabar siunčia Į Kapsuko kursus. Keli stengiasi 
ardyti ALTą ir Įpiršti demokratinei Amerikai nelietu- vakaru te* stabilizacijos fakto- 
viskas idėjas. Artėjanti ALTos Kongresą jie nori siaurai rium Europoje.' Kai 17 a. Uk- ,jus. “Juk Maskvai negalima pa- 
savo politikai panaudoti.

Amerikos lietuviai privalo daboti, kad mažuma sav 
valios neprimestų daugumai.

na sudaro natūralią užtvarą 
. sulaikymui antplūdžio iš rytų. Į 

Europą. Seniau ji buvo ir lyg
svaros palaikytoja taip rytų ir

VISI- LIETUVIAI BIZNIERIAI

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

Šiaip kitų tautybių politrukai užsukdavo Į 
įvairių tautybių stovyklas ir DP susirinkimus, 
bet visuomet ateidavo su UNRA atstovu ameri
kiečiu. Hanau kareivinėse tuomet gyveno len
kai, ukrainiečiai, lietuviai latviai ir estai pa
bėgėliai.

Visų tautybių tremtiniai — pabėgėliai juo^ 
smerkdavo, koliodavo, nurodinėdami Į Stalino 
ir kompartijos žiaurybes. Kai kurie klausdavo 
apie kainas krašte ir jų asmeniškas algas bei va
žinėjimo išlaidas.

Hanau DP stovykloje gyveno apie 3,500 lie
tuvių ir jie savo gyvenamame rajone arklidėje 
buvo Įsirengę savo salę, tuo tarpu Hanąų inter
nacionaliniame rajone buvo salė kitoms tau
tybėm. Aš gyvenau kareivinėje priešais tą 
salę.

Išgujus politrukus, pabėgėlių minia stovi
niuodavo, telkdavosi pkalbiams prisimindavo ir 
pasakodavo sovitiškojo režimo žiaurumus.

Kei kada laisvalaiko užsukdavau ir aš pasi
klausyti tų pokalbių, štai vieno seno ukrainiečio, 
buvusio Kijevo miesto sovietinio režimo piliečio, 
žodžiai paprasm/ai:

tautai, nors ir mirti reikėtų.
Priminė vertę dvasinio nusi' 

teikimo kovoje su pavergėju. 
Paminėjo ir Baltijos tautų at
sparumą. Pagal jį, nors šios tau
tos ir yra įjungtos į imperialis
tinę Rusiją, bet, dėka jų vaka
rietiškos orientacijos, dvasiniai 
nėra dar nugalėtos.

S «
Dekolonizaciją juodųjų Afri

koje laikė jau beveik baigta. 
Todėl būtų jau laikas atsukti ją 
į baltuosius Europoje. Čia tuzi
nai tautų laukia dekolonizacijos, 
laukia išsilaisvinimo, šiuo metu 
jos esančios ir stipriausiu poli
tiniu ginklu vakariečiams. Vien 
Ukraina sudaro Europai apie 
50 mil. potencialą.

Teigiamai vertino dabartinio 
popiežiaus kelionę į Lenkiją ir 
laikė jį pasiuntiniu katoliciz
mui, bet ne Maskvos atstovu 
Vatikane.

Bendrai imant, visa Morozo 
kalba bei jo pareiškimai patvir
tino tai, ką bei kur buvo apie 
tokius ir panašius dalykus sakę 
ar rašę gyvenę Maskvos paver
gime bei pergyvenę jį, stebėję 
laisvųjų vakariečių naivią laiky- 

( seną bolševikinės Rusijos atve
ju ir pastarosios valdovų suk
tus ėjimus įvedimui taip vadi
namos proletariato diktatūros 
visame pasaulyje. J. Kairys

ne vien pasauline galybe, bet 
pirmiausia grėsme pasauliui. Iki 
ji egzistuoja, negalima ir s va; J 
joti apie vakariečių siekiamą 
jėgų lygsvarą bei stabilizaciją 
pasaulyje. (O kad Maskva yra 
grėsme pasauliui, patvirtino dar 
ir jos. dabartinis kariuomenės 
štabo viršininkas. Pagal jį, Var
šuvos pakto karinės jėgos turį 
būti taip pasiruošusios žygiui į 
nesocialisfinius kraštus, kad jos 
galėtų kiekvienoje vietoje inter- 
veriuoti, jei susvyruotų pasauli
nes revoliucijos interesai. Be to, 
nors Maskva ir tikrai žino, jog 
niekas iš europiečių negali ją 
pulti kariniai, bet, kaip yra jau 
nustatyta, prieš Europą ji laiko 
parengtyje \ tūkstančius tankų, 
patrankų, ’ raketinių pabūklų, 
atominių raketų, lėktuvų ir kt. 
(žiūr.’ir 1979 m. liepos 8 dTNeuey 
Bildpost nr. 27, psL._____ . {___ 3 .-----------— ..

' • — Artimuose - Rytuose di-
-i-Dabartinį—SALTą jis laikė džiausiąs J Amerikos politikos 
antru Miunchenu. Pagal'jį, ato- gynėjas yra Egitpo prezidentas 
klugio propaguotojai yra tokie Šariatas. Jis mokė Izraelio prem- 
pat .iliuzionistai,;kokiu buvo ir jerą Beginą, kaip suprasti JAV—- 

įChamberlainas 1938 m. Hitlerio taikos politiką, 
reikaluose. Vakarams yra rei
kalingas naujas Churchillis. Jie 
•turėtų iš defenzyvos pereiti į 
.ofenzyvą. Net . karų .nereikėtų 
.vengti. Svarbu, kad juos laimė-.

— Pakistano “ diktatorius- jau 
nesižavi Irano pasirinktu kėliu.

— JAV gina Palestinos teisę 
į nepriklausomybę, bet nenori 
ginti Jasir Arafato vadovauja
mų teroristų.

i
— Valstybės departamento 

atstovai nė vieną kartą pasakė 
Arafato atstovams, kad niekad 
nepritars teroro metodams. Pa
lestiniečiai turi išmokti spręsti 
sunkiausias problemas prie de- 
rybų stalo:

— Kardinolas Ottayiani tikė
josi būti popiežiumi, bet metai 
jam neleido.

raina pateko Maskvai, jos vai' 
dinta rolė buvo sugriauta ir pra
sidėjo Maskvos ekspansija i Eu
ropą; Ji užėmė Lenkiją, Baltijos 
kraštus ir t.t.

Dėka vakariečių naivumo, 
šiandien Maskva kontroliuoja

— Izraelis norėjo dar palai- L 
kyti Jungtinių Tautų žvalgus 
Sinajaus pusiasalyje, bet.Ame
rika pasiūlė Izraeliui mokėti iš-

įtikėti, nes jį nesilaiko^ susi
tarimų.

» S
Kalbėdamas dar apie Ukrai- • laidas. Jie pabijojo ir reikalą 

ną pasakė, kad iki ukrainiečiai; tvarkyti pavedė JAV valstybės 
neatsieks laisvės, jiems pirmaus' sekretoriui Cyrus R. Vance, 
apsiginklavimas,' bet ne nusi-, ~.J ~ : -

pavū^iaus, jos ginklavimas. Savo pareiga jie _^TgiptašTVonarpardavinėlS—'
1 ^’*11 Fai Ll O AJ 1 • LaZZTT Inu 'RlVkOc ir ----- n orrrriL 1 o u -- t i.-. >   x

1

vienaip “ar kitaip“ yra net į Af- mybės ir-geresnės- ateities savo kiamą iš Sinajaus versmių.

—Dvarininkų bajorų vaikai važiuodavo mo
kytis ir pramogauti XIX amžiuje į Prancūziją, i 
Austriją, Italiją bei Vokietiją. Jie švaistydavo 
pinigus, surinktus iš vargšų baudžiauninkų, o da- * 
bar šitie ponaičiai partinės biurokratijos sūne- . 
liai bei šiaip išperos važinėjasi komunistų parti
jos lėšomis. Kompartija surenka lėšas iš XX am
žiaus pusiau baudžiauninkų - kolchozininkų. Tie 
senieji bajorpalaikiai vaikinai, kaip ir dabartį- ; 
niai čekistai nemėgsta kalbėti apie jų kelionpi
nigius. Mat, tas atskleis šydą eksploatuojamiems 
dabartiniems kolchozininkams.

‘‘Komunistinė beklasinė visuomenė” bijosi 
atskleisti savo eksloatatorišką prigimtį. Paga
liau į kokius klausimus jie jums galės atsakyti? 
Argi jie gali smerkti Staliną? Žinotina, tiesa, kad 
Stalinas pavertė per kolektivizaciją milijnus, 
žmonių mėšlu sovietiškajai dirvai gerinti, ant 
kurios išaugo, vat, šitie “ponaičiai”. Jie šiandien 
čekistai, enkavedistai bei politrukai, ryt bus ko
munistinių organizacijų sekretoriai, o gal, ir 
aukštesnių įstaigų vadovai. Ir kuogi jie būtų bu
vę be Stalino? Juk jis juos pastatė ant sovie
tiškosios bajorijos kelio. Jie tik gali šaukti “Gar
bė Stalinui”. ,. * ;

— Stalinas sunaikino milijonus šiaip žmo
nių ir šimtus tūkstančių kompartijos narių, bet 
jis propagandos apšauktas gudriausiu iš gud
riųjų, visos darbo žmonijos tėvu bei mokytoju.

Iš tikrųjų savo žudynėmis kacetuose jis išvengė 
gyventojų pertekliaus krašte ir bedarbės.

Šitie mūsų visų matyti politrukai yra jauni, 
energingi.Jie trokšta gyvenimo patogumų ir ma
lonumų. Tų partiečių paskirtis valdyti kraštą ir 
imti sau gerus valstybinio pyrago gabalus.

Caro kamergerio sūnus žurnalistas Liubi
movas pasakoja, kokia buvo jo licėjaus, mokslo 
Įstaigos, priešrevoliuciniais laikais samprata:

— Licėjus stiprino mūsų sąmonę, kad mes 
bajorai iš gimimo esame krašto šeimininkai ir 
esame bajoriškos kultūros žmonės.

\ — 0 toji bajoriškoji 240 tūkstančių bajorų 
kultūra tais laikais buvo vienintelė visos 170 mi
lijonų .didžiulės Rusijos galybės reiškėją,— sako 
pokalbininkas.

Juk Šitie jūsų matyti “ponaičiai”, yra -sovie
tiškosios komunistinės, kultūros reiškėjai ir suda
ro 5 proc. tautos. Skaitant dabar Sovietų Sajom' 
goję 200 milijonų žmonių, tai “ponaičiukų” ko-_ 
munistų varovų yra 10 milijonų.

Jaunyštė egoistiška ir egocentriška. Jie jums 
sakė, kad praeitis yra istorija. Tai prologas jų 
kilimui. Jie viską pateisino ir dabar pateisina, 
kas jiems naudinga.; ... , r

Taip Stalinas su kompartija per 1932—1933 
metų kolektyvizadiją badu išmarino 10 milijonų 
ūkininkų, liepdamas gydytojams rašyti, kad mi
rė BBBO (bebaltiminiu ištinimu). Tie įvairių

tautybių mirusieji irgi buvo trąša jų" komparti
jos valdantiesiems, naujosios visuomenės “virš
žmogiams”.

Šitų _ jaunuolių ^pareiga surasti pas jus silp
nas ‘liguistas dvasios vieteles. Jie žino, kad jūs 
ilgitės tėvynės. Dabar jie nustatys metodus, ku
rių pagalba trumpiausiu laiku pargabenti jus į 
kacetus vergų darbams. Jų paskirtis aiški ir 
netikslu jiems statyti klausimus. Jie vengs nuo
širdžių atsakymų- ir duos melo ir pasigyrimo at
sakymus. A
-Mat, ‘^komunistų partija motina” ir “tėvas* 

mokytojas” Stalinas juos išauklėjo melu neapy
kantos dvasioje.

/ ........ ĮKURDINIMAS
Pradėjome gauti lietuviškus laikraščius Ha*

nau lietuviškoje stovykloje iš JAV. Radau vit* f 
nameJų pažįstamo kunigo čekavičiaus adresą. į 
Parašiau laišką ir prašiau surasti .mano gimines 
nurodytu adresu. Po savaites ^avau iš kun. Le
kavičiaus laišką. Jis rašę, kad Įvažiuoti į JAV 
padarė man NCWČ (National Catholic Welfare 
Conference) įstaigoje Af f i d avit ą, o kai aš 
atvažiuosiąs, tai ir pats gimines susirasiąs. Tas 
manę nustebino ir kartu pradžiugino. Po kelių 
savaičių ermgracijos reikalais NCWC įstaiga 
kvietė ipAne. Į Frankfurtą.

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

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
$449 So. PmImEi Rd. (Crawford 

Building) Tol. LU 5-6446
žYiima ligonių^ pagal susitarimą. 

Jei neaumepia, skambinti 374-duGi

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wv«*chMtor Community klinika* 
Medicina* direktorius

1931 S. Monhoun Rd, Wostcnostor, IL. 
VALANDOS: 3 H oar bo dienomis ir. 

kas antrą šeštaoieių 8—3 vai.
ToLt 562-2727 ardo 562-2728

TE1------ BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

J. VENCLOVA

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71 St. TaL 737-5145

Tikrina akis. Pritaiką akinius ir
^contact lenses“’

VaL uu lUftUrimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET

i c-

Ofiso tolofa 776-J2360
RtzidoMios totof4 443-5545

DB. VYT. TAURAS 
OYOYTOJAS (R intKUKUM 

tendr* priktiki, spec. MOTERĄ Ilges, į 
' OfiM* 2652 WEST 5Wh SYR2ET 
7 T«1.PR»-I223

gai laiku neatėjo. Gi šio mūšiu 
pasekmės lietuvių tratai ir Vy- 
au o vedamai politikai buvo 

t-e jog tragiškos. Euv. Lietuvos 
1 užsienio minislerio pcf. V. Jur- 

I guria aiškinimu (1931 m- 
jfask.), šaknys, ues š am mūsyj 
jpask.), ties Verksią (1399) bu- 
1 ve pakirstos Lietuvos stiprybės 

šaknvs, nes šiam mūšvj Lietu
va neteko daugumos savo pajė- 

' gisusio jaunimo, ir drauge bu
vo išdėta galybės pamatas 
Maskvai, kadangi šiam mūšyj 
buvo sutriuškinta totorių ga.lv- 

' bė. Be to, š:s pralaimėjimas ne
šė nuostolius IJeluvai ir kituo

pasidarė dideliu Lietuvos prie
šu, 4r jis, kaip lenkų generolas, 
vadovavo lenkams užimti Sei
mus ir kitas lietuviškas apylin
kes, arba'kad ir buv. Lietuvos 
švietimo ministei'i.'

Ikis,
mai 
gė 
voj

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
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 neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

Prof. J. Voigt (185-372): į valdovo 
įvykdytas Jogailos parėdimu.

Gi Jogaila, padarydamas uni
ją, su Lenkija, pavedė Lietuvos 
religinius reikalus tvarkyti Leu- tuvos valstybę. Jis savo žygiais 
kijos bažnyčios vyskupatui, o 
Lietuvos švietimą — Krokuvos

i “Kaip kiti su didesniu patiki- 
įmu tvirtino, kad Jogailos žmog
žudžiai pasmaugė Kęstutį. Bes 
apgavimui pasaulio įsakė Kęs
tutį šikilmingai palaidoti”.

j 3) Dr. M, Jučas (Lietuves 
: metraščiai, 1968, 42): “Krevcj
penktą naktį Kęstutį nužudę Jo- 

— gailos prižiūrėtoįai _(Liet_ dįdž, 
OFISO VAL.: pirai- anuacL, trečiad. kunig, metr.)”.
IT peskt. 2-4 ir 8-8 vaL vai. Sfeauaie I 
uau/ž-4 vaL popiet ir kita laixu

I- .sil.l-.IKIS, O. P,
,. UUTHOPBDA>i-KOTE5JSTAS 

k ' Ajparaui - rroiezai. AHkl oaxi- 
t uazu. ^p«cia'u pagalba kJlotna.

aupportw ir L t

Telef.; PRoapect »-M34 u r
• ■ ■ — — pdT-nužndyti

4) Dr. A. Bossin (26-24): 
Jogaila nedelsė padaryti išda

vimą, pakviesdamas vokiečių 
ordiną prieš savo dėdę Kęstu-

—Į tį . . . Įmęlė~savo dėdę į kalėji
mą ir netrukus pasmaugė”.

5) Dr. F. Boldt (25-63): “Jo
gaila įsakė tuo'jau Skirgailai 
Kęstutį į Krėvos kalėjimą- pa-Į

Į talpinti ir nepaiigo rugpjūčio 15

i Prof. L Jonynas (židinys, 
[1D35, 7 nr.): ‘^Ryškiai Jogailos. 
j kaltumą pabrėžė istorikas J.

se frontuose.

Pfc C K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33710 

‘ Tel. (813) 321-4200

Dhigosz. Esą įsakymas ~pas- 
maugti Kęstutį "buvęs Jogailos 
cluCftas (Hisr. Pol.E'-.——-——

7) Pagal Scriptures Rerum 
Prussicoruni (II, 620)-Lietuvos

Čepins- 
pataikaudamas savo žmo- 

lenkei, perdaug uoliai stei- 
lenkiškas mokvklas Lietj-

Vytautas

Vytautui teko ilgokai kovoti, 
kol 1392 m. pasidarė Lietuvos 
valdovu. Jis buvo geras karve- 

Kęstvčto nužudymas dys, pasižymėjo -didele energija, 
troško garbės,- turėjo daug ini
ciatyvos bei didelių planų. Vy

išgarsėjo pasaulyj ir dėl to' vadi
namas Vytautu Didžiuoju. Vie- 

universitetui. Tuomi jis” pade- n0^ tikrumoj buvo kiek—kitaip, 
jo pagrindus lietuvių lenkini- .^aiP konstatavo dr. G. Valan- 
mui, kuris per keletą šimtų me
tų sulenkino daugybę lietuvių. 
Žinovų apskaičiavimu (Z. Std- 
berski ir kitų) šiandien lenkų 
tautoj randasi keletas milijonų 
lietuvių kilmės asmenų. Ir tai 
jis darė apgalvotai su lenkais

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-1004

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!

■rERKRAUSTYMAT

— MOVING—
LaidimM — Pitaa apdrauda

ŽEMA KAINA
R. EEREMAS 
TaL WA 5-8863

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anb-itch drug 
ingredient with no prescription 
jn BiCOZENE®. Use only as 
directed. 1 he medically proven 
.creme for 
itching. < BiCOZENE

SOPHIE BARČUS
RADIJO MMM VAUHBOI 

Viaaa ^rtfraaMa ii WOFA,

Llatuvty kalba: kasdien nuo pir-

ir sekmadletouii nuo 830 iki 9:90

Vedėja Aldana Deukve 

Talei.: HCmtock 4-241J 

7159 Ea. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60429

^Į~ “Lietuvos Aidai1

_KAZt BRAZDUONYTi

Programos vadaĮa

Kasdien nuo pirmadienio iki 
; penktadienio 9 vai vak.

' Visos laidos 8 W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629

, ’ Telef- 778-5374

Dėl to

pradėjo 
Jogaila

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

wee
"Iš tikrviv aš būsiu su tavim". — 2 Motė* 3:12.

Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa
da, kuomet jie stengiasi atlikti kokia nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
palipeiešinjinn. nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobutybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis i Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: ‘Tš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1O3Q3

Mažeika & Evans
Istorikų (Oi. Pichel etc.) aiš

kinimu, Žalgirio mūšis įvyko 
todėl, jog Jogaila, plėsdamas 
Lenkijos galią, pasiskelbė Po
meranijos kunigaikščiu 
vokiečių ordinas 1109 
kelbė Lenkijai karą ir 
okupuoti lenkų sritis,
šaukėsi Vytauto pagalbos. Tad 
jie nutarė sekančiais metais su
duoti mirtiną smūgį kryžiuo
čiams. Milžiniškas mūšis, va
dovaujant Vytautui, įvyko' 1410. 
VIL 15 d. prie Žalgirio, 
nie buvo sutriuškinta 
galvbė. O v

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai

VIRŠ TAUPUMO

kuria- 
ordino

laikro-

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

čius (Draugas, 1971. III. 19): 
'“Kuo arčiau tiesiai veidu eini 
ir prisiartini prie paties didžiau
sio horizoiYtalikė’, karaliaus Vy
tauto, tuo jis -vishb darosi ma
žiau didysis. LT’iol puoselėjęs 
nors mažiausią trupinėlį — lie- 

^ūenkmti hetuvius-pacnr^F^^t^^- -ir 
kų istorikas A. Lewicki (pig. ’Antimis ir nagais Įsikandęs Į 
Vaižgantas, Aušrininkai, švie- mažą pajūrio plotą, vedė mus 
sini'Aai, 268) nurodė: “Jogaila 1 tolimas rytų- žemes, ten mus 
ir Rakai padarę tai labai gudTybarstė ir iš ten parvedė pne- 
viai (1386) ir gerai, nes tik to- ®us’ šiandien nuožmiai
k-M u.Ui ; Li kėti s k 11 o urei- smaugia mažą mūsų—tautą •—

. . . vakare sutabdo 
džius, idant jie veltui netiksėtų 
ir nesudiltų.
—. . . katėms iiukapcja uodegas, 
kad išleidžiant jas laukan būtų 
galima greičiau uždaryti duris 
ir iš kambario išeitų mažiau-ši
lumos.

. . . per šventes vakare atsida
ro langus iv šoka apsiavę tik ko 
jinėmis, kad galėtų girdėti mu- 
ziką iš gretimo kaino'-

čiausiai tikybiniai - tautiniai *^ro<^0’ Į tau tą pi a
poli Urnai ir kultūriniai ašimi- g^štingam -žygiui į Rytus nu^ 
Jiūbvi . lietuvius”, reiškia, šamo- J^r-eip® kryžiuočiau nes pradžioj 
alingai suplanuota lietuvius nu- J® svarbiausias .|>atarėjas buver 
tautinti bei padaryti lenkais. o,'6ino karys M. Salzbacli, ir jo 

~Taxi panikuotai istorikas profr^*^ ^idJiuvo ištekė- _
-M. liruševskyj (listo-rija Ūkta- Mask\os kunigaikščio

-Vosybaus?- gi tuo -laiku—totoriai—— 
buvo Maskvos dideli priešai. 
Tad surinkęs apie 260000 karių 
armiją, Vytautas Įžygiavo į 
Ukrainą kovai su didžiuoju lo- 

Toriif clianu Tanierlanu. Mūšis 
iwko lies Vorksla 1399 m., ku
rio metu Vytauto kariuomenė 
buvo’ visiškai sutriuškinta. Juo 
liūdniau, nes Maskvos karo pa
jėgos visai mūšyj nedalyvavo, 
o Jogailos pažadėtoji pagalba iš 
Lenkijos greičiausiai sąmonin-

jiny, IV t.) ' t-vūtinG, jog nuo Jo
gailos valdymo laikų Lietuva 
įžengė j agonijos stadiją.

Lietuvių Vedybos Su 
_______ jfcelim Jautėmės

Esame pastebėję, jog Lietu
vos valdovas Algirdas, turėda
mas žmonas ruses, padėjo pa
grindus lietuvių rusinimui, o jc 
sūnus Jdgaiia vesdamas Lenki
jos karalienę, padėjo pamatus 
lietuvių lenkinimui. Bendrai,
"ličtūviū vedybos su svetinitair ] ' 

~ tėmis dažniausiai išeina lietuvių |— 
nenaudai. Pvz., lietuvis moky- ■ 
tojas Janušaitis, vedęs lenkę,

Fuel

Some 180 typical American homes can be heated fori 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
b getting from tar parts before they even go into the auto
mobile. The fūePgas is being saved at Chevrolets Detroit 
Gear & Axie plant in a dmple metal testing procedure being 
performed here by Hazefla Fuqua. The dectronk apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
jnflDon cubic feet of gas pex ns on th, UK 86 DėlUon cubio^

ENERGY 
WISE

Buy « car r>o laroer or 
«ora powerful than yoM

■ M TSHI4
MM TO CUTAtJD SERVE FPESH PINEAPPLE

GfloW THATA PLUMP AND FRE5H- 

L00K1NG PINEAPPLE HAS FOUNT 
A HOME IN YOUR KITCHEN ,Y0U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS TWCAC.'r’.WELL.ITCOULPNT 
EE EASIER.

i(UY THE PINEAPPLE ON W5 

SIDE.WITH A LARGE, SHARP x. f 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECXOWH.

5?O REMOVE THE FWHT, 

A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE WAP ABOUND.

i Remove the pineapple from both swells. halve r—■ 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP PORTION) . M 
OF EACH QUARTER. CHUNK FKŪIT. PUT BACK IN THE | JT.
EHELL rr AH ATTRACTIVE SffVtNG PISH

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVASIRSūNUS

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

Tetef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- N AB I A l:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių X.
Direktorių
Asociacijos

J------- AMBULANSO_____
'__ PATARNAVIMAS__

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE

PHILLIPS - LzlBANAUSKAS
3307 So. LITUAX1CA AVE. Tel: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL^ LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAN1CA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 . HM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virpink 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-441A

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

4 NAUJI ENOL CHICAGO 1, ILL Monday. August 6, 1973
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meškerioti lUino's valstijos eže
ruose. vėliau Minnesotos valsti’ liniui žaisti aikšte. Nakvojimui 
joje, bet šiais metais sūnus su nameliai pastatyti iš apvaliu 
savo žmona ir mane su žmona, medžio rąstų. Aišku, tinka tik 
susitaręs su savo draugais, iš- j vasaros laikui. Užėjus šaltes- 
vežė net į Kanadą meškerioti. ; niam orui yra ir ugniakuras 

Penktadienio ankstyvą rytą , kambariui prišildyti. Salos pa- 
sus:krovėme, susipakacom meš-, kraščiais tankųjį suaugusios eg

laitės ir kiti medeliai.
MEŠKERIOJIMAS?

» ^9. » l-r v X-*. ^r-w«i Zx A > w 1 ar X* f

keriojimui reikalingus irank’us. | 
tinkamus meškerioti drabužius, į 
maistą ir pasileidome į kelionę. • 
Kelionėje jok’u ypatingesniu J 
įvykių nepasitaikė.

Būdavo. Lietuvoje ar Vokie-
Laimingai j tijoje meškeriotojas ežere pasi 
dnc cipna i renka kur nors orie meldu a:

?

t

- t>

Ui i—— .

-...ar*

pasiekėme JAV-Kanados sieną. ' renka kur nors prie meldų ar .
mumis {nendrių vietelę, susisuka “bank- įQS technikos ir žuvis gaudyti šia vienos savaitės kursus norin-Amerikos muitininkas 

visai nesidomėjo, bet Kanados 
muit’ninkas, gražiai nuaugęs, 
bei išdidžiai laikydamasis, pa
tikrinęs dokumentus palinkėjo 
geros sėkmės ir, nieko netikrin
damas ar ką nors vežamės, leido 
važiuoti. Kanados valstybėje 
dar turėjome važiuoti apie 400 
mylių. (Tiesa, Kanadoje ne my
liomis, bet kilometrais skaičiuo
jama.)

Ontario provincijoje pasiekia
me Cedar ežero pakrantę. Čia 
ant kranto mašiną reikėjo pa
likti, o mus pačius su visa manta 
laiveliais nuveža į salą. Atplau-

rutkelę' ar pris’kimša- pypkalę, pr]-e dabartinių sąlygų”. Negi tiems nustoti rūkyti. Kursai 
ant meškerės kabliuko užmau- ipradėsi ginčytis, vis tiek jie bus j prasidės rugpiūčio 13 d. 1 vai. 
na slieką, gyvą žuvytę ar šiaip .teisūs. Įsitveri su įvairiais pa- Į po pietų. Registruotis telefonu 
kokį žuvims jauk^'afžsid.eda ant 'vsukįmajSi paleidimais ir atleidi-' 434-6700, ext. 200. darbo valam 
trnl/A v-xl i t zJ i įmofAC1 v x. v» - v « • 1 > v •

prie dabartinių sąlygų”. Negi tiems nustoti rūkyti. Kursai
]

g lUgplULlU I VI.,

f šitos ypatingai įdomios temos,
|, kurią iškeliame iš Dievo žodžio 

pritaikindami praktiškam gyve-( 
nimui, radijo banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 3:23 vai. popiet 
per S. Barčus radijo programą 
1490 AM pasiklausykite “Mir- 
tie. kur tavo geluonis?”

Parašykite pare Skalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”,1 
prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, IL 60454

Namai, Žemė •— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, El. Tel. Virginia 74747

Library of Gr.
Periodical ĖHvMbn
Washington, D. C. 20540

na

- y

______

’..“G' -.

U LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAlSVf
W ♦ ____________ ___________ _______________ xixrftoa—■X

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Tuesday, August 7, 1979

Chicago, BĮ.

Registruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jai

namus DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

VOL. LXVI Chicago, 111. — Antradienis,

na slieką, gyvą žuvytę ar šiaip_._teisūs. Įsitveri su įvairiais pa- Į po pietų. Registruotis telefonu

volo pludelę ir įmetęs į’ ežerą 1;
žuvis, susigundys pįe“idę'slaukia kada

Mūsų spaudoje

— -

Nr. 182

B ■G:'

Price 20 c-

AFGANI
’ ” ' y.

9MK ŠINA PERVERS%?!
L -

3
8■ - "<S«

1Ofx mpfne vpiIriq npioi — butu mūro namas ir muro garantus metus veikiancioj įstai žas bengtas beismantas. Prašau 

° apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti

LABAI SVARUS 2 butu namas JT 

: šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
Tuščias sklypas, tinka naujo najno

goj, o pirkdami pasiteiraukite. ' teirautis ir perduoti savo telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 

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

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

mais vad’namą meškerkotį, volą I domis.
; su kabliais į vandenį | _ lietuvių Kultūros

muziejuje atidaryta pinigų pa
roda. Ypatingai yra įdomi Jono 
Z. Augustiniaus kolekcija. Ten 
pat yra Karužaitės ir Demikai- 
tės piešinių paroda. Muziejus 
atdaras nuo 1 iki 4 vai. popiet.

— Vytenį Kirvėlaitis ir Ro
bertas Vitas iš Rice aukšt. mo- 

■ kyklos dalyvavo Bali State uni-

kabliais į vandenį j
ir čiups kabliuką sų iiiasalu. Ra- ir plaukiant lauki, kada žuvis ’

* i

(

f /

Naujienų skaitytojas Zignjas^Stankus iš.Hammond, Ind., Naų-

I

I 
r

c

PERVERSMĄ KURSTĖ PAKISTANO
IR IRANO AGENTAI

Okupanto tarnas moko 
išeivijos mokytojus 

patriotizmo
Dirvos 28 nr. Skirpstas savo 

skirsnelio “šis bei tas” pradžio
je taip rašo:

• Anapus uždangos spauda 
labai tiksliai kontroliuojama, 
tad iš to, kas ir kaip įdėta (ar
ba ko neįdėta), galima spręsti 
partinės krypties taikinius bei 
užmojus. Pvz. Pergalės nr. 
uolusis išeivijos apžvalgymol 
pareigūnas V. Kazakevičius 
cc.* _______ ______________ —______ irx.-zx *

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37.000. LEGIONIERIAI PAČIUPO LĖKTUVĄ, Į 

NUSILEIDO LISABONOJEsėdint žūvelės aplink užkibs. 
pliauškinasi, krūmuose;, krante ■
miai

įvairiais balsais paukšteliai čiul-

statybai Marquette Parke.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 jauto 

stogas, gazu šildymas, apsauga 

įite pirkti už $41,800;
MODERNUS z aukštu mūro namas.

Mirė
Kai kurie atsiveža ir elektro

ninius įtaisymus, su kuriais nu
stato vandens gylį, suranda žu-

ba. Tai buvo poilsis, malonu
mas meškerioti/ o priedo, tinka
mam orui esant, ir apsčiai žuvų vis ir ne^ kokiame gylyje jos
mas meškeriot i,’ o priedo, tinka-

pasigaudycĮavai. Tai Jduvo tik- plaukioja^ Toje vietoje jie meš- 
ras meškeriojimas. kerioja. Tiesa, Wisconsin© vals-

O dabar prie laivo prijungia tijoje ir teko per televiziją gir-
kiam į salą. Čia jau Leonas Gru-. 20 arklio jėgų motčgąG Ant sto-j dėti apie tokį- nurodymą ir ki- 

-rn volo galo, kuriuo galima bū- pose valstijose, kad motorui vei- 
tų ir gerą telyčią išlaikyti, pri- J kiapt draudžiama žuvis gaudyti.

versiteto suruoštuose žurnalisti
kos kursuose.

’ t į jv. ~7
John L. Paukštis, Ameri

kos Legiono veikėjas ir Dariaus- 
Girėno buvęs komandierius, pa
kviestas Jaunimo Dienos White 

leista. Bet kas tau tų taisyklių Sox stadione pirmininku. Ji bus 
i, tai. rugpiūčio 11 d. Tą dieną White 

šimtą ar daugiau "metrų. Aišku,. ir į maišą, i^e to, z s 
plėšri' žuvis 
starkis ar Bass (juanis ešerys) .
susigundo ir čiumpa ,vabalą ar įgyvens.-- 
x—: u-i ' t'pašigau" =

kokią“havajišką” dainelę ir dar ' na” užkabinant žuvį Tiz pilvo, 
- 7 - __ L L TTM-—> ___ i__  x,lxi., TI/Txi.

nyčiaū, kad tai nėra tinkamas 
meškeriojimas, bet paprasčiau
sias brakonieriavimas— Bet—

žas su žmonele, sūnumi, dukra-- 
ir iš Vokietijos. Hamburgo mies
to, jo brolio 17 metų mergaite, 
Pranas Peteraitis “ stvžmoneler 
2 sūnumis ir dukra, Emilis Pe
teraitis su žmona ir 2 dukromis, 
Gytis Vadopalas su žmona,”sū- 
numi ir tėveliu'iškilmingai mus 
sutinka. Moterys ir mergaitės 
m^audymosP-kostiurnais- apsiren-- - 
gusios, aplink save iš meldų su
pintomis pynėmis apsikaišušios,

-m i-nln galo, kuriuo galima bū-j tose valstijose, kad motorui 

kabina*inįtacinęįįrt^ną’Varlę, (Minesotos valstijoje meškerio-
pelę.-visaippamargintą vabalą■tojams skirtose taisyklėse rašo
ar žuvį, aplinks apsaigstytąjašt- j ma, kad žuvis, pagauta, jai nė-
riais stambiais’kabliais, suma- į tveriant už jauko, turi būti pa- 
žina motoro greitį ■ ir važiriėj a 
po ežerą. Volą: išleidžią kokį I laikysis! Jeigu tik pagauna.

• i A 5V1___ fn 711X710 Va

garažas. Ąpie $6,000 pajamų. Nau
jas , k,— - ’U 
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 Marquette Parke.
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos

PAČIAME KABULE SUIMTI KARO VADAI. 
BET SUSIŠAUDYMAS MIESTE TŲSIAMAS

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Čia girdėta Kabulo radijo 
stotis pranešė, kad Taraki vy
riausybei

i Mirė unionistas 
Jacob Potofsky

NEW YORK. N. Y. — 
union'stas Jacob Potofsky, su
laukės 84 metu amž:aus. Potof
sky buvo geras kalbėtojas ir 
Amalgamated Workers Union 

• •/i.organizatorius ir pirmininkas.
Chicagos Fetuviai, dirbusieji 

drabuž u s uvimo. ne vieną 
girdėto Potofskio kalbas 

uniju susirinkamuose. Chicagoje, 
j;s pradėto įsteigti Amalgamat- * 
ed darbininku banką. Potofsky. 
prieš'nosi kornuivstų įtakai dar- 

___bininkų linuose. Jis mielu noru 
susitikdavo su atvykusiais so- 

. vietų unionistais. Pirmiausia jų 
’ paklausdavo, kiek Rusijoj dar- 

—-bininkas gauna už darbą ir ką 
jie gali nusipirkti, o vėliau at
vykusius sovietų unionistus va
dindavo išnaudotojais.

IZRAELIS PRIĖMĖ JAV POZICIJĄ PALES
TINOS PROBLEMAI SPRĘSTI

ROSARIO, Kanarijų salos. — =
Keleivinis Ispanijos lėktuvas
DC-9, iš Maroko skridęs į Kana
rijų salas, vežė buvusių Ispani
jos legiono karių grupę. Kai

—'^85®

ir pirmininkas.
Fetuviai GAZOLINAS EUROPOJE

LONDONAS.— Gazolino kai-
Izraelis sutiko priimti 

JAV pasiūlymą
TEL AVIVAS. Izraelis. — Iz-

I

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

pre 
kartą

pavyko numalšintiI Kabule esančios kariuomenės nos Europoje ir visame- pašauM. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
, pietvakariuose

“ima ataskaiton” mūsų litua-j - __ __
nistines mokyklas. Reiškia, kad BUDRAITIS REALTY 
i šią gana jautrią vietą atsi
kreipė okupanto smogianti akis.
Mums akylu tai laiku pajusti ir 
neleisti mūsų jaunimo’ tautinio 
ugdymo drumsti, štai, koki nuo
dingi perlai beriami idealistų 
mokytojų darbo adresui

— Neteisingas literatūros ir 
apskritai kultūros aiškinimas 

1UVJUO1 x^vaaxx-j,---- I • , J 1 A IILCLLL ČU1U <awiv. VCLX SUAUGI

Archer Avė. - ŠeštadienLKLval. vaikams taip pat nepadeda sti- Maria High School. Lovy 30’s.
I iš ten bus organizuotaf vyksta-lPrinti lietuviškumo dvasias-. • .| : & LaEsOsociatesK inc.

■gtLna-i-stadinną, j konservatyvumas ir visa aphn- 767-2562

__ Gintas: Aukštuolių išrinktas • . 1 ....... *.><«■ a

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są-
-jun gos - pirmininku.. Valdybom
išrinkti Milda Kupcikevičiūtė, 
Emilija Sakadolskienė ir Linas 
Rimkus, visi is'čikagosptaip’patr 
Saulius Čyvas iš Klevelan do.

— Simonas: Sakys iš Wharton, 
L 7 . “ .• A- J-
Alėkna iš North' Miami Beach, 
Fla., vasaros metui grįžo Į: So, ■ - - r . - • t 1 --- : - - x’

išeivijos

Sox žais’ su Toronto rinktine.
J.d Ligici u. .me LA L£. r c

is, pavyzdžiui j lyč|pl<£L kabliais taip sužalota, kad ntgal švontę globoja 12-tos apyl* o 
Bass (jūrinis ešerys) į vandenį įmetus vis~tiekr-rie^-j-mdkratairT'ed-Swinarski-=z.k<t

užtraukia man negirdėtą kaž- j žuvį, bet daugiausia

priedui vynu pavaišina. Vėliau nugaros, uodegos ar , akių. Ma 
dai^ -atsirado Jonas Jakštas su 
dviem amerikoniukais. Išsiimam 
meškerioti leidimus, šeštadienį 
praleidžiame geriausioje nuo- I gi tavęs klaus, kad reikia taip.

I uUto* “Tavo " meškeriojimo ]
taikoje.

r

i

ni

1

mūsų litua-1

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

L kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chi cages, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.

(Bus daugiau)

TRUMPAI

lėktuvas sekmadieni nusileido raelio vyriausybė, nuodugniai v • • 1_ X. •__— 1—1 1

Į miteto pirmininkas. Norįs daly- 
! yauti jaunimas iki 17 m. regist

ruojasi demokratų raštinėj, 4444

1 ESTATE SALE

6 room brick bungalow, full base
ment and attic. 2 car garage. Near

PATAISYMAI ...

Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
------------ Tel. 927-3559-----------—

—Rnsąrin aprndrnme, trys buvę 
legiono kariai pranešė lėktuvo 
kapitonui, kad jie perima lėktu
vo vadovybę'-ir įsakė jų klau
syti. Lėktuvo grobikai atsisakė 
duoti platesnių žinių, bet liepė 
paimti galimai daugiau benzino 
ir pasiruošti tolimon kelionėn.
Gerai ginkluoti Ro
sario -aerodromo-vadovybei įsa-
kė lėktuvą išleisti. Lėktuve bu
vę 23 keleiviai buvo išleisti, kai

& ASSOCIATES, INC.
dėmesio

I

iL.t-t: Marquette Manor. Preky- 
■ o ne^ritaip meškerioti.-Tuojau -bos- p-ūmiĮ goĮfo- išvyka su pier 
| atkerta: “Tavo meškeriojimo tunais ir šokiais bus rugpiūčio 
I metodai jau seniai atgyventi; J 3 4. ęog Hill klube, Lemont,Tll.

Rengėjų komisijos vicepirmi-

Marquette Manor Preky

ir . šokiais bus rugpiūčio

nių žinių, nežadina potraukio; NAMŲ REMONTAS
• ♦ 1 V 1 • VV.T* • • 1 ~ ~ -tėvų kraštui ... šeštadieninis į
vaikų švietimas yra reakcingų
politikierių rankose, ypatingos

Langai — Durys — Porčiai — Ce-

-r-

_____  SALOJE
Saloje medžiai iškirsti, pada- Į dabar reikia taikytis prie auks-

z You cannot spend tomorrow s, 
^what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

Because mighty U.S. Savings,?
•I Plan today.

t Bonds from little paycheck , - 
allotments grow. , - ‘ ’

And a Bond every payday \
allotments grow. . I

could keep your doctor-tb-be *could Keep yuui uuvlui-lv-uv 

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

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

I ) ^x. 11 C! Oh Payroll Savings Plan. ,
For, remember, a rolling Bona 

£ gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in timer, 
saves.

For, remember, a rolling Bond

gather interest.

(Take

į,,#

-ninku yra viešosios atskaitomy-
bes pareigūnas Robertas Šimė
nas. Komitete taip pat yra Rai-

' mundasPakeLinLorraine Seidel 
iš Chicago, Taupymo Bendrovės. '

; stocks 
in America.

t

■ NJ;,- išvyko Į Torontą.

4

i

SIUNTiMAį LĮjETUVĄ
ŠIAiŪJA NOREIKIEN®

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787
- — Didelis - pa.<drinlrimas gercs? rūšies įvairių- prekių. ■

— MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ___ ___ _

/4.

įtakos j’am turi konservatyvūs | 
klerikalai-” '' “

Čia pat, žinoma, skatinama 
naudotis “knygomis iš Lietu- 
vos” 
mūsų spauda, nurodanti oku
panto leidinių netinkamumą 
mūsų mokyklai, . nes laisvos 
išeivijos ir maskvinėšGpartij os 
švietimo tikslai iš esmės visai 
skirtingi.

Antrasis paragrafas skirtas 
turistams”,

mente laiptai — Šaligatviai ir kita.
Kalbame lietuviškai “

Tel. 476-5635 -

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

xl Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. L A URA I TI S , .G 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
—

o

■ i

L

i

ir grubiai koneveikiama

i

c “turistams”, tarnaujantiems 
svetimųjų interesams:

I • Vasaros otostogose daug

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI !

Tuo reikalu . Jums gali dau v 
padėti teisininko Prano šulo - 
paruošta, — teisėjo Alphonst I 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

A. T V ERAS
Laikrodžiaiirbrangenybė*

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

1

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, nt 60629. — TeL WA 5-27S7 

V. V A L A NTIN AS

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus, f
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

darbus dirba. ' /

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na-
——- narna patkrnaūja tik savišalpos pagrindu. r ________

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gaM

/

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.

DC-9 pasiekė Kanarijų salas.

LĖKTUVAS NUSILEIDO 
LISABONOJE.

LISABONA, Poftūgąlija.
-Buvusių Ispanijos legionierių 
pagrobtas-DC-9- lėktuvas lai- 
mingai ' pasiekė Portugaliją ir 
nusileido Lisabonos aerodrome. 
Lisabonoje legionieriai pareika- 
lavo leisti jiems pasilikti Portu- 
galijoje arba: leisti jiems . išva
žiuoti i Ameriką.

Turint galvoje Portugalijos 
prezidento Eanes teisių sąvoką 

taipfaūtmįūs ’ šųsitąrimus,

apsvarsčiusi Palestinos klausi- 
mą, sutiko diskusijų pagrindan - 
priimti prezidento Carterio pa
siūlymą Palestinos klausimui. 
spręsti.

Izraelio vyriausybė buvo pa
siryžusi neleisti steigti Palesti
nos kairiajame Jordano upės 
krante ir nepripažinti dabarti
nės Palestinai Išlaisvinti orga- 
nizacijos, kuriat~vądovauja-Ja~ 
sir Arafatas.

Izraelitai sutiko pasitarimų 
pagrindan padėti prez. Carterio 
pasiūlymą, ^kai išaiškino prez. 
Carterio poziciją. Prezidentas 
Tioii, kad dabartinė Gazos-sritis. 
ir dabartinė Jordanijos sritis, 
esanti kairiajame Jordano upės

ir tarptautinius _ susitarimus, 
niekas neturi teisės‘grobti be

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Now York, N.Y. 10O01

997 30th St.
TM. (211) 543-2216

ias. mūsij. __via Maskva lankosi 
tėvynėj. Išeivija paprastai pik- 
tinasi tais, kurie, ten buvoda- 
mi (arba ir grįžę laisvėn), pasi
duoda svetimos valdžios įtaigai 
ir šališkai išgiria okupanto pa
rodytą išorinį fasadą, o pražiū
ri tikrąją pavergto lietuvio re
alybę. Tuo klausimu teisingai 
išsitarė diplomatas St. Lozorai
tis jr„ atstovaująs Lietuvai prie 
šv. Sosto Vatikane:

— šiandieną žmonės užsieny
je turi atkreipti dėmesį į po
grindinės spaudos reiškiamą 
balsą; Jeigu jie neatkreipia dė
mesio, tai jie atsistoja kitoje, 
taip sakant, barikadas pusėfie 
ir tuo būdu mūsų rezistenciją 
pasunkina.

Komentarų nereikia?”
K. Petrokaitis

Komunistai lenktyniauja
- LONDONAS. — Komunistų 
valdžios Čekoslovakijoj ir Veng
rijoj staiga ir nepaprastai aukš
tai pakėlė degalų ir kitų pro
duktų kainas. Čekoslovakijos 
prekių kainų ministėris pasakė, 
jog lyginant su 1974 metais šį
met benzino kaina yra 300 nuo
šimčių didesnė. Siekdama su
mažinti degalų vartojimą, pati 
valdžia benzino (gazolino) kai
nas pakėlė 50 nuoš.

Vengrijoje elektros kaina pa- 
.didėjo 51%, centrinio šildymo 
kaina pakilo 40%, anglių 25% 
ir dujų (gazo) 20

Chicago, III. 60632. Tel.- YA 7-5980 
1.^ /i . ’ . ' ’

1739- South^Halsted St., Chica | ~ —--------------- - —-------
go. ILL. 6Q6Q8, Kaina $3.00, f

Pašto išlaidoms pridėti 90c. j
I

I

Tuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629. ___

Kam reikalingas bilietas?
Markas Tvenas važiavo trau

kiniu ir kažkur užkišo bilietą.į
k\L*l IVJU U VU V. ' -

jas niekaip nepajėgė surasti tol
Kai priėjo kontrolierius, rašyto-*

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminių

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent >■ 
3208 >/2 W. 95th St 
Everg. Park, HI. 
60642, - 424-8654 X

įtart <*«■

Sj

State Farm and CawaWy Company

4= ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

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

II

leivinių lėktuvų.- Pagal susita
rimą,. buvę Ispanijos legiono 
kariai turėtų būti atiduoti tai 
valstybei, kurios lėktuvą jie pa
grobė. Jie turėtų būti atiduoti 
Ispanijai ir teisiami už lėktuvo 
pagrobimą. Bet ar Portugalijos 

— -vyriausybė-taip—padarysT_šiomis. 
---- dienomis-paaiškės. ‘

Visi trys legionieriai tarnavo 
Ispanijos Sacharoje, kol tas 
kraštas buvo atiduotas marokie- 
čiams ir kitoms Afrikos tautoms. ■

krante, -būtų- padėta būsimos — 
Palestinos pagrindam Preziden-' 
tas nereikalauja, kad Arafato 
vadovaujama organizacija būtų—■- 
padėta Palestinos pagrindan. — 
Izraelitai sutiko tartis smprezi- - 
dentu Carteriu, nes jie nenori 
nieko bendro turėti su Arafatu 
arba jų vadovaujamais teroris
tais. Jie atsisakys daryti nuolai- 
dų ’ palestiniečiams. Manoma, 
kad dabar, prisilaikant Wash
ingtone pasirašytos sutarties, 
bus žengtas antras žingsnis Ar
timųjų Rytų, taikai įgyvendinti.

Moterys didmiesčiu 
galvos

WASHINGTON.— Iš daugiau 
kaip 18,000 miestų savivaldybių

jienų pikhikd loterijoje laimėjo.R. P. Lauraičio iš Torrington, 
~C5hh7, atsiųstus "gražiai'pudarytus-stiprįus medinius-šaukštus.
ir šakutes. Zigmas Stankus davė Naujienoms stambią auką 

ir buvo patenkintas pikniku.

BRITU VYRIAUSYBE PRITARIA NAU
JIEMS RINKIMAMS RODEZIJOJE

BRITŲ KARALIENĖ, IŠSIKALBĖJUSI SU ZAMBIJOS 
VYRIAUSYBE, PRITARIA NAUJIEMS RINKIMAMS

, , LUSAKA, Zambija. — Britų —
lkaralienė, išsikalbėjusi su Zam

bijos vyriausybės atstovais apie 
Rodezijoje buvusius rinkimus ir 
pageidaujamą taiką Afrikoje, 

-priėjo, išvados, kad reikia pra
vesti naujus rinkimus Rodezijo- 
je, dabar pradėtoje vadinti 

Jungtinėse Valstybėse apie-750 Zimbabve'.
i . "r r- _• ____________ • a t • x _ .

bilietd. Bet kontrolierius atpaži-įl 
no rašytoją, ?

—-Niekis, pasakė jis. — | 
Bilietą man parodysite, kai grį-l 
šile atgal. |

— Geras dalykas, — pasakė 
Tvenas, — kai grįšiu atgal . . 
Bilietas man būtinai reikalin-i 
gas dabar, nes aš pamiršau, kur] 
važiuoju. i

kai grįšiu atgal . . •

40 metų, patarnaudama klientams. J
________ ___________ —_7

MOVING
Apdrautfac parkrauatymaa x 

U įvairiu atatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

I

Indijoje lietūs labai 
kenkia derliui

NEW DELHI, Indija. — La
bai anksti prasidėję stiprūs ru
dens lietūs kenkia vasaros der
liui. Prasidėjęs didelis vėjas ir 
lietus, vadinamas monsūnais, 
paguldė vasarojų, neleido jam 

_ m - ♦ • T - - _ Yprinokti it padarė visam kraš
tui didelius nuostolius.

jų valdo moterys. Kaip savait
raštis U.S. News & World Re
cord rašo, reikia skaitytis su 
faktu, kad moterų laimėjimai 
miestų politikoje žymiai didės.

Iš moterų galvų valdomų did
miesčių laikraštis sumini Chi
cago, Ill., Raleigh, N.C., Austin, 
Tex., San Francisco, Cal., Okla
homa City, Okla., San Jose, 
Cal., Phoenix, Ariz., San Anto
nio, Tex., Lincoln, Nebr., St. Pe
tersburg, Fla., 
Ohio.

Prezidentas Carteris būtų su
tikęs pripažinti Muzorewos vy
riausybę, jeigu visi Rodezijos 
piliečiai būtų galėję dalyvauti 
naujo premjero rinkimuose. 
Premjeru 
wa, bet didelė gyventojų dalis 
rinkimuose nedalyvavusi ir Mu-

premjero
“išrinktas-’ Muzorp-

ir Cincinnati,

— Irano valdžia uždraudė bet 
kam ‘ kištis į Irano naftos 
versmes. Mula Chomeini bijo, 
kad kas nebandytų imti naftą 
iš Persijos jūroje pragręžtų 
versmių.

Nusižudė CBS žinių
V.

ruošėjas
NEW YORK, N. Y. — New 

Yorke nusižudė 52 metų am
žiaus- žixūų-.ruošėjas..-Seymour 
Goetz kuris buvo pasiekęs labai 
aukštą ~
Jo nusižudymo priežastis neži
noma, nepaliko ; •'ki. “laiskcFi

.na, sad jis krito

dalinio maištą. Oficialus prane
šimas sako, kad Pakistano ir 
Irano agentai sukurstė pervers- 
mą prieš TarakT vyriausybę, bet 
policijai ir tankų daliniui pa
vyko perversmą numalšinti ir 
vyriausybę palikti savo vietoje.

Numalšintų kariuomenės da
linių kariai patys pasisiūlė Į ko
vą prieš musulmonus, pradėju
sius koncentruotis Kabulo apy
linkėse. Prieš prie Kabulo su

brauktus -maištininkus išėjo- ka-.. 
riuomenės tankai ir policijos 
batalionas, bet tuo tarpu nepra
nešama kuriems teko atstumti 
nuo Kabulo maištininkus.

Taraki vyriausybė, dienos me- 
tu kontroliavusi veik pusę Af-

lyje du. tris ir net keturis kai” 
■ tus prašoka tas kainas JAV-ėse, 
bet automobilių ratai vis tebe- 
rieda, praneša AP. o valdžios iš 
to daro gerą biznį, Ludamos di
delius mokesčius.
^Olandijoje kaina gazolino ga

lonui iš S2.16 pernai, dabar yra 
$2.44. Iš tos kainos valdžia pasi
ima 58 G mokesčiais.

Šveicarijoje iš S2.28 pernai — 
S2.50 šiandien: 52G mokesčiams 
(taksams), šveicarai kalba, kad 
gazolino kainos turi pakilti iki 
$4.50, kol žmonės išsižadės savo 
automobilių.

Prancūzijoje gazolino galono 
kaina pernai buvo $2.40. šįmet 
$2.74. Belgijoje buvo $2.15, da
bar yra $252; mokesčiai iš 56G

vietą CBS bendrovėje, -gahistanr^ teritorijos..:_naktimį-Sj-per^eĮ^ iki 61G—Da?ūjo/e per-

- rašto,-bet žin'.
-UšUahaį-aul-.u hi. Niekas npm 

bet policija turi pagb'-1 
nyti; kad_ jis išš''1’

u ma- 
iš 28-ojo 

aukšto lango. Goeiz šioje bend
rovėje dirbo virš 30 metų, jo 
įtaka bendrovėje buvb~ didelė. 
Jis paliko žmoną ir du vaikus.

—. traukdavosi į miestą ir stropiai * - -
-saugodavo—vartus._ Musulmonų, £jaj ęo
raiteliai išlįsdavo iš pašlaičių, 
užimdavo strateginius kelius ir 
neleisdavo niekam išvažiuoti. 
Neramumai prasidėjo Bala Hi- 
sar kareivinėse, esančiose prie
miestyje. ant kalnuko. Tai buvo 
senamiestis, kur ištisus dešimt
mečius buvo kareivinės.

Į Italijos premjeras — krikš- 
I

Saulės energija 
daug padės

WASHINGTON, D. C.— Kraš
to energijos reikalus tvarkantie-

čionis demokratas
ROMA. Italija. — Italijos pre

zidentas vakar premjero parei
goms prisaikdino įtakingą krikš
čioniu demokratų veikėją Fran-

L-
Jl IGl v v v**xv*, *>.xxx-. ---------------- j -- -------------------------------- ... „ ------ --------- ----

~tūi labai daug padės canlės! ne^ bandė sudaryti socialistas, 
energija ir žmonių pasiryžimas 
taupyti.

Specialistai nustatė, kad ame
rikiečiai, keldami žmones 
“keliautojus” į. erdvę, 
kaupti saulės energiją, kaip ją 
kaupia lapai. Tai yra sudėtingas 
ir kartu labai paprastas būdas | 
energijai kaupti. Netrukus tu-l

Kareiviams apraminti buvo 
naudojami sovietiniai Mig-28 ir 
rusiški malūnsparniai. Manoma, 
kad sovietų kariai išmetė bom
bas visame kareivinių rajone ir 
vėl iškrido. Prieš porą mėnesių 
Kabule^pasirodė pirmieji sovie
tų karo lėktuvai ir malūnspar-LU eilei gijui ‘ . . ’ . .

jTspeciatistar tvirtma^ad-kraš---cesc^CosS-Usa,^^
' _ x • - xa a 4. a lx xx ^3 xx xxx x J xx XXX-x4-x nzxi n 1 < r-1 n n

bet jis, negavęs didžiųjų partijų 
pasitikėjimo, įteikė prezidentui »

i atsistatydinimą.
— Esu naujas žmogus šioje ne toks lengvas dalykas, 

išmoko’ srityje, neturiu patyrimo, — pa-J 
reiškė Cossiga ir 
23 ministerius.

niai...Pradžioje _manytą^.kad so~ taksų, 
vietų lakūnai apmokys Afganis- 
tano lakūnus, kaip vartoti pa
čius naujausius rusų lėktuvus, 
bet netrukus pasirodė, kad tai

nai $2.60. dabar S3.40, mokes- 
__ _J.5'-'r .- Italijoje pernai S2J8, 
dabar S2.51. mokesčiai 64.7G. 
Izraelyje pernai $1,81. dabar 
$2.50, mokestis valdžiai 52G.

Švedija žymiai sumažino_,ga_-_ 
žolino vartojimą ir automobilių 
naudojimą, jau iš anksto pra
dėdama plačiai reklamuoti ma
sinę transportaciją (traukiniais, 
lėktuyars. laivais, autobusais) ir 
nupigindama važmos kainas.

' PIGIAUSIA AMERIKOJE

Vidutinė kaina galonui gazo
lino Jungtinėse Valstybėse pra
eitą mėnesį buvo 92.79 cento, iš 
tos sumos 13.8 cento; valdžiai

Pernai 
amerik;eč:ai 
galcnui TV 
taksams.

liepos mėnesį 
moLėjcTpo 64.32c 

tos sumos 12.9 c,'č----

ir

jau turėjo

— Vakarų Vokietijoje popu-

Be aukštesnės mokyklos ma
lūnsparniais jaunuoliai neskrai
dė. O apie migų naudojimą ir 
kalbų negali būti. Kabule migus 
naudojo ir malūnsparniai/; ap-

— Sekmadienį įvyko pervers
mas Nigerijoje be kraujo pralie
jimo. Prezidentas nutarė per
versmininkams nesipriešinti.

zorewos nepripažįsta. Preziden- rės išsivystyti šios srities nauja Į Dariausias žmogus yra kancleris šaudė patyrę sovietų karo laku-
— _ _ — .. • . —s t T T 1 _ - 4 C"" S i — xx I xx Lx- X» . . I , , xx 4- xx xx xx . i xx zx —7 ■ xx « xx xx v* C- /S , — , Z*V___

— Kiniečiai žadėjo bausti pa
sienio provokacijas organizuo
jančius Vietnamo karo vadus.nai. Tuo tarpu nežinia, ar sovie

tų karo vadovybė leis rusų karo 
lakūnams pulti kitas Kabulo 
apylinkių vietas. Kabulas gali 

— Prieš 30 metų susirinko gintis nuo puolančių musulmo- 
pirmas pokarinis vokiečių par
lamentas ir pradėjo atstatyti 
karo metais baisiai nuniokotą 
Vokietiją.

Helmn* Schmidt. J:s labai ge- 
r.-'i informuotas apie pasaulio

tas Carteris Rodezijoje nori tai
kos. Dalis gyventojų yra išbė
gusi į užsienius. Rinkimuose jie 
nedalyvavo ir negali grįžti. Jie 
ir toliau kels maištą ir protestus. 
Buvęs britų užsienio reikalų 
ministėris pripažino premjerą 
Muzorewą, bet nauja premjerė, 
apsvarsčiusi karalienės Elzbie
tos misiją, siūlo britams laikytis 
JAV pozicijos, pravesti antrus 
rinkimus ir reikalauti laisvų 
rinkimų, kad vėliau krašte.būtų

pramonė, kuri bus naudinga.

; ūk’o reikalus.Lock Ness — vandens 
dramblys

LONDONAS, Anglija.— Ame
rikos mokslininkai, panagrinėję 
Lock Ness arba populiariai va
dinamą Nessie, priėjo išvados, 
jog tai esąs jūros dramblys. Bri-

nų, bet jis negalės ilgai prie
šintis, nes gyventojai be maisto 
neišsilaikys.

Bombos paveikė Bala Hissar 
kareivines. Kareiviai ir karinin
kai sutiko pasiduoti. Dalis ka
rininkų sutiko pasiduoti, bet 
niekas nežino, ar kareiviai pa
jėgs vykusiai priešintis musul
monams, apsupusiems strategi
nes Kabulo vietas.

Prezidentas Taraki mano, kad 
jam pavyks išsigelbėti, bet rei
kalas visai kitaip atrodo musul
monams

__ Artimuose Rytuose 
nuotaikos ryškėja

BAGDADAS, Irakas.— šijitų 
karininkų, mulų ir kitų nera
muolių perversmas ir greitas jo 
numalšinimas gerokai paryški- 
kino Artimųjų Rytų nuotaikas. 
Sirijos prezidentas, susitaręs 
su 
Bakr, 
prieš Egiptą ir Izraelį, ši idėja 
palaidota, nes Sirija be Irako 
negali svajoti apie karo pradžią, 
o dar mažiau galvoti apie sėk
mingą jo vedimą.

Jordanijos karalius pareiškė 
noro ne tik tartis su Izraę|iu dėl 
kairiojo Jordano upės kranto, 
bet ir dėl taikos su Izraeliu bei 
Egiptu. . s

buvusiu Irako prezidentu 
ruošėsi naujam karui

denta Daud. b 

vo

kariuomenės štabo viršininkas 
suėmė Afganistano prezidentą 
Mohammed Daud. štabo virši
ninkas isakė karo policijai su
šaudyti ne '. '• susenusi prezi- 

visus jo šei
rius. Sekančią dieną bu- 

uusoudyti visi kiti ministe
rial. jų šeimos ir giminės. Pra
eitą men -si iš sostinės dingo tas 
pats štabo viršininkas, pakvie
tęs Taraki valdyti Afganistaną. 
Jam nepatikę prezidento Taraki 
pakviesti rusai patarėjai.

Iš kitų šaltinių ateinančios ži
nios sako, kad prezidentas Tara
ki. norėdamas išvengti pervers
mo. pats jį išprovokavo, šitokiu 
būdu jis pajėgs eliminuoti vi
sus neištikimus karius ir gintis. 
Jei gaus didesnę paramą iš Ru
sijos. tai galės organizuoti kovą 
visam kraštui pavergti. Diplo
matai tvirtina, kad tai bus ne 

metų balandžio 27 dieną, kai toks lengvas dalykas.

— Kinija įspėjo Vietnamo 
valdžią, kad nutrauktų pasienio 
užpuldinėjimus ir išsiveržimus. 
Antrą kartą kiniečiai įsiverš gi
liau ir baus tikrus nusikaltėlius.

tai daro didelę misteriją apie 
kartais galvą iš vandens iski* 
šantį didelį gyvulį, kurio niekas 
nepažįsta ir iš arti nematė.taika ir ramybė. Dalis Rodezijos 

tremtinių dabartiniu metu yra 
Zambijoje, Zairėje, Mozambike. 
Visi turėtų grįžti į Rodeziją, už
siregistruoti ir dalyvauti rinki
muose. Rinkimų metu paaiškės 
laimėtojai. Po to visi privalės 
klausyti įstatymų ir ramiai dirb
ti ir mokytis.

Amerikiečiai mokslininkai ži
no, 
gyvenę

kad savo Taiku drambliai 
vandenyje. Lock Ness 

yra likęs toks gyvis.
— Daugelis buvusių nacių 

prisipažįstat kad jie išgriovė 
Vokietiją, todėl 
sunkiausių darbų.

noriai imasi
ir Afganistano ka

riams. Taraki galėjo išprovokuo- 
' ti perversmą Kabule garnizone, 

bet tai nereiškia, kad jis pajėgia

— Vokiečių parlamentas pir
miausia nutarė atstatyti Vokie-*KALENDORtLIS

Rugpiūčio 7: Klaudija, Domi
ninkas,'Jogilė, Drąsa, Sirvydas, 
švaistas.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:03.
Oris šiltas, drėgnas, lis.

tijos ūkį, o dabar Vokietija yra j —Frankfurto profesorius Wil-
«> _• • _ T^.xxxxx^.^.xx Ir'ixrViO I Q Vracnom ifA^Pgalingiausia Europos valstybė. J helm S. Kresnem įrodė, kad

turku; -bulgarų, ispanų, serbų, gas, kai tvirtino, kad šaltas van- jai nepatenkinti Taraki valdžia.
_ A. •   a v. X T py** . < • • * . vx A.rll

Joje dirba daug užsieniečių: I Sebastion Kneipp buvo teisin- valdyti kraštą. Krašto gyvento- 

duo sumažina reumatizmo kan-1 Taraki paėmė valdžią praeitų 
čias. , - 11

— Vakarų Vokietija nekeičia 
savo santykių su Izraeliu. Dau
gelis Vokietijos žydų, grjžta į 
Vokietiją. ? 1

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ 
DAR KITUS SKAITYTI

< DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
________

I
— Limoj mirė Victor Haya de ; 

la Torre, sulaukęs 84 metų.
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i

kroatų/ rumunų, vengrų, 
siunčia pinigus namo..

Visi




